
 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จ านวน  9  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางนิภาเพ็ญ  เสาวพนัธ ์ 67584 09000 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2 นางวาสนา  เพ็งทองหลาง 68678 09000 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
3 นายศภุฤกษ ์ ค าแปล 67042 09000 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
4 นางวราภรณ ์ ศรีโพธ์ิวงั 68765 09000 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
5 นางกชพร  จนัทรพ์วก 67844 09000 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
6 นางจิตตรา  ภมูิกระโทก 68844 09000 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
7 น.ส.นภาพร  ทวีแสง 61768 09000 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
8 น.ส.ทศันีย ์ โนกลาง 67607 09000 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
9 นางปัทมาภรณ ์ อ าไพกลู 70564 09000 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จ านวน  13  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายธนโชต ิ ศริริกัษ์ 31130 0A001 บ านาญมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หกั ธ.  
2 น.ส.กลุนิษฐ์ชา  รานอก 66943 0A000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
3 นางนภา  จิรภาสกลุ 6970 0A001 บ านาญมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หกั ธ. 
4 น.ส.อรพิน  สิทธิสวนจิก 65254 0A000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
5 นางปญสา  บญุเรือง 70618 0A000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
6 นางสรสมุาลี  กลุจรสัเวช 67060 0A000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
7 นายอนชุา  กล ่านอ้ย 66507 0A000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
8 น.ส.อญัชลี  วีระชยัสนัติกลุ 69797 0A000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
9 นายวิชยั  สายคตกิรณ ์ 26603 0A001 บ านาญมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หกั ธ. 
10 นางชตุมิา  จนัทรเ์จรญิ 68838 0A000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
11 นายฉกาจ  เช่ือดี 66519 0A000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
12 น.ส.ดวงกมล  ยงัใหผ้ล 61026 0A000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
13 น.ส.รญัชิดา  สาระวิถี 58119 0A000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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หน่วยที ่ 3  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา , วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ,  
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
จ านวน  9  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางพชัรนิทร ์ กิตตพิชัรากร 60989 0J000 วิทยาลยัอาชีวศกึษานครราชสีมา 
2 นางนารีรตัน ์ เทศสงูเนิน 53161 0J000 วิทยาลยัอาชีวศกึษานครราชสีมา 
3 นายธนากร  จนัทรน์ามล 66036 04000 วิทยาลยัสารพดัชา่งนครราชสีมา 
4 นายเฉลิมวฒุิ  กลมเกลียว 45548 0I000 วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
5 น.ส.สาวิตรี  สนชยั 68883 0J000 วิทยาลยัอาชีวศกึษานครราชสีมา 
6 นายรงัสฤษฎิ์  ลอ้เศวตอนนัต ์ 60785 0I000 วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
7 นายสขีุวิชฒ ์ โชตกิลาง 53274 0I000 วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
8 นางมณฑวรรณ  ศริจิารี 64794 0I000 วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
9 นายสมชาย  ซ่ือตรง 52863 0I000 วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

 
 

  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 
หน่วยที ่ 4  เทศบาลนครนครราชสีมา   

จ านวน  9  คน 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางเกศรนิทร ์ ศรีเมือง 50540 0ซ004 ร.ร.เทศบาล 4(เพาะช า) 
2 นางพชัรี  ศริเิจรญิ 33467 0ซ004 ร.ร.เทศบาล 4(เพาะช า) 
3 นายอ านาจ  บตุรโต 62232 0ซ005 ร.ร.เทศบาล 5(วดัป่าจิตตสามคัคี) 
4 นายนพวชัญ ์ โพธ์ิงาม 39001 X0ซ000 บ านาญเทศบาลเมืองนครราชสีมา 
5 นางนิตตญิา  สวุรรณโ์รจน 60885 0ซ003 ร.ร.เทศบาล 3(ยมราชสามคัคี) 
6 นายธนะพล  เชิดนอก 63301 0ซ007 ร.ร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา(อนสุรณ ์70 ปี) 
7 นางวนัทา  ดวงเงิน 50973 0ซ001 ร.ร.เทศบาล 1(บรูพาวิทยากร) 
8 นางกมลชนก  ดลวิชยั 59413 0ซ001 ร.ร.เทศบาล 1(บรูพาวิทยากร) 
9 นางกนกรตัน ์ หมั่นวาจา 57640 0ซ006 ส านกัการศกึษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่  5  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ,โรงเรียนเมืองนครราชสีมา , โรงเรียนสุขานารี , 
โรงเรียนวัดสระแก้ว 
จ านวน  9  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายมานะ  ครุธาโรจน ์ 51255 0จ000 ร.ร.เมืองนครราชสีมา 
2 นางวนัเพ็ญ  สขุเกษม 69369 0ฉ000 ร.ร.สขุานารี 
3 นายภาคภมูิ  นาครู 61764 0ฉ000 ร.ร.สขุานารี 
4 นางชมนาท  รุน่ใหม่ 54606 0ง000 ร.ร.อนบุาลนครราชสีมา 
5 นางครสิมาศ  ฉิมใหม่ 57218 0ง000 ร.ร.อนบุาลนครราชสีมา 
6 นางเมตตา  ศรีกลัยาณบตุร 57179 0ง001 ร.ร.อนบุาลนครราชสีมา 
7 นายบญุเสรมิ  เขยกลาง 42567 0ง000 ร.ร.อนบุาลนครราชสีมา 
8 นางนวลตา  จนัทมุา 49179 0ช000 ร.ร.วดัสระแกว้ 
9 นายมานพ  ชมกลาง 51608 0ช001 ร.ร.วดัสระแกว้ 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 
หน่วยที ่  6  โรงเรียนมัธยม  อ.เมือง 

จ านวน  21  คน 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางพรรณพนชั  รอดเรญิ 53018 0H000 ร.ร.สรุนารีวิทยา 
2 นายสมควร  รอดเรญิ 38365 X0H000 บ านาญ ร.ร.สรุนารี 
3 นางภิญญารตัน ์ สบุงกช 57689 0น000 ร.ร.อบุลรตันราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา 
4 นางสายฝน  เจรญิภมูิ 60749 0น000 ร.ร.อบุลรตันราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา 
5 นายอดลุย ์ เปลือ้งสนัเทียะ 16757 X0H000 บ านาญ ร.ร.สรุนารี 
6 นางสมุณทิพย ์ บอกสนัเทียะ 63197 0B000 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลยั 
7 นางทศันีย ์ พดัเกาะ 27066 0B000 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลยั 
8 น.ส.กลุนาถ  วรชัชยัการ 69309 0H000 ร.ร.สรุนารีวิทยา 
9 นายกิตพิงศ ์ เพ็งวิสาภาพพงษ ์ 65588 0F000 ร.ร.โคราชพิทยาคม 
10 นายจรลั  กิจวรรณ 25630 X0H000 บ านาญ ร.ร.สรุนารี 
11 นายสรยทุธ์ิ  ช  านาญศก 51160 0B000 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลยั 
12 นายอลงกต  หาญชนะ 62430 0B000 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลยั 
13 นางนิยตา  วิลยั 54699 0ฐ000 ร.ร.สรุนารี 2 
14 นางวิไลย ์ หนากลาง 59629 0D000 ร.ร.บญุเหลือวิทยานสุรณ ์
15 นางปรียาภรณ ์ รตันธนิยกลุ 64101 0D000 ร.ร.บญุเหลือวิทยานสุรณ ์
16 น.ส.นาฎอนงค ์ ประพิณ 60151 0H000 ร.ร.สรุนารีวิทยา 
17 น.ส.ภรภทัร  พลาทิพย ์ 63648 0H000 ร.ร.สรุนารีวิทยา 
18 น.ส.สนนัดา  หิรญัรตันวงศ ์ 57630 00000 ร.ร.สรุธรรมพิทกัษ ์
19 น.ส.เพ็ญจิตรี  จิตมณี 65242 0D000 ร.ร.บญุเหลือวิทยานสุรณ ์
20 นางชลีุภรณ ์ จนัณรงค ์ 39733 0C000 ร.ร.บญุวฒันา 
21 น.ส.กานตณิ์ชา  เพชรกอง 54641 0C000 ร.ร.บญุวฒันา 
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หน่วยที ่  7  หน่วยจังหวัด 
จ านวน  16  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางนิ่มนวล  ค าศรี 63137 0ฮ002 บ านาญส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครราชสีมา หกั ธ. 
2 นางสทุธดา  กาญจนฤทธากรณ ์ 18403 07001 สหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครราชสีมา จ ากดั หกั ธ. 
3 น.ส.สภุาพร  เฉียดสระนอ้ย 22438 07001 สหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครราชสีมา จ ากดั หกั ธ. 
4 นางปณิตา  ฝากเซียงซา 46524 01002 ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิหกั ธ. 
5 นายบรรหาญ  โพธ์ิศรี 49888 05000 ส านกังาน กศน.จงัหวดันครราชสีมา 
6 นางเตือนใจ  ผ่องกศุล 51277 05000 ส านกังาน กศน.จงัหวดันครราชสีมา 
7 นายเดน่ศกัดิ ์ พนัธศ์รี 50836 05001 บ านาญ ส านกังาน กศน.จงัหวดันครราชสีมา 
8 น.ส.เพ็ญศรี  จีนทั่ง 60859 0M001 หอสมดุแหง่ชาตเิฉลิมพระเกียรต ิร.9 นครราชสีมา หกั ธ. 
9 นายวิบลูย ์ กลมอ่อน 55827 05002 บ านาญ ส านกังาน กศน.จงัหวดันครราชสีมา หกั ธ. 
10 นางยวุดี  กล ่ามอญ 36804 01000 ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั 
11 น.ส.จนัทราวดี  พหลเวช 67322 0ฮ002 บ านาญส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครราชสีมา  หกั ธ. 
12 นางกนกลกัษณ ์ มากคงพะเนาว ์ 49181 03031 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครราชสมีา 

13 นางลดาวลัย ์ พว่งนาคพนัธุ ์ 49412 0ฮ002 บ านาญส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครราชสีมา  หกั ธ. 
14 นายบญุทนั  จ  าปาหอม 35978 0M003 บ านาญ หอสมดุแหง่ชาตฯิ หกั ธ. 
15 นางพรชนก  รศัมีรตัน ์ 49676 01000 ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั 
16 นายรงัสิสวฒุิ  สวุรรณโ์รจน 65775 0อ000 ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา11 
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หน่วยที ่  8  โรงเรียนเอกชน  อ.เมือง 

