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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
เรื่อง  การให้สวัสดิการเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปี 2563 

******************** 
  อาศัยอำนาจตาม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการเงินทุน    

สร้างสุข ผู้สูงวัย พ.ศ. 2562  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 มกราคม 2563 เห็นชอบให้จัดสวัสดิการเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนฯ 
 1.1  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด (สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิได้รับทุนๆ นี้) 
 1.2  ต้องเป็นผู้ที่มีมีอายุ และเกิดในปี พ.ศ. ดังนี้ 
  1.2.1 เกิดปี พ.ศ. 2498 อายุ 65 ปี   
  1.2.2 เกิดปี พ.ศ. 2493 อายุ 70 ปี 
  1.2.3 เกิดปี พ.ศ. 2488 อายุ 75 ปี   
  1.2.4 เกิดปี พ.ศ. 2483 อายุ 80 ปี 
  1.2.5 เกิดปี พ.ศ. 2478 อายุ 85 ปี 
 1.3 ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 20 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้นับถึงวันทื่          
31 ธันวาคม 2563 
2. วัน เวลา และสถานที่ ขอรับทุนฯ 
  2.1  ให้สมาชิกที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ยื่นคำร้องขอรับทุนฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด และ 
แนบเอกสารดังนี้ 

 2.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 
 2.1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอรับทุนฯ 
 2.1.3 สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เพ่ือโอนเงินทุนนี้ 

 2.2  สมาชิกต้องยื่นคำร้อง ส่งให้สหกรณ์ฯ ตั้งแต่ วันที ่22  มกราคม พ.ศ. 2563  ถึงวันที่  
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
สหกรณ์ฯ จะจ่ายทุนฯ  ตั้งแต่วันที ่17 มีนาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 2.3 สหกรณ์ฯ กำหนดพิธีมอบทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 
.ณ สำนักงานสหกรณอ์อมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด  
          2.4 หากสมาชิกรายใดยื่นไม่ทันตามประกาศ ให้มีสิทธิยื่นได้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และ
คณะกรรมการดำเนินการ จะพิจารณาจ่ายเงินสร้างสุข ผู้สูงวัย เป็นลำดับต่อไป 



 

3. สมาชิกท่ีมีรายชื่อตามประกาศนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย รายละ 12,000.- บาท  
4. สมาชิกผู้ที่ได้รับทุนตามโครงการนี้ มีหน้าที่นำรายได้ไปยื่นประเมินภาษีเงินได้ประจำปี ในปีที่ได้รับเงินทุน
ด้วย 
 
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน. 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  22  มกราคม  2563 
 
 
 

(นายสุระ  ทวีผล) 
กรรมการและเหรัญญิก ทำการแทนประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
 



 
  
 
       
        
 

วันที่..................................................... 
 
เรื่อง ขอรับเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปี 2563 
 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์  จำกัด 
 
 ข้าพเจ้า.............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน........ ................. 
เกิดวันที่......................................เดือน..................................................... พ.ศ......................................................  
สังกัด/โรงเรียน....................................................................หน่วยงาน.................................. .....จังหวัดนครสวรรค์ 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..................................................................................................................... ........................... 
 มีความประสงค์ ขอรับเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินทุนสวัสดิการ
เพ่ือการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต และสร้างสุข ผู้สูงวัย พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์กำหนด  ดังนี้ 
  (   ) อายุ 65 ปี  (   ) อายุ 70 ปี  
  (   ) อายุ 75 ปี  (   )  อายุ 80 ปี  
  (   ) อายุ 85 ปี  
 จึงขอส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณาขอรับเงินสวัสดิการ เงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย
ดังต่อไปนี้ 
  (   ) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
  (   ) สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ฉบับ 
  (   ) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ เลขท่ีบัญชี................................................... 
   (สำเนาหน้าสมุดบัญชีท่ีมีชื่อ และเลขท่ีบัญชีให้ชัดเจน ชื่อบัญชีต้องเป็นของสมาชิก
ผู้ขอรับทุนเท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีร่วม หรือฝากเพื่อบุคคลอ่ืน) 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
       ............................................................... 
 
      (................................................................) 
 

คำร้องขอรับเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปี 2563 

ลำดับที่......................... 

เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย  
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ 
 (     )  เข้าร่วม 
 (     )  ไม่เข้าร่วม 



 
 
 

 
หนังสือให้คำยินยอมในการแสดงเจตนาการรับเงินทุนสร้างสุข ผู้สงูวัย  

และการหักเงินทุนเรือนหุ้น และเงินทุนสวัสดิการเพ่ือการช่วยเหลือสมาชกิกรณีเสียชีวิต และสร้างสุข ผู้สูงวัย พ.ศ. 2562 
 

เขียนที่........................................................ .... 
วันที่............................................................... 

 
 ข้าพเจ้า.......................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียน.......... .................
อายุ.................ปี เกิดวันที่................เดือน............................ พ.ศ............... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.........................  
หมู่ที่........... ซอย........................... ถนน............................ ตำบล.................................... อำ เภอ.......................... 
จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์...................... เบอร์โทรศัพท์.................................... ........................... 
 

1. สถานภาพ (    ) โสด (    ) สมรส  คู่สมรส ชื่อ.........................................................................    
                 (     ) หย่า หรอื หม้าย หรือ ร้าง 
 

2. กรณีข้าพเจ้า รับเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด  
 2.1 หากข้าพเจ้าเสียชีวิต ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด หักเงินทุนสวัสดิการ
เพ่ือการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิตและสร้างสุข ผู้สูงวัย พ.ศ. 2562 ที่ข้าพเจ้าได้รับเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัยไป
ก่อนแล้ว คืนให้กับสหกรณ์เป็นลำดับแรก  
 2.2 หากข้าพเจ้าลาออก หรือโอนย้ายจากสหกรณ์ไป  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินทุนเรือนหุ้น หรือ
เงินฝาก ที่ข้าพเจ้าได้รับเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัยไปก่อนแล้ว คืนให้กับสหกรณ์ เป็นลำดับแรก 
 

3. ข้าพเจ้าระบผุู้รับโอนประโยชน์ ดังนี้ 
 

3.1 ชื่อ-นามสกุล......................................................... 
ความสัมพันธ์.............. เบอร์โทรศัพท์......................... 
 

3.2 ชื่อ-นามสกุล......................................................... 
ความสัมพันธ์.............. เบอร์โทรศัพท์......................... 

3.3 ชื่อ-นามสกุล......................................................... 
ความสัมพันธ์.............. เบอร์โทรศัพท์......................... 
 

3.4 ชื่อ-นามสกุล......................................................... 
ความสัมพันธ์.............. เบอร์โทรศัพท์.......................... 

3.5 ชื่อ-นามสกุล......................................................... 
ความสัมพันธ์.............. เบอร์โทรศัพท์.......................... 
 

3.6 ชื่อ-นามสกุล......................................................... 
ความสัมพันธ์.............. เบอร์โทรศัพท์.......................... 

3.7 ชื่อ-นามสกุล......................................................... 
ความสัมพันธ์.............. เบอร์โทรศัพท์.......................... 

3.8 ชื่อ-นามสกุล......................................................... 
ความสัมพันธ์.............. เบอร์โทรศัพท์......................... 



 
 
3.9 ชื่อ-นามสกุล......................................................... 
ความสัมพันธ์.............. เบอร์โทรศัพท์.......................... 

3.10 ชื่อ-นามสกุล...................................................... 
ความสัมพันธ์.............. เบอร์โทรศัพท์......................... 

  
 อนึ่ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การแสดงเจตนารมณ์ครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีผู้ใดบังคับ ข่มขู่ หรือ
กระทำการใดๆ ให้ข้าพเจ้าแสดงเจตนาดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ท้ายหนังสือนี้ 
 

ลงชื่อ .............................................   ผู้ให้คำยินยอม/สมาชิกผู้ขอรับเงินทุนฯ 
      (...................................................) 

 
  
  ลงช่ือ .............................................   พยาน  ลงช่ือ .............................................   พยาน 
        (...................................................)               (...................................................) 
 
 
 
 
 



ล ำดับ ทะเบียน ช่ือ - นำมสกุล สังกัด/หน่วยงำน

1 1423 นายบัณฑิตย์  คล้ายแก้ว บ านาญชุมแสง

2 1631 นางสมจิตต์  กมุทชาติ บ านาญชุมแสง

3 1667 นางลูกอินทร์  ภู่เกตุ บ านาญพยุหะคีรี

4 1986 นางสุณี  แสนมุข บ านาญชุมแสง

5 2800 นายละออ  กัลพันธ์ุ บ านาญลาดยาว

6 2837 น.ส.น้อม  เรียนแจ้ง บ านาญหนองบัว

7 2914 นายเชือน  ปิยสุทธ์ิ บ านาญเมือง นว.

8 3016 นางอ่ิมสุข  ไพโรจน์ บ านาญเมือง นว.

9 3088 นายสมนึก  มานิตย์ บ านาญตากฟ้า

10 3092 นางประจวบ  อินทรชิต บ านาญท่าตะโก

11 3165 นางวีณา  รักษวิณ บ านาญเมือง นว.

12 3176 นายสน่ัน  สนุ่นพิทักษ์ กลุ่มรอข้อมูลฐานเงินเดือน

13 3226 น.ส.นิภา  เรียงจารุสมบูรณ์[05130] สมาชิกส่วนกลาง

14 3448 นางสุนันท์  สุขเจริญ บ านาญพยุหะคีรี

15 3509 นายอ ามาตย์  วารุกา บ านาญเมือง นว.

16 3584 นายทองสุข  ยศอ่อน บ านาญหนองบัว

17 3784 นางจงกล  แสงศร บ านาญเมือง นว.

18 3835 นายสวัสด์ิ  เรืองอิสริยวงศ์ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

19 3841 นางสุพิศ  ปานกรด บ านาญ ทน.นว.

20 3862 นางสุนันทา  ชาญเดช บ านาญเมือง นว.

21 3899 นายฉลาด  เจริญศิลป์ บ านาญบรรพตพิสัย

22 3972 นายธีระพันธ์ุ  ปานดี บ านาญเมือง นว.

23 4050 นายบุญศรี  วงษ์สิงห์ บ านาญตาคลี

24 4054 นายข า  เรืองงาม บ านาญตาคลี

25 4067 นายสวรรค์  นกเขียว บ านาญเมือง นว.

26 4088 นายพยุง  ศรีเกษร บ านาญท่าตะโก

27 4114 น.ส.ลัดดา  เพชรทิม บ านาญเมือง นว.

28 4124 นายธนิต  อินทร์เพ็ญ บ านาญเมือง นว.

29 4128 นายเฉลิม  จันจินดา บ านาญตากฟ้า

30 4148 นายบุญชู  เทศนิเวศ บ านาญท่าตะโก

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินทุนสร้ำงสุข ผู้สูงวัย ประจ ำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2563 นับอายุการเป็นสมาชิกถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563)



ล ำดับ ทะเบียน ช่ือ - นำมสกุล สังกัด/หน่วยงำน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินทุนสร้ำงสุข ผู้สูงวัย ประจ ำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2563 นับอายุการเป็นสมาชิกถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563)

31 4174 นายบุญเรือน  โพธ์ิอ่อง บ านาญท่าตะโก

32 4191 นางกุหลาบ  สนิทพ่วง บ านาญกรมฯ(สพป.2)

33 4213 นางกอบแก้ว  แววเพ็ชร์ บ านาญท่าตะโก

34 4250 นายพิพัฒน์  เต่าทอง บ านาญเมือง นว.

35 4307 นายอ านวย  แพรสีนวล บ านาญลาดยาว

36 4347 น.ส.สุชาดา  ไชยสิทธ์ิ บ านาญเมือง นว.

37 4390 นายปรีชา  กะระกล บ านาญลาดยาว

38 4457 นางเครือศรี  จารุพรรณ บ านาญเมือง นว.

39 4502 นายประกิจ  ตรีพิพัธน์ บ านาญท่าตะโก

40 4643 นายสุวรรณ  โสไกร บ านาญเมือง นว.

41 4746 นายทอง  อนุพัฒ บ านาญกรมฯ(สพป.2)

42 4806 นายหงษ์  แก้วเข็มทอง บ านาญตาคลี

43 4866 นายจรัญ  ดอนเมือง บ านาญกรมฯ(สพป.1)

44 4900 นายสมยศ  เดชกล้า เกษียณ-รอบ านาญ สพท.3

45 4914 นายธวัช  นาคพันธ์ บ านาญโกรกพระ

46 5007 นางสมบุญ  เงินน  าใย บ านาญตาคลี

47 5046 นายบุญส่ง  อินทร์เพ็ญ บ านาญเมือง นว.

