
ประมงอาสาที่ปฏิบัติงานรว่มกับส านักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ อ าเภอ จ านวน (ราย)
1     เมืองนครราชสีมา 34
2     ครบรีุ 12
3     เสิงสาง 9
4     คง 8
5     บา้นเหล่ือม 13
6     จักราช 7
7     โชคชัย 10
8     ด่านขุนทด 19
9     โนนไทย 13
10     โนนสูง 16
11     ขามสะแกแสง 3
12     บวัใหญ่ 17
13     ประทาย 8
14     ปกัธงชัย 17
15     พิมาย 17
16     หว้ยแถลง 15
17     ชุมพวง 20
18     สูงเนิน 12
19     ขามทะเลสอ 7
20     สีค้ิว 10
21     ปากช่อง 7
22     หนองบญุมาก 8
23     แก้งสนามนาง 7
24     โนนแดง 6
25     วังน้้าเขียว 3
26     เทพารักษ์ 5
27     เมืองยาง 8
28     พระทองค้า 10
29     ล้าทะเมนชัย 4
30     บวัลาย 6
31     สีดา 5
32     เฉลิมพระเกียรติ 2

338รวม



เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

1 นายบุญเชื้อ โจ้พมิาย 123 11 ท่าหลวง พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 1  เสียชีวิต

2 นายขวัญ ศิลามะเริง 59 10 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 2  หยุดปฎิบัติงาน

3 นายไทยสามารถ พรมกลาง 25 10 ชีวาน พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 1385 2091 

4 นายสมพงษ์ พรัิกษา 19/3 1 กระเบื้องใหญ่ พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 6261 8735 

5 นายประจักษ์ หมัน่รักษา 1/3 6 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 7873 9097 

6 นายสมคิด กรํ่ามะเริง 270 14 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 5 08 9018 1721 

7 นายสุพรรณ กาศกอ้ง 1/1 5 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 1071 1995 

8 นายนัด สินนา 10 4 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 3  เสียชีวิต

9 นายหาญณรงค์ ร่มเริง 27/2 3 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

10 นายโข่ง ถิ่นทองหลาง 69 13 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 7  หยุดปฎิบัติงาน

11 นายสุพงษ์ ผลพมิาย 82 3 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 8  หยุดปฎิบัติงาน

12 พ.อ.ฮ.สมโภชน์ สวาทเพช็ร 64 21 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 3382 0373 

13 นายสําราญ จ่าพชิม 24 3 ท่าหลวง พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 6253 5505 

14 นางกาํไร ระวังโค 8/1 6 กระเบื้องใหญ่ พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 10 08 1073 2681 

15 นางบางอร ทับกลาง 20 5 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา รุ่นที่ 10 08 3366 8788 

16 นางสาวเกษร ท้าวไธสง 39 7 กระชอน พมิาย นครราชสีมา รุ่นที1่1 08 0799 5366 

17 นางสาว ชลธิชา สนิทชอบ 13 6 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา รุ่นที1่1 08 9970 6690 

18 นายสนั่น ธงชัยธนาวุฒิ 39/3 12 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา รุ่นที่ 1  เสียชีวิต
19 นายไสล นนโท 10 4 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 9624 7629 

20 นายสนิท คําสิงห์นอก 55/2 2 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 1879 2236 

21 นายอธิวัฒน์ เย่ียมไธสงค์ 91 4 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 6264 8304 

22 นายธีระ ประทุททา 59 7 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 1290 7753 

23 นายบุญส่ง บุญเสริม 33 6 ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา รุ่นที่ 12 09 5945 6084 

24 นายหนูกลุ คมกฤษ 110 1 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 6124 6641 

หมายเลขโทรศัพท์ สามารถปฏิบัติงานได้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หมายเหตุ

เครอืข่ายประมงอาสาทีป่ฏิบัติงานรว่มกับส านักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล
ทีอ่ยู่

