ประกาศอาเภอเมืองอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ
โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-------------------------------------ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัด ทาโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใ หม่
ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใ หม่ มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรม
ไปสู่ภาคอื่นๆ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นให้เกิด ความมั่นคง โดยประชาสัมพันธ์รับสมัค ร
การจ้า งงานระดับต าบล ระหว่ า งวั นที่ 27 สิง หาคม - 9 กันยายน 2563 เป้ า หมายพื้ นที่ อาเภอเมือ ง
21 ตาบล จานวน 16 ราย/ตาบล นั้น
บัดนี้ ได้รับสมัคร เกษตรกรเข้า ร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใ หม่ ไว้ทั้ง สิ้น
223 ราย เพื่ อ เข้า รั บ การสั มภาษณ์ ในวั น ที่ 15 กั นยายน 2563 เริ่ม เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จึ งขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้า รับการ
สัมภาษณ์ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ดังนี้
ลาดับที่
1

เลขประจาตัวประชาชน
3419900037431

ชื่อ-สกุล
นางจิราพร เสาะก่าน

ตาบล
กุดสระ

2
3

1419900578966
3410100923667

นายธีรวัต เหล่าลาภะ
นายพิทักษณ์ โชติพินิจ

กุดสระ
กุดสระ

4
5

3411700084390
3410102040495

นายเม็ด ยอยผาลา
นางวาสนา สาไชยันต์

กุดสระ
กุดสระ

6
7
8

1419900140502
3410100923322
1410190007375

นายนภัทร มัชฌิมา
นางสาวชาลิสา อุทุมพร
นางสาววรรณภา อุคาพันธ์

กุดสระ
กุดสระ
กุดสระ

9
10

3410101152753
3410101151714

นางพรรณี ดอกบัวหลวง
นายประจวบ อินมะโรง

กุดสระ
กุดสระ

11
12

3410100480382
3410102040142

นายวิรัตน์ เรืองเดช
นางสาวปุณยนุช นาส่งเสริม

กุดสระ
กุดสระ

~2~
13
14

3410100921681
3410100922989

นางสาวมณีรัตน์ จตรจาสี
นางลัดดา คาสิงห์ศรี

กุดสระ
กุดสระ

15
16

1410100288868
3410101401745

นางสาวศิริรัตน์ เขตจตุรัส
นายศุภวัฒน์ โนนทิง

โคกสะอาด
โคกสะอาด

17
18
19

3410102080080
3410101400404
3301200806231

นางสาวเสริฐ แก้วกัลยา
นางบุญจันทร์ ศิลาขวา
นางฐิตคิ ์วรฎาณ์ จินดามล

โคกสะอาด
โคกสะอาด
โคกสะอาด

20
21

3410101402776
3410101370785

นางอรัญญา สุขขา
นางศุจนิ ทรา บุญศรี

โคกสะอาด
โคกสะอาด

22
23

5410100081034
3410102110680

นางสุภาภรณ์ พิมพ์จำะปา
นางหนูปัน นามพิสัย

โคกสะอาด
โคกสะอาด

24
25

3410101371722
3410102075256

นางคาแพง ชลกหาญ
นางสาวมณีรัตน์ คาคุณเมือง

โคกสะอาด
โคกสะอาด

26
27

3410102109622
3410102115703

นางอัมพร วอศิริ
นางสาวพรรณี พรหมสิทธิ์

โคกสะอาด
โคกสะอาด

28
29

5410190048872
1419900145393

นางปิยะรัตน์ กิตติกาแหง
นายวิรุทฬ์ คาทะริ

เชียงพิณ
เชียงพิณ

30
31
32

3410101624680
3410100427341
3410101568496

นายสมบัติ มอโท
นายพรชัย อุทะบุตร
นางจาเรียง ผาสิงห์

เชียงพิณ
เชียงพิณ
เชียงพิณ