48 5066 นายวันชัย  สุวรรณโกสีย์ บ านาญชุมแสง

49 5067 นางมณี  โสไกร บ านาญเมือง นว.

50 5096 นางอมรรัตน์  ทวีเลิศ บ านาญ เทศบาลชุมแสง

51 5167 นายนิมิต  ม่ิงเมือง บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

52 5209 น.ส.อรุณศรี  สัจจริตานันท์ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

53 5260 นายอดุลย์  นวะมะวัฒน์ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

54 5286 นายประจักร  เนียรภาค บ านาญลาดยาว

55 5291 นายสงบ  คงไทย บ านาญเมือง นว.

56 5327 นางสมทรง  ชูเมือง บ านาญเมือง นว.

57 5370 นายชนุชชา  แช่มโต บ านาญชุมแสง

58 5378 นางวนิดา  ทีเจริญวารี บ านาญ ว.เทคนิค

59 5428 นางเจียมจิต  สุนัยรัตนาภรณ์ บ านาญตาคลี

60 5448 นางสัญญา  คชสารทอง บ านาญกรมฯ(สพป.1)
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61 5476 นายสติม  หงษ์เทศ บ านาญโกรกพระ

62 5523 นายสุรพล  กมุทชาติ บ านาญกรมฯ(สพป.2)

63 5553 น.ส.พัชรี  บุญค านนท์ บ านาญตาคลี

64 5587 นายกฤช  เชียงชะนา บ านาญท่าตะโก

65 5588 นางชะอุ้ม  ม่ันต่าย บ านาญเมือง นว.

66 5613 นางนงคราญ  โพธ์เกตุ บ านาญบรรพตพิสัย

67 5670 นางสมนึก  จ านงค์ บ านาญลาดยาว

68 5729 นายพิพัฒน์  วันที บ านาญลาดยาว

69 5734 นายสุชาติ  ทองสีอ่อน บ านาญบรรพตพิสัย

70 5745 นางทวี  ทองพลาย บ านาญเก้าเลี ยว

71 5749 นางสมเจตน์  ใจยง บ านาญไพศาลี

72 5766 นายราชันย์  วิจิตรศิลป บ านาญเก้าเลี ยว

73 5776 นายเสนาะ  สุดสวาสด์ บ านาญชุมแสง

74 5820 น.ส.ประยงค์  ชูเชิด บ านาญชุมแสง

75 5838 นายไพศาล  พันกล่ัน บ านาญพยุหะคีรี

76 5841 นางละเอียด  ผิวขม บ านาญตาคลี

77 5853 นายช านาญ  พันธ์กสิกร บ านาญแม่วงก์

78 5861 นายนเรศ  ชูยอด บ านาญท่าตะโก

79 5863 นายแก้ว  กองขุนจันทร์ บ านาญท่าตะโก

80 5880 นายจินดา  ทองศรี บ านาญเมือง นว.

81 5917 นางรัตนา  จันทร์สว่าง บ านาญเมือง นว.

82 5973 นางศิริกุล  อังศิริ บ านาญเมือง นว.

83 6061 นางเยาวเรศ  ม่ิงเมือง บ านาญเมือง นว.

84 6087 นางนวลน้อย  ม่ังอยู่ บ านาญตาคลี

85 6104 นางสมศรี  สุขเกษม บ าเหน็จรายเดือนสหกรณ์ฯ

86 6135 นางสนอง  รัชฎาวงศ์ บ านาญตาคลี

87 6154 น.ส.นภาพร  ไกรวิทยานุกูล บ านาญกรมฯ(สพป.1)

88 6173 นายองอาจ  บาลี สมาชิกส่วนกลาง

89 6189 นายณรงค์  คงเพชรศักด์ิ บ านาญไพศาลี

90 6202 นางวัฒนา  คงนิสัย บ านาญลาดยาว
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91 6203 นายสมศักด์ิ  คงนิสัย บ านาญลาดยาว

92 6227 นายเทียนชัย  พุฒจรูญ บ านาญโกรกพระ

93 6282 นางศิริพร  ป้ันมูล บ านาญตาคลี

94 6285 นายเรวัต  พรหมศิริ บ านาญเมือง นว.

95 6296 นายกาศ  กล่ าน้อย บ านาญ กศน.

96 6303 น.ส.จารุวัฒน์  วัฒนกูล บ านาญกรมฯ(สพป.2)

97 6311 นางลัดดา  รุ่งกล่ิน บ านาญ สปจ.นว.

98 6319 นางประนอม  พรมทอง บ านาญกรมฯ(สพป.1)

99 6333 นางเตือนใจ  บูรพา บ านาญพยุหะคีรี

100 6336 นายพินิช  ทองพลาย บ านาญเก้าเลี ยว

101 6339 นายมานะ  พูลเอ่ียม บ านาญเก้าเลี ยว

102 6371 น.ส.รัตนา  กรเอ่ียม บ านาญเมือง นว.

103 6385 นางพรศิริ  กิจค้างพลู บ านาญหนองบัว

104 6400 นางไสว  รัตนวร บ านาญเมือง นว.

105 6411 นางสายันต์  หมีทอง บ านาญพยุหะคีรี

106 6423 นายเรือง  เสียงเพราะ บ านาญตาคลี

107 6441 นายธวัช  พลับชัย บ านาญบรรพตพิสัย

108 6448 นางชนิดา  ชุมสวัสด์ิมงคล บ านาญเมือง นว.

109 6452 น.ส.ส้มผิว  เพ่ิมตระกูล บ านาญกรมฯ(สพป.1)

110 6465 นายอรรคเดช  จิวะชาติ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

111 6487 นางอนงค์  หงษ์สัมฤทธ์ิ บ านาญ ว.อาชีวะ

112 6489 นางอัญชลี  ศรีวงศ์ตระกูล บ านาญหนองบัว

113 6537 นางเทียมตา  พุ่มย่ีสุ่น บ านาญลาดยาว

114 6538 นายถวัลย์  ดีพิจารณ์ บ านาญลาดยาว

115 6570 นางสุภาพร  เหล่ากสิการ บ านาญบรรพตพิสัย

116 6607 นายทองค า  จันทพันธ์ุ บ านาญหนองบัว

117 6617 นายวินัย  ม่วงยิ ม บ านาญกรมฯ(สพป.3)

118 6625 นางเรืองอุไร  อินทร์น้อย บ านาญบรรพตพิสัย

119 6660 นางศศิญา  ธนัชวงษ์ บ านาญตาคลี

120 6701 นายบุญส่ง  ทรัพย์ต่าย บ านาญบรรพตพิสัย
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121 6710 นางวัชรี  นาควิจิตร บ านาญโกรกพระ

122 6729 นางวงเดือน  ภักดีจันทร์ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

123 6737 นางพนมพร  เผ่าเจริญ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

124 6749 นายอัมพร  ป้อมจันทร์ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

125 6755 น.ส.พรพรรณ  ภู่สุวรรณ์ บ านาญพยุหะคีรี

126 6763 นายปรุง  อินชู สมาชิกส่วนกลาง

127 6831 นายวิเชียร  นุตเวช บ านาญลาดยาว

128 6842 นายบุญถ่ิน  พูลเกษม บ านาญพยุหะคีรี

129 6855 นางอนงค์  อัมพรายน์ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

130 6857 นางลัดดา  นคร บ านาญเมือง นว.

131 6880 นายสมควร  จันทร์เพียร บ านาญกรมฯ(สพป.1)

132 6921 นายทวี  จิตรขุนทด บ านาญไพศาลี

133 6922 นางอุไร  พงษ์ทุมพระ บ านาญไพศาลี

134 6957 น.ส.กาญจนา  อ่อนฤทธ์ิ บ านาญเมือง นว.

135 6959 นางสุวพรรณ์  นาคพันธ์ บ านาญเมือง นว.

136 6983 นางสนอง  ส าฤทธ์ิ บ านาญพยุหะคีรี

137 6991 นางชลีรัฒน์  รุ่งจิรารัตน์ บ านาญกรมฯ(สพป.2)

138 7020 นางจริยา  แม้นเหมือน บ านาญกรมฯ(สพป.1)

139 7022 น.ส.สุนีย์  จันทร์ครุฑ บ านาญพยุหะคีรี

140 7023 นางชูศรี  เขียวละลิ ม บ านาญตาคลี

141 7025 นางวาสนา  รุ่งรัตน์ บ านาญตากฟ้า

142 7118 นายโสภณ  โอชารส บ านาญโกรกพระ

143 7122 นายวิเชียร  ข าอ่อน บ านาญหนองบัว

144 7133 นายเฉลิมพล  ศรีพิลาศ บ านาญ ทน.นว.

145 7147 นางสุยิน  ทองสีอ่อน บ านาญบรรพตพิสัย

146 7156 นางสังวรณ์  ม่วงทอง บ านาญตาคลี

147 7202 นางสุภาพ  วงษ์วิกย์กรณ์ บ านาญบรรพตพิสัย

148 7207 นายรักษา  อินทสวัสด์ิ บ านาญชุมแสง

149 7235 นางจงจิต  ผลม่ัง ร.ร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

150 7241 น.ส.นิพัธธา  เทศนิเวศ บ านาญท่าตะโก
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151 7258 นางสุปฏิบัติ  ช านาญรักษา บ านาญพยุหะคีรี

152 7260 นายบ ารุง  รอดทอง บ านาญตาคลี

153 7264 นางกันยา  ต้นจันทน์ บ านาญเมือง นว.

154 7282 นางวรรณะ  อัมพุช บ านาญเมือง นว.

155 7338 นางเฉลียว  ทองอินทร์ บ านาญบรรพตพิสัย

156 7351 นายวิชัย  ก าเงิน เกษียณ-รอบ านาญ สพท.1

157 7411 นางสายสมร  อ่ าบุญ บ านาญ ว.เทคนิค

158 7448 นางยุวดี  บ ารุงสรณ์ บ านาญเก้าเลี ยว

159 7544 นายทนงค์  เกษส าโรง บ านาญเมือง นว.

160 7571 นางจันทนา  ไอศุริยกรเทพ บ านาญลาดยาว

161 7617 นายสมชัย  ช่อไสว บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

162 7633 นางเนืองนิตย์  จ่าแก้ว บ านาญ สศจ.นว.

163 7695 น.ส.อัมพิน  พงษ์ไพบูลย์ บ านาญเก้าเลี ยว

164 7731 นายร่มโพธ์ิ  อ่ิมน้อย บ านาญ สศจ.นว.

165 7781 นางพิศมัย  บัวพันธ์ุ บ านาญเมือง นว.

166 7797 น.ส.ศรีเวียง  ก้อนจันเทศ บ านาญพยุหะคีรี

167 7946 นางสมหมาย  กะระกล บ านาญบรรพตพิสัย

168 7954 นายพิสิษฐ์  ธนสาโรภิสิทธ์ิ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

169 7978 นางคะนอง  สว่างเรืองฤทธ์ิ บ านาญท่าตะโก

170 8015 นายนิมิต  เดชาเกียรติไกร บ านาญกรมฯ(สพป.1)

171 8073 นายประเทือง  เจียมเงิน บ านาญตาคลี

172 8077 นายสุมลพร  อนุสรณ์สัญญา บ านาญบรรพตพิสัย

173 8080 นางเตือนใจ  ซิงค์ บ าเหน็จรายเดือนสหกรณ์ฯ

174 8090 นายสยาม  บุญช่วย บ านาญ ทน.นว.

175 8093 นายชวลิต  บุญจิตร บ านาญหนองบัว

176 8127 นางเกศกาญจน์  ทองพ่วง บ านาญ สพม. เขต42

177 8141 นางอนุพันธ์ุ  พันธ์ุมี บ านาญเมือง นว.

178 8143 นายยงยุทธ  ทองอยู่ บ านาญชุมแสง

179 8186 นางกรรณิการ์  มาน่ิม บ านาญพยุหะคีรี

180 8189 นายสุรพงษ์  ชัยโชติรานันท์ บ านาญเมือง นว.
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181 8228 นางทิพย์สุดา  เนียมเทศ บ านาญเมือง นว.

182 8249 น.ส.นภารัตน์  อินทรสูต บ านาญกรมฯ(สพป.1)

183 8257 น.ส.ศิริวรรณ  เฟ่ืองจันทร์ บ านาญไพศาลี

184 8267 นางสุวณีย์  อัมพุช บ านาญบรรพตพิสัย

185 8279 น.ส.นิภาวรรณ  วิสิทธิพานิช บ านาญลาดยาว

186 8283 นายบุญมาก  หงษ์ยิ ม บ านาญกรมฯ(สพป.3)

187 8303 นายอ านวย  เกษศิลป์ บ านาญกรมฯ(สพป.2)

188 8309 นางทัศนีย์  ธูปบูชา บ านาญกรมฯ(สพป.1)

189 8321 นายเกษม  เภตรา บ านาญกรมฯ(สพป.2)

190 8344 นางวิลาสินี  เนียมนัด ร.ร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

191 8354 นายไชรัช  ใยเทศ[12876] บ านาญตาคลี

192 8356 นางสุชาดา  สวนสุข บ านาญตาคลี

193 8369 นายชาญชัย  แตงนารา บ านาญเมือง นว.