จ านวน  9  คน 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางปรารถนาดี  ทบัละคร 60002 0R000 ร.ร.มารียว์ิทยา (เอกชน) 
2 นางณฤดี  จนัทรถ์าวร 57545 0R000 ร.ร.มารียว์ิทยา (เอกชน) 
3 นางชใูจ  ส าลี 51878 0R000 ร.ร.มารียว์ิทยา (เอกชน) 
4 นางกลัยาณี  เรือนงาม 58183 0R000 ร.ร.มารียว์ิทยา (เอกชน) 
5 นางอาภาพรรณ  เพ็ชรส์งคราม 53089 0R000 ร.ร.มารียว์ิทยา (เอกชน) 
6 นายชเูกียรต ิ ใจเพชร 60010 0R000 ร.ร.มารียว์ิทยา (เอกชน) 
7 นางเพลิน  จลุเวช 60001 0R000 ร.ร.มารียว์ิทยา (เอกชน) 
8 นางนฤมล  ยิ่งปัญญาธิคณุ 60845 0R000 ร.ร.มารียว์ิทยา (เอกชน) 
9 น.ส.ภษูณิศา  บอ่ทอง 54390 0W000 ร.ร.สรุนารายณว์ิทยา (เอกชน) 
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หน่วยที ่ 9  อ าเภอเมือง 
จ านวน  86  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายอรา่ม  ชมกลาง 12374 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง หกั ธ. 
2 นางรชันีกร  อรุณรตัน ์ 13938 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
3 นายประเสรฐิ  พดัพิมาย 39734 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง หกั ธ. 
4 นายประสิทธ์ิ  กลางจอหอ 58780 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
5 นางศริลิกัษณ ์ พดัพิมาย 14738 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
6 นายดสุิต  เดน่ดวง 21003 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
7 นางอวยสิน  ครุฑวิชิต 18706 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง หกั ธ. 
8 นางวิมลพรรณ  จากโคกสงู 16604 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
9 นายสมคัร  ครุฑวิชิต 12741 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง หกั ธ. 
10 นางจิราภา  บวัเปา้มา 56210 10307 ร.ร.บา้นทุง่กระโดน 
11 น.ส.จิระวดี  แกว้นววรกลุ 20598 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
12 นายสมคัร  ยศกระโทก 55860 10402 ร.ร.บา้นหนองปรู 
13 นางวาสนา  ไกรหาญ 13686 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง หกั ธ. 
14 นายมงคล  ไหมลว้น 53519 X14000 บ านาญ สพม.นม. อ.เมือง 
15 นางดวงใจ  บญุสวุรรณ 6270 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง หกั ธ. 
16 นางศริริตัน ์ สินพิจารณ ์ 20671 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง หกั ธ. 
17 นางสมัฤทธ์ิ  คปุตวินท ุ 8578 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง หกั ธ. 
18 นางประนอม  จ าลอง 41779 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
19 นางพรสวรรค ์ สนิท 12350 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง หกั ธ. 
20 นางรุง่ทิวา  พลช านิ 38745 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
21 นางสายฝน  สมพงษ ์ 56199 X14000 บ านาญ สพม.นม. อ.เมือง 
22 นางสกุญัญา  ชเูกียรติ 22943 X14000 บ านาญ สพม.นม. อ.เมือง 
23 นางลมนุ  ทนโคกสงู 32800 X14000 บ านาญ สพม.นม. อ.เมือง 
24 นางพนูทรพัย ์ วชัรกิจ 21181 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง  

     



 หน่วยที ่ 9  อ าเภอเมือง  (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
25 นางกชพร  พิมพธี์รา 33390 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง  
26 นางปราณี  โชรมัย ์ 49436 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง  
27 นางสาคร  พรมดาว 16279 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง  
28 นางสมุาลี  วิศนนุาถนคร 59888 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
29 นางสรุางคนา  นิตยวนั 36218 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
30 นางกมลพร  ว่องวิกยก์าร 56567 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
31 นางอไุรวรรณ  พิลาวรรณ 43127 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
32 นางวรจินตนา  ชยัประทมุ 16310 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
33 นายสวสัดิ ์ ภาโสม 34340 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง  
34 นางสรุีวรรณ  ปิตาระเต 18220 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง  
35 นางกิจจาพร  พึ่งอาศยั 41553 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
36 นางอมัพร  เอ่ียมโคกสงู 19794 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
37 นางมกุดา  สรรพสปัุญญา 62998 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
38 นางวิภารตัน ์ ศภุกิจ 52756 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
39 นายสภุาพ  พงษก์ลา้หาญ 65193 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
40 นางสนีุรตัน ์ ผลนาค 22017 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
41 นางอรดี  ส ารวมรมัย ์ 49513 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
42 นางพรภสัสร  หวิงปัด 67503 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
43 นางจีรนนัท ์ มุง่ลา 50404 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
44 นายสมศกัดิ ์ มุง่ลา 39267 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
45 นางสมรกั  ชบุสวุรรณ 29582 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
46 น.ส.สภุาพร  เดชาอภินนัท ์ 44051 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
47 นางกรภทัร ์ สรุิยา 62248 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
48 นางสรุตัน ์ พิมพล 19117 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
49 นางรชันี  นาคณรงค ์ 58455 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
50 นางสมคดิ  การถาง 46139 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
51 น.ส.กมลวรรณ  วงศช์าวนา 66838 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
52 นางจิตตรา  เอ่ียมโคกสงู 45669 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง  

  
 
 

  



 หน่วยที ่ 9  อ าเภอเมือง  (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
53 นางสมพร  เล็งศรี 11242 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง  
54 นางเยาวรตัน ์ ทินราช 61017 10406 ร.ร.เสนานเุคราะห ์
55 นางหทยัทิพย ์ กลางบญุเรือง 50778 10406 ร.ร.เสนานเุคราะห ์
56 นางองัสนา  แนน่อดุร 55478 10305 ร.ร.บา้นภเูขาลาด 
57 นางวีณาพร  ขนนัทอง 54959 10403 ร.ร.บา้นไชยมงคล 
58 น.ส.วาสนา  วงัหอม 66520 10403 ร.ร.บา้นไชยมงคล 
59 นางวรรณา  ชเูกาะ 58798 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
60 นายค าเครื่อง  มาลา 58604 10901 ร.ร.บา้นโคกสงู 
61 นายนิวฒัน ์ ค  ากอง 47522 10501 ร.ร.บา้นสีมมุ 
62 นางเกษรา  ปราณีตพลกรงั 14119 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
63 น.ส.สธีุวรางค ์ พรหมรุง่เรือง 27723 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
64 นางเพ็ญพร  บญุฤทธ์ิ 55057 X14000 บ านาญ สพม.นม. อ.เมือง 
65 นางทิฐิวฒัน ์ แจม่สวุรรณ ์ 52431 X14000 บ านาญ สพม.นม. อ.เมือง 
66 นางนนัทส์ินี  จอหน์สนั 62133 X14000 บ านาญ สพม.นม. อ.เมือง 
67 นางรุง่อรุณ  เทียมลม 56643 X14000 บ านาญ สพม.นม. อ.เมือง 
68 นางพิสวาส  สดใส 42752 10101 ร.ร.สวนหมอ่น 
69 น.ส.พรสวรรค ์ จั่วจนัทกึ 51330 10308 ร.ร.เคหะประชาสามคัคี 
70 นายสมยศ  สมพงษ ์ 54949 X14000 บ านาญ สพม.นม. อ.เมือง 
71 นายสมวาท  จงหม่ืนไวย ์ 16490 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
72 นางสดุาพร  ยอดโยธี 20333 X14000 บ านาญ สพม.นม. อ.เมือง 
73 นายสรุการ  เมธีสิรกิลุ 12576 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
74 นายพงศว์ิทย ์ ภวูนาถปรีชา 54785 10702 ร.ร.บา้นทบัชา้ง 
75 นางสธุาดา  มีประเสรฐิ 55595 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
76 นางสมุาลย ์ โกมทุกลาง 33782 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
77 นางกิตตยิา  กนัธรส 47816 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
78 นางอรพิณ  ธงธรรมรตัน ์ 52116 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
79 นางวราภสัร ์ เดชขนุทด 31014 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
80 นางวิไล  นาคดลิก 29451 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 

 
 
 



 หน่วยที ่ 9  อ าเภอเมือง  (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
81 นายศกัดริาช  แสนโสม 56590 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
82 นางจิตอารีย ์ พสูิทธ์ิ 55738 X12001 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง  
83 นายพเชิญ  โพธ์ิอ่ิม 47220 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
84 น.ส.จินตนา  ชชูว่ย 54470 10707 ร.ร.บา้นพะเนา 
85 นายสรุศกัดิ ์ อยู่ค  า 53069 X12000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมือง 
86 นายบญัชยั  สอนตะวงศ ์ 48853 10204 ร.ร.บา้นโคกไผ่-ขนาย 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 10  อ าเภอโนนสูง 
จ านวน  29  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายวรสณัห ์ คชสาร 57409 21005 บ านาญกองการศกึษาเทศบาลโนนสงู (21) 

2 นายธญัญา  ศรีธรรมานสุาร 20327 X25000 บ านาญกลุม่อ าเภอโนนสงู 
3 นายวินยั  เมา่กลาง 57306 22206 ร.ร.บา้นเดิ่นหวับงึวิทยา 
4 นายสนุทร  ตบักลาง 68030 22301 ร.ร.บา้นกระถินหนองเครือชดุ 
5 นายบญุธรรม  เชยป่ันกลาง 61426 22802 ร.ร.บา้นดา่นคนคบ 
6 นายชาตชิาย  โชตกิลาง 55180 22802 ร.ร.บา้นดา่นคนคบ 
7 นายชนวีร ์ พิมพพ์า 67565 22303 ร.ร.บา้นสะพาน 
8 นายวรนาถ  นาสิงห ์ 66767 22303 ร.ร.บา้นสะพาน 
9 นายธนะ  สายศรีบณัฑิต 62893 22807 ร.ร.โพธารามพิทยาคม 
10 นางวฒันีย ์ ธเนศสิรทิศัน ์ 52712 22803 ร.ร.บา้นใหม่ 
11 นายธนพงษ ์ ทวยศริิ 53212 22302 ร.ร.บา้นไพ 
12 นายบณัฑิต  ฉตัรจอหอ 45604 22702 ร.ร.ดอนทา้ววิทยา 
13 นายบญัชา  มุง่อิงกลาง 62059 22605 ร.ร.บา้นหนองนา 
14 นายสมจิตร ์ เหมภมู ิ 53950 22202 ร.ร.บา้นพลจลก 
15 น.ส.เปรมฤดี  บญุญานสุนธ์ิ 63398 22304 ร.ร.บา้นดอนผวา 
16 นายณฐัวฒุิ  ธรรมไธสง 63911 22705 ร.ร.บา้นเมืองที 
17 นายอทุยั  โบงเูหลือม 40434 22104 ร.ร.บา้นดา่นเกวียน (22) 
18 นางศริญิา  ธงภกัดิ ์ 59595 21002 ร.ร.เทศบาล 2 
19 นายปรชัญา  วชัรธนาคม 65079 22102 ร.ร.บา้นโตนด (22) 
20 นายกฤษณะ  เทพจิตร 58900 22402 ร.ร.บา้นซาด (22) 
21 นายพนูทรพัย ์ สคุนธพงศ ์ 49203 22903 ร.ร.บา้นเปลาะปลอเมืองที 
22 นายยทุธชยั  เสรมิพงษ ์ 52366 22906 ร.ร.บา้นส าโรง (22) 
23 นายธนากร  เตโพธ์ิ 71607 22902 ร.ร.บา้นดอนชมพ ู
24 นางสิรวิิมล  มลุานนท ์ 61404 22508 ร.ร.บา้นสม้มิตรภาพท่ี 93 