ประมงอาสารุน่ที่



เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ สามารถปฏิบัติงานได้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หมายเหตุล าดับที ่ ช่ือ - สกุล

ทีอ่ยู่
ประมงอาสารุน่ที่

25 นายสาคร คําภูเงิน 8 7 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา รุ่นที่ 12 09 3443 1556 

26 นายสวิส พพิว่นนอก 2 6 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 9480 8141 

27 นายสาร์ กล้าหาญ 9 7 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา รุ่นที่ 3  เสียชีวิต
28 นายบัวศรี ชาเมืองกลุ 18 3 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 6649 3889 

29 นายเชื่อม กล้าหาญ 152 4 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา รุ่นที่ 7 09 5609 6143 

30 นายประมง ทองสุขนอก 58 8 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา รุ่นที่ 10 06 2120 6718 

31 นายโต มุง่ชัยโม 113 6 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา รุ่นที่ 11 09 1335 9129 

32 นายบุญเส็ง  ตรวจนอก 39 6 บึงสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 9582 0743 

33 นายบุญยงค์   ไพราม 61 8 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 6259 8603 

34 นายกฤษฎาวุฒิ    วันสา 73 10 บึงพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา รุ่นที่ 5 08 4590 2437 

35 นาย กมล สุจริต  117  1 บึงพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา รุนที่ 8  0872512826 

36 นายปริวรรณ์  ภูลังกา 12 3 บึงสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 5225 3799 

37 นาย เหลา ไขกณัหา  6  6 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0972364471 

38 นายไสว  เทศชัยภูมิ 79 1 บึงสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 7872 0638 

39 นายพนู  เกง่นอก 18/1 1 หนองบัว คง นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 9504 5154  สูงอายุ

40 นายชริน  วีรชาติยานุกลู 2 2 เทพาลัย คง นครราชสีมา รุ่นที่ 5 

41 นายพล กนุอก 79 2 ตาจั่น คง นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 6255 2257 

42 นายจูม   พรมนอก 3 4 ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 1790 4263 

43 นายใย  เฉียงกลาง 4 15 เทพาลัย คง นครราชสีมา รุ่นที่ 3 

44 นาย ภัทรวุฒิ ไปรแดน  110  5 เทพาลัย คง นครราชสีมา รุนที่ 8 

45 นายธวัชชัย  วรกลุ 550 14 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 7872 9976 

46 นายประมวล  ศิริบุญคุณ 170 6 หนองมะนาว คง นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 6262 2912 

47 นายสัมพนัธ์  ชิดชัยภูมิ 172/2 1 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

48 นางสยุมพร   พรมโชติ 2/1 6 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

49 นายภัคนันท์   ทองหล่อ 17 7 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุ่นที่ 7 



เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ สามารถปฏิบัติงานได้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หมายเหตุล าดับที ่ ช่ือ - สกุล

ทีอ่ยู่
ประมงอาสารุน่ที่

50 นายสมทรง    กาญจนพมิาย 1 8 ช่อระกา บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 6253 0332 

51 นายสํารอง  ทานอก 75 8 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุ่นที่ 1 

52 นาย สมพร ไหยะเก  16/1  4 โคกกระเบื้อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุนที่ 8  0895828180 

53 นายบุญตา  ละครพล 2 9 โคกกระเบื้อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 6251 9031 

54 นาย บุญช่วย ทองบ่อ  36  2 ช่อระกา บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0807989857 

55 นาย พร้อม แช่มทะเพรียว  88  3 ช่อระกา บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0987041523 

56 นาย สุทธิ นันสันเทียะ  146  6 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0897167368 

57 นาง สายพณิ สุขนิล  55  7 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0810733246 

58 นางสาว นฤมล ปราบนอก  40  1 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0981014085 

59 นายวาโย  ชานอก 99 4 โคกกระเบื้อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 7879 8538 

60 นายสุพจน์   จอมเกาะ 20 1 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 7650 7032 