194 8377 นายเรวัชร์  แตงทรัพย์ บ านาญพยุหะคีรี

195 8411 นางวัลย์ลดา  สุขสวัสด์ิวงศ บ านาญเมือง นว.

196 8430 นางนวลศรี  แสงประเสริฐ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

197 8436 นายเกรียงศักด์ิ  วงษ์พานิช บ านาญลาดยาว

198 8437 นายนิติ  จันทบุตร บ านาญลาดยาว

199 8443 นางพจนีย์  พนิชการ บ านาญ สพม. เขต42

200 8470 นางประทุม  จตุพศ บ านาญโกรกพระ

201 8491 นางจิรพร  บุญมี บ านาญบรรพตพิสัย

202 8506 นางวาสนา  จัดกสิการ บ านาญลาดยาว

203 8512 นายสุทธิชัย  เหลืองอร่ามวงศ์ บ านาญเมือง นว.

204 8526 นายสรเกตุ  เข่ือนยัง บ านาญตาคลี

205 8538 นางบังอร  เอ่ียมสอาด บ านาญพยุหะคีรี

206 8562 นางเสาวคนธ์  เรืองอยู่ บ านาญกรมฯ(สพป.2)

207 8569 นายนิคม  จตุพักตร์ บ านาญพยุหะคีรี

208 8583 นางนงลักษณ์  เศรษฐพงษ์ บ านาญลาดยาว

209 8588 นายสมาน  บุญย่ิง บ านาญตาคลี

210 8596 นายศรีศักด์ิ  หมวกเหล็ก บ านาญโกรกพระ
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211 8599 นางชุลีพร  กิตติรัตนวศิน บ านาญท่าตะโก

212 8601 นายสมศักด์ิ  วรอินทร์ บ านาญตาคลี

213 8611 นายบุญส่ง  เพ่งผล บ านาญเมือง นว.

214 8615 นางบ๊วย  ทับทิมศรี บ านาญพยุหะคีรี

215 8688 นายเดชา  อินทุรัตน์ บ านาญลาดยาว

216 8701 นายวัลลภ  อักษร บ านาญเก้าเลี ยว

217 8707 นายเอนก  ด้วงช่ืน บ านาญบรรพตพิสัย

218 8708 นายชัยยะ  ป้อมใย บ านาญเก้าเลี ยว

219 8727 นายสายัณห์  ธะระสวัสด์ิ บ านาญเก้าเลี ยว

220 8734 นางอนงค์  อนุรัตน์ บ านาญ ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์

221 8744 นางสุวรรณา  กงสิน บ านาญโกรกพระ

222 8745 นายวิจิตร  เกตุเดชา บ านาญพยุหะคีรี

223 8760 นายสุวิทย์  ธีรวัฒน์ บ านาญไพศาลี

224 8780 นางนราภรณ์  อุตม์อ่าง บ านาญ ร.ร.นครสวรรค์

225 8802 นายศุภณัฐ  เขียวมณี บ านาญ สพม. เขต42

226 8806 นางอนงค์  หงสา บ านาญเมือง นว.

227 8824 นายวรพจน์  พรหมจิรสุข บ านาญชุมแสง

228 8825 นายจรัญ  ไพรสิงห์ บ านาญพยุหะคีรี

229 8840 นายสมเกียรติ  เถลิงศรี บ านาญบรรพตพิสัย

230 8842 นายไพบูลย์  ฤทธ์ิคง บ านาญบรรพตพิสัย

231 8854 นายจักรพงษ์  อุณใจ บ านาญลาดยาว

232 8871 นายพงษ์เดช  ศรีวิลาศ บ านาญเมือง นว.

233 8885 นายพิสัย  ต้นจันทน์ บ านาญบรรพตพิสัย

234 8905 นายจ าปา  ถีจันทร์ บ านาญตาคลี

235 8917 นายทวาย  บุญนาม บ านาญกรมฯ(สพป.2)

236 8934 นางมินา  บู่ทอง บ านาญ ทน.นว.

237 8948 นางฉันทนา  ก้อนจันเทศ บ านาญพยุหะคีรี

238 8954 นายศุภชัย  ผู้ภักดี บ านาญท่าตะโก

239 8967 นางธนพร  ศรีพิพัฒน์ บ านาญลาดยาว

240 8984 นายณฐรัชต์  บุญมี บ านาญชุมแสง
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241 8985 นางนันทนา  ยาชัย บ านาญตาคลี

242 8986 นางศุจิวรรณ  ใจดี บ านาญเมือง นว.

243 8997 นางปราณี  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ บ านาญตาคลี

244 9019 นางเรณู  บ ารุง บ านาญโกรกพระ

245 9028 นางสาวสุภาพร  อนุตรพงศ์ บ านาญท่าตะโก

246 9059 น.ส.สุวณี  บุตรพันธ์ บ านาญพยุหะคีรี

247 9073 นายนุโลม  ต่วนชะเอม บ านาญพยุหะคีรี

248 9079 นายธนิต  เหลืองหิรัญ บ านาญเมือง นว.

249 9086 นางล าพึง  หล้าฤทธ์ิ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

250 9093 น.ส.ถนอม  ยอดทอง บ านาญกรมฯ(สพป.1)

251 9107 นางบุญเจียม  จ่ันเจริญ บ านาญเมือง นว.

252 9127 นายผจญ  มานนท์ บ านาญลาดยาว

253 9134 นางทิพย์วรรณ  ตางาม บ านาญกรมฯ(สพป.3)

254 9158 นายไพศาล  ทองสินลา บ านาญพยุหะคีรี

255 9162 นางสุนีย์  ธระสวัสด์ิ บ านาญเมือง นว.

256 9170 นายเอนก  วิมลพันธ์ บ านาญกรมฯ(สพป.2)

257 9175 นางสาหร่าย  กล่ินสุคนธ์ บ านาญตาคลี

258 9181 นายประสาน  นพวิชัย บ านาญท่าตะโก

259 9182 นางกัญญา  ผูกพันธ์ บ านาญพยุหะคีรี

260 9185 น.ส.ฉันทนา  เทศข า บ านาญท่าตะโก

261 9186 น.ส.สมใจ  สุธีรากุล บ านาญ ร.ร.ลาดยาววิทยาคม

262 9188 นายประยูร  เจริญไทย บ านาญพยุหะคีรี

263 9191 นายไพโรจน์  พงษ์ปลื ม บ านาญเก้าเลี ยว

264 9228 นายประยุทธ  กะเหล็งเปา บ านาญเมือง นว.

265 9277 นายมานะ  วิไลลักษณ์ บ านาญไพศาลี

266 9290 น.ส.ทิพวรรณ  เกิดเล็ก บ านาญเมือง นว.

267 9291 นางอุทพินธ์ุ  ยอดบุตร บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

268 9301 นางฉวีวรรณ  เถ่ือนขวัญ บ านาญเมือง นว.

269 9303 นางสุรภี  กิตติตระการ บ านาญ เทศบาลชุมแสง

270 9328 นายสุรชัย  สิทธิสมาน เกษียณ - ลาออกปี 57
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271 9345 นายสมพงษ์  เกาะทอง สมาชิกส่วนกลาง

272 9355 น.ส.กรองกาญจน์  อัมพรายน์ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

273 9361 นางลาวัลย์  ส่งเสริมภักดี บ านาญเมือง นว.

274 9363 นายผดุง  บุญสุข บ านาญ สศจ.นว.

275 9383 นายบุญเทียม  พันธ์ุรอด บ านาญกรมฯ(สพป.1)

276 9393 นางวีรวรรณ  ระโส บ านาญเก้าเลี ยว

277 9397 น.ส.มาลินี  วัฒนโสภิต บ านาญเมือง นว.

278 9400 นางจุฑารัตน์  ศรีประเทือง บ านาญท่าตะโก

279 9417 นางศิริวรรณ  ประทุมชาติ บ านาญหนองบัว

280 9423 นายนริศ  วงศ์ไทย บ านาญเมือง นว.

281 9432 นางอุดม  จันทรัตน์ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

282 9444 นายสมชาย  ชัยโพศรี บ านาญตาคลี

283 9452 น.ส.อารีย์  โตเกิด บ านาญพยุหะคีรี

284 9453 นางดวงทิพย์  อินทร์เมรี บ านาญตาคลี

285 9463 นางป่ิน  มุจรินทร์ ลูกจ้าง กศน

286 9465 นายสมเกียรติ  พิรุณ บ านาญ ร.ร.นครสวรรค์

287 9474 นายบรรจบ  สังข์ธูป บ านาญตากฟ้า

288 9475 นายสุทธิพงศ์  สถิตย์น้อย บ านาญตาคลี

289 9519 นายบุญส่ง  ยศสมบัติ บ านาญตาคลี

290 9522 นางฉลวย  นาคสกุล บ านาญตาคลี

291 9534 น.ส.ศิริวัฒนา  พัฒนากุล บ านาญ สศจ.นว.

292 9545 นายชนะ  ศรีตะลา บ านาญลาดยาว

293 9562 นายทองขาว  ลายน  าทอง บ านาญชุมแสง

294 9567 นางสาวชฎาภัทร์  ภัทรวรกุลวงศ์ บ านาญตาคลี

295 9571 นางสุพรรณี  สุวรรณโรจน์ บ านาญพยุหะคีรี

296 9587 นางจุฑามาศ  เรือนเย็น บ านาญเก้าเลี ยว

297 9592 นายสนิท  อ่อนน้อม บ านาญ ทน.นว.

298 9605 นายสุริต  อาภาศรี บ านาญ ทน.นว.

299 9615 นายไพฑูรย์  เถ่ือนยัง เกษียณ-รอบ านาญ สพท.1

300 9616 นายอนันต์  เกตุสุภะ บ านาญตาคลี
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301 9618 นางวิลาวรรณ์  ตามสมัคร บ านาญตาคลี

302 9619 นางสมบุญ  โตสินธ์ุ บ านาญตาคลี

303 9657 นายกุมภา  จิตรักญาติ บ านาญเมือง นว.

304 9658 นายกชธนณัฏฐ์  หมวกผัน บ านาญท่าตะโก

305 9665 นางบุษราภา  เจริญเสียง เกษียณ - ลาออกปี 58

306 9668 นางสมบูรณ์  ดีเจริญ บ านาญตาคลี

307 9686 นางวัฒนา  วิมลพันธ์ุ ร.ร.อนุบาลสมบูรณ์

308 9692 นางล ายอง  ทัดแก้ว บ านาญโกรกพระ

309 9693 นายวัชระ  เสนาวิน บ านาญ ทน.นว.

310 9714 นายสมภพ  รอดพินิจ บ านาญ สศจ.นว.

311 9751 นางจันทนา  สุภิรักษ์ สนง.พระพุทธศาสนา นว.

312 9814 นายทัศนัย  ทองศรี บ านาญเมือง นว.

313 9831 นางอรุณี  ขวัญพิชัย บ านาญพยุหะคีรี

314 9877 นางดรุณี  ทับทอง บ านาญตาคลี

315 9918 นางเตือนใจ  สุขงาม บ านาญเมือง นว.

316 9922 นายบรรณสาร  ปานพรหม บ านาญท่าตะโก

317 9934 นายวีระ  เพ่ิมพูล กลุ่มรอเรียกเก็บหนี 

318 9976 นางศุภภร  คันทะมาลา บ านาญท่าตะโก

319 9983 นายดิเรก  ชุ่มกมล บ านาญหนองบัว

320 10013 นางกาญจนา  วีรวัฒน์ บ านาญเมือง นว.

321 10039 น.ส.อุบล  วิภูษณะภัทร บ านาญเมือง นว.

322 10075 นายอนันท์  เสือเจริญ บ านาญ สพม. เขต42

323 10081 น.ส.กาญจนา  สุขานุยุทธ บ านาญเมือง นว.

324 10100 นางอารีย์  วิมุกตานนท์ บ านาญตาคลี

325 10109 นายสิทธิชัย  ช่ออ่อน บ านาญหนองบัว

326 10152 นายลิขิต  แตงพรหม บ านาญเมือง นว.

327 10173 นายวิฑูรย์  จันทขาว บ านาญตาคลี

328 10201 นายอนุศิษฐ์  ป้ันเคลือบ บ านาญลาดยาว

329 10217 นางจินตนา  เส็งหพันธ์ บ านาญบรรพตพิสัย

330 10267 นายสมนึก  ป่ินปาน บ านาญตาคลี
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331 10286 นายบัญญัติ  ศรีทวีทูล บ านาญเมือง นว.