     



 หน่วยที ่ 10  อ าเภอโนนสูง  (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
25 นายจรญั  จอมกลาง 31869 X25000 บ านาญกลุม่อ าเภอโนนสงู 
26 นายศกัดิ ์ ซุน่กลาง 55747 22606 ร.ร.บา้นมะรุม 
27 นายกฤตพล  พรมโพธ์ิ 67288 22401 ร.ร.บา้นไพล (22) 
28 นางค าปุ่ น  โพธ์ิแกว้ 29801 22501 ร.ร.อนบุาลตลาดแค 
29 นายสวง  ดอกรกักลาง 39102 22504 ร.ร.บา้นวงัมว่ง (22) 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 11  อ าเภอจักราช 
จ านวน  16  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายสรุศกัดิ ์ หง ากระโทก 22987 XE3000 บ านาญกลุม่อ าเภอจกัราช 
2 นายโกเมน  แตงกระโทก 57843 E1104 ร.ร.บา้นหนองบวักลาง 
3 นางพรศริิ  ชนะบญุ 26171 XE3000 บ านาญกลุม่อ าเภอจกัราช 
4 นายเสนห่ ์ ธีระกลุ 41791 XE3000 บ านาญกลุม่อ าเภอจกัราช 
5 น.ส.มลธิชา  เกริ่นกระโทก 69081 E1101 ร.ร.จกัราชราษฎรส์ามคัคี 
6 นายช านาญ  นาคศริิ 67740 E1708 ร.ร.วดัหนองพลวง 
7 นางอทุยั  วงณรา 51615 W2001 ร.ร.จกัราชวิทยา 
8 น.ส.พกัตรว์ิภา  บญุประสิทธ์ิ 69409 E1101 ร.ร.จกัราชราษฎรส์ามคัคี 
9 น.ส.อบุล  อทุิศสาร 44551 E1807 ร.ร.ชมุชนสวา่งวิทยา 
10 นายณรงค ์ โสมกลู 48188 E1905 ร.ร.บา้นชอ่งโค 
11 นายประธาน  ทานกระโทก 31620 XE3000 บ านาญกลุม่อ าเภอจกัราช 
12 นายโกวิท  ทรวงโพธ์ิ 37910 E1011 สพป.นครราชสีมา เขต2 
13 นางกานตพ์ิชชา  นาศรี 57762 E1103 ร.ร.บา้นตะกดุเครือปลอก 
14 นายกฤษฎาง  ภทัรปรีดาพงศ ์ 67855 E1702 ร.ร.รฐัการุณวิทยา 
15 น.ส.อรวี  มานะดี 67104 E1706 ร.ร.ชมุชนบา้นบสุามคัคีพฒันา 
16 วา่ท่ี ร.ต.สญัญา  เขียวปาน 58162 E1806 ร.ร.บา้นโคกส าโรง 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 12  อ าเภอห้วยแถลง 
จ านวน  18  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางสวา่ง  มีสงูเนิน 41172 I1201 ร.ร.บา้นหินดาด (I1) 
2 นายอมรินทร ์ อกัโข 62288 I1101 ร.ร.อนบุาลมณีราษฎรค์ณาลยั 
3 นายอนวุตัน ์ วิวตัรชยั 58825 I1607 ร.ร.รกัชาติประชาบ ารุง 
4 นายนิรุติ  ทรพัยส์ินทวีคณู 66948 I1605 ร.ร.บา้นหนองสาย 
5 นายสมพร  หาญโก่ย 51611 I1707 ร.ร.บา้นหว้ยแคน 
6 นางจนัทรจ์ิรา  วาปีทะ 53642 I1708 ร.ร.บา้นหนองมว่ง (I1) 
7 นางมลธยา  ปาละวงษ ์ 65640 I0002 ร.ร.เกง้เต็ก (ร) (เอกชน) 
8 นางวิชดุา  จงกล 62730 I0002 ร.ร.เกง้เต็ก (ร) (เอกชน) 
9 นางธนพร  ชทูรพัย ์ 30602 I1507 ร.ร.บา้นกู่โกสียว์ิทยา (I15) 
10 นางวลัลภา  เอกสขุ 37645 XI3000 บ านาญกลุม่อ าเภอหว้ยแถลง 
11 นายวิษณพุงษ ์ แปลกผกัแว่น 46293 XI3000 บ านาญกลุม่อ าเภอหว้ยแถลง 
12 นางวรลกัษณ ์ หาญโก่ย 55493 I1707 ร.ร.บา้นหว้ยแคน 
13 นางปิยวรรณ  ศรีสทุโธ 51377 I2001 ร.ร.หว้ยแถลงพิทยาคม 
14 นายบญุกวา้ง  ศรีสทุโธ 38240 I2001 ร.ร.หว้ยแถลงพิทยาคม 
15 นายสากล  พนัธส์วสัดิ ์ 40023 I1504 ร.ร.บา้นหนองปรือ (I1) 
16 นางสาวชนิดาพร  ลืมไธสง 64911 I0002 ร.ร.เกง้เต็ก(ร) (เอกชน) 
17 นายธนิต  แทนสงูเนิน 40487 I1206 ร.ร.บา้นหวัสะพาน (I1) 
18 นายธนิตพงษ ์ ฉวีพฒัน ์ 62113 I1103 ร.ร.บา้นหว้ยปอ 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 13  อ าเภอหนองบุญมาก 
จ านวน  8  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางวราภา  วงษานนท ์ 28138 N1101 ร.ร.บา้นหนองหวัแรด 
2 น.ส.ปัญณิศา  กาญจนอ์นกุลู 54049 N1101 ร.ร.บา้นหนองหวัแรด 
3 นายภาคภมูิ  รกัษภ์กัดี 69811 N1204 ร.ร.บา้นทุง่หวัขวาน 
4 วา่ท่ี ร.ต.ญ.กลัยน์ภสั  สขุพลบัพลา 68725 N1205 ร.ร.บา้นทา่ตะแบก 
5 นายเกียรตพิงศ ์ ค าไทย 32784 XN3000 บ านาญกลุม่อ าเภอหนองบญุมาก 
6 นายอธิวฒัน ์ ธนกิจเสถียรชยั 59643 N1304 ร.ร.เทียมนครวิทยา 
7 นายชนินทร ์ โพธ์ิตา 48902 N1301 ร.ร.บา้นหนองตะไก ้(N1) 
8 นายอนชุิต  ป่วงกระโทก 61169 N1404 ร.ร.บา้นหนองไมไ้ผ่ 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 
หน่วยที ่ 14  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จ านวน  8  คน 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายชตุพินธ ์ ศภุมงคลชยัศริิ 46280 XU3000 บ านาญกลุม่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2 นายสายยนต ์ ออ่นค าสี 39073 U1302 ร.ร.บา้นพระพทุธ (U1) 
3 นายวชิระ  สพุรรณกลาง 38126 XU3000 บ านาญกลุม่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
4 นายสนุนัท ์ ค ากอง 58175 XU3000 บ านาญกลุม่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
5 นายเสถียร  สืบมว่งไทย 52169 U2001 ร.ร.ทา่ชา้งราษฎรบ์  ารุง 
6 นายสทุธิรกัษ ์ ชวนขนุทด 62815 U1208 ร.ร.บา้นพิมานประชาสนัต ์
7 นายเทวินทร ์ แจง้ไพร 61293 U1102 ร.ร.อ านวยศลิป์สารกิจ (U1) 
8 นายด ารงชยั  ทองพนัธ ์ 54988 U1304 ร.ร.โนนตาวิทย ์(U1) 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 15  อ าเภอโชคชัย 
จ านวน  21  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายศรีเมือง  อา่งลี 39869 XD5000 บ านาญกลุม่อ าเภอโชคชยั 
2 นางสารภี  โชคเกิด 11332 XD5001 บ านาญกลุม่อ าเภอโชคชยั หกัธนาคาร 
3 นางเรณ ู ภรูาศรี 12499 XD5001 บ านาญกลุม่อ าเภอโชคชยั หกัธนาคาร 
4 นายพิทกัษ ์ จิตตก์ระโทก 12179 XD5001 บ านาญกลุม่อ าเภอโชคชยั หกัธนาคาร 
5 น.ส.สคุนธ ์ ไหมกระโทก 45229 XD5000 บ านาญกลุม่อ าเภอโชคชยั 
6 นางกฤชภร  แกว้ประเสรฐิ 50595 D1017 ร.ร.บา้นดอนพราหมณ ์
7 นายปรีชา  อตุสาหพงษ ์ 56107 D1039 ร.ร.โนนปอแดง 
8 นายไพรวลัย ์ ขยายวงศ ์ 64143 D1018 ร.ร.ชลประทานนาตลิ่งชนั 
9 นายพิเชษฐ  วนัทากลุ 55354 D1024 ร.ร.วดักดุสวาย 
10 นายพิษณวุตัร ์ ประยงค ์ 27928 XD5000 บ านาญกลุม่อ าเภอโชคชยั 
11 นายวิทยา  เปล่ียนกระโทก 56603 D1042 ร.ร.ตะแลง 
12 นายทองไทยแท ้ ทองดีนอก 65624 D1021 ร.ร.บา้นกอกวิทยา 
13 นายมารวย  สาวิสิทธ์ิ 70586 D1006 ร.ร.บา้นบงึพระ 
14 น.ส.สรุียพ์ร  พรมยกบตัร ์ 55205 D1036 ร.ร.บา้นหนองบอน (D1) 
15 น.ส.วาชินี  บญุญพาพงศ ์ 62644 D1032 ร.ร.บา้นละลม 
16 น.ส.สายพิน  กองกระโทก 49033 D1010 ร.ร.โชคชยัพรหมบตุรฯ 
17 นายสมศกัดิ ์ มาตรทะเล 68467 D4000 วิทยาลยัเทคนิคสรุนารี อ.โชคชยั 
18 นางสิรพิร  จิตจกัร ์ 65018 D1011 ร.ร.บา้นพิชิตคเชนทร ์
19 นางเสาวณี  กิตตเิวทยานสุรณ ์ 35578 D1031 ร.ร.บา้นหนองกก (D1) 
20 น.ส.แสงนภา  ผกูไมตรี 41879 D2001 ร.ร.โชคชยัสามคัคี 
21 นายพีรพล  สิรชิยั 59505 D2001 ร.ร.โชคชยัสามคัคี 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 16 อ าเภอปักธงชัย 
จ านวน  27  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายนิยม  สมบตัิ 37442 61702 ร.ร.หนองนกเขียน 
2 นายเดชดวง  ลกึอะหร  ่า 32300 61A06 ร.ร.บา้นโคกเกษม 
3 นายจิรวฒัน ์ ทิมงักรู 62428 61601 ร.ร.ปักธงชยัชณุหะวณัวิทยาคาร 
4 นายถิราย ุ ปิดตาละเพ 56318 61906 ร.ร.อาจวิทยาคาร 
5 นายดาว  โหมดนอก 68654 62001 ร.ร.ปักธงชยัประชานิรมิต 
6 นายรฐัภมูิ  คะเลรมัย ์ 61865 61A10 ร.ร.บา้นโกรกหวา้ 
7 นางสธิุนี  คะเลรมัย ์ 59539 67003 ร.ร.สะแกราชธวชัศกึษา(อบจ.) 
8 นายคมเพชร  พวงเขียว 62466 61406 ร.ร.บา้นพปุลาไหล 
9 นายกิตติศกัดิ ์ แสงลนุ 58862 61B07 ร.ร.บา้นโคกส าราญ 
10 นางจไุรรตัน ์ วอนพรมราช 56436 61701 ร.ร.บา้นหนองกก (61) 
11 นางพนัธิพา  ตรีฉิมพลี 45163 61303 ร.ร.บา้นคลองซบันอ้ยสามคัคี 
12 นายสิทธิโชค  บญุภาสน ์ 52059 61202 ร.ร.บา้นหนองประดู ่(61) 
13 นายวฒันะ  เหาะสงูเนิน 17896 X64000 บ านาญกลุม่อ าเภอปักธงชยั 
14 นายนภสัดล  ลิมปิเจรญิ 52761 61903 ร.ร.บา้นสขุงั 
15 นางพรศรี  นิกลูกาญจน ์ 25748 X64000 บ านาญกลุม่อ าเภอปักธงชยั 
16 น.ส.ธญัญารตัน ์ ผอ่งนานารถ 49810 61205 ร.ร.วดัโพธ์ินิมิตร 
17 นายวีระ  โฉมจงัหรีด 48653 X64000 บ านาญกลุม่อ าเภอปักธงชยั 
18 น.ส.จินตนา  โมท้อง 19273 X64000 บ านาญกลุม่อ าเภอปักธงชยั 
19 นายนาท  นวมข า 69171 X64000 บ านาญกลุม่อ าเภอปักธงชยั 
20 นายปัญญา  เจรญิพจน ์ 52269 X64000 บ านาญกลุม่อ าเภอปักธงชยั 
21 นายสมบรูณ ์ อตุรา 56102 X64000 บ านาญกลุม่อ าเภอปักธงชยั 
22 น.ส.บรรจง  ออ่นศลิา 58925 61201 ร.ร.วดัหลมุขา้ว 