61 นายสินชัย  ลอยสนั่น 84 2 สายออ โนนไทย นครราชสีมา รุ่นที่ 2 

62 นายลอย  ไกรสําโรง 86 2 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 1758 3316 

63 นายดนัย  เศษกลาง 24 4 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

64 นายทนงศักด์ิ  คําพาพนัธ์ 239 4 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา รุ่นที่ 1 

65 นายสงัด  สุกดา 119 6 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 7017 0001 

66 นายยุทธนา   ประพรม 2 9 กาํปัง โนนไทย นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

67 นายประกอบ ชอบจิตร 38 10 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 6249 6975 

68 นายทองดี เคียวกลางดอน 145 10 บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 9282 6359 

69 นายพรชัย  ธงสันเทียะ 102 12 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

70 นายช่วย  สายสิน 43 15 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 1071 4720 

71 นาย อศิเรศร์ พนัธยุทธ  30/1  1 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา รุนที่ 8 

72 นายยงยุทธ  สายลุน 161 10 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา รุ่นที่ 12 09 5384 6101 

73 นายพนัธศักด์ิ   ภักดี 202 6 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 9578 7345 

74 นายสมศักด์ิ  กล่ึงกลางดอน 317 18 ทัพร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 9011 2901 



เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ สามารถปฏิบัติงานได้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หมายเหตุล าดับที ่ ช่ือ - สกุล

ทีอ่ยู่
ประมงอาสารุน่ที่

75 นายภูวรรณ์   พรมเทวี 27/1 20 พงัเทียม พระทองคํา นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 9284 5222 

76 นาย สมพร พานแกน่  135  6 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา รุนที่ 8  0833799146 

77 ร.ต.อนุรักษ์  คําดี 66/2 1 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 5763 7445 

78 นางประนอม  สรสิทธ์ิ 305 6 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา รุ่นที่ 9 080-7269656 

79 นาย บุญถิ่น เพชรเสถียรไชย  7  16 ทัพร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0887116751 

80 นาง พชิิต กูสั่นเทียะ  18  16 ทัพร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0898076344 

81 นาย วีระชัย ศรีวัฒนพนัฎ์  192  5 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0877552810 

82 นางละเอยีด  พมิพา 7 4 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา รุ่นที่ 12 09 4967 5285 

83 นายสุเทพ  อึง้สังวรณ์ 179 1 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 9849 9524 

84 นายสมพงษ์   บือขุนทด 84 2 แชะ ครบุรี นครราชสีมา รุ่นที่ 7  เสียชีวิต

85 นายบุญช่วย ยอมกระโทก 31 7 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา รุ่นที่ 4 

86 นายวิรัตน์  แสงทอง 254 8 ลําเพยีก ครบุรี นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 7247 6646 

87 นายประจวบ เขียนเจริญ 234 9 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 4962 9675  ไม่สามารถปฏิบัติงาน

88 นางสพสมัย  สารภักด์ิ 57 7 บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 7876 4632 

89 นาย ชูชีพ สร้อยสําโรง  114  10 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา รุนที่ 8  0862647039 

90 นาย ดวง บุตรสําโรง  216  3 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา รุนที่ 8  0857719054 

91 นายรุ่งเรือง  ยืนกระโทก 711 4 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 0173 5179 

92 นาย สลิด งามกระโทก  41  2 อรพมิพ์ ครบุรี นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0862553367 

93 นาย มาน้อม ชายครบุรี  194  8 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา รุ่นที่ 11 

94 นางต๋ิม  เฉิดจังหรีด 400 8 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา รุ่นที่ 12 06 3050 8739 

95 นายคําภา  จันวงษา 6 1 สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 1071 7466 

96 นายสําภาส   ศรีมารักษ์ 39 1 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

97 นายเจริญ  ชื่นกระโทก 80 1 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา รุ่นที่ 5 08 7957 7480 

98 นายลําพอง อนุกลู 246/1 2 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา รุ่นที่ 4 