332 10324 นางดารณี  ธุลีวรรณ บ านาญ สพม. เขต42

333 10357 นางค านึง  น่ิมย่ีสุ่น บ านาญตาคลี

334 10372 นายมนตรี  ชมชาติ บ านาญลาดยาว

335 10390 น.ส.วราภรณ์  ประเสริฐนู บ านาญเมือง นว.

336 10409 น.ส.กันยา  จันทรวรชาต บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

337 10420 นายจง  วงษ์ม่วง บ านาญลาดยาว

338 10432 นางศิริวรรณ  ศรีศุภพงษ์ บ านาญเมือง นว.

339 10499 นางโสภิตสุดา  โพธ์ิเอี ยง บ านาญพยุหะคีรี

340 10558 นายเฉลิม  จันทร บ านาญหนองบัว

341 10559 นายปราโมทย์  อินทร์เพ็ญ บ านาญเก้าเลี ยว

342 10561 พระเสริม  พุทธรักษา บ านาญ สศจ.นว.

343 10577 นายวิเชียร  ฉิมพาลี บ านาญท่าตะโก

344 10583 นางมาลินี  เพ่ิมพูล บ านาญตากฟ้า

345 10584 นางวาสนา  สายทอง บ านาญตาคลี

346 10593 นางกัลยารัตน์  ชูติมันต์วงษ์ บ านาญ ทน.นว.

347 10594 นางล ายอง  ช่ืนพงษ์ บ านาญ เทศบาลชุมแสง

348 10635 นางรวีวรรณ  เทพลิบ บ านาญลาดยาว

349 10636 นางอารีย์  อุตสาหกิจ บ านาญลาดยาว

350 10651 นายประเสริฐ  จรูญจิตรวีร์ บ านาญหนองบัว

351 10663 นายสมพงษ์  ผดุงจิตต์ บ านาญท่าตะโก

352 10667 น.ส.สุนทรี  รอดมาก บ านาญตาคลี

353 10670 นางกฤษณา  นิพันธ์ประศาสน์ บ านาญตาคลี

354 10680 นางสุภาพร  เกิดนวล บ านาญ สพม. เขต42

355 10684 นางชลิดา  กล่ันแก้ว บ านาญ ทน.นว.

356 10704 นางสมพิศ  เพ็ชรตุ่น เกษียณ - ลาออกปี 58

357 10725 น.ส.นันทกา  คันธารัตน์ ร.ร.ลาซาลโชติรวี

358 10768 นายชวลิต  ละอองฐิติรัตน์ [18551] บ านาญพยุหะคีรี

359 10790 นายธวัช  เทพสุวรรณ บ านาญไพศาลี

360 10816 นางจันทนา  พิจารณ์ บ านาญตาคลี
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361 10818 นางสาวนารัตน์  ทองแท้ บ านาญตาคลี

362 10819 นางอัจฉรา  สุวรรณกนิษฐ บ านาญชุมแสง

363 10826 นายสวาท  จันทร์ดี บ านาญเมือง นว.

364 10854 น.ส.สมบัติ  กาศเกษม บ านาญ สศจ.นว.

365 10867 นายสุรินทร์  พันธ์ุกสิกรณ์ บ านาญแม่วงก์

366 10870 นางศิริวรรณ  วจีสัจจะ บ านาญเก้าเลี ยว

367 10919 นางสุชาดา  จันทร์ทอง บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

368 10940 นายประทวน  เลิศเดชะ บ านาญเมือง นว.

369 10977 นางบุญชู  สมบูรณ์นาวากุล เกษียณ - ลาออกปี 58

370 11016 นางพูลทรัพย์  สีสอาด บ านาญตาคลี

371 11030 นายเวียง  ภู่เหลือ บ านาญพยุหะคีรี

372 11086 นางจ าเนียร  กวางแก้ว เกษียณ-รอบ านาญ สพท.1

373 11093 นางสมศรี  เกตุก่ิง บ านาญเมือง นว.

374 11106 นางพิมลพรรณ  เพ็ชรวารี บ านาญโกรกพระ

375 11189 นางดารุณี  ขาวสบาย บ านาญตาคลี

376 11199 นางนภารัตน์  จันทรข า บ านาญ สพม. เขต42

377 11206 นางมณฑนา  ค าดี บ านาญ เทศบาลชุมแสง

378 11226 นายสุนทร  แย้มฉาย บ านาญโกรกพระ

379 11254 นายบุญยืน  แสงฟ้า บ านาญ สปจ.นว.

380 11272 นางพรภินันท์  ทิมทอง บ านาญเมือง นว.

381 11274 นายประโลม  เถ่ือนวรรณา บ านาญกรมฯ(สพป.2)

382 11298 นางวนิดา  ส าเนียง บ านาญกรมฯ(สพป.1)

383 11311 น.ส.ดาลัด  อนุตตรังกูร บ านาญ ร.ร.นครสวรรค์

384 11357 นางรัตนา  แก้วเรือง บ านาญ เทศบาลชุมแสง

385 11375 น.ส.ณภัค  พฤกษ์เบญจกุล บ านาญลาดยาว

386 11390 นางส าอาง  ตั งวงษ์เลิศ บ านาญท่าตะโก

387 11409 นางนภาพร  สาไพรวัลย์ บ านาญเมือง นว.

388 11413 น.ส.ทัศนา  อัมพรายน์ บ านาญกรมฯ(สพป.2)

389 11431 นางธวัลรัตน์  ศรีพุธสมบูรณ์ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

390 11432 นายสุรพงษ์  พูลอ่ิม บ านาญ ว.เทคนิค
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391 11452 นางชฎาภัทร์  สุขแสงดาว บ านาญเมือง นว.

392 11455 นางวัชรา  โพธิสมบัติ บ านาญตาคลี

393 11497 นางสมพร  กระแสฉัตร บ านาญ สศจ.นว.

394 11519 นายสอาด  ศรีสิงห์ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

395 11523 นางนงนุช  พงศ์สวรรค บ านาญพยุหะคีรี

396 11553 นางศิวาพร  ม่วงยิ ม บ านาญลาดยาว

397 11571 นายสุมงคล  สมัครการค้า บ านาญเมือง นว.

398 11597 นางสาลินี  ม่ันคง บ านาญบรรพตพิสัย

399 11600 นายวุฒินันท์  พัชนี บ านาญบรรพตพิสัย

400 11642 นายครรชิต  วรลาภานนท์ บ านาญเมือง นว.

401 11645 นางเนาวรัตน์  ปวุตตานนท์ บ านาญ สพม. เขต42

402 11671 นางอัมพร  ดิษฐเจริญ บ านาญไพศาลี

403 11677 นางเอื ออารี  อินทรสูตร บ านาญ ทน.นว.

404 11695 นายเจริญ  สีหราช บ านาญชุมแสง

405 11714 นายบุญชอบ  ม่ันต่าย บ านาญตากฟ้า

406 11761 นางจรูญศรี  ธนโชติ บ านาญ กศน.

407 11780 นายอภิรักษ์  หอยสังข์ บ านาญชุมแสง

408 11808 นางณัฐพร  วงศ์คุปต์ บ านาญเมือง นว.

409 11814 นายสุจินต์  จันทร์สุด บ านาญไพศาลี

410 11816 นายสุวัฒน์  แจ้งจิต สนง.พระพุทธศาสนา นว.

411 11833 นายจ าเนียร  ดีนัด บ านาญท่าตะโก

412 11895 นางสุวารี  สีนาราช บ านาญบรรพตพิสัย

413 11942 นายเรืองยศ  ทิพวารี บ านาญตาคลี

414 11993 นางอมรรัตน์  ตรัสงาม กลุ่มโอนย้าย ตจว.

415 12009 น.ส.นภาพร  หมู่พยัคฆ์ บ านาญเมือง นว.

416 12037 นางบังอร  สุชัยรัตนโชค บ านาญเมือง นว.

417 12054 นายยงยุทธ  ชูแช่ม บ านาญบรรพตพิสัย

418 12086 นายวินัย  รุผักชี บ านาญตาคลี

419 12090 นางเบญจวรรณ  นาเวช บ านาญโกรกพระ

420 12183 นายสุชิน  สีสวย บ านาญหนองบัว
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421 12199 นายวีรชัย  ชังข า บ านาญลาดยาว

422 12217 นายสวน  อาสา บ านาญกรมฯ(สพป.3)

423 12218 นายจักรพงษ์  ปรางค์วิเศษ บ านาญตาคลี

424 12222 นางบุญเรือน  โอมพิทักษ์พงศ์ บ านาญตาคลี

425 12252 นายธวัชชัย  ลักษณะโภคิน บ านาญบรรพตพิสัย

426 12305 นายส ารวย  ชมนา บ านาญพยุหะคีรี

427 12319 นายวิเชียร  สนจุ้ย บ านาญชุมแสง

428 12345 นางสุภาพร  บุญยวงษ์ บ านาญเมือง นว.

429 12347 น.ส.วิรัตน์  โชติพรหม บ านาญตาคลี

430 12379 นายส าเริง  แก้วขาว บ านาญท่าตะโก

431 12411 นายโชติ  สมพรพันธ์ บ านาญบรรพตพิสัย

432 12423 นางวิไลพร  พันธุศิลป์ บ านาญพยุหะคีรี

433 12441 นางจ านงค์  ธรรมสาคร บ านาญตาคลี

434 12455 นางเสาวลักษณ์  ฉิมสุข กองการศึกษา เทศบาลชุมแสง

435 12457 นายประสงค์  ภูล าพา บ านาญลาดยาว

436 12477 นายบุญช่วย  อินทะชุบ บ านาญท่าตะโก

437 12522 นายอัมพร  นุชไธสง บ านาญตาคลี

438 12580 นายนิรันต์  คงเทศ บ านาญ สพม. เขต42

439 12601 นายวรรณชัย  แสนทวีสุข บ านาญเมือง นว.

440 12610 นางสมหวัง  มีทรัพย์ บ านาญ สพม. เขต42

441 12647 นางสุรีย์  บุญพันธ์ บ านาญหนองบัว

442 12653 นายทวี  โสภาพินิจ บ านาญบรรพตพิสัย

443 12662 นางทัศนีย์  เรืองอินทร์ บ านาญเมือง นว.

444 12675 นางธามน  ปวุตตานนท์ บ านาญเมือง นว.

445 12689 นางส าอาง  ทองวิชิต บ านาญพยุหะคีรี

446 12706 นายถนอม  ศรีสุข บ านาญตาคลี

447 12712 นายธงชัย  จูอ่วม บ านาญตาคลี

448 12816 นางสันทนา  สมเสนา บ านาญเมือง นว.

449 12846 นายพยูร  น้อยพูล บ านาญ ทน.นว.

450 12850 นายบุญเทียม  ตยานันท์ บ านาญ ว.เทคนิค
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451 12876 นางจันเพ็ญ  ใยเทศ บ านาญตาคลี

452 12893 นายประจักษ์  เจริญศิลป์ บ านาญเก้าเลี ยว

453 12926 นายอุทิศ  เกศธนากร บ านาญกรมฯ(สพป.2)

454 12962 นายสมพงษ์  พวงบุหงา บ านาญ ว.อาชีวะ

455 12999 นายสมศักด์ิ  ชมภูพื น บ านาญพยุหะคีรี

456 13044 นายประมวล  ประทุมชาติ บ านาญหนองบัว

457 13057 นายวีระชัย  ศรีค าขลิบ บ านาญ เทศบาลชุมแสง

458 13069 นางสุภาพร  กิจโอสถ บ านาญตากฟ้า

459 13095 นายนคร  ศรรุ่ง บ านาญไพศาลี

460 13097 นายสุจริต  สัตตานุสรณ์ บ านาญ สพม. เขต42

461 13155 นายวิทยา  ทรัพย์สมาน บ านาญชุมแสง

462 13177 นางประกอบ  ดิษเจริญ บ านาญบรรพตพิสัย

463 13180 นายแย้ม  ศรีบุญเพ็ง บ านาญท่าตะโก

464 13206 นางเบญจมาศ  ศรซี บ านาญพยุหะคีรี

465 13218 นายวินัย  เกียรติอดิศร บ านาญ สพม. เขต42

466 13224 นางภิรมย์  สุขม่วง บ านาญตาคลี

467 13232 นายช านาญ  มณฑาทอง กลุ่มรอเรียกเก็บหนี 

468 13234 นายสมพร  ศรีสด วิทยาลัยการอาชีพ นว.

469 13246 นางเพ็ญศรี  วิกิจการโกศล บ านาญตาคลี

470 13247 นางทองพิน  ทองม่ัน บ านาญ สพม. เขต42

471 13258 นายอนุศิษฐ์  เรืองมาลัย บ านาญหนองบัว

472 13267 นายเขียง  แป้นฝ้าย บ านาญไพศาลี

473 13292 นายศรีชัย  ลิ มสุวรรณ บ านาญชุมแสง

474 13310 นายสมนึก  หงษ์ไทย บ านาญเมือง นว.