  
 

 
 
 
 



 หน่วยที ่ 16 อ าเภอปักธงชัย  (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
23 นายเกษม  เสียดก่ิง 30309 X64000 บ านาญกลุม่อ าเภอปักธงชยั 
24 นายคะนอง  ควรตะขบ 29624 X64000 บ านาญกลุม่อ าเภอปักธงชยั 
25 นายพงษ ์ พนัธส์ระนอ้ย 24561 X64000 บ านาญกลุม่อ าเภอปักธงชยั 
26 นายพิษณุ  สถิตเมธี 16176 X64000 บ านาญกลุม่อ าเภอปักธงชยั 
27 นายพีรวิชญ ์ จิตช ู 55361 61201 ร.ร.วดัหลมุขา้ว 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 17 อ าเภอครบุรี 
จ านวน  21  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายสมหมาย  แสนลือชา 55953 F1703 ร.ร.บา้นเฉลียง (ครุุราษฎรบ์  ารุง) 
2 นายไมตรี  จนัทองเดช 51402 F1106 ร.ร.บา้นบตุาโฮ-โนนกลาง 
3 นายอดิศกัดิ ์ ชนสงูเนิน 37561 XF3000 บ านาญกลุม่อ าเภอครบรุี 
4 นายวฒันา  สมุาลยุ ์ 62150 F1101 ร.ร.บา้นหนองโบสถ ์(F1) 
5 นายศิรพิงษ ์ อาโยวงษ ์ 65795 F1706 ร.ร.บา้นมาบกราด (F1) 
6 น.ส.ปอศรณัย ์ แกว้กล ่า 68681 F1306 ร.ร.จอมทองวิทยา 
7 นายดนยั  อยู่ก่ิม 28304 XF3000 บ านาญกลุม่อ าเภอครบรุี 
8 นายราชนัย ์ นคราวนากลุ 29785 F1205 ร.ร.บา้นสระผกัโพด 
9 นางสรุีรตัน ์ สกลุทองดี 68597 F1501 ร.ร.บา้นหนองเสือบอง 
10 นายแสวง  ประจิตร ์ 44439 F1403 ร.ร.บา้นหนองตะแบก 
11 นางมะลิวลัย ์ แอมกระโทก 50436 F1102 ร.ร.บา้นไผ ่
12 นางวนิดา  จนัมณี 51663 F4001 ร.ร.ครบรุี(อบจ.) 
13 นายธวชัชยั  ไชยพฒุ 64497 F1408 ร.ร.บา้นโปรง่สนวน 
14 นายคีตวฒัน ์ ขนัธะหตัถ ์ 59816 F1404 ร.ร.บา้นทรพัยเ์จรญิ (F1) 
15 นายมนตรี  แจง้ค าพี ้ 56128 F1203 ร.ร.บา้นใหญ่ 
16 นางนยันป์พร  รตันธรนิทร ์ 51572 F1701 ร.ร.ครบรุีวิทยา 
17 นายธีรศกัดิ ์ ทิพยะสขุศรี 34085 XF3001 บ านาญกลุม่อ าเภอครบรุี หกัธนาคาร 
18 น.ส.อจัฉรา  สขุกระโทก 38957 F1704 ร.ร.โคกกระชายโนนกุ่ม 
19 นายธวชัชยั  เสยกระโทก 63051 F1202 ร.ร.บา้นดอนแสนสขุ 
20 นายบญุน า  พลเสน 58564 XF3000 บ านาญกลุม่อ าเภอครบรุี 
21 นางขวญัยืน  อกัษรครบรุี 45875 F1701 ร.ร.ครบรุีวิทยา 

  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 18  อ าเภอเสิงสาง 
จ านวน  13  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายบญัชา  ชินศรี 64843 L1304 ร.ร.ตะแบกวิทยา 
2 นายสมศกัดิ ์ สีทองขนุทด 57684 L1301 ร.ร.บา้นโนนสมบรูณ ์(L1) 
3 นางพรรณธิภา  เจรญิศริ ิ 63797 L1203 ร.ร.บา้นสระตะเคียน 
4 นายประสงค ์ สทัธรรม 40846 XL3000 บ านาญกลุม่อ าเภอเสิงสาง 
5 นางลดัดาวลัย ์ พนัธุเ์สนีย ์ 51934 XL3000 บ านาญกลุม่อ าเภอเสิงสาง 
6 นายอทุยั  เท่ียงดี 53488 L1101 ร.ร.บา้นหนองตะเข-้หนองตมู 
7 นายเสง่ียม  พระไตรยะ 39536 L1401 ร.ร.ทา้วสรุนารี (2521) 
8 นายจ านงค ์ นชุถนอม 26771 XL3000 บ านาญกลุม่อ าเภอเสิงสาง 
9 นายอรชนุ  อทุยัวรรณ ์ 68460 L1308 ร.ร.บา้นราษฎรส์ามคัคี 
10 นายจิระศกัดิ ์ ผอ่งแผว้ 65463 L2001 ร.ร.โนนสมบรูณว์ิทยา 
11 นายอเุทน  มุง่ยนตก์ลาง 65724 L2002 ร.ร.เสิงสาง 
12 นางธนิดา  วฒันะดฐิ 50739 L1302 ร.ร.บา้นราษฎรพ์ฒันา 
13 นายสนัตภิภิูภคั  โสภกัดี 67221 L1102 ร.ร.บา้นสขุไพบลูย ์

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 19  อ าเภอวังน า้เขียว 
จ านวน  10  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางสมใจ  เวียงไท 55622 P1102 ร.ร.ศาลเจา้พอ่ 
2 นายเคล่ือน  ขามจะโปะ 13052 XP3000 บ านาญกลุม่อ าเภอวงัน า้เขียว 
3 นายทองพนู  ฉ ่าสระนอ้ย 42713 P1201 ร.ร.บา้นบตุะโก (P1) 
4 น.ส.ธิดาลกัษณ ์ จนัทรชยั 71180 P1103 ร.ร.บา้นคลองทเุรียน 
5 นายสรุชยั  แพงเพ็ง 63077 P1402 ร.ร.เจียรวนนทอ์ทุิศ 2 
6 นายค าไพ  พาลี 48384 XP3000 บ านาญกลุม่อ าเภอวงัน า้เขียว 
7 นางเปรมจิตร  รกัษาล า้ 18735 XP3000 บ านาญกลุม่อ าเภอวงัน า้เขียว 
8 นางพทัธธี์รา  เอ็ดเวิรด์ส ์ 66687 P4002 ร.ร.วงัน า้เขียวพิทยาคม(อบจ.) 
9 นายพีรพงษ ์ ทานา 65286 P1101 ร.ร.บา้นไทยสามคัคี 
10 นางสายฝน  สวุรรณรนิทร ์ 68719 P1304 ร.ร.บา้นระเรงิ 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 20  อ าเภอสีคิว้ 
จ านวน  33  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายคมสนัต ์ ขมุกระโทก 52905 B1601 ร.ร.บา้นหว้ยลงุ 
2 นายพิสิษฐ์  ทิพยน์างรอง 62827 B1606 ร.ร.บา้นวงัโรงใหญ่ 
3 นายอทุยั  ผาสขุนิตย ์ 47863 B1102 ร.ร.บา้นโนนกุ่ม ฯ 
4 นายปราโมทย ์ สิงหวรวงศ ์ 59485 B1203 ร.ร.เจียรวนนทอ์ทุิศ1 
5 นายปิยะ  เรืองจนัทกึ 59260 B1405 ร.ร.บา้นหนองกก (B1) 
6 น.ส.รสสคุนธ ์ แสนศกัดิ ์ 28090 XB4000 บ านาญกลุม่อ าเภอสีคิว้ 
7 นายวีรยทุธ  เวกสงูเนิน 49768 B1603 ร.ร.บา้นวงัโรงนอ้ย 
8 นายอนศุกัดิ ์ ดาลนุฉิม 67704 B1301 ร.ร.นิยมมิตรวิทยาคาร 
9 นายชลอ  ศริไิธสง 48420 B1504 ร.ร.บา้นดอนเมือง 
10 นายวรวฒุิ  เดชขนุทด 67523 B1501 ร.ร.หนองน า้ใส 
11 นายสจัจะ  วะทา 62532 B1801 ร.ร.บา้นหนองไผ ่(B1) 
12 นายสมพงษ ์ คบดา่นกลาง 53634 B1101 ร.ร.ไทยวฒันาประชารฐั 
13 นายณรงค ์ หลา้อมัพร 37872 B1103 ร.ร.คีรีวฒันา 
14 นายด ารงค ์ สดุหา 59224 B1501 ร.ร.หนองน า้ใส 
15 นางมนญัญา  กาฬกาญจน ์ 50151 B9000 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 
16 นางเมธาวี  พรมน า้ 27496 B9000 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 
17 นายชยูศ  พยงุสวุรรณ 37809 XB4000 บ านาญกลุม่อ าเภอสีคิว้ 
18 นายชิตพล  ศรีค  ามา 62401 B7001 ร.ร.สีคิว้สวสัดิผ์ดงุวิทยา(อบจ.) 
19 น.ส.ดารารตัน ์ ศรีเกษม 65960 B7001 ร.ร.สีคิว้สวสัดิผ์ดงุวิทยา(อบจ.) 
20 นายธีรวิทย ์ เดือนกลาง 39760 XB4001 บ านาญกลุม่อ าเภอสีคิว้ หกัธนาคาร 
21 นายชยัณรงค ์ คณูคณะ 54740 B1001 สพป.นครราชสีมา เขต 4 
22 น.ส.อมรทิพย ์ ทิพยป์ระทมุ 67178 B1001 สพป.นครราชสีมา เขต 4 
23 นางภรภทัร  นอ้ยอยูน่ิตย ์ 64336 XB4000 บ านาญกลุม่อ าเภอสีคิว้ 