33
34

5410100122725
3410100697438

นางสาวพรทวี วรรณศรี
นายอารีย์ สีทอง

เชียงยืน
เชียงยืน

35
36

3410100699961
3410100699953

นายธนากร สีดาคา
นายวิชิต สีดาคา

เชียงยืน
เชียงยืน

37
38

3410101718242
3410101514329

นางแช่ม ชาวพ่อค้า
นางตุ้ม นาคีไฟ

เชียงยืน
เชียงยืน

39
40

3410101527544
3410101720697

นายพงษ์ศักดิ์ หล้าจางวาง
นางเจียม คาพิทุย

เชียงยืน
เชียงยืน

41

3410100191780

นายวิเชียร ศิลชัย

นากว้าง

~3~
42
43

3410100310339
3410600380131

นางสาวจิรนันท์ หนูมอ
นายสุพัฒน์ สุวรรณเพชร

นากว้าง
นากว้าง

44
45

3410100285113
5410190031732

นายพัฒนพงศ์ นาสมบัติ
นางละออง ชาติชารี

นากว้าง
นากว้าง

46
47
48

3410100304410
3410100271457
3410100069071

นางกฤตภัค ส่องแจ้ง
นายธนากรณ์ จานงค์ศาสตร์
นางศรีแพง นวลสว่าง

นากว้าง
นากว้าง
นากว้าง

49
50

3410100228438
1419900174415

นางสาวศิวพร ดวงชะดี
นางสาวปรารถนา โพธิวงษ์

นากว้าง
นากว้าง

51
52

1419900353603
3410100283251

นายอนุวัฒน์ สมสล้าง
นายเศวต รอบรู้

นากว้าง
นากว้าง

53
54

3410100071105
3410100195203

นางสมเสี่ยน โพธิวงษ์
นายไวติ้ง ดานิน

นากว้าง
นากว้าง

55
56

3410100223037
3419900316429

นางชวนพิศ เสนาสี
นายเจียงชัย แพทจันรา

นากว้าง
นากว้าง

57
58

3410100223274
3410100308458

นางสุดใจ วิเศษไนย
นางวาสนา มีชาติ

นากว้าง
นากว้าง

59
60
61

5410100001561
1419900126917
3410101968265

นายวีระศักดิ์ สาวงษ์
นายสิทธิกร จันทสาร
นายศรีธน จันทร์สว่าง

นาข่า
นาข่า
นาข่า

62
63

3410100483187
3410101695749

นางสมปอง กองสุวรรณ
นางเอื้ออารี ศรีสุทัศน์

นาข่า
นาข่า

64
65

3410100576436
3410101690739

นางราไพ เฮ้ารัง
นางบัวเรียน นามบุตร

นาข่า
นาข่า

66
67

1410190005453
3410100576118

นางสาวอรอุมา สีเงิน
นางสาวแววดาว นามบุตร

นาข่า
นาข่า

68
69

3410100546022
1410100110023

นางตาล วงศ์คาเครือ
นางสาวสุทธาทิพย์ กัลยาบุตร

นาข่า
นาข่า

70

3410100559914

นางจรูญ สาลีรูป

นาข่า

~4~
71
72

3410100573372
3410101683317

นางเกษร สาราญจิต
นางทองมี บุญจันทร์

นาข่า
นาข่า

73
74

3410101882557
3410100549676

นางนุชนาฎ คูณศรี
นายสาคร มาหลิน

นาข่า
นาข่า

75
76
77

3410100519831
3410100518410
1410100005831

นายสุรัตน์ โกเมฆกระโทก
นางสาราญ เศวตวงศ์
นางนิตญิ า เที่ยงแท้

นาข่า
นาข่า
นาข่า

78
79

3410100524398
3410101386690

นางอรทัย จันทร์สว่าง
นายมนตรี บุญกิด

นาข่า
นาดี

80
81

3410101451785
3410101338130

นางบุญหลาย โคตรใจหลัก
นางสกาวเดือน กาบบัวงาม

นาดี
นาดี

82
83

3100601183847
3410101376252

นางจินตนา เพชรสุวรรณ
นางสาวโสภาวดี ทองอ่ำน

นิคมสงเคราะห์
นิคมสงเคราะห์

84
85

3410101376279
3410101376201

นายสิทธิศักดิ์ ทองอุ่น
นางบุญธรรม ทองอุ่น

นิคมสงเคราะห์
นิคมสงเคราะห์

86
87

3410101373989
3410101427353

นางสาวกาญจนา คามะเชียงพิณ
นางบุญเลิศ แน่นอุดร

นิคมสงเคราะห์