475 13326 นายพยัพ  วรแสน บ านาญตาคลี

476 13327 นางรดา  เพ็ชรสังคาต บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

477 13339 นายประสิทธ์ิ  มุจรินทร์ บ านาญ กศน.

478 13418 นายกฤช  ยอดทอง บ านาญไพศาลี

479 13436 นางระเบียบ  หร่ังลาย บ านาญตาคลี

480 13448 นางสิรินุช  โตศรี บ านาญท่าตะโก
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481 13470 นางล าพึง  ร่มจ าปา บ านาญลาดยาว

482 13495 นางวิลัยพร  เดชนุช บ านาญพยุหะคีรี

483 13502 นายประสิทธ์ิ  ตัณฑพาทย์ บ านาญลาดยาว

484 13510 นายพิเชฏฐ์  สิทธิสมาน บ านาญตาคลี

485 13511 นางเผอิญ  วาติบุญเรือง บ านาญเมือง นว.

486 13543 นางนวลศรี  ดีวันนะ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

487 13559 นายสงวน  กล่ินรัตน์ บ านาญเก้าเลี ยว

488 13573 นางไพรัช  อินทมาตร์ บ านาญลาดยาว

489 13575 นายล าพอง  สุพรรณ์ บ านาญลาดยาว

490 13604 นายปรีชา  เชื อวงศ์ บ านาญตาคลี

491 13672 นางเบญจา  เอมาวัฒน์ บ านาญเก้าเลี ยว

492 13678 นางเอมอร  คงคาสวัสด์ิ บ านาญลาดยาว

493 13688 นายไสว  วงษ์ธัญญกรณ์ บ านาญพยุหะคีรี

494 13689 นายไพศาล  ปฏิสนธ์ บ านาญหนองบัว

495 13703 นายอ านวย  เจริญศิลป์ บ านาญเมือง นว.

496 13722 นายเดชา  อ่ิมพงษ์ บ านาญเมือง นว.

497 13728 นายสมหมาย  บุญเอ่ียม บ านาญท่าตะโก

498 13762 นางสิริรัตน์  ทองเขียว บ านาญบรรพตพิสัย

499 13763 นางดุษฎี  ลอยเมฆ บ านาญ ทน.นว.

500 13784 นายบุญมาก  แก่นจันทร์ บ านาญหนองบัว

501 13787 นายสมจิตร์  บัวผัน บ านาญหนองบัว

502 13788 นางบัญญัติ  จันทร์เกิด บ านาญพยุหะคีรี

503 13800 นายสมบัติ  วิทยาพิภพสกุล บ านาญบรรพตพิสัย

504 13834 นายสมบูรณ์  สิทธิศรีจันทร์ บ านาญแม่วงก์

505 13836 นางอัจฉริยา  บุญทรา บ านาญท่าตะโก

506 13837 นายมานะ  ค าม่ิง บ านาญลาดยาว

507 13850 นายคมกริบ  ตลับทอง บ านาญ กศน.

508 13854 น.ส.สุวภาพ  เส็งเล็ก บ านาญชุมแสง

509 13857 นายสุจินต์  ส าเภาทอง บ านาญบรรพตพิสัย

510 13876 นางมะลิ  ปรีเปรม บ านาญท่าตะโก
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511 13880 นายบุญสร้าง  ภักดีรัตน์ บ านาญเก้าเลี ยว

512 13916 นายมุกดา  นามสง่า บ านาญแม่วงก์

513 13973 นายประสงค์  กองแก้ว บ านาญเมือง นว.

514 13984 นายปรีชา  วัฒนพรหม ร.ร.ปวีณาวิทยา

515 14015 นายรณฤทธ์ิ  เรือนโรจน์รุ่ง กลุ่มรอเรียกเก็บหนี 

516 14024 นายอ านวย  แกล้วการไถย์ บ านาญชุมแสง

517 14030 นายอุดม  เพ็ชรชนะ บ านาญบรรพตพิสัย

518 14032 นางวัลลภา  ดิษผล บ านาญตาคลี

519 14036 นางทัศนา  พรายอินทร์ บ านาญลาดยาว

520 14054 นายบุญลือ  วงษ์ม่ัน บ านาญตากฟ้า

521 14061 นางนริศรา  เจริญศิริ สมาชิกส่วนกลาง

522 14086 นายอนุกูล  หร่ิงรอด บ านาญตากฟ้า

523 14110 น.ส.องุ่น  ดีอ่วม บ านาญพยุหะคีรี

524 14131 นายณรงค์  ศรรุ่ง บ านาญกรมฯ(สพป.3)

525 14134 นายประพันธ์  ชุนห์ลือชานนท์ ว.เกษตรและเทคโนโลยี

526 14151 นายอภิไธย  รัตนาภิรมย์ บ านาญลาดยาว

527 14152 นายอนุสรณ์  จุลศรี บ านาญโกรกพระ

528 14155 นายประวิทย์  ชมช่ืน บ านาญลาดยาว

529 14175 พ.อ.อ.ศัสตรา  อ านวยชีวะ[20581] บ านาญเมือง นว.

530 14243 น.ส.รัชนี  แพรนิมิตร บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

531 14256 นางลัลนา  โง้วศิริ บ านาญ ร.ร.นครสวรรค์

532 14261 นางกนกรัตน์  แนบเนียน บ านาญ สพม. เขต42

533 14263 นางสุทธาวดี  วิเชียรสรรค์ บ านาญ สศจ.นว.

534 14271 นายประทวน  บุตรพริ ง บ านาญไพศาลี

535 14308 นางอติรัตน์  สีสด สมาชิกส่วนกลาง

536 14325 น.ส.สุนทรี  สงวนเผ่า บ านาญ เทศบาลชุมแสง

537 14350 นายประเสริฐ  สีระวัตร บ านาญบรรพตพิสัย

538 14360 นางอัญชนา  ทองทัพ บ านาญตาคลี

539 14363 นางฤทัยรัตน์  ชินทะวัน บ านาญหนองบัว

540 14366 นางสอิ ง  ผลม่ัง บ านาญเมือง นว.
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541 14414 นายพรชัย  รัตนะ บ านาญ สปจ.นว.

542 14436 นายวิทยา  สารชาติ บ านาญท่าตะโก

543 14449 นายนพคุณ  พยัตธรรม บ านาญตาคลี

544 14451 นายวิรัตน์  เกิดเกาะ บ านาญเมือง นว.

545 14478 นายวิเชียร  เกษสุวรรณ บ านาญตาคลี

546 14491 นางนงเยาว์  ศรสุรินทร์ บ านาญหนองบัว

547 14526 นางอารีย์  จ าปาเงิน บ านาญตาคลี

548 14531 นายวิชัย  นรสิงห์ บ านาญท่าตะโก

549 14535 นายสมนึก  ส่งแสงธรรมชัย บ านาญชุมแสง

550 14552 นางวิสาข์  เกษประทุม บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

551 14565 นายวีระ  วรรณพงษ์ บ านาญกรมฯ(สพป.3)

552 14566 นายภานุวัฒน์  จันทร์ทับ บ านาญไพศาลี

553 14572 นายพิมพ์พา  พิมพ์ประเสริฐ์ บ านาญบรรพตพิสัย

554 14580 นายสุชิน  สังข์เดช บ านาญท่าตะโก

555 14592 นายประสิทธ์ิ  สมวงศ์ บ านาญพยุหะคีรี

556 14597 นางศิริภา  ครุธพันธ์ บ านาญกรมฯ(สพป.2)

557 14609 นางอารีย์  ดีพร้อม บ านาญเมือง นว.

558 14613 นายนิรันดร์  ธรรมชัย บ านาญลาดยาว

559 14624 นางธันยาภัทร์  อินทร์เจริญ เรียกเก็บจากผู้ค  าฯ

560 14632 นางทิพารัตน์  รอดสการ บ านาญเมือง นว.

561 14645 น.ส.มาลีรัตน์  โกวิทย์ บ านาญลาดยาว

562 14709 นายสังเวียน  ปัสสา บ านาญบรรพตพิสัย

563 14712 นายมนตรี  ชัยศรีชุติชัย บ านาญเมือง นว.

564 14720 นายวนา  เจริญทัพ บ านาญตากฟ้า

565 14734 นางศรีรัตน์  อินทร์ขาว บ านาญพยุหะคีรี

566 14735 นายจ ารอง  แย้มทับ บ านาญตากฟ้า

567 14737 นางกิติมาภรณ์  ทับทอง บ านาญไพศาลี

568 14755 นางคนึงนิตย์  ทิพยโสตถิ บ านาญท่าตะโก

569 14772 นางรัตนา  เขมะปัญญา บ านาญชุมแสง

570 14795 นายจ านง  เรืองฤทธ์ิ บ านาญหนองบัว
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571 14797 นายประดิษฐ์  เรือนอ่อน บ านาญหนองบัว

572 14808 นางบ าเพ็ญ  พิมพกรณ์ บ านาญเมือง นว.

573 14837 นายเดชา  โสภิณฑ์ บ านาญลาดยาว

574 14864 นายกิจจาพจน์  ภู่พุ่ม บ านาญเก้าเลี ยว

575 14865 นายปริญญา  คอนฉัตร์ สมาชิกส่วนกลาง

576 14950 นายทวีป  วิไลวรรณ บ านาญท่าตะโก

577 14977 นายปรีชา  ยาวิลาศ บ านาญเก้าเลี ยว

578 14979 นายเผ่า  เอ่ียมสอาด บ านาญกรมฯ(สพป.3)

579 15000 นางลออ  แขกเณร บ านาญพยุหะคีรี

580 15005 นายนิเวศน์  โตศรี บ านาญท่าตะโก

581 15028 นายวิเชียร  สังขะโห บ านาญตาคลี

582 15029 นายศักด์ิ  อึ งประดิษฐ์ บ านาญตาคลี

583 15072 นายนิวัฒน์  ทองทวีสิทธ์ิ บ านาญท่าตะโก

584 15098 นายวินัย  อ่ิมเนย บ านาญพยุหะคีรี

585 15103 นายสมนึก  บางเหลือง บ านาญบรรพตพิสัย

586 15119 นายอาจหาญ  เคียนงาม บ านาญเมือง นว.

587 15122 นายณรงค์  ชูยอด บ านาญ สพม. เขต42

588 15153 นางปราณี  ศิริตานนท์ บ านาญเมือง นว.

589 15204 นายน้อย  ลอดสูงเนิน บ านาญไพศาลี

590 15224 นายสุระศักด์ิ  พูลพจน์ บ านาญเก้าเลี ยว

591 15226 นายราเชนทร์  น่ิมอนงค์ บ านาญเมือง นว.

592 15266 นายประสิทธ์ิ  แสนสะอาด บ านาญ ว.เทคนิค

593 15267 นายเกษม  สุดใจ บ านาญ ว.เทคนิค

594 15268 นายเจิด  ค าวลี เกษียณ - ลาออกปี 58

595 15295 นายสมพร  เชาว์ปรีชา บ านาญเก้าเลี ยว

596 15306 นางวัฒนา  หนูพุก บ านาญตาคลี

597 15307 นายทองด า  หนูเผ่า บ านาญตาคลี

598 15317 นางประมวล  ยังด ารงค์ บ านาญหนองบัว

599 15336 นายสี  สุ่มประดิษฐ์ บ านาญพยุหะคีรี

600 15346 นายณรงค์  มหะพรหม บ านาญตาคลี
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601 15352 นายธวัชชัย  แสงสาคร บ านาญเมือง นว.

602 15411 นายประสิทธ์ิ  พัดด า บ านาญลาดยาว

603 15415 นายมงคล  สุวรรณ์ บ านาญชุมตาบง

604 15448 นายสนธิ  พ่วงพลับ บ านาญ ว.เกษตรฯ

605 15456 นายปรีชา  สมบูรณ์ บ านาญลาดยาว

606 15492 นายดาว  หล่อพิจิตร บ านาญบรรพตพิสัย

607 15502 นายสม  ก้อนจันทน์เทศ บ านาญ สศจ.นว.

608 15527 นายสมศักด์ิ  แสงบัวแก้ว บ านาญเมือง นว.

609 15528 นางสุพรรณี  พรหมนิมิตร บ านาญเมือง นว.

610 15554 นางพิกุล  โตสงคราม บ านาญตากฟ้า

611 15562 นางบุญธรรม  หงษ์ไทย บ านาญชุมแสง

612 15596 นายวันชัย  โถแก้ว บ านาญเมือง นว.

613 15622 นายสาคร  นวลแก้ว บ านาญท่าตะโก

614 15635 น.ส.สมหมาย  อุบลพงษ์ สมาชิกส่วนกลาง

615 15648 นายไพบูลย์  เสรีตระกูล บ านาญ ทน.นว.