99 นายชาติ   สอนวงศ์แกว้ 30/1 5 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา รุ่นที่ 2 00 4443 8094  ไม่สามารถปฏิบัติงาน
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ประมงอาสารุน่ที่

100 นาย ไสว กาศกระโทก  77  8 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา รุนที่ 8  0817895619 

101 นายทองดํา  ผลพาเลิศ 32 10 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 9057 6315 

102 นาย อดุมสิทธ์ิ ยุดกระโทก  121  15 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0872491655 

103 นาย จักรกฤษณ์ แกว้พะกา  59  15 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา รุ่นที่ 11 

104 นายบุญธรรม  หนุนกระโทก 39 3 บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 7869 3405 

105 นายวันชัย  ทานกระโทก 46 3 หนองตาไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 9583 0008 

106 นาย ประสิทธ์ฺ ต่ายกระโทก  264  1 สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา รุ่นที่ 11 

107 นายปิ่น  โดนกระโทก 185 9 ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา รุ่นที่ 9 081-9768909 

108 นายไพศาล   ส าราญเพชร 54 4 หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา รุ่นที่ 5 08 6252 6865 

109 นายสถาพร   ปลิวกระโทก 88 5 หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 7248 9126 

110 นายประถม   พบกระโทก 17 9 หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 1071 4372 

111 นายชม  ขมโคกกรวด 1 6 หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 7256 0518 

112 นายบุญช่วย  เย่ียมรัมย์ 145 1 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 4828 8728  ทํางานต่างจังหวัด
113 นายสํารวย  เทพจันทร์ดา 103/1 1 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 6249 8088 

114 นายเหมือน  ช่างการ 5 1 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 9 080-7650177 

115 นายสุรพล  ทุมประกาย 22 1 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 9 081-9665637 

116 นายสันติ  อนุกลู ๑๘๔ 2 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 5306 9484 

117 นาย รวิสุต พราทิพย์  152/1  3 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา รุนที่ 8  0848281961 

118 นายแสวง ขุนทอง 2 4 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 9629 6995 

119 นายสมชาย   ห้อยไธสง 9 4 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

120 นาย สุทัศ ศรีพอ  28  2 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 11 

121 นายสุวัฒนชัย  จําปามูล 138 6 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 1074 2843 

122 นาย วิรัช ยวดยาน  47  8 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 10  09 8189 2729 

123 นายรอย  มาลัยหอม 46 9 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 1 

124 นายประยงค์   บัตรพมิาย 77 11 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 3364 8797 
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ประมงอาสารุน่ที่

125 นายอดุม  สุขกระชอน 197 11 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 6257 0428 

126 นางสาว กญัญา สายเพชร  8  16 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 10  09 4885 0953 

127 นายเต็ม  เพญ็สุข 75 17 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

128 นาย คาวี เฉลิมวรวงศ์  119  6 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 11 

129 นาย เสกสันต์ วุฒิพนัธ์  28  21 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 11 

130 นาย คําสอน ประกอบ  19  14 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 11 

131 นางวิรดา  จันทร์หอม 296 13 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 5125 8734 

132 นายประวัติ  นาคสุข 237 1 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา รุ่นที่ 12 09 8283 1921  ทํางานต่างจังหวัด
133 นาย สุพจน์ นมัสการ  24  1 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา รุนที่ 8  08 7501 9942  บางคร้ัง
134 นายจเด็จ  มนไธสง 45 2 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา รุ่นที่ 9 09 4398 8059 

135 นายศรี  แทนไธสง 102 3 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา รุ่นที่ 1 

136 นายไพ โพยนอก 73 4 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา รุ่นที่ 4 

137 นายเสกสันต์    สุขเสริม 103 10 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา รุ่นที่ 5 08 9627 6582 

138 นายชัยณรงค์   โมกขรัตน์ 61 6 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา รุ่นที่ 6 

139 นายไสว  โพธ์ิเข็ม 78 8 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

140 นาย สมาน อตุสาห์งาน  107  3 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา รุนที่ 8  08 7359 6227 

