
                                  จ ำนวนประมงอำสำ ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๖๓ 

จังหวัด ศรีสะเกษ  

ที ่ ชื่อ - สกุล เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ หมำย
เหตุ 

1 นายส าราญ สุวรรณพัฒน์ 139 5 เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ  

2 นายประจวบ ศรีโสดา 99 4 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ  

3 นายวันชัย โมทะจิตร 22 5 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ  

4 นางชวน นามวงค์ 91  โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ  

5 นางวราวรรณ ตามบุญ 133  โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ  

6 นางพุธิตา บุญน า 115  โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ  

7 นายทองด า ตามบุญ 7  โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ  

8 นายหล า โพธิ์ขาว 2 2 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ อกม. 

9 นายทองพูน ภูมิสถาน 59 4 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ อกม. 

10 นายสมาน บุญค  าจุน 23 4 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ  

11 นายธนูศิลป์ เสาเวียง 6 5 คอนกาม ยางชุมน้อย  

12 นายมะไล ทองสาย   กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย  

13 นายศักดิ์ชัย แซ่เฮีย 31  กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย  

14 นางมุกดา แก้วภักดี 11/2 8 กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย  

15 นายมณีลักษณ์ วันตา 67 10 ดูน กันทรารมย์ อกม. 

16 นายธวัชชัย ทีคะสาย 15 1 โนนสัง กันทรารมย์  

17 นายอนันต์ชัย ศรีส าอางค์ 99 2 หนองหัวช้าง กันทรารมย์  

18 นายศักดิ์ดา นามพรม 26/7 4 หนองหัวช้าง กันทรารมย์  



19 นายเด่นชัย แก้วรักษา 24 7 หนองหัวช้าง กันทรารมย์  

20 นายประกาศิต สิมณ ี 89/1 2 ยาง กันทรารมย์  

21 นายสามัคคี วงศ์ใหญ่ 4/2 4 หนองแก้ว กันทรารมย์  

22 นายดุสิต สารภาค 90/1 3 ทาม กันทรารมย์  

23 นายบุญเหลื่อม ทองค า 5  เมืองน้อย กันทรารมย์  

24 นายธวัชชัย สืบเสน 26/4 3 เมืองน้อย กันทรารมย์  

25 นายบุญเรือง เวียงค า 11/1 3 บัวน้อย กันทรารมย์  

26 นายเดชา ก่อก าลัง 24/3 3 หนองบัว กันทรารมย์  

27 นายวีระชัย ศรีสด 46 10 ผักแพว กันทรารมย์  

28 นายกฤชธนัตต์ ค าอุดม 19 10 จาน กันทรารมย์  

29 นายมงคล แก้วพวง 96/2 4 ค าเนียม กันทรารมย์  

30 นายวิโรจน ์พิมพาวัตร 8 5 กุดเสลา กันทรลักษ์  

31 นายแต่ง บัวค า 106 9 กุดเสลา กันทรลักษ์  

32 นายวิลัย บุญพอ 76 13 สังเม็ก กันทรลักษ์  

33 นายเลียง ขาวสลับ 86 17 สังเม็ก กันทรลักษ์  

34 นายนา ทองสลับ 225 4 น  าอ้อม กันทรลักษ์  

35 นางดวงปี สุทธิวรรค 222 10 จานใหญ่ กันทรลักษ์  

36 นายสมจันทร์ บุญอารี 80 13 ภูเงิน กันทรลักษ์  

37 นายบุญยิน โคนาบาล 133 5 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์  

38 นายดาน สมพอง 31 7 กันทรารมย์ ขุขันธ์  

39 นายคิน ทองจันทร์ 111 7 กันทรารมย์ ขุขันธ์  

40 นายพิเชษฐ์ ปรือปรัง 93 7 ปรือใหญ่ ขุขันธ์  



41 นายประยันต์ ปรือปรัก 16 9 ปรือใหญ่ ขุขันธ์  

42 นายพรชัย ปรือปรัง 45 12 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ อกม. 