616 15650 นายด ารง  เรือนเย็น บ านาญกรมฯ(สพป.1)

617 15652 นายอ านวย  โพธ์ิสุวรรณ์ บ านาญเมือง นว.

618 15660 นางฐิตนันท์  ฤทธิรักษ์ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

619 15691 นายอัศวิน  โพธ์ิพ่ึง สนง.พระพุทธศาสนา นว.

620 15694 นายแถม  อินทาวุธ บ านาญโกรกพระ

621 15737 น.ส.วราภรณ์  ศักด์อภิบุญนันท์ บ านาญ ร.ร.นครสวรรค์

622 15769 นางฉลวย  สุชาติวุฒิ บ านาญตาคลี

623 15783 นายวิรัช  หงษ์ไทย บ านาญกรมฯ(สพป.2)

624 15838 นายมานะ  วงศ์ขุนสุวรรณ บ านาญ สพม. เขต42

625 15841 นางธิดารัตน์  ไก่แก้ว บ านาญชุมแสง

626 15844 นางสมบัติ  ปานรัตน์ บ านาญเมือง นว.

627 15849 นางศุภมาศ  ตรีระแสง บ านาญโกรกพระ

628 15873 นางวิไลวรรณ  ร่มร่ืน บ านาญลาดยาว

629 15880 นายสุภชัย  วุฒิธาดา บ านาญ ว.เกษตรฯ

630 15919 นางประนอม  เนียมนัตน์ บ านาญเมือง นว.
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631 15946 นางส ารวย  สมสุขบดี บ านาญลาดยาว

632 15949 นายอดิศร  ภู่พันธ์ บ านาญแม่เปิน

633 16042 นางรุจาภา  ฟักทอง บ านาญตาคลี

634 16093 นายบุญส่ง  เกตุทอง บ านาญไพศาลี

635 16116 นางสาล่ี  สุขเอม บ านาญเมือง นว.

636 16131 นางจันทรา  วงศ์สกุล บ านาญตาคลี

637 16139 นายนราธิป  ภมรศิริ บ านาญ สพม. เขต42

638 16232 นางผุสดี  อนันตปุญญะ บ านาญลาดยาว

639 16233 นางช่ืนสุข  สังกา บ านาญเมือง นว.

640 16237 นางพรรณี  ธรรมเจริญ บ านาญบรรพตพิสัย

641 16251 นายณัฐพล  พรหมบัญชาชัย บ านาญเมือง นว.

642 16261 นางยุพาพรรณ  พิณพาทย์ บ านาญเมือง นว.

643 16283 นายประสิทธ์ิ  มากวัฒนาพร บ านาญกรมฯ(สพป.1)

644 16284 นางลักขณา  เนติโพธ์ิ บ านาญเมือง นว.

645 16318 นายพุทธ  เงินอยู่ บ านาญชุมแสง

646 16325 นายบุญทัน  ชวติรัตน์ บ านาญตาคลี

647 16339 นายอาวุธ  อินทะเรืองศร บ านาญลาดยาว

648 16344 นางภิขณิสา  ภูมิมเหศวร บ านาญ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นว.(อบจ.นครสวรรค์)

649 16363 นายสุทัน  จ่ันเทศ บ านาญ (ศึกษา)

650 16376 นางค านึง  ทิมเสือ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

651 16390 น.ส.จารุณี  ตาปัน บ านาญแม่วงก์

652 16398 น.ส.พยุง  ต่วนชะเอม บ านาญพยุหะคีรี

653 16413 นางชนันธร  บัววัฒน์ บ านาญเมือง นว.

654 16448 นายบัวลา  แก้วมะราช บ านาญลาดยาว

655 16458 นางสุภาณี  สุขสิงห์ บ านาญ สศจ.นว.

656 16462 นางมันทนา  สามารถ บ านาญเมือง นว.

657 16496 นายประหยัด  อยู่สวัสด์ิ บ านาญบรรพตพิสัย

658 16500 นายองอาจ  ศีลพงษ์ บ านาญแม่วงก์

659 16508 นายสมชาย  กัลพัตร์ บ านาญแม่วงก์

660 16511 นายยงยุทธ์  ชูเฉลิม บ านาญโกรกพระ
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661 16512 นางกาญจนา  ในเสนา สนง.วัฒนธรรม นว.

662 16546 นางกัลยา  วีระวงศ์ บ านาญตาคลี

663 16559 นายไพศาล  บัวประทุม บ านาญไพศาลี

664 16568 น.ส.สุภาวดี  ศรีวรรธนะ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

665 16569 นายอวยชัย  วัยสุวรรณ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

666 16570 นายสมชาย  ลี ตระกูล บ านาญ ว.เทคนิค

667 16595 นายธรรมนูญ  ศรีศุภสันต์ บ านาญแม่วงก์

668 16631 นายสุรศักด์ิ  เมณฑ์กูล บ านาญลาดยาว

669 16637 นางสอางค์  ฤทธ์ิทอง กลุ่มรอเรียกเก็บหนี 

670 16671 น.ส.อุบล  แนบเนียน บ านาญโกรกพระ

671 16694 นางวนิดา  ธนพฤฒิบดี บ านาญตาคลี

672 16704 นายคเชนทร์  อยู่เชียร บ านาญไพศาลี

673 16706 นายสมเกียรติ  ธีวีระพันธ์ บ านาญท่าตะโก

674 16722 นายส าเนียง  กัลยาณมงคล บ านาญท่าตะโก

675 16725 น.ส.สุวรี  สวัสด์ิสุข บ านาญเมือง นว.

676 16748 นายกฤษณ์  ทับทิมศรี บ านาญท่าตะโก

677 16750 นายประเทือง  ฮวบสอน บ านาญหนองบัว

678 16752 นางประสิทธ์ิ  สุขโกษา บ านาญหนองบัว

679 16758 นางอธิชา  ศรีวัฒนกูล บ านาญ สพม. เขต42

680 16777 นายรวม  ดิษเจริญ บ านาญลาดยาว

681 16795 นายทวยเทพ  โกวิทย์ บ านาญเมือง นว.

682 16809 นายฟุ้ง  เหล่าชัย บ านาญกรมฯ(สพป.1)

683 16811 นางบุญคอย  ภู่พระสิงห์ บ านาญพยุหะคีรี

684 16814 นายสะอาด  เงินงาม บ านาญบรรพตพิสัย

685 16815 นายอุทัย  เหล่ากสิการ บ านาญบรรพตพิสัย

686 16817 นายวันชัย  สีชมภู บ านาญบรรพตพิสัย

687 16831 นางวิมล  แสงมณี บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

688 16857 นายสวง  โสภี บ านาญตาคลี

689 16867 นายเตี ยง  พื นผา บ านาญตาคลี

690 16894 นายจ ารัส  คงเมือง บ านาญ ทน.นว.
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691 16909 นายปรีชา  บ ารุง บ านาญโกรกพระ

692 16911 นางจันทนา  ปัญสุทธ์ิ บ านาญโกรกพระ

693 16914 นางวิจิตร  สุขะพิบูลย์ ร.ร.ลาซาลโชติรวี

694 16927 นายประทุม  อินทร์พิทักษ์ บ านาญเมือง นว.

695 16942 นายวินัย  นาคแกมแก้ว บ านาญแม่วงก์

696 16985 นายส าราญ  คงเพชรศักด์ิ บ านาญหนองบัว

697 16993 นางจินตนา  ประสงค์วัฒนา บ านาญ เทศบาลชุมแสง

698 16994 นางประภัสสร  พิลึก บ านาญ ทน.นว.

699 16997 นายจรูญ  คชสิทธ์ิ บ านาญเมือง นว.

700 16998 นางบังอร  เมืองค า บ านาญเมือง นว.

701 17011 นางศิริรัตน์  รอดสการ บ านาญหนองบัว

702 17014 นายธีระยุทธ  ป้อมพยัคฆ์ บ านาญเมือง นว.

703 17021 นายสุพรหม  แทนไทย บ านาญหนองบัว

704 17031 นางวันเพ็ญ  เปล่ียนไทย บ านาญตาคลี

705 17083 นางสยุมพร  ป้ันนาค บ านาญเมือง นว.

706 17109 นายเดชา  สังกา บ านาญเมือง นว.

707 17125 นายอัศวชาติ  สุขถนอม บ านาญ สพม. เขต42

708 17131 นายเพ็ชร  น้อยเพชรมณี บ านาญแม่วงก์

709 17136 นางสาวพะเยาว์  ผึ งสลับ บ านาญตาคลี

710 17152 นายอุดม  สมน้อย บ านาญบรรพตพิสัย

711 17154 นางสมศรี  ศรีวิลาศ บ านาญเมือง นว.

712 17226 นางอนงค์  ช่วยบ ารุง บ านาญตาคลี

713 17245 นางส่องศรี  อ่ิมเนย บ านาญพยุหะคีรี

714 17248 นางประจบ  ไพรสิงห์ ร.ร.ขวัญชัยทับกฤช

715 17249 นางพิศวาส  หมวกพิกุล ร.ร.สหวิทยานุสรณ์

716 17269 นางรัชนี  สงวนสุข บ านาญลาดยาว

717 17271 นางวิไล  พ่ึงศรี บ านาญลาดยาว

718 17274 นางบังอร  ฝอยทอง บ านาญไพศาลี

719 17279 นายสามารถ  มุ่งหมาย บ านาญพยุหะคีรี

720 17286 นายวิรัตน์  แผนสุวรรณ์ บ านาญเมือง นว.
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721 17304 นายสุเทพ  แหงมงาม บ านาญ สศจ.นว.

722 17334 นายด ารงค์  ศรลัมภ์ บ านาญ สพม. เขต42

723 17364 นายบุญส่ง  บุญโต บ านาญบรรพตพิสัย

724 17375 นางลาวัลย์  ธรรมวิมุตติ บ านาญเก้าเลี ยว

725 17395 นางพัทธนันท์  กองแก้ว บ านาญเมือง นว.

726 17433 นางประนอม  อ่อนเอม บ านาญบรรพตพิสัย

727 17451 นายวันชัย  เรืองวงษ์ บ านาญลาดยาว

728 17462 นายวรนาถ  สุวรรณวารี บ านาญโกรกพระ

729 17490 นายประหยัด  ฉิมพาลี กลุ่มเกษียณ-ลาออกหน่วยอ่ืนๆ

730 17492 นางพิมพรรณ  สิทธิธูรณ์ บ านาญตาคลี

731 17511 นางสายันต์  ศรีบุญเพ็ง บ านาญเมือง นว.

732 17512 นางสุรีรัตน์  ฤกษ์หร่าย บ านาญเมือง นว.

733 17518 นางทัศนีย์  พะนาน วิทยาลัยการอาชีพ นว.

734 17542 นายวันชัย  พงษ์ไทย บ านาญชุมแสง

735 17651 นายไพฑูรย์  บานเพียร บ านาญเมือง นว.

736 17670 นางฉวี  ธาดาธนบดี บ านาญเมือง นว.

737 17671 น.ส.จิราภรณ์  แสงหลง บ านาญ สพม. เขต42

738 17679 นายอ านวย  งามจิตร บ านาญบรรพตพิสัย

739 17720 นางสุกัญญา  เทศนีย์ บ านาญเมือง นว.

740 17741 นางอารีย์  จ่ันเทศ บ านาญพยุหะคีรี

741 17742 นางปิยะพร  คิดรอบ บ านาญเมือง นว.

742 17756 นางบุรีรัตน์  สุขวโรทัย บ านาญ ร.ร.นครสวรรค์

743 17764 นางมาลี  แยบกสิกิจ บ านาญ ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์

744 17787 นายค ามูล  ทาดวงตา บ านาญแม่วงก์

745 17804 นางสุทธิภัค  ศรีค าขลิบ บ านาญ สพม. เขต42

746 17826 นางวันเพ็ญ  สารธรรม บ านาญหนองบัว

747 17844 นางนิลรัตน์  กลมงาม บ านาญเมือง นว.

748 17862 นายนคร  ทิพย์รังศรี บ านาญพยุหะคีรี

749 17865 นายสันต์  เงินบ ารุง บ านาญกรมฯ(สพป.1)

750 17906 นางอารีย์  ชุติภาปกรณ บ านาญ ร.ร.นครสวรรค์
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751 17925 นางดวงใจ  พุ่มเจริญ บ านาญท่าตะโก

752 17931 นายสมศักด์ิ  จงวิเนธศานต์ ร.ร.อนุบาลสมบูรณ์

753 17958 นางทองอุ่น  ใบไพศาล บ านาญลาดยาว

754 17983 นายเฉล่ีย  พิมพันธ์ุ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

755 17984 น.ส.จารุนันท์  ฐิตะรัตน์ บ านาญ ว.อาชีวะ

756 17991 นางกัลยารัตน์  สดุดี บ านาญกรมฯ(สพป.1)

757 17992 นายอมร  พรายนาค บ านาญเมือง นว.