141 นายวิชัย  แหวนมุข 61 6 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 6056 4904 

142 นายชาลี   ทับไธสง 125 8 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 6265 9510 

143 นาย สมบัติ ปัจจัย  95  3 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 10  08 9827 3522 

144 นางกติติยา  ศรีอภัย 27 4 บึงออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

145 นางสว่าง    ดอกสันเทียะ 73 6 บึงออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา รุ่นที่ 5 08 6264 1385 

146 นางเติม ขนังสูงเนิน 56 6 โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 7875 3328 

147 นายกฤษณะ  ชีพนัดุง 111/1 7 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 1977 4834 

148 นายสมมาท   คร้ึมสันเทียะ 20 9 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 6259 5525 

149 นายมานะ  หินสันเทียะ 112 3 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา รุ่นที่ 9 09 1016 4765 
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150 นาย ธรรมนูญ แฉขุนทด  95  1 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0837218558 

151 นายบุญเลิศ  รัตนวงศ์ 9 1 บ้านเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 1977 2841 

152 นายวรัญญู เพยีรขุนทด 120 1 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 1067 9461 

153 นายบุญเทียม  ยองสันเทียะ 38/1 1 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 4897 7097 

154 นายวินัย  โสงขุนทด 59 6 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 3 

155 นายจําลอง  ภูมิโคกรักษ์ 33 8 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 9413 8276 

156 นายใกล้รุ่ง   แต่งสันเทียะ 71 8 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

157 นายบังเอญิ เพยีดขุนทด 185 14 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 4962 9675 

158 นาง ไกเ่ลาะ จั่นขุนทด  21/1  5 บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 8 

159 นาง บุญส่ง พลอยขุนทด  61  5 บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา รุนที่ 8 

160 นายเฉลิมชัย  ลัดขุนทด 189 4 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 7804 6494 

161 นายทรัพย์  แม่นขุนทด 35 7 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 3731 9757 

162 นาย ประมง พมืขุนทด  84  11 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0816605229 

163 นาย สนามชัย ภูมิโคกรักษ์  33  7 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0817896584 

164 นาย อนุสรณ์ ล้ิมชูวงศ์  595/66  2 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0865825806 

165 นาย ดาวเหนือ พงษ์สงวน  71  3 บ้านเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 11 

166 นางสาว ขวัญชนก อุน่จิตร  24  8 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0815377328 

167 นายสมเกยีรติ กอ่มขุนทด 34 8 บ้านเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 12 09 0905 9140 

168 นางดรุณี  อาบสุวรรณ์ 69 13 บ้านเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 12 09 0958 7289 

169 นางนงนุช  คําผา 29 15 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 0003 0815 

170 นายตุ๊   เอีย่มศุภมงคล 62/1 2 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 6244 2626 

171 นายสมนึก  นุขุนทด 1/5 3 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 9283 2639 

172 นายบุญเชิด  เที่ยงสันเทียะ 218/1 3 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา รุ่นที่ 2 0 4422 7184 

173 นายสมัคร  เหมียงสันเทียะ 37/1 4 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

174 นาย นิคม ชันขุนทด  100  4 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา รุนที่ 8  0896297791 
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175 นายชน เที่ยงสันเทียะ 193 5 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 9946 7248  สูงอายุ

176 นายสัมฤทธ์ิ  คิดการ 14 7 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 6716 9604  เสียชีวิต

177 นาย ประเสริฐ ขันธเขต  192  2 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0817629153 

178 นายเถลิง พยุงกลาง 15/1 2 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 7255 8553  เสียชีวิต

179 นายพริษฐ์  วังกลาง 230 3 โตนด โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 6263 8797 

180 นายประสิทธ์ิ   บอนกลาง 82 4 จันอดั โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 2 

181 นายสถาพร   น้อมกลาง 121 5 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 7244 7993 

182 นายบุญธรรม   กองหินกลาง 54 9 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 2 