43 นายสมศักดิ์ มนทอง 152 6 ห้วยใต้ ขุขันธ์  

44 นางสาววันเพ็ญ ประมวล 26/1 4 ส าโรงตาเจ็น ขุขันธ์  

45 นายบุญเพ็ง ค าเลิศ 95 4 ส าโรงตาเจ็น ขุขันธ์  

46 นายสุวิมล แก่นสนธิ์ 108 5 ส าโรงตาเจ็น ขุขันธ์  

47 นายสมาน สะใบ 5 14 ส าโรงตาเจ็น ขุขันธ์  

48 นางอุฤทธิ์ เหล่าแค 162 1 ห้วยส าราญ ขุขันธ์  

49 นายค าพอง สุภาพ 21 6 หนองฉลอง ขุขันธ์  

50 นายวินัย พิจารณ์ 72 1 ปราสาทเยอ ไพรบึง  

51 นายจอน พิจารณ์ 50 3 ปราสาทเยอ ไพรบึง  

52 นายค าพี ค าเสียง 108 6 พิมาย ปรางค์กู่  

53 นายพล สีสัน 155 7 พิมาย ปรางค์กู่  

54 นายเตียง สิงขรณ์ 8 2 กู ่ ปรางค์กู่  

55 นางกัลยา กาญจนพันธ์ 27 9 กู ่ ปรางค์กู่  

56 นายทองค า บุตรดี 48 10 กู ่ ปรางค์กู่  

57 นายสุพรรณ์ อุส่าห์ดี 77 14 กู ่ ปรางค์กู่  

58 นายวิฉันท์ อ้อยทอง 23 17 หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ อกม. 

59 นายเทวลิตร ทวีชาติ 25 6 ตูม ปรางค์กู่  

60 นายส ารวย สารบุตร 216 14 สมอ ปรางค์กู่  

61 นายทวี ดอนเหลือม 63 3 โพธิ์ศรี ปรางค์กู่  

62 นางสุชาดา หินกล้า 15 3 ส าโรงปราสาท ปรางค์กู่  



63 นายสุนัน เสนาศ 20 4 ส าโรงปราสาท ปรางค์กู่ อกม. 

64 นายไชยรักษ์ จันทอง 19  ดู่ ปรางค์กู่  

65 นายประจวบ โสดา 43  ดู่ ปรางค์กู่  

66 นายชรินทร์ แหวนเงิน 113  ดู่ ปรางค์กู่  

67 นายสว่าง อักษร 109 2 ดู่ ปรางค์กู่  

68 นายสุภา พันธมาศ 6  สวาย ปรางค์กู่  

69 นายบุญทวี ชนะมาร 33 20 พราน ขุนหาญ  

70 นางสุภาพร กาญจนเสน 26  กันทรอม ขุนหาญ  

71 นายบุญเทิม กตะศิลา 32 6 เมืองคง ราษีไศล  

72 นายสวัสดิ์ แก่นสาร 230 14 เมืองคง ราษีไศล  

73 นายสุนทร ยางงาม 115 7 เมืองแคน ราษีไศล  

74 นายบุญมา ปิยะวงค์ 17 10 เมืองแคน ราษีไศล  

75 นายสมบัติ ศรีนวล 55 14 เมืองแคน ราษีไศล  

76 นายไพบูลย์ สุโพธิ์ 29 6 ด่าน ราษีไศล  

77 นายเลื่อน พรรษา 97 1 ดู่ ราษีไศล  

78 นายสมนึก พรมมา 51/1 2 หนองอ่ึง ราษีไศล  

79 นายบุญชู เติมใจ 49 6 หนองอ่ึง ราษีไศล อกม. 

80 นายอนุรักษ์ งามตรง 72 16 หนองอ่ึง ราษีไศล  

81 นายสายชน ศิปศร 8 4 บัวหุ่ง ราษีไศล  

82 นายพรชัย ก้อนฝ้าย 31/3 7 บัวหุ่ง ราษีไศล  

83 นายค าใหม่ บริบาล 71 3 ไผ่ ราษีไศล  

84 นายสุนทร รัตนวัน 118 7 ไผ่ ราษีไศล  



85 นายแดง ติริบาล 19 8 หว้านค า ราษีไศล  

86 นายวินัย โสภาพ 51 12 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย  

87 นายเทียนชัย นามบุตร 59  ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย  

88 นายสมชัย สุภเลิศ 66 13 ส าโรง อุทุมพรพิสัย  

89 นายอารีย์ มณีนิล 16 7 ขะยูง อุทุมพรพิสัย  

90 นายพิสิษฐ์ ผ่านพินิจ 29 9 ขะยูง อุทุมพรพิสัย  

91 นายสุรชาติ แก้วไชยพาน 26 12 ขะยูง อุทุมพรพิสัย  

92 นายสมศักดิ์ จันทณา 132 4 หัวช้าง อุทุมพรพิสัย  

93 นายวิพัฒน์ ค าศรี 60 8 หัวช้าง อุทุมพรพิสัย  

94 นายสุบรรณ์ ประพาฬ 101  แต ้ อุทุมพรพิสัย  

95 นายส ารอง ไชยสนาม 122 4 แข้ อุทุมพรพิสัย  

96 นายธงชัย บุญชู 84 6 แข้ อุทุมพรพิสัย  

97 นายประยูร ผ่านสุข 27 8 แข้ อุทุมพรพิสัย  

98 นายถาวร บุญภักดี 101  ปะอาว อุทุมพรพิสัย  

99 นางสาวสุวรรณ พรมศรี 93 1 หนองห้าง อุทุมพรพิสัย  

100 นายประสิทธิ์ วรเลิศ 98 2 หนองห้าง อุทุมพรพิสัย  

101 นายอุดร ก้านเพ็ชร 4 1 โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย อกม. 