758 17998 น.ส.วัฒนา  เดชด ารง กลุ่มรอเรียกเก็บหนี 

759 18043 นางประทิน  บุญจีน บ านาญตาคลี

760 18061 น.ส.อารีย์  อินทร์ยะวงษ์ บ านาญ สศจ.นว.

761 18081 นางประนอม  โสภา บ านาญตาคลี

762 18083 นายสมพงษ์  โตช่ืนสกุล บ านาญตาคลี

763 18087 นายรุ่งโรจน์  มโนรถวิทยา กลุ่มรอข้อมูลฐานเงินเดือน

764 18099 นางจงกลณี  ประสารพันธ์ุ บ านาญ ทน.นว.

765 18113 นายเขียน  ช่ืนชม บ านาญท่าตะโก

766 18114 นายประสิทธ์ิ  ม่ันศักด์ิ กลุ่มรอข้อมูลฐานเงินเดือน

767 18115 นางสุภัทรพร  วิบูลย์พันธ์ุ บ านาญตาคลี

768 18118 นางบรรจง  พุ่มแจ้ง บ านาญโกรกพระ

769 18151 นางศศิวรรณ์  บีกขุนทด บ านาญกรมฯ(สพป.1)

770 18169 นายเรืองเดช  ดวงแก้ว บ านาญ ร.ร.ลาดยาววิทยาคม

771 18196 นายศิลปชัย  ศิริวัฒพงศ์ บ านาญแม่วงก์

772 18216 นายเชาว์  แก้วเกิด กลุ่มเกษียณ-ลาออกหน่วยอ่ืนๆ

773 18221 น.ส.สุณี  สนธิโพธ์ิ บ านาญพยุหะคีรี

774 18233 นายปัญญา  กฤษดี บ านาญหนองบัว

775 18245 นายสุธี  แสงสีดา บ านาญ ว.เทคนิค

776 18254 นายกิจจา  ซ่ือตรง บ านาญ ทน.นว.

777 18273 นางเบญจวรรณ  รูปกลม บ านาญชุมแสง

778 18279 นางวิชูตรา  เวชชประสิทธ์ิ บ านาญเมือง นว.

779 18299 นายปรารภ  จันแรง บ านาญบรรพตพิสัย

780 18302 นายสมหมาย  จันทร์เกษ บ านาญบรรพตพิสัย
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781 18310 นายนวลรัตน์  อัมภาราม บ านาญบรรพตพิสัย

782 18311 นายสมพงษ์  สังข์เปีย บ านาญบรรพตพิสัย

783 18330 นายจ านงค์  เร้าเขตกิจ บ านาญโกรกพระ

784 18333 นางวรรณวดี  ผลเจริญ บ านาญ สศจ.นว.

785 18355 นายสังวาลย์  จันทร์มี กลุ่มรอข้อมูลฐานเงินเดือน

786 18361 นายสมนึก  เผ่าวิริยะ บ านาญ สปจ.นว.

787 18368 นางจ าเริญลักษณ์  สิมพลีวงศ์ บ านาญเมือง นว.

788 18381 นางเพ็ญศรี  ศุภเนตร บ านาญเมือง นว.

789 18383 นายประวิทย์  สนธิรักษ์ บ านาญเมือง นว.

790 18391 น.ส.ประนอม  พะลัง บ านาญ กศน.

791 18393 นายทศพล  ทาบาง กลุ่มรอเรียกเก็บหนี 

792 18396 นางพงษ์ศรี  บุญสุวรรณ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

793 18439 นายสรคุปต์  บุญเกษม บ านาญชุมแสง

794 18446 นายไพโรจน์  ภักดีจันทร์ บ านาญท่าตะโก

795 18485 นายวิเชียร  ธนศรี บ านาญตาคลี

796 18488 นางกมลทิพย์  วุฒิธาดา บ านาญเมือง นว.

797 18493 น.ส.วีณา  เรียวรักษา บ านาญพยุหะคีรี

798 18499 นางจารุวรรณ  นวลศรี บ านาญตากฟ้า

799 18552 นายปรีชา  ปานสอน บ านาญตาคลี

800 18575 นางวัลภา  กุลสวัสด์ิ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

801 18586 นางปราณี  ไกรฤทธ์ิ บ านาญเมือง นว.

802 18627 นางวันนา  นุทกิจ บ านาญ ทน.นว.

803 18637 นางสุภาพ  ใจกัน บ านาญบรรพตพิสัย

804 18650 นายวิรัตน์  ชุ่มวงษ์ บ านาญบรรพตพิสัย

805 18704 น.ส.ฉวีวรรณ  จันทวะฤทธ์ิ บ านาญเมือง นว.

806 18716 น.ส.วันเพ็ญ  มีปาน บ านาญตาคลี

807 18722 นายณัฐนันทภัทร  คะชา บ านาญ ว.เทคนิค

808 18824 นายเทียน  บุญเทศ บ านาญลาดยาว

809 18873 นายไพโรจน์  มีช่ืน บ านาญเมือง นว.

810 18893 นางชฎารัตน์  หาดแก้ว บ านาญแม่เปิน
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811 18904 นางไพรศรี  วังศิลา บ านาญตากฟ้า

812 18905 นางอัญชลี  เสือใหญ่ บ านาญลาดยาว

813 18931 น.ส.ดาราวรรณ์  เนินพลับ บ านาญโกรกพระ

814 18968 นายรังสรรค์  อินทร์ฉ่ า บ านาญไพศาลี

815 18991 นายสุนทร  ดังแก้วแดง บ านาญกรมฯ(สพป.3)

816 19035 นายระมัย  วรวาศ [11922] เรียกเก็บจากผู้ค  าฯ

817 19037 นายสมเกียรติ  จูเท่ียง บ านาญตาคลี

818 19074 นางเณริศา  คชฤทธ์ิ บ านาญท่าตะโก

819 19087 นายธรรมรัตน์  เพชรรัตน์ บ านาญท่าตะโก

820 19089 นายสมนึก  วังศิลา บ านาญตากฟ้า

821 19097 นางประไพศรี  ตยานันท์ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

822 19102 นายเวช  ช านาญนา ส านักการศึกษา ทน.นว.

823 19151 นางศันศนีย์  ทองใบ สมาชิกส่วนกลาง

824 19197 นายนิยม  พิลึก บ านาญลาดยาว

825 19201 น.ส.เปรมจิตร  มานะกิจ บ านาญเก้าเลี ยว

826 19380 นางสาวเกตุอรุณ  มีสมสืบ บ านาญไพศาลี

827 19447 นางสุปรียา  จันทวานิช บ านาญบรรพตพิสัย

828 19461 นางผุสดี  อัลเลน บ านาญบรรพตพิสัย

829 19462 นางกนกพร  ตาอินทร์ บ านาญ สพม. เขต42

830 19464 นางรัชดา  ผลมานะ บ านาญ สศจ.นว.

831 19517 นางสาวจินดา  ถนอมวงษ์ บ านาญกรมฯ(สพป.3)

832 19532 นายสมเกียรติ  จาดจ่าง บ านาญ เทศบาลชุมแสง

833 19538 นายประกอบ  ฤทธ์ิเต็ม บ านาญหนองบัว

834 19564 นางโกสุม  โฉมศรี บ านาญเมือง นว.

835 19584 นางอมตา  เนียมณรงค์ บ านาญไพศาลี

836 19588 นางประสิทธ์ิ  จตุรทิศ บ านาญเมือง นว.

837 19589 นางสมจิตร  ดิษฐสวรรค์ บ านาญหนองบัว

838 19594 นายพูนศักด์ิ  ประถมบุตร บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

839 19596 นายสมศักด์ิ  บุญมี เกษียณ-รอบ านาญ สพท.1

840 19612 นายพยับ  โพธ์สะอาด บ านาญเก้าเลี ยว
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841 19626 นายประจิม  อุสาหะ บ านาญท่าตะโก

842 19627 นางบุญชู  หาดารา บ านาญเมือง นว.

843 19634 น.ส.นันทวัน  ภมรศิริ บ านาญ ทน.นว.

844 19649 นางเบญจทิพย์  ดิษฐเจริญ บ านาญ ร.ร.นครสวรรค์

845 19697 นางสุชาดา  ประถมบุตร บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

846 19751 นายบุญรอด  สุขรักษ์ บ านาญ ทน.นว.

847 19760 นางกัลยา  ตางาม บ านาญเมือง นว.

848 19770 นายวีระพล  เห่ียวเกิด บ านาญท่าตะโก

849 19798 นายกายรัตน์  วีรวัฒน์ บ านาญเมือง นว.

850 19806 นายสุวรรณ์  เพ็งทา บ านาญ ทน.นว.

851 19819 นางทัศนีย์  กล่ินชั น บ านาญกรมฯ(สพป.1)

852 19848 นางอุบล  อินทร์เพ็ญ บ านาญเก้าเลี ยว

853 19900 นายคัมภีร์  ภักดีรัตน์ บ านาญเก้าเลี ยว

854 19944 นางอ านวย  ปานฟัก บ านาญตาคลี

855 20035 นายสมส่วน  พงษ์ไพบูลย์ บ านาญกรมฯ(สพป.2)

856 20041 นายธีระศักด์ิ  จันทรนิล บ านาญตาคลี

857 20070 นายบุญเลิศ  ช านาญกล กลุ่มรอเรียกเก็บหนี 

858 20082 นายเสริมพงษ์  สุวรรณพุ่ม บ านาญกรมฯ(สพป.3)

859 20128 นายวิทยา  วรรณกลาง บ านาญแม่เปิน

860 20152 นางจันทร์สุดา  ป้อมนารถ บ านาญเมือง นว.

861 20155 นางวัฒนา  เปรมทอง บ านาญพยุหะคีรี

862 20200 นางสุจิตรา  รักษาเขตต์ บ านาญตาคลี

863 20206 นายสุพล  จันทวานิช บ านาญบรรพตพิสัย

864 20207 นางจิราวรรณ  แตงสวน บ านาญเก้าเลี ยว

865 20229 นางปราณี  จันทร์รักษ์ บ านาญ ทน.นว.

866 20254 นางประทุมวรรณ์  พันธ์ดารา บ านาญ ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์

867 20257 นายมงคล  สถิตวิลัย บ านาญเก้าเลี ยว

868 20282 นางวิมล  ไม้สุวงศ์ บ านาญพยุหะคีรี

869 20297 นายประสงค์  ศรีเปรม บ านาญโกรกพระ

870 20323 นางสุจิตรา  จงอยู่สุข บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.
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871 20340 นางวัฒนา  สุทธิสังข์ บ านาญชุมแสง

872 20357 นางพูนสิน  คุ้งบรรพต บ านาญเมือง นว.

873 20366 น.ส.พรพิศ  คุณประสาท ร.ร.เขาทอง

874 20379 นางทัศนีย์  นิลสนธิ บ านาญ ทน.นว.

875 20396 นางพิสมัย  เพ็ญจันทร์ บ านาญตากฟ้า

876 20408 นายเอิบ  ป้ันสุก บ านาญบรรพตพิสัย

877 20413 นายมานิต  ตังคะอารี บ านาญโกรกพระ

878 20414 นางเรณู  ตังคะอารี บ านาญโกรกพระ

879 20426 นางเรณู  ทรัพย์สมบัติ บ านาญเมือง นว.

880 20455 น.ส.วัชรีย์  ตังภากรณ์ บ านาญ สศจ.นว.

881 20478 นางบุญมา  พงษ์ไพบูลย์ บ านาญเก้าเลี ยว

882 20480 นางศรีจันทร์  วรรณภักตร์ บ านาญโกรกพระ

883 20505 นายภูษิต  ค าชมภู บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

884 20522 นางสาวราตรี  เพชรประดับ บ านาญท่าตะโก

885 20562 นายไพโรจน์  ภูษิตโภยไคย บ านาญ ทน.นว.

886 20606 นายด ารงค์  ม่ิงไทยสงค์ บ านาญลาดยาว

887 20619 นางสุณี  ตันติอธิมงคล บ านาญ ว.อาชีวะ

888 20632 นางสีนวล  พงษ์ไพบูลย์ บ านาญเก้าเลี ยว

889 20688 นางไพฑูรย์  อนันต์นาวี บ านาญเมือง นว.

890 20737 นายถาวร  มาพงศ์ เกษียณ - ลาออกปี 58

891 20741 นางจรีย์  อรุณโชติ บ านาญเมือง นว.

892 20760 นายสน  ชมช่ืน บ านาญท่าตะโก

893 20783 น.ส.สงวนศรี  พฤทธ์ิธโนปจัย บ านาญเมือง นว.

894 20801 น.ส.สุวรรณา  ชัยชนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษา นว.

895 20805 น.ส.ลาวัณย์  วงศ์สิทธิกร บ านาญ ทน.นว.