นิคมสงเคราะห์

88
89
90

3410101427396
3410101459409
5410100079811

นางกุหลาบ ศรีน้อย
นางนิวาส ท้าวมะลิ
นางศิริพรรณ นันทะพันธ์

นิคมสงเคราะห์
นิคมสงเคราะห์
นิคมสงเคราะห์

91
92

3410101457911
3410101462817

นางจันทร์ไทย วงษ์จันทร์
นายบุญกอง โคตรสีดา

นิคมสงเคราะห์
นิคมสงเคราะห์

93
94

3410101461195
3410100579575

นางสมจิตร นาใจคง
นายคามูล จาเจริญ

นิคมสงเคราะห์
นิคมสงเคราะห์

95
96

3410101427248
3410101428392

นางอาพร วะจีประสี
นายทศพล วรรณศิริ

นิคมสงเคราะห์
นิคมสงเคราะห์

97
98

3410101427833
3410101427426

นางน้อย ต้นสียา
นางสวาท ประทุมมา

นิคมสงเคราะห์
นิคมสงเคราะห์

99

3410101462591

นายเอนก ซินลี

นิคมสงเคราะห์

~5~
100

5410100137111

นิคมสงเคราะห์

3440900882469

นายอัมพร สิทธิผา
นางสาวจิตกัญญา น้าแรดจาน
เหนือ

101
102
103

3419900459971
3410101350997

นายพีระพงษ์ คามวรรณ
นางนางวิเศษ ฝ้ายสีงาม

นิคมสงเคราะห์
นิคมสงเคราะห์

104
105

1419900171637
1410100105712

นายคาวี แก้วอินทร์
นางสาวสุภารัตน์ จอมทรักษ์

นิคมสงเคราะห์
นิคมสงเคราะห์

106
107

3430100250522
3410102257796

นายวัชรพงษ์ ราคาพงษ์
นางจิราภา ท่าม่วง

โนนสูง
โนนสูง

108
109

3410100775820
3410101108746

นางสาวยุวธิดา หิรัณธนบูรณ์
นางบัวทิพย์ นาคภู่

โนนสูง
โนนสูง

110
111
112

3410101990244
3410101779560
3410100417427

นายทองม้วน โสภา
นางเจริญ วันละ
นางสาวละออง กุลชนะโรง

โนนสูง
โนนสูง
โนนสูง

113
114

3410100387048
3410100763309

นายประวิทย์ ครสวรรค์
นางอุทิศ นามศรีฐาน

โนนสูง
โนนสูง

115
116

3410102460737
3520800300840

นายธนิสร ศรีขว่าง
นางพรทิพย์ เคยสนิท

โนนสูง
โนนสูง

117
118

3410102263591
3410100763970

นายธนิน ขะมวดทรัพย์
นางพยอม ศุภรัตน์กุล

โนนสูง
โนนสูง

119
120

3410101339047
3410102277258

นายสมบูรณ์ อินทร์หาญ
นายเสงี่ยม สีวงษา

โนนสูง
โนนสูง

121
122
123

5410100048088
3410101592842
3410100134115

นายชัยสิทธิ์ ภูมิชัย
นางสาวชาลิณี วิเศษศรี
นางชิลาวรรณ สีดาวัฒน์

บ้านจั่น
บ้านจั่น
บ้านจั่น

124
125

3410101593784
3410101537507

นางชนิดา สีขาว
นางบุญมี ค้อมศิรินทร์

บ้านจั่น
บ้านจั่น

126
127

5410100121753
1419900313580

นางทาเพียร ชุมพล
นางสาวนันทิดา เถาว์ทอง

บ้านตาด
บ้านตาด

นิคมสงเคราะห์

~6~
128
129

3410102154407
3410101473193

นางเครือวัน ชมภูมิ
นางสาวิตรี คันธะระ

บ้านตาด
บ้านตาด

130
131

1410100113154
3410101488620

นางสาวจิรนันท์ สีหาผล
นายประเสริฐ ไชยราช

บ้านตาด
บ้านตาด

132
133
134

3410101485663
3410101485728
3410100837981

นายสุรินทร ศิริบตุ ร
นางหนูนา ถนอมภักดี
นายเทวา เหลืองงาม

บ้านตาด
บ้านตาด
บ้านตาด

135
136

3410101231408
3410101231572

นางสาวพรรณิภา ปานสว่าง
นายสุเมธ ทองน้อย

บ้านเลื่อม
บ้านเลื่อม

137
138

3410101239999
5410101190155

นายชาคริต ใจช่วง
นางสาวภัชรินทร์ เสนายอด

บ้านเลื่อม
บ้านเลื่อม