  
 

 
 
 



 หน่วยที ่ 20  อ าเภอสีคิว้  (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
24 นายชเูกียรติ  กิจจาไกร 13930 XB4000 บ านาญกลุม่อ าเภอสีคิว้ 
25 นายสมใจ  ถนอมพดุซา 39298 XB4000 บ านาญกลุม่อ าเภอสีคิว้ 
26 นายมานพ  จนัทรนาคี 46058 XB4000 บ านาญกลุม่อ าเภอสีคิว้ 
27 นายขวญัชยั  พรมแสน 57708 B1204 ร.ร.ถนนมิตรภาพ 
28 นางอารียว์รรณ  โพธ์ิระดก 44528 B1705 ร.ร.บา้นหนองสลกัได 
29 นายสรุยิง  อึง้ใจธรรม 66947 B1606 ร.ร.บา้นวงัโรงใหญ่ 
30 นายประจกัษ ์ ชะเอม 34708 B1307 ร.ร.เจซีโคราชอนสุรณ1์ 
31 วา่ท่ี ร.ต.ธวชัชยั  บพุตา 66336 B1103 ร.ร.คีรีวฒันา 
32 น.ส.นงราม  ชลอเจรญิยิ่ง 56796 B1702 ร.ร.บา้นใหมป่ระชาอปุถมัภ ์
33 นายพิมล  ฉิมโห ้ 35696 B1302 ร.ร.บา้นใหมส่ าโรง 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 21  อ าเภอสูงเนิน 
จ านวน  20  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายคณิต  เจียรกลาง 60853 C1706 ร.ร.บา้นวงัรางนอ้ย 
2 น.ส.ศภุรตัน ์ วงศส์วสัดิ ์ 56879 C1101 ร.ร.ระดมวิทยานสุรณ ์
3 นายสมพงษ ์ ลิมปิจกัร ์ 46379 XC3000 บ านาญกลุม่อ าเภอสงูเนิน 
4 นายวฒุินนัทช ์ วรรณมาตย ์ 25772 XC3000 บ านาญกลุม่อ าเภอสงูเนิน 
5 นายเสนห่ ์ ปฏิบตัิ 19091 XC3000 บ านาญกลุม่อ าเภอสงูเนิน 
6 นายประเสรฐิ  อ่ิมสนัเทียะ 54560 C1107 ร.ร.บา้นหนองเบน 
7 นายประสิทธ์ิ  ขนัโคกกรวด 56040 XC3000 บ านาญกลุม่อ าเภอสงูเนิน 
8 นายชยั  บตัสิงูเนิน 16031 XC3000 บ านาญกลุม่อ าเภอสงูเนิน 
9 นายไพฑรูย ์ สมรา่ง 25065 XC3000 บ านาญกลุม่อ าเภอสงูเนิน 
10 นายสมชาย  สชีุวกร 18810 XC3000 บ านาญกลุม่อ าเภอสงูเนิน 
11 นายชลอ  หนคู  าหอม 44204 XC3000 บ านาญกลุม่อ าเภอสงูเนิน 
12 นายชลทิศ  แนวถาวร 49649 C1401 ร.ร.บา้นมะเกลือใหม ่
13 นายกฤษฎา  กลัปดี 68012 C1307 ร.ร.บา้นกดุปลาเข็งเหมืองล่ี 
14 นายแพรุง่  สีโนรกัษ ์ 51654 C1103 ร.ร.ประชารฐัสามคัคี 
15 นายภรภทัร  เกือ้ฐิตพิร 67094 C1103 ร.ร.ประชารฐัสามคัคี 
16 นางศศธิร  จา๋พิมาย 59918 C1103 ร.ร.ประชารฐัสามคัคี 
17 นายสมิทธ์ิ  สมานพงษ ์ 52631 C1402 ร.ร.บา้นมะเกลือเก่า 
18 นายสชุาติ  ปทมุนกุลูศรี 54020 C1408 ร.ร.บา้นหนองมว่ง (C14) 
19 นางนงเยาว ์ ศริิโสม 54830 C1410 ร.ร.บา้นหนองไมต้าย (C14) 
20 นายปราโมทย ์ ฮะสงูเนิน 60098 C1203 ร.ร.บา้นสองคร 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 22  อ าเภอปากช่อง 
จ านวน  35  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายวิรตัน ์ เลิศไพรตัน ์ 59788 XG5000 บ านาญกลุม่อ าเภอปากช่อง 
2 นางพชัรา  เทพพานิช 67338 G1102 ร.ร.บา้นปางแก 
3 น.ส.ณฐัศภุามาศ  ณฐัเมธานนัท ์ 63297 G1902 ร.ร.นิคม ฯ 4 
4 นายสกิุจ  คมสนั 44698 G1503 ร.ร.บา้นโนนกระโดน 
5 นายพิษณุ  พจนานรุกัษ ์ 50351 G7004 ร.ร.ปากชอ่งพิทยาคม(อบจ.) 
6 นายวรเศรษฐ์  อรรถรวีวฒัน ์ 57160 G1203 ร.ร.บา้นนา (G1) 
7 นางสภุาวดี  ทรายจงัหรีด 60961 G1401 ร.ร.บา้นซบันอ้ย 
8 วา่ท่ี ร.ต.ปรีชา  พุม่ล าเจียก 67946 G1A06 ร.ร.นิคมชลประทาน ฯ 
9 น.ส.ละมยั  พรหมศร 65726 G1901 ร.ร.บา้นหนองขวางวิทยา 
10 นายกรวิษณ ์ ดา่นกระโทก 61781 G1509 ร.ร.บญุบนัดาลวิทยานสุรณ ์
11 นายชาตชิาย  ศรีสงัวาลย ์ 49923 G1A03 ร.ร.นิคม 5 
12 นายพงศภณ  ขนัแกว้ 21948 XG2000 บ านาญ สพม.นม. อ.ปากชอ่ง 
13 นายวิทยา  เถาวท์ิพย ์ 46188 G2001 ร.ร.ปากชอ่ง 
14 นายสพุจน ์ โนนจุย้ 54913 G2001 ร.ร.ปากชอ่ง 
15 นายวิวรรธน ์ เสารยะวิเศษณ ์ 46968 G2001 ร.ร.ปากชอ่ง 
16 น.ส.กลัญา  อินทรจ์อหอ 67454 G1906 ร.ร.วนัอาสาพฒันา 
17 น.ส.เยาวลกัษณ ์ โสภาจนัทร ์ 54422 G4000 ร.ร.เทศบาล 1 อ.ปากช่อง 
18 นางพวงผกา  แกว้ธรณิน 63351 G4000 ร.ร.เทศบาล 1 อ.ปากช่อง 
19 นายธุวนนท ์ บาลโพธ์ิ 59049 G1402 ร.ร.บา้นบอ่ทอง 
20 นายวิจิตร  ไพรวิจารย ์ 40710 G1304 ร.ร.บา้นทา่มะนาว 
21 นางณฐันนัท ์ วามะชาติ 57965 G1A05 ร.ร.บา้นซบัเศรษฐี 

 
 
 

 

 
 
 
 

 