896 20807 นางสาวสมนึก  ปัญญาพร บ านาญหนองบัว

897 20815 นางสุมณฑา  ข าด า ร.ร.บ้านวังน  าลัด

898 20816 นายจันทบูรณ์  เขตการ ขรก.สพป.เขต.2

899 20821 น.ส.รัศมี  เสง่ียมแก้ว[21928] ร.ร.ชุมชนวัดห้วยร่วม

900 20832 นางอินทิรา  ดวงอุปะ บ านาญเมือง นว.
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901 20854 นายเสน่ห์  สุ่มประดิษฐ์ บ านาญไพศาลี

902 20867 นางวิไลลักษณ์  เออวิน บ านาญตาคลี

903 20875 นายประจิตต์  วันจันทร์ บ านาญ สศจ.นว.

904 20876 นางเรียมศิริ  ชาญเดช บ านาญ ทน.นว.

905 20883 นายเชิดชัย  สันติจารี บ านาญตากฟ้า

906 20894 นางวิภา  อักษร บ านาญเก้าเลี ยว

907 20928 นายสุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

908 20956 นางอนุสรณ์  ช่ืนอยู่ ร.ร.สหวิทยาศึกษา

909 20963 นางศรีสุดา  สองห้อง บ านาญพยุหะคีรี

910 20967 นายประเวท  ภู่กระจาย บ านาญท่าตะโก

911 20991 นายชลอ  ศรีทอง บ านาญกรมฯ(สพป.2)

912 20992 นายสุทัศน์  จรลีรัตน์ บ านาญโกรกพระ

913 21008 น.ส.สุทธิรา  บาลเพียร บ านาญเก้าเลี ยว

914 21026 นายพยนต์  แพงสุวรรณ์ บ านาญชุมแสง

915 21041 น.ส.วันทนีย์  เหล่าวิทวัส วิทยาลัยการอาชีพ นว.

916 21077 นางพูลทรัพย์  นาคบาง บ านาญ ว.อาชีวะ

917 21094 นายกล่อม  ตะคล้อ บ านาญพยุหะคีรี

918 21102 นางลักขณา  วุฑฒยากร บ านาญชุมแสง

919 21103 นางสมพร  รูปเชิด บ านาญเมือง นว.

920 21109 นายวีระ  กรีธาชาติ บ านาญ ว.อาชีวะ

921 21127 นางอรวรรณ  จิระโภคิน บ านาญเมือง นว.

922 21135 นางบุญส่ง  เทียกทอง บ านาญพยุหะคีรี

923 21156 นายสมชาย  ศรีทองอุทัย บ านาญหนองบัว

924 21158 นายจรัญ  สินอ่ิม บ านาญตาคลี

925 21160 นางรัชนี  ทองดี ร.ร.วัดตาคลี

926 21172 นางศรีอรุณ  ใจยง บ านาญ สปจ.นว.

927 21178 นายเรวัต  ศรีบรรเทา บ านาญ เทศบาลชุมแสง

928 21190 นางอนงค์ทิพย์  แย้มฉาย บ านาญกรมฯ(สพป.1)

929 21286 นายประทุม  กล่ินทิพย์ บ านาญไพศาลี

930 21325 น.ส.นวรัตน์  วงษ์สุนทร บ านาญบรรพตพิสัย
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931 21329 นายเจริญ  พิลึก ร.ร.วัดมงคลสถิตย์

932 21361 นางเบญญรงค์  สุทธิพันธ์ บ านาญลาดยาว

933 21370 นางสนธยา  ช่างจงประดิษฐ์ ร.ร.เขาทอง

934 21401 นางส าเริง  กฤตพลวิวัฒน์ ร.ร.อุตสาหะวิทยา

935 21417 นางล าพูน  บุญมี ร.ร.ลาซาลโชติรวี

936 21424 นางรุจิฬา  วงษ์นิยม ร.ร.บ้านบ่อกะปุง

937 21454 นางทิพยา  ศิริพลตั น บ านาญเมือง นว.

938 21469 นายสมปอง  เฟ่ืองจันทร์ บ านาญ ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์

939 21471 นายใหญ่  ปริชาตปรีชา บ านาญ ร.ร.นครสวรรค์

940 21473 นางลัคนา  ปานส าลี บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

941 21495 นางส าอางค์  เผยกล่ิน บ านาญตาคลี

942 21513 นายนคร  เอ่ียมคง บ านาญชุมแสง

943 21560 นายธวัช  วันชูชาติ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

944 21565 น.ส.สุพัตรา  ปัทมะโสภา ม.ราชภัฏนครสวรรค์

945 21572 นางสงวนศรี  อยู่พุ่ม บ านาญลาดยาว

946 21582 นายปกิจ  สังสิริ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

947 21589 นายโสภณ  ผ่องแก้ว กลุ่มรอเรียกเก็บหนี 

948 21590 นางมนทิพย์  ใยเทศ[13413] บ านาญตาคลี

949 21592 นางโสภิต  เดชนาเกร็ด ร.ร.จันทนานุสรณ์

950 21614 นางดรรชนี  เนตรประเสริฐ [19925] บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

951 21617 นางลัดดา  กิจเจริญ ร.ร.เซนต์โยเซฟนครสวรรค์

952 21621 นางภิรมย์  ผิวผ่อง ร.ร.เซนต์โยเซฟนครสวรรค์

953 21686 นายวุฒิวัฒน์  ธัญศิษฐ์ธนากุล ร.ร.ลาซาลโชติรวี

954 21703 น.ส.สุวรรณา  พ่ึงมาก ร.ร.ลาซาลโชติรวี

955 21721 นางวสุกัญญา  มลศรีวัฒน์ บ านาญ ทน.นว.

956 21750 นางลัดดาวัลย์  ธรรมวิเศษ บ านาญบรรพตพิสัย

957 21774 นายวิเชียร  กวยเหม บ านาญหนองบัว

958 21779 นายปรีชา  เพียรมุ่งงาน บ านาญกรมฯ(สพป.3)

959 21791 นางพิมพ์อนงค์  สุวรรณบาง กลุ่มรอเรียกเก็บหนี 

960 21798 นางสุภาภรณ์  ทองสิทธ์ิ บ านาญเมือง นว.
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961 21812 นายสุทิน  นุ่มหอม บ านาญเมือง นว.

962 21829 นางสกุล  รอดโฉม บ านาญบรรพตพิสัย

963 21831 นางเรวดี  ล้วนพฤกษ์ ร.ร.วัดท่าซุด

964 21833 นางสมพร  ข าแดง กลุ่มรอข้อมูลฐานเงินเดือน

965 21835 นางมานิตา  ส่งแสงธรรมชัย ร.ร.พาณิชสงเคราะห์

966 21836 นายพงศกร  ส่งแสงธรรมชัย ร.ร.พาณิชสงเคราะห์

967 21866 นางพะเยาว์  ทับพุ่ม บ านาญตาคลี

968 21871 นายกิตติ  ยิ มศิริวัฒนะ บ านาญเมือง นว.

969 21911 นายเสน่ห์  กลัดปรี ลูกจ้าง อ.บรรพตพิสัย

970 21916 นางนงลักษณ์  คงแป้น บ านาญชุมแสง

971 21947 นายรัฐวิทย์  วณิชชูเกียรต์ิ บ านาญเมือง นว.

972 21961 นางค าพูน  วงษ์สุวรรณ ร.ร.เซนต์โยเซฟนครสวรรค์

973 22018 นางพรรณี  ด้วงมหาสอน บ านาญ ร.ร.นครสวรรค์

974 22042 น.ส.งามพิศ  พิศสกุณา บ านาญเมือง นว.

975 22081 นางฐิติรัตน์  ธนพรดิษนันทน์ บ านาญเมือง นว.

976 22104 นายเล็ก  ปริชาตปรีชา บ านาญ สพม. เขต42

977 22116 นางจิราพร  แก้วแดง บ านาญตาคลี

978 22119 นางสาวสุนิตา  ยอดทองดี ร.ร.วัดหนองจิกรี

979 22130 นางนุชนาฏ  พงศ์เทพูปถัมภ์ บ านาญเมือง นว.

980 22134 นางสินีนาฏ  เชลงวิทย์ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

981 22147 นายสมหมาย  อังศุธรรม บ านาญ ทน.นว.

982 22175 นางอ าไพ  สุภายศ บ านาญเมือง นว.

983 22177 นายบุญเลิศ  มะเมียเมือง บ านาญเมือง นว.

984 22192 นายพงศ์เทพ  จุลสุคนธ์ บ านาญหนองบัว

985 22208 นางวาสนา  แดนโพธ์ิ ร.ร.อนุบาลเมือง นว.

986 22209 น.ส.สมรัก  กนกปราน บ านาญเมือง นว.

987 22210 นายสราวุธ  เชลงวิทย์ ร.ร.วัดบ้านมะเกลือ

988 22212 น.ส.นงพงา  สุทธา บ านาญ สปจ.นว.

989 22213 นางมาลี  สุทธิ บ านาญเมือง นว.

990 22228 นายพงษ์ศักด์ิ  ศิริโสม ม.ราชภัฏนครสวรรค์
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991 22252 น.ส.สุภาวรรณ  วงค์ค าจันทร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

992 22306 นางวิภาวี  นิธินันทน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ นว.

993 22342 น.ส.สุภรณ์  โอเจริญ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

994 22402 นายศรีชาย  รอดแก้ว บ านาญชุมตาบง

995 22412 นางวันทนา  เพ็ชรวิจิตร บ านาญเมือง นว.

996 22420 นางกาญจนา  อ่องยิ ม ร.ร.เยาวชนพัฒนา

997 22431 นางศิริพรรณ  ธุวดาราตระกูล บ านาญบรรพตพิสัย

998 22432 นางรัตนา  รักษวิณ[21575] ร.ร.ลาซาลโชติรวี

999 22442 นางวันศรี  กล่ินโท บ านาญพยุหะคีรี

1000 22454 นางอรนุช  กิตินาม บ านาญ สปจ.นว.

1001 22456 นางสุขสม  ยืนวงศ์ บ านาญโกรกพระ

1002 22463 นางสุภาพร  รัตน์เลิศลบ วิทยาลัยการอาชีพ นว.

1003 22466 นางเสาวลักษณ์  เปรมัษเฐียร ลูกจ้าง ว.อาชีวะ

1004 22476 นายมงคลชัย  ส่งเสริมภักดี บ านาญเมือง นว.

1005 22477 นางราศรี  อินธนู บ านาญหนองบัว

1006 22490 นางอุบล  ทัดศรีพีรดล ร.ร.เซนต์โยเซฟนครสวรรค์

1007 22498 นางวีณา  โมราราย บ านาญพยุหะคีรี

1008 22505 นางธิติมา  บุญเจริญ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

1009 22509 นางม่ิงขวัญ  จันทรทิพย์ บ านาญ สศจ.นว.

1010 22538 น.ส.นิภา  ประสารพันธ์ุ บ านาญ ทน.นว.

1011 22540 นายสุขสวัสด์ิ  กองแก้ว ร.ร.ลาซาลโชติรวี

1012 22544 นายอรัณย์  สนธิโพธ์ิ บ านาญพยุหะคีรี

1013 22587 นางทิพวรรณ  ซ่ือสัตย์ บ านาญกรมฯ(สพป.3)

1014 22624 นางปภาดา  กสิกูรพงศ์ บ านาญ ทน.นว.

1015 22670 นางเกษร  รัตนธัญญลักษณ์ บ านาญกรมฯ(สพป.1)

1016 22677 นายวินัย  โพธ์ิศรี บ านาญ สพม. เขต42

1017 22680 นางกัลยา  วงศ์เนตร บ านาญเมือง นว.

1018 22689 นางรุ่งนภา  กลัดแป้น ร.ร.อนุบาลชุมแสง

1019 22715 น.ส.ปิยนันท์  สังขรัตน์ ร.ร.ลาซาลโชติรวี

1020 22747 น.ส.กฤษณา  บุญศิริ ว.เกษตรและเทคโนโลยี
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1021 22748 นายณรงค์  ทองอิสาณ บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

1022 22759 นางชูช่ืน  อชิโนบุญวัฒน์ บ านาญเมือง นว.

1023 22823 นางเปรมสินี  กล่ันสุข บ านาญพยุหะคีรี

1024 22898 นางธันยพร  สุขมีย่ิง บ านาญเมือง นว.

1025 22900 นางตะวัน  แสงข า บ านาญตาคลี

1026 22929 นางณฐธนพร  สิริกรรณะ บ านาญ สปจ.นว.

1027 22930 นางชลพิชา  จันทนาสุภาภรณ์ ร.ร.วัดวาปีรัตนาราม

1028 22961 นางประไพศรี  ถิระวันธ์ุ บ านาญเมือง นว.

1029 22962 นายบุญธรรม  บัวคล่ี บ านาญชุมแสง