139
140

3410101231645
3410101623217

นางสาวเครือวัลย์ สิมลา
นายอดิศร แก้วสีขาว

บ้านเลื่อม
บ้านเลื่อม

141
142

3410100568743
3410100562168

นางสาวอ้อย ขันโททอง
นางสาวหลัดดา บ่อคาเกิด

สามพร้าว
สามพร้าว

143
144

3410102014591
3410100527559

นายจอมใจ หาสอดส่อง
นายตะวัน ศรีอ่อนแสง

สามพร้าว
สามพร้าว

145
146
147

1410100146711
3410100565698
3410200402863

นายเมฆินทร์ โสภา
นางยุพา หาสอดส่อง
นายเกียรติศักดิ์ ดวงประภา

สามพร้าว
สามพร้าว
สามพร้าว

148
149

3410100570080
1419900409633

นางอรัญญา สัตตะพันธ์
นายตัถย์ พรหมถาวร

สามพร้าว
สามพร้าว

150
151

3410101700327
3410101807962

นางพุทธา หลักหนองบุ
นายทานัน อินมะโรง

สามพร้าว
สามพร้าว

152
153

3410101803657
3410100536477

นายสาเนียง จันทะบุญ
นางสมนึก จงใจงาม

สามพร้าว
สามพร้าว

154
155

5410190011766
3410101809485

นายนายสิทธิพร จาปาสี
นายสีวิลัย ประกอบวงษ์

สามพร้าว
สามพร้าว

156

3410101806028

นางอนัญพร พากุล

สามพร้าว

~7~
157
158

3410100929401
3410102027855

นายทัดเทพ มาตย์วังเเสน
นางสงัด พิมสะกะ

สามพร้าว
สามพร้าว

159
160

5410100048355
3410101698586

นางสาววิไลวรรณ บัวพรหมมี
นางกระต่าย เชื้อศรีมนตรี

สามพร้าว
สามพร้าว

161
162
163

1411990000210
3410100527311
1410100002646

นายธนพล สะพังเงิน
นางลาพูน จาปาศรี
นายวุฒิพงษ์ มุกดาม่วง

สามพร้าว
สามพร้าว
หนองขอนกว้าง

164
165

1410100224134
3410100466983

นายทัชพายัพ วาสโสหา
นายเจษฎาชัย พงษาเทศ

หนองขอนกว้าง
หนองขอนกว้าง

166
167

3410100472932
3410102283771

นางสาวสมจิตร พรมแสน
นางพัชริกา แก้ววันนา

หนองนาคา
หนองนาคา

168
169

3311000464875
3410100444777

นายอภิสิทธิ์ วิชาพูล
นายปัญญา มาตะยา

หนองนาคา
หนองนาคา

170
171

3410101631376
1419900101698

นายอภิชาติ พลบัวไข
นายเกริกฤทธิ์ มะวงศูรณ์

หนองนาคา
หนองนาคา

172
173

3410102283738
3410101639725

นางสาวละมัย แก้ววันนา
นางสาวศรีรัตน์ ทีตาอ่อน

หนองนาคา
หนองนาคา

174
175
176

1419900110565
1419900591016
3410100447041

นายอภิสิทธิ์ พงษาเทศ
นายนัฐตพงษ์ อุทคะวาปี
นางประภาส ฮาดวิเศษ

หนองนาคา
หนองนาคา
หนองนาคา

177
178

3410101846445
3410101649976

นางมิตร หลักหนองบุ
นางสาวปวีณา ชวนกระโทก

หนองนาคา
หนองนาคา

179
180

3410101624621
1419900218692

นางสุภาพร เบ้าหล่อเพชร
นายสนธยา รักษางาม

หนองนาคา
หนองนาคา

181
182

3410102312169
3410800218486

นายศรีรุ่งศักดิ์ชัย ผือโย
นายวิเชียร ป้องสุวรรณ

หนองนาคา
หนองนาคา

183
184

1410100065796
3410100360557

นางสาวศิราณี เพียวงษ์
นางสาวอาพร ทิพวัจนา

หนองนาคา
หนองนาคา

185

3341800273675

นายปรีชา สุภาจันทร์

หนองนาคา

~8~
186
187

1419900542911
3410100470590

นายกิตติ พลบัวไข
นายอนนท์ ทิพวัจนา

หนองนาคา
หนองนาคา

188
189

3341700114354
1410190008274

นายสถิตย์ แก้วหาวงศ์
นายชัดชัย จาลองเพ็ง

หนองนาคา
หนองนาคา

190