หน่วยที ่ 22  อ าเภอปากช่อง  (ต่อ)  หน่วยที ่ 22  อ าเภอปากช่อง  (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
22 นายชนะวงศ ์ บญุสงูเนิน 56142 G1701 ร.ร.บา้นทา่ชา้ง (G1) 
23 นางรศัมี  แทน่ประยทุธ 54426 G1701 ร.ร.บา้นทา่ชา้ง (G1) 
24 น.ส.ดวงกมล  ชนยทุธ 64863 G8001 ร.ร.เตมิแสงไขปากชอ่งวิทยา 
25 นายฆนาพงศ ์ วงศษ์า 70670 G1101 ร.ร.บา้นปากชอ่ง (ครุุฯ) 
26 นายสมศกัดิ ์ อาจไธสง 18524 XG5000 บ านาญกลุม่อ าเภอปากช่อง 
27 นายบณัฑิต  วงศอ์ามาตย ์ 57414 G1805 ร.ร.บา้นหนองซอ่มตะเคียนงาม 
28 นายรกัใหม ่ ลนุศรี 55969 G1802 ร.ร.สระน า้ใสวิทยา 
29 นางจิราพร  วลสนัเทียะ 59131 G1A03 ร.ร.นิคม 5 
30 นางนพรตัน ์ อินทรพ์นัธ ์ 62634 G1101 ร.ร.บา้นปากชอ่ง (ครุุฯ) 
31 นางอาทร  ดา่นกระโทก 27618 XG5000 บ านาญกลุม่อ าเภอปากช่อง 
32 วา่ท่ี ร.ต.ญ.ปราชญา  เรืองจาบ 49474 G1802 ร.ร.สระน า้ใสวิทยา 
33 นายกรรณสตู  แกว้ธรณิน 67934 XG5000 บ านาญกลุม่อ าเภอปากช่อง 
34 นายชนตุร ์ คงเพ็ชร ์ 50015 XG5000 บ านาญกลุม่อ าเภอปากช่อง 
35 น.ส.นภสักร  ค าแยม้ 41812 G1801 ร.ร.บา้นบุง่เตย 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 23  อ าเภอด่านขุนทด 
จ านวน  36  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายวิวฒัน ์ กอมขนุทด 59252 71905 ร.ร.บา้นหนองละมั่ง 
2 นายสมเจต  ไตรวชัรนนท ์ 41784 X72000 บ านาญ สพม.นม.อ าเภอดา่นขนุทด 
3 นางวรณี  พงษไ์พบลูย ์ 15394 X75000 บ านาญกลุม่อ าเภอดา่นขนุทด 
4 น.ส.อาคเนย ์ เชือ้อ่ิม 42842 71301 ร.ร.ดา่นขนุทด 
5 นายนกุลู  ขนัขะ 49949 71A07 ร.ร.บา้นหนองบวัละคร 
6 นายประทีป  เรียนพงศช์ยั 44085 71706 ร.ร.บา้นหลงุ 
7 นายวรพงษ ์ พรมสวสัดิ ์ 69667 71704 ร.ร.บา้นหนองบง (71) 
8 นายสมพงศ ์ ภมูิโคกรกัษ ์ 18506 X75000 บ านาญกลุม่อ าเภอดา่นขนุทด 
9 นางปรียา  ค าสรุีย ์ 37492 71504 ร.ร.บา้นหนองกระเทียมเหนือ 
10 นายนิตศิกัดิ ์ สิงหม์ณี 55808 72002 ร.ร.หนองกราดวฒันา 
11 นายจ าเนียร  พรมสวสัดิ ์ 49258 71809 ร.ร.วดัหนองกราด 
12 นายมณี  มวมขนุทด 45951 X75000 บ านาญกลุม่อ าเภอดา่นขนุทด 
13 น.ส.จินตนา  ตอพนัดงุ 55104 71001 สพป.นครราชสีมา เขต5 
14 น.ส.นิตตญิา  มวมขนุทด 58412 71B07 ร.ร.บา้นหินดาด (71) 
15 นางอาทิตยา  หมายใยกลาง 59764 71B06   ร.ร.บา้นหว้ยจรเข ้
16 นายแท ้ ชอบใหญ่ 22700 X75000 บ านาญกลุม่อ าเภอดา่นขนุทด 
17 นายวรศภุ  มีทรพัย ์ 54791 72001 ร.ร.มธัยมดา่นขนุทด 
18 นายสงัคม  ศรีวิพฒัน ์ 49518 71205 ร.ร.บา้นวงัโป่ง 
19 นางปราณี  เกิมขนุทด 49029 71B04 ร.ร.บา้นทุง่สวา่ง 
20 นายสญัญา  กนัจินะ 56595 71B01 ร.ร.บา้นกดุนางทอหกู 
21 นายอลงกรณ ์ ลทัธิมนต ์ 56597 71C04 ร.ร.บา้นป่ารงังาม 
22 นายวลัลภ  เจรญิดี 35107 71602 ร.ร.บา้นโนนสง่า (71) 
23 นายนิพนธ ์ นิลขนัธ ์ 34429 X75000 บ านาญกลุม่อ าเภอดา่นขนุทด 
24 น.ส.ละมอ่ม  คณูขนุทด 48260 71407 ร.ร.บา้นหนองปรือ (71) 

     



 หน่วยที ่ 23  อ าเภอด่านขุนทด  (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
25 น.ส.สมศรี  คณูขนุทด 43605 71B03 ร.ร.บา้นทา่ขีเ้หล็ก 
26 นายจ านงค ์ เพียกขนุทด 39145 71403 ร.ร.บา้นแปรง 
27 น.ส.กาญจนา  เง่ือนกลาง 48830 74000 วิทยาลยัเทคนิคหลวงพอ่คณูปรสิทฺุโธ 
28 น.ส.วชัราภรณ ์ พนัชนะ 49746 71604 ร.ร.บา้นพนัชนะ 
29 นายสายณัห ์ เจรญิพนัธ ์ 51786 71904 ร.ร.บา้นตะเคียน 
30 นายเอกนฤน  โสดา 58953 71803 ร.ร.บา้นวงัสนวน 
31 นายศงักร  อฑัฒพงศพ์ิเชฏฐ์ 53515 X75000 บ านาญกลุม่อ าเภอดา่นขนุทด 
32 นายประเสรฐิ  ค าขนุทด 37987 71A01 ร.ร.บา้นเข่ือน 
33 นายสชุาติ  หาดขนุทด 25525 X75000 บ านาญกลุม่อ าเภอดา่นขนุทด 
34 นายมงคล  กิตตริงค ์ 29434 71705 ร.ร.บา้นหนองสาร 
35 นายสรุะศกัดิ ์ ฉายขนุทด 46476 X75000 บ านาญกลุม่อ าเภอดา่นขนุทด 
36 นายจกัรพงค ์ อรยิานวุฒัน ์ 58598 71702 ร.ร.บา้นพระมะขามสามคัคี 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 24  อ าเภอโนนไทย 
จ านวน  16 คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายศรีชาติ  ออ่นโคกสงู 32834 X44000 บ านาญกลุม่อ าเภอโนนไทย 
2 นายสายชล  เลือดขนุทด 56119 41103 ร.ร.บา้นโนนหวาย 
3 นายวรเอก  อามาตย ์ 39974 41501 ร.ร.บา้นหอกลองกระสงั 
4 น.ส.อจัฉราพรรณ  ไสเสรมิ 71511 41301 ร.ร.บา้นนา (41) 
5 นายประสงค ์ นาดี 67676 41705 ร.ร.บา้นโคกหนองไผ ่
6 น.ส.จีราภา  ฉิมสนัเทียะ 71261 41208 ร.ร.บา้นเทพคงคา 
7 น.ส.กรรณิการ ์ ตสินัเทียะ 52803 41101 ร.ร.โนนไทย 
8 นายอภินนัท ์ เจรญิศริิ 65470 41101 ร.ร.โนนไทย 
9 น.ส.พิชญพ์ชร  ฉายขนุทด 66557 41601 ร.ร.บา้นวงั 
10 นางดวงมณี  ส าลีดา่นกลาง 50807 41604 ร.ร.ดอนน า้ใสวิทยา 
11 นางรชัฎาภรณ ์ โพธ์ิปิตกิลุ 57352 41402 ร.ร.บา้นนารายณ ์
12 นายวิรตัน ์ เอ่ียมโคกสงู 20673 X44000 บ านาญกลุม่อ าเภอโนนไทย 
13 น.ส.วรฐัทยา  ครุฑหม่ืนไวย 58921 41303 ร.ร.บา้นก าปัง 
14 นายธนา  เฉียบสงูเนิน 57772 41505 ร.ร.บา้นถนนโพธ์ิ (41) 
15 นายสมศกัดิ ์ บอกสนัเทียะ 28891 41208 ร.ร.บา้นเทพคงคา 
16 นางจิดาภา  กนัสการ 64183 41704 ร.ร.ชมุชนบา้นโคกสวาย 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 25  อ าเภอขามทะเลสอ 
จ านวน  9 คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 น.ส.บรรจง  ถึกสงูเนิน 27399 J2001 ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา 
2 นายสพุิรฐั  จนัทอง 43920 J1103 ร.ร.บา้นโคกแฝก 
3 นางอรุณ  เยาวนารถ 66603 J1101 ร.ร.รฐัราษฏรร์งัสรรค ์
4 นายจีรพงษ ์ นาเมืองรกัษ ์ 58097 J1203 ร.ร.บา้นโนนตาล 
5 นางกาญจนา  เตียนสงูเนิน 62178 XJ3000 บ านาญกลุม่อ าเภอขามทะเลสอ 
6 น.ส.ทศันีย ์ ยะสงูเนิน 41527 J1104 ร.ร.บา้นโป่งแดงน า้ฉ่าฯ 
7 น.ส.เกษรนิทร ์ ดบิจนัทกึ 70382 J1201 ร.ร.บา้นหนองสรวง 
8 นางกญัญาภคั  ภาพสิงห ์ 64212 J1210 ร.ร.บา้นโตนด (J1) 
9 นายจ าเนียร  นาคขนุทด 09308 XJ3000 บ านาญกลุม่อ าเภอขามทะเลสอ 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 26  อ าเภอขามสะแกแสง 
จ านวน  10  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายเพลิน  แอบจนัอดั 55774 K1301 ร.ร.ชมุชนหนองไขน่  า้ 
2 นายปัญญา  หวงัรวมกลาง 37529 K1101 ร.ร.ชมุชนหนองหวัฟาน 
3 นายประวิทย ์ เจ็กไธสง 65068 K1401 ร.ร.บา้นคเูมือง 
4 นางอนัทนา  ทนโคกสงู 58847 K1305 ร.ร.บา้นโนนผกัชี 
5 นายอนิรุทธ ์ อิสโร 57773 K1204 ร.ร.บา้นหนกุ 
6 นายเอกภพ  บ ารุงกลาง 45207 K1102 ร.ร.บา้นโจด (K1) 
7 วา่ท่ี ร.ต.ธีรวฒัน ์ หมายติดกลาง 62286 K1205 ร.ร.บา้นหนองจาน (K1) 
8 นายมงคล  ทว่มกลาง 42585 XK4000 บ านาญกลุม่อ าเภอขามสะแกแสง 
9 นางสปุราณี  ชา่งบ ุ 54925 K1105 ร.ร.บา้นเสมา (K1) 
10 นายอมรวฒัน ์ ชนะภกัดิ ์ 69377 K2001 ร.ร.ขามสะแกแสง 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 27  อ าเภอเทพารักษ ์
จ านวน  5  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายพิทกัษ ์ ชมภมูิ่ง 68985 Q1302 ร.ร.บา้นบงึปรือ 
2 นายสงัวาล  กองขนุทด 58893 Q1104 ร.ร.บา้นวงัสมบรูณ ์ 
3 นายอนนัต ์ มุง่ขอบกลาง 59600 Q1107 ร.ร.บา้นใหมเ่จรญิผล  
4 นายวชัรพงษ ์ กนัขนุทด 56330 Q1203 ร.ร.บา้นวงัยายทอง  
5 นายกนกษศ์กัดิ ์ บญุที 43254 Q1101 ร.ร.บา้นโคกกระบือ 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 28  อ าเภอพระทองค า 
จ านวน  8  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 น.ส.วลัลภา  จนัทรเ์รือง 59117 S1101 ร.ร.พงัเทียม 
2 นางธญัธร  เลิศนา 56531 S1404 ร.ร.บา้นป่าเพกา 
3 นายบรรจงศกัดิ ์ งามประเสริฐ 64935 S1401 ร.ร.ถนนสรุนารายณ ์
4 นายสมเจตน ์ ภกัดี 25298 XS3000 บ านาญกลุม่อ าเภอพระทองค า 
5 นายประหยดั  ถอยกระโทก 35635 S1302 ร.ร.บา้นหนองยาง (S1) 
6 นายวิสตูร  จนัทราศรี 41911 S1303 ร.ร.บา้นดอนขวาง (S1) 
7 นายชิณวฒุิ  ชาจนัทกึ 64276 S1403 ร.ร.บา้นเจรญิผล 
8 นายประเสรฐิ  บตุรวาปี 61315 S1304 ร.ร.บา้นหว้ยหงุเกลือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 
หน่วยที ่ 29  อ าเภอบัวใหญ่ 