183 นายอดุร   วัฒนา 37/1 9 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 5 08 7963 3916 

184 นาย โสภณ แสงคล้าย  22  12 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา รุนที่ 8  0844085125 

185 นาย ประวัติ วรชมพู  111/3  10 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา รุนที่ 8  0896280351 

186 นายชาญยุทธ  ขอกลาง 61 11 เมืองปราสท โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 0724 0214 

187 นายประหยัด  จิตร์กลาง 199/2 1 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 6879 0730 

188 นาย ทองอยู่ ไหวพริบ  20/1  3 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0833868696 

189 นาย สีนวน สุดทองหลาง  73  10 บิง โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0892852763  เสียชีวิต

190 นาย เพช็ร จ่นกลาง  149  6 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0872580642 

191 นายเชาวฤทธ์ิ  ไทยด้วง 95 9 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 12 

192 นายจวน  กอคูณกลาง 54 2 จันอดั โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 0378 3033 

193 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ทิพย์ประเสริฐ   1/2 12 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 2143 1519  ผญบ.

194 นายสมโภช  ผิวผ่อง 8 1 ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

195 นายณรงค์ฤทธ์ิ  เลิศกิง่ 49 1 ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 3  เสียชีวิต

196 นายธวรรธน์  นิตย์ใหม่ 97 1 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 3  ทหารอากาศ

197 นายสุระพล  นอมโคกสูง 449 1 บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 4297 7149 

198 นายสุรศักด์ิ ประสงค์หิงษ์ 13/1 1 ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 6265 5768 

199 นายถนอม  เทียมโคกกรวด 5 2 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 9845 6924 
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200 นางอบุล  แกว้มะเริง 127 2 พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 9947 1249 

201 นายสมจิตร  ไขโพธ์ิ 130 9 บ้านโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 1069 4548  ติดต่อไม่ได้

202 นายโฉม  เกีย้วสันเทียะ 69 3 พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 0722 4779  สูงอายุ

203 นายเที่ยง สินปักษา 84 3 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 1 09 8286 7081  ติดต่อไม่ได้

204 นายสามารถ  ลุยจตุรัส 13 4 ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 4  The Mall

205 นายอรุณ  ขันโคกสูง 39 4 หมืน่ไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 17902368  ผญบ.

206 นายสุดใจ   นาสะกาศ 39/2 5 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 7 08 1877 5630 

207 นายสุพจน์  ฐาตุจิรางค์กลุ 93/5 5 โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 3 0 4437 1075  ติดต่อไม่ได้

208 พ.ต. อดุลย์  บุญไตรรัตน์ 35 6 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 6265 4460  ติดต่อไม่ได้

209 นายชัชรินทร์  แกว้นพรัตน์ 85 6 ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

210 นายพฒันา  ปาลวงค์ 40 7 โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 5 08 1067 6799  ติดต่อไม่ได้

211 นางไพฑูรย์  ป่ากระโทก 7 8 มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 2 0 4422 0533  ติดต่อไม่ได้

212 นายจักรกฤษณ์   พมิพบ์ุญมา 37 8 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 9864 7945  ติดต่อไม่ได้

213 นายฉะออ้น เผนโคกสูง 106 8 หนองไข่น้ํา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 6261 1997  สูงอายุ

214 นายญาณุสิทธ์ิ   ม้วนโคกสูง 136 8 โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 1282 9531 

215 นายมานะ  แย้มจะบก 286/6 10 โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 9428 0692  ติดต่อไม่ได้

216 นายประเสริฐ  ถือพดุซา 15 13 พดุซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 1977 5373  ผญบ.