102 นายตุ่น จันท า 67 2 โคกจาน อุทุมพรพิสัย  

103 นายเอกราช จ าปาพันธ์ 53 6 โคกจาน อุทุมพรพิสัย  

104 นายอรรถทวี อินทร์แก้ว 1 3 เมืองหลวง ห้วยทับทัน  

105 นายรอน มังษะชาติ 52 2 ผักไหม ห้วยทับทัน  

106 นายเสี่ยน วงค์ษา 18 13 ปราสาท ห้วยทับทัน  



107 นายวีระ ปานาวงค์ 109 5 โนนค้อ โนนคูณ  

108 นายเกียรตินิยม เหล็กเพ็ชร 49  บก โนนคูณ  

109 นายวิเชียร นามี 20 6 โพธิ์ โนนคูณ  

110 นายทองใส กิ่งจันทร์ 19 12 โพธิ์ โนนคูณ  

111 นายส าลวย ป้องเศร้า 56 7 หนองกุง โนนคูณ  

112 นายภูมินทร์ นิลเพชร 35 10 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ อกม. 

113 นายพิทักษ์ นามวิชา 42749  รุ่งระวี น  าเกลี ยง  

114 นายพิพิส สังขะพงษ์ 117 5 รุ่งระวี น  าเกลี ยง  

115 นายสังวาลย์ พิมพ์ทอง 9 3 ธาตุ วังหิน  

116 นายบุญนงค์ พิมพ์ทอง 11 3 ธาตุ วังหิน  

117 นายวิเศษศักดิ์ พิมพ์ทอง 1 7 ธาตุ วังหิน  

118 นายผ่อง ฝากทอง 68 16 ธาตุ วังหิน  

119 นายวิสิทธิ์ กอนินัย 49 15 ดวนใหญ่ วังหิน  

120 นายสุริยา บุญมาก 22 17 บ่อแก้ว วังหิน  

121 นายดุสิต สาดา 2 6 ทุ่งสว่าง วังหิน  

122 นายสมบัติ มูลพันธ์ 16 15 ทุ่งสว่าง วังหิน  

123 นายสมคิด ธรรมพร 11 9 โคกตาล ภูสิงห์  

124 นายประสิทธิ์ รัตนพันธ์ 25 13 โคกตาล ภูสิงห์  

125 นายศักดิ์ดา อ่ิมอาเทศ 152  ห้วยตามอญ ภูสิงห์  

126 นายสมศักดิ์ เสนาพันธ์ 79 2 ห้วยตามอญ ภูสิงห์  

127 นายดี คุณรุน 48  ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์  

128 นายพิทักษ์ เพ่ิมผล 95 2 ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์  



129 นายพัน ขาวสะอาด 93 4 ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์  

130 นายสมบูรณ์ บุญมี 90 4 ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์  

131 นายทองใส สมศิริ 18 9 ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์  

132 นายส ารอง กันยามัย 53 16 ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์  

133 นางผ่องศรี ตาทุวัน 91 18 ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์  

134 นายสุพิน ธรรมพร 110 4 ละลม ภูสิงห์ อกม. 

135 นายสุครี ศรีกุล 12 12 ตะเคียนราม ภูสิงห์  

136 นายยม ทองไสล 19 1 ดงรัก ภูสิงห์  

137 นายกงสูนย์ บุญบุตร 178  เสียว เบญจลักษ์  

138 นายทวี ประโลม 59 6 เสียว เบญจลักษ์  

139 นายวทัญญู ค าเพราะ 15 1 หนองหว้า เบญจลักษ์ อกม. 

140 นายวิเชียร บุค า 82 10 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ อกม. 

141 นายมนัส โคตรสาลี 52 12 ท่าคล้อ เบญจลักษ์  

142 นายล าไพ แสนเพ็ชร 65 12 พรหมสวัสดิ์ พยุห์  

143 นายส าราญ นกยูง 208 5 โนนเพ็ก พยุห์  

144 นายบุญเลิศ สุทธิโท 19 11 โนนเพ็ก พยุห์  

145 นายเสริม   ไชยศร 46 21 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์  

146 นายกิตติศักดิ์  จักสาน 47 10 หนองใหญ่ เมืองจันทร์  

147 นายสุนีย์   กุมมาลา 126 18 เป๊าะ บึงบูรพ์  

148 นายทองแถม  ตาดไทยสงค์ 11 12 เป๊าะ บึงบูรพ์  

149 นายสุริยัน  โสภนา 80 6 หนองบัวดง ศิลาลาด  

150 นายบุญเสาร์  ค าผาย 33 4 หนองบัวดง ศิลาลาด  



 

151 นายวาปี  จ าปา 79 10 โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ  

152 นายวันทา  ไวยพันธ์ 23 8 ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ  