จ านวน  25  คน 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางร  าไพ  โพธ์ิศรี 57784 X35000 บ านาญกลุม่อ าเภอบวัใหญ่ 
2 นายวรพจน ์ บดสนัเทียะ 51768 32002 ร.ร.เทศบาล 2 (สหกรณส์มทบ) 
3 นายศภุกร  มลูเทพ 63687 33403 ร.ร.บา้นหนองตะไก ้(33) 
4 นายสชุาติ  รอดสวุรรณ 55179 39000 วิทยาลยัการอาชีพบวัใหญ่ 
5 นายเจษฎา  พิมพช์ารีย ์ 65073 33202 ร.ร.บา้นโคกนอ้ย 
6 นางอาภรรตัน ์ เกศศรีพงษศ์า 50633 33806 ร.ร.วดับา้นเก่างิว้ 
7 นางจิราพร  สตัตะโส 66068 33805 ร.ร.บา้นหนองพลวง 
8 นางสมบรูณ ์ ประจง 25495 X35000 บ านาญกลุม่อ าเภอบวัใหญ่ 
9 นางส าราญ  จนันา 39661 X35000 บ านาญกลุม่อ าเภอบวัใหญ่ 
10 นางพรจรนิทร ์ การนา 44506 X35000 บ านาญกลุม่อ าเภอบวัใหญ่ 
11 นายภณ  อพักาญจน ์ 59555 37002 ร.ร.บวัใหญ่(อบจ.) 
12 นายสมุงคล  ดีมาก 67551 33501 ร.ร.วดับา้นหนองแวง 
13 นายปิติ  เก่ียวศรีกลุ 53318 30008 ร.ร.วานิชวิทยา (เอกชน) 
14 นายวิโรจน ์ ไพรเขียว 38002 33203 ร.ร.วดับา้นกระเบือ้ง 
15 นายธรรมเนียม  ล า้เลิศ 51500 X35000 บ านาญกลุม่อ าเภอบวัใหญ่ 
16 นายอภิรตัน ์ นาดี 57727 33408 ร.ร.บา้นบเุสมา 
17 นางพชัรนิทร ์ ศรีวฒุิพงศ ์ 50053 33401 ร.ร.บา้นหว้ยโจด 
18 นายสวุิทย ์ มาตรวงัแสง 43838 33907 ร.ร.บา้นดงบงั 
19 นางภณัฑิรา  ภทัรธีรนาถ 17200 X35000 บ านาญกลุม่อ าเภอบวัใหญ่ 
20 นายประภาส  ไก่แกว้ 68148 33204 ร.ร.บา้นนาดอกบก 
21 นายพิศษิฐ์  ไพราม 67938 3200A บ านาญเทศบาลบวัใหญ่ 
22 นายสนุทร  หาญประชมุ 29072 X35000 บ านาญกลุม่อ าเภอบวัใหญ่ 
23 นายสมาน  ยิ่งนอก 16911 X35001 บ านาญกลุม่อ าเภอบวัใหญ่ หกัธนาคาร 
24 นายพงศส์มาน  เจรญิสขุ 27529 X35000 บ านาญกลุม่อ าเภอบวัใหญ่ 
25 นายไตรภพ  สวุรรณงั 20086 X35000 บ านาญกลุม่อ าเภอบวัใหญ่ 



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 30  อ าเภอคง 
จ านวน  21  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายอภิวฒัน ์ รกัพรา้ 62084 81302 ร.ร.บา้นคอนเมือง 
2 นางจิตตมิา  อภิญญาวรรธนะ 54246 81704 ร.ร.บา้นตาก๋ิม 
3 นายชลธิศ  คงฤทธ์ิ 66240 81607 ร.ร.ชมุชนคงวิทยา 
4 นายจรญั  ดงอเุทน 35560 81105 ร.ร.บา้นหนองหวา้ (81) 
5 นายพลูศกัดิ ์ บตุรแกว้ 54156 81208 ร.ร.ปริยตัไิพศาล 
6 นายอภิรกัษ ์ หาญประชมุ 66234 81103 ร.ร.บา้นนอ้ยหนองหนาด 
7 นายไกรวฒุิ  สวา่งเมือง 33802 81702 ร.ร.บา้นโนนเตง็ (81) 
8 นางธนิดา  โรงชยัภมูิ 47653 81401 ร.ร.บา้นเก่าคอ้ 
9 นายสมเกียรติ  ใจเอือ้ 28809 81407 ร.ร.บา้นโจด (81) 
10 นายวีระชยั  บญุกลาง 18748 X84000 บ านาญกลุม่อ าเภอคง 
11 นางอจัฉรา  บญุกลาง 26011 X84000 บ านาญกลุม่อ าเภอคง 
12 นางสายใจ  ดวงแกว้ 59050 81607 ร.ร.ชมุชนคงวิทยา 
13 นางอรญัญา  เชือ้ประทมุ 43490 82001 ร.ร.เมืองคง 
14 นายนกุลู  สายปาน 55087 81503 ร.ร.บา้นทพัมะขาม 
15 นายจกัรพนัธ ์ รตันปราการ 56132 81703 ร.ร.วดับา้นหนองกก 
16 นายขวญันคร  สงัขรตัน ์ 49070 81205 ร.ร.บา้นตาจั่น 
17 นางอกัษร  ขอดวงกลาง 45701 81602 ร.ร.บา้นดอนใหญ่ 
18 นายศิวาการ  ภมูลู 66354 82001 ร.ร.เมืองคง 
19 นางพรศรี  ควรขนุทด 58197 81406 ร.ร.บา้นหนองบวักระจาย 
20 นายแทนไท  กดุหินนอก 69892 81203 ร.ร.บา้นตะโกทุง่ 
21 น.ส.จารุวรรณ  ดว้งนอก 54735 81605 ร.ร.บา้นศรีนิมิต 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 31  อ าเภอแก้งสนามนาง 
จ านวน  8  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายวิบาล  ทองจอก 14575 XH3000 บ านาญกลุม่อ าเภอแกง้สนามนาง 
2 นางจีระนนัท ์ จ านงคศ์ลิป์ 49365 H1103 ร.ร.บา้นสีสกุ 
3 นางวิไลลกัษณ ์ หิรญัรตัน ์ 50140 H1204 ร.ร.บา้นโนนรงั (H1) 
4 นายชยนัต ์ ปิยะปรีชายทุธ 24150 XH3000 บ านาญกลุม่อ าเภอแกง้สนามนาง 
5 นายสมัผสั  สนัเต 29648 XH3000 บ านาญกลุม่อ าเภอแกง้สนามนาง 
6 นายบรรจบ  บษุยศ์รี 68968 H1101 ร.ร.บา้นโนนระเวียง (H1) 
7 นายประชนั  ชาวสามทอง 67035 XH3000 บ านาญกลุม่อ าเภอแกง้สนามนาง 
8 นายชมุพล  จ าปามลู 67771 H1303 ร.ร.บา้นนาแค 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 32  อ าเภอสีดา 
จ านวน  5  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 น.ส.วนิดา  ค าแก่นแกว้ 55700 V1209 ร.ร.วดับา้นสามเมือง (V1) 
2 นางสมสว่น  ดงหงษ ์ 65501 V1210 ร.ร.บา้นแฝก (V1) 
3 นายสมเดช  การชงดั 65292 V1211 ร.ร.วดับา้นโนนกอก (V1) 
4 นายอภิชาติ  ศริพิยคัฆ ์ 42212 V1201 ร.ร.บา้นหนองตาด (V1) 
5 น.ส.จิรวดี  ชาวดง 68673 V2001 ร.ร.สีดาวิทยา 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 33  อ าเภอบัวลาย 
จ านวน  6  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางจฑุารตัน ์ ดวงเพ็ชรแสง 61832 W1208 ร.ร.วดับา้นศาลาดิน (W1) 
2 น.ส.อรุณี  ดาวจนัทกึ 48799 W1204 ร.ร.ชมุชนบา้นหนองบวัลาย (W1) 
3 นายยทุธพล  รกัษาชนม ์ 65095 XW3000 บ านาญกลุม่อ าเภอบวัลาย 
4 นางเกษณีย ์ แสนตรี 49523 W1209 ร.ร.บา้นหว้ยมว่ง (W1) 
5 นายประกาศิต  ศรีโคตร 48291 W1107 ร.ร.บา้นแดงนอ้ย (W1) 
6 นายวิสิทธ์ิ  อามาตย ์ 52351 W1101 ร.ร.บา้นคมึมะอ ุ(W1) 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 34  อ าเภอบ้านเหล่ือม 
จ านวน  4  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางฐิตนินัท ์ อภยัวงศ ์ 65300 M1105 ร.ร.บา้นสระส่ีเหล่ียม (M1) 
2 นายปรญิโญ  ประพนัธอ์นรุกัษ ์ 67015 M1107 ร.ร.บา้นตลกุพลวง 
3 นางอบุล  แผลงนอก 63014 M2001 ร.ร.บา้นเหล่ือมพิทยาสรรพ ์
4 นายวีราณวุตัิ  จนัทรแ์จง้ 45361 M1101 ร.ร.ชมุชนบา้นเหล่ือม 

 
  



 
 
 

บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 
หน่วยที ่ 35  อ าเภอชุมพวง 