217 นายสมพร เทียมโคกกรวด 67 13 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 4  ติดต่อไม่ได้

218 นายสุรศักด์ิ วานิชกจิ 3279/5 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 9949 3221 

219 นาย อาํนวย มาบจะบก  963  - ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 8  0801686363  สูงอายุ

220 นาย สมพงษ์ ทองประเสริฐ  275  6 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 8  0872430222  สูงอายุ

221 นาย ณัฐวัฒน์ บําเหน็จพนัธ์ุ  1040/156  1 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 8 

222 น.ส.สุวรรณี  ออ่นศรี 409 7 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 9 087-8681865 

223 นางอไุร  เพง็สันเทียะ 23 6 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 9 080-7347579  ติดต่อไม่ได้

224 นาย ชนะชัย ลายหมืน่ไว  112  7 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 10 
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225 นาย บรรจง เรสูงเนิน  65  15 พดุซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0849619688 

226 นาย ศรชัย อนิทะโส  60 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0813090153 

227 นาย อธิชาติ เชยโพธ์ิ  7  6 บ้านโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0817606803  สูงอายุ

228 นายชาย  ลุนกาํพี้ 31 5 หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา รุ่นที่ 1 089-9434428  สูงอายุ

229 นายขันชัย   บัวสี 73 6 โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา รุ่นที่ 2 081-8078257  สูงอายุ

230 นายสมศรี  แทนไธสง 72 2 เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา รุ่นที่ 3 081-7210941  เสียชีวิต

231 นาย สมพร เจริญ  42  9 เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา รุ่นที่ 10  061-3296239 

232 นายเสาร์  ชาภา 136 1 หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา รุ่นที่ 12 088-0840124 

233 นายเฉลิมชัย  ไพราม 19 11 บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา รุ่นที่ 12 091-6693918 

234 นายสมบูรณ์  รุ่งประเสริฐ 149 3 หนองบวัสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 1 089-5148163  สูงอายุ

235 นายประพล   สิงห์โคกกรวด 85 9 กดุจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 2 081-1486194  สูงอายุ

236 นายทองใบ  มาลําโกน 4 10 โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 3 086-2618685  สูงอายุ

237 นางทองงาม ทองภู 137 10 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 4 086-1006322  สูงอายุ

238 พ.ต.ท.รัชพล   เลิศชัยการนา 22 1 เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 5 044-946211  สูงอายุ

239 นายสังวาลย์  แกว้คํากอง 137 9 ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 6 084-8341198 

240 นายอนุวัฒน์  ปาริเวสัง 121 10 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 7 087-9395918 

241 นาย เฉลิม เข็มแสง  56  8 หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 8 080-0448131 

242 นาย พงษ์ศักด์ิ การบรรจง  73  2 เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 8 084-4307155 

243 นาย ยุทธพงษ์ พศินอก  161  7 หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 8 087-2486221 

244 นายคําภู  พลราช 106 9 ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 9 085-6308129 

245 นาย สมศักด์ิ อยู่บุรี  10  12 กดุจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 10  080-7240599 

246 นาย มงคล ประมูลจักโก  90  9 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 10  090-4172365 

247 นาย นิรันดร แกว้สุวรรณ  61  8 หนองบวัสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 11  080-6685779  ไปทํางานต่างประเทศ

248 นาย บุญตรี เม็นไธสง  68  8 หนองบวัสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 11  095-8159344 

249 นายจารึก  ผาริการ 133/1 - บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 12 086-2469096 
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250 นางละออ  เกาะด่านกลาง 28 3 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา รุ่นที่ 12 087-2462232 

251 นายหมายอนิทร์ แกว้ดอนรี 32/1 6 สามเมือง สีดา นครราชสีมา รุ่นที่ 1 081-5931549  สูงอายุ

252 นายพทิักษ์   พลดงนอก 3 4 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา รุ่นที่ 2 089-5804082  สูงอายุ

253 นายสุขุม ไชยสระแกว้ 80 2 สีดา สีดา นครราชสีมา รุ่นที่ 4 086-8784593  สูงอายุ

254 นายประจง  สีพนู 14 2 หนองเรือ สีดา นครราชสีมา รุ่นที่ 9 087-2604085 

255 นายสุดสาคร  เฮียงสอน 62/1 3 สามเมือง สีดา นครราชสีมา รุ่นที่ 12 083-3850329 

256 นายประเทือง  ดีพร้อมพนัธ์ 116 4 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