191
192

3410101842270
3410101631252
3410101582421

นางจุฑาทิพย์ แกร็บแฮม
นางวรรณภา ตรีทศ
นายขวัญชัย สารีโท

หนองนาคา
หนองนาคา
หนองนาคา

193
194

3410100353071
3410100348085

นางสาวจันทร์ทม นามอาษา
นายบัญชา โพธิสาร

หนองนาคา
หนองนาคา

195
196

3410300240245
3410101578297

นายณรงค์ สอนดงบัง
นางสาวยุรา พวงกันยา

หนองนาคา
หนองนาคา

197
198

3410101577657
3410100357696

นายเรืองชัย เคหาสัย
นายพงษ์เทพ เชื้อมณฑา

หนองนาคา
หนองนาคา

199
200

1419901776052
3410500091243

นางสาวชนาภา ผลสอน
นางสาวกนกนภัส หงษ์ทับ

หนองนาคา
หนองบัว

201
202

3419900567286
4100900109671

นายมงคล พรหมพินิจ
นางเรวดี สมิตินนั ทน์

หนองบัว
หนองบัว

203
204
205

3410100684891
3410102457876
3410100659951

นางสาวปทิตตา ธนสิริวรโชติ
นางชนิดาถา ผมงาม
นางประสิทธิ์ ต่อพันธุ์

หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่

206
207

3410102354635
3410101092734

นางสมบัติ ทองติง
นายอนันต์ ชนะชัย

หนองไผ่
หนองไผ่

208
209

1410100031671
3941000561336

นายศักดิ์ดา วรรณโชติ
นายเจตน์พัธน์ ศรีวงศ์

หนองไผ่
หนองไฮ

210
211

3410101922508
3410100960848

นางสาวยุวพัชญ์ บุญกันหา
นายประหยัด ศิลาขวา

หนองไฮ
หมากแข้ง

212
213

1419900184607
3419900152523

นางเกรช ธนศรีวนิชชัย
นางสาวปาณิสรา ใจสุข

หมากแข้ง
หมูม่น

214

1419900097011

นายณัฐพล วิมลวงศ์สกุล

หมูม่น

~9~
215
216

1410100061286
3411000103936

นางสาวสร้อยสุดา นันทจันทร์
นางสาวฐิตษิ ิตา สุทพงศ์ฐติ ิ

หมูม่น
หมูม่น

217
218

3410100176900
3410100277129

นายพรมดา บุญยะแสน
นายสมบูรณ์ พิลาแก้ว

หมูม่น
หมูม่น

219
220
221

5410100138567
3410100214909
3410100214372

นางสาวสกาวเดือน ศรีสิงห์
นางเครือวรรณ์ ไยสว่าง
นางสาวหนม สิงห์มอ

หมูม่น
หมูม่น
หมูม่น

222
223

3410100188690
3410101638991

นางรุ้งทิพย์ วางคา
นายสุรศักดิ์ ศรีบญุ เรือง

หมูม่น
หมูม่น

ทั้งนี้ เอกสารในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1 . ใบสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
2. บัตรประชาชนฉบับจริง และสาเนา 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสาเนา 1 ฉบับ
4. สาเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ โฉนด(นส.4จ.) นส.3ก, นส.3ข, สปก.
4-01 ก-จ และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทากิน และสาเนาเอกสารสิทธิ์ 1 ฉบับ
5. หนังสือยินยอมการให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในการจัดทาโครงการ “1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”
พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ และพยาน จานวน 2 ราย
6. หนังสือรับรองการมีที่พักอาศัยในตาบล หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563
สุนทร มีสิงห์
(นายสุนทร มีสิงห์)
เกษตรอาเภอเมืองอุดรธานี
ประธานคณะทางานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