จ านวน  26  คน 
ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายเสนีย ์ สมรูป 48456 X94000 บ านาญกลุม่อ าเภอชมุพวง 
2 นายธานินทร ์ สขุมา 49583 91106 ร.ร.วดัเจรญิราษฎรบ์  ารุง 
3 นางรชัณนั  ตพุิภาค 55026 91201 ร.ร.วดัสองพ่ีนอ้ง 
4 นางเกยรู  ศริิคณุ 35096 91207 ร.ร.บา้นหนองโดนรกฟ้า 
5 นางชศูรี  บญุเท่ียง 58403 XR3000 ร.ร.สองหอ้งแวงนอ้ยวิทยา 
6 นายสรุชยั  จนัทรเ์รือง 49963 91206 ร.ร.บา้นหนองหวา้ตาด า 
7 นางแสงเดือน  สาสีดา 51361 91205 ร.ร.บา้นสวา่งนาดี 
8 นายวิรสั  ภบูญุศรี 20715 X94000 บ านาญกลุม่อ าเภอชมุพวง 
9 นางศริวิรรณ  สวุรรณกลาง 28970 X94000 บ านาญกลุม่อ าเภอชมุพวง 
10 นายยทุธศาสตร ์ วาดวงศรี 68746 91102 ร.ร.บา้นหนองบวั (91) 
11 นางณฐัวดี  พิมละมาศ 58130 95002 ร.ร.สาหรา่ยวิทยาคม(อบจ.) 
12 วา่ท่ี ร.ต.สิริวสั  ชนะคา้โชติส์ิร ิ 39053 91501 ร.ร.วดัโชตกิาราม 
13 น.ส.แสงเดือน  เชดนอก 43206 91001 สพป.นครราชสีมา เขต 7 
14 นายเกรียงไกร  ไพราม 35821 91503 ร.ร.อาสนาราม"เปลง่อปุถมัภ"์ 
15 นายทรงศลิป์  ธรรมวิภารตัน ์ 28973 91301 ร.ร.บา้นทา่ลาด"ประชานเุคราะห"์ 
16 นายศิรชิยั  ป่ินศริิ 43961 91101 ร.ร.บา้นตลาดไทร (91) 
17 นายพนัศกัดิ ์ ออ่นหนองหวา้ 42197 91101 ร.ร.บา้นตลาดไทร (91) 
18 นางฏิมากานต ์ วนันา 66114 91C01 ร.ร.บา้นโนนรงั (91) 
19 นายยอดรกั  วนันา 65064 91C03 ร.ร.บา้นดงบงั(สวา่งวิทยา) 
20 นายสมศกัดิ ์ นวลประเสรฐิ 56200 91206 ร.ร.บา้นหนองหวา้ตาด า 
21 น.ส.พสัตราภรณ ์ เสนาบรูณ ์ 67544 91605 ร.ร.บา้นโนนยอ 
22 นายประเสรฐิ  วงษส์รุนิทร ์ 35949 91C03 ร.ร.บา้นดงบงั(สวา่งวิทยา) 
23 นายจกัรี  บญุเท่ียง 48812 91504 ร.ร.บา้นดอนล าดวน 
24 นายเดชา  มีศลิป์ 50022 91401 ร.ร.อนบุาลชมุพวงวิทยา 
25 นายพิศาล  ลาภยิ่งยง 58336 91403 ร.ร.พิกลุทอง 
26 นายบญัญัติ  กิจชวลิต 13924 X94000 บ านาญกลุม่อ าเภอชมุพวง 



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 36  อ าเภอพมิาย 
จ านวน  34  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นางเสาวนีย ์ สมัก าปัง 34123 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
2 นายวีระชยั  บญุค า 25988 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
3 นายสมคิด  โดง่พิมาย 48172 51607 ร.ร.วดัวงัน า้ 
4 นายเชษฐพงษ ์ ผึง้ทอง 38016 52001 ร.ร.พิมายวิทยา 
5 นายสถิตย ์ ทองพิมาย 15029 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
6 นายสมนกึ  มณี 52961 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
7 นายนิติ  คา้ขาย 21154 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
8 นายบญุเชิด  พฒันตรีคปุต ์ 18344 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
9 นายศภุณฐั  กณันอก 58316 51504 ร.ร.บา้นโนนโชงโลง 
10 นายประจง  ธีรพงศธร 32294 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
11 นายกฤตพล  ยอดนาม 47947 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
12 นายบรรจบ  ระบือสนัเทียะ 19623 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
13 นายประณฐั  สงัขอิ์นทร ์ 55779 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
14 นายมชัฌิมา  ชยกิจรอดกลาง 11559 X54001 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย หกัธนาคาร 
15 นายโกศล  ชใูจ 30575 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
16 น.ส.วราพร  เลขะวฒันะ 70131 51704 ร.ร.บา้นดอนเขวา้ 
17 นายพนมกร  ค าศนูย ์ 53110 51103 ร.ร.ทา้วสรุนารี 
18 นายอทุยั  ชารญัจา่ 62413 51405 ร.ร.เพชรหนองขาม 
19 นายอคัรเดช  ไชยโยราช 45564 51401 ร.ร.นิคมฯ 2 
20 นายอมัพนั  ชยัฤทธ์ิ 50905 51405 ร.ร.เพชรหนองขาม 
21 นายประชนั  ขยนังาน 29101 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
22 นายสมชาย  ขานกระโทก 21149 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
24 นายบญุสง่  สิงหค์  าจนัทร ์ 36515 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 

  
  

 
 



 หน่วยที ่ 36  อ าเภอพมิาย  (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ - สกลุ  เลขทะเบียน หนว่ยสงักดั 
24 นายสรรค ์ เถ่ือนกลาง 20884 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
25 นายจารุวิชญ ์ วงศเ์จรญิ 70901 52001 ร.ร.พิมายวิทยา 
26 น.ส.พิมพญ์าดา  นาชยัฤทธ์ิ 58328 51306 ร.ร.บา้นสะแกงาม 
27 นายวฒุิศกัดิ ์ ถนดัคา้ 56564 51302 ร.ร.บา้นโนนกระเบือ้งฯ 
28 นายบญัชร  พนัธุช์ยัเพชร 49345 51601 ร.ร.บา้นซมึ 
29 นายวินยั  อรยิะเดช 58643 51605 ร.ร.มะคา่สามคัคี 
30 นายประสิทธิชยั  อารมณเ์พียร 64892 51101 ร.ร.กลุโน 
31 นายบวัโฮม  โพธิพนัไม ้ 50066 51202 ร.ร.หนองปรือ 
32 นายสมาน  สอพิมาย 38244 X54000 บ านาญกลุม่อ าเภอพิมาย 
33 นางอมัพร  ชยัฤทธ์ิ 52507 51102 ร.ร.สรุยิาอทุยั 
34 นายพงศพ์ิรตั  บญุแซม 55668 51106 ร.ร.บา้นเตยประชาบ ารุง 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 37  อ าเภอประทาย  
จ านวน  21  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายปณุณวิช  ชมภวูิเศษ 56467 A1101 ร.ร.ชมุชนประทาย 
2 นางกิตตยิาภรณ ์ พิลาสมบตัิ 51522 A1202 ร.ร.บา้นหนองพลวง (A1) 
3 น.ส.จารุวรรณ  ธนะทองพิทกัษ ์ 58979 A1103 ร.ร.ดอนอีลุม่ ฯ 
4 นางบญุญิสา  พรมมิราช 61993 A1102 ร.ร.บา้นตลาดไทร (A1) 
5 นายสรุยิา  สวุรรณศกัดิ ์ 16625 XA4000 บ านาญกลุม่อ าเภอประทาย 
6 นายชอุม่  ไพศาล 47968 A1406 ร.ร.ปราสาทหินนางร  า 
7 นายประมวล  เซ็นนอก 61070 A1206 ร.ร.วดับา้นหนองขาม 
8 นายดสุิต  บาลไธสง 64999 A1407 ร.ร.วดับา้นส่ีเหล่ียม 
9 นางวรศิรา  ใจกลา้ 56686 A1303 ร.ร.เมืองโดนส าโรง 
10 นายเสกสรร  วรรณสขุ 60984 A1504 ร.ร.วดับา้นทุง่สวา่ง 
11 นายเกรียงศกัดิ ์ เกษทองมา 58885 A1404 ร.ร.บา้นเขวา้วิทยา 
12 น.ส.นริศรา  วงษจ์นัลา 69104 A1607 ร.ร.บา้นหนองพลวงนอ้ย 
13 นายจีรพนัธ ์ อยัลา 61823 A1204 ร.ร.หนองกงุวนัชาติ 
14 นางภทัราภรณ ์ เรืองแกว้ 49261 A1301 ร.ร.หนองมว่งหนองแวง 
15 นายศตพล  จอดนอก 56287 A1506 ร.ร.บา้นฝาผนงั (A1) 
16 นางสพุรรษา  เนาวคณุ 56895 A1207 ร.ร.วดับา้นนางิว้ 
17 นายเสกสรรค ์ ทีทา 68611 A1603 ร.ร.วดับา้นอุม่จานโนนงิว้ 
18 นายวฒุิพล  พลเดชา 57327 A1606 ร.ร.บา้นคมึหญา้นาง 
19 นายบญุเรือน  คะเซ็นแกว้ 60702 A5001 ร.ร.ประทาย(อบจ.) 
20 นางดาวเรือง  ถ า้กลาง 25762 XA4000 บ านาญกลุม่อ าเภอประทาย 
21 นายศภุศลิป์  อลุิตร 65939 A5001 ร.ร.ประทาย(อบจ.) 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 38  อ าเภอเมืองยาง  
จ านวน  5  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายนิธิวชัร ์ พนัธว์รารกัษ ์ 61931 XR3000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมืองยาง 
2 นายส ารวล  ค าแสน 49614 R1302 ร.ร.บา้นครบรุีศกึษา 
3 นายสรรพสิริ  ทิพยส์ิรคิณุ 61773 XR3000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมืองยาง 
4 น.ส.อจิราภา  ดีดา่นคอ้ 63801 R1303 ร.ร.บา้นละหานสามคัคี 
5 นายยงยทุธ  อินทรไ์ธสง 38809 XR3000 บ านาญกลุม่อ าเภอเมืองยาง 

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 39  อ าเภอล าทะเมนชัย  
จ านวน  8  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 นายจกัรกฤษณ ์ ไพราม 66140 T1205 ร.ร.วดัจนัทนาราม 
2 นายสทุธิชยั  แกว้มงุคณุ 62030 T1201 ร.ร.บา้นดงหลบ 
3 นายอดุร  เลไธสง 61961 T1208 ร.ร.บา้นหนองจานใต ้
4 นายพงษศ์กัดิ ์ พลละคร 42987 T1101 ร.ร.บา้นขยุ 
5 นายวชิรา  ชนะคา้ 49989 T1104 ร.ร.บา้นหนองแวง (T1) 
6 นายเสง่ียม  ทิพยแ์สง 69657 XT3000 บ านาญกลุม่อ าเภอล าทะเมนชยั 
7 นายอภิลกัษณ ์ จรไธสง 62511 T1302 ร.ร.บา้นหนองยาง (T1) 
8 นายวนัชยั  เทพราชา 35950 T1305 ร.ร.บา้นโสกคู ่

 
  



 
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 

หน่วยที ่ 40  อ าเภอโนนแดง  
จ านวน  6  คน 

ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน รหสัสงักดั หนว่ยสงักดั 
1 น.ส.กนัยารตัน ์ เกษรเทียน 66873 O1207 ร.ร.บา้นนาดี 
2 นายสาธิต  สวุรรณศกัดิ ์ 67142 O1108 ร.ร.บา้นหนองบง (O1) 
3 นายเกรียงศกัดิ ์ พลดงนอก 56133 O1203 ร.ร.วดับา้นทุง่รี 
4 วา่ท่ี ร.ต.ธรณินทร ์ ชมภู่ 57460 O1106 ร.ร.บา้นฝาง 
5 นางละเอียด  ปรีดีวงศ ์ 39089 O1210 ร.ร.บา้นโนนตาเถร 
6 นายถวิล  รตันพร 41973 O1101 ร.ร.ชมุชนโนนแดง 

 
 