257 นางมาลัย  ฉิมสูงเนิน 247/1 4 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 9252 0964 

258 นายโอฬาร์  มงคล 61/1 4 หนองน้ําแดง ปากช่อง นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 1771 2496 

259 นายอดุลย์   กวกขุนทด 1771 6 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 9039 1369 

260 นาย ณรงค์ วงษ์ระหงษ์  89  15 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0810745929 

261 นาย ประวิชญช์ัย เอีย่มจิต  151  21 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0818142368 

262 นางปรางสวรรค์  คงวัฒนะ  31/3 2 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 9846 9699 

263 นายทวีศักด์ิ  เดือนขุนทด 108/1 6 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 9280 9843 

264 นายขุนทอง สุขศรี 33/3 6 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 7262 4282 

265 นายอาํนวย  มากมี 211 8 หนองหญา้ขาว สีค้ิว นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 7250 0317 

266 นายเลิศ  บานกระโทก 6/1 12 มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 7872 0584 

267 นางทุเรศ   หวานสูงเนิน 47 13 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา รุ่นที่ 7 080-1581697 

268 นาย ศิริ ราชวงศ์  29/35  4 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา รุ่นที่ 8 

269 นาย จุมพล โนมขุนทด  58/3  4 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0898456949 

270 นาง หนูเล็ก ขาบจันทึก  6  7 ลาดบัวขาว สีค้ิว นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0879632734 

271 นาง พยิดา รานอก  19/2  8 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0933297604 

272 นายมานัส  เพยีซ้าย 93 12 หนองบัวน้อย สีค้ิว นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 3373 4150 

273 นางกญัฐิมา  บุญมี 44 2 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 44249723 

274 นายเกรียงศักด์ิ  ภิญโญ 91 2 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 7878 0992 
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275 นางบุญสนอง ปัจจังคะโต 95 2 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 9582 7400 

276 นายเดชชาติ   ธนดลวงศกร 152 3 กดุจิก สูงเนิน นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 1075 6049 

277 นายวิโรจน์   ฮะสูงเนิน 60/2 8 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

278 นายปวินท์ ขุนโหร 312 10 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 7877 0750 

279 นาย วรายุส แฉ่งสูงเนิน  84  6 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา รุ่นที่ 8  0813891221 

280 นาง สมพร แฉ่งสูงเนิน  84  6 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา รุ่นที่ 8  0813891221 

281 นายจักรี  โฮมสูงเนิน 150 2 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 9286 5144 

282 นางสาว ภัทรภา เนยสูงเนิน  148  8 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0912055102 

283 นายเด่น  ภาสดา 131 5 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา รุ่นที่ 12 

284 นายมณฑล  ปิวจันทึก 25 11 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา รุ่นที่ 12 08 9848 0653 

285 นายทวี  ยันต์กระโทก 67 2 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 7255 4778 

286 นายบุญเหลือ  สิทธิเจริญยศ 12 1 ท่าอา่ง โชคชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 6246 7946 

287 นายปริญญา  กาญจนบูรณ์ 88/1 1 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 3 

288 นายเชิด  คงมณี 211 6 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 1789 8901  สูงอายุ

289 นายหล่า  ต้องกระโทก 76 14 ท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 3 

290 นายจรัญ   เทพกระโทก 70 3 ละลมใหม่พฒันา โชคชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 7261 1568 

291 นายคํานึง  โต้งกระโทก 5 6 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 3744 3088 

292 นาย ไพโรจน์ แสงสว่าง  44  1 ท่าอา่ง โชคชัย นครราชสีมา รุนที่ 8  0935189987 

293 นาย สุระ เฉาะกระโทก  151  15 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 10  0821427189 

294 นาย สมใจ ม่วมกระโทก  71  18 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0862466104 

295 นายเพลิน  ซอกิง่ 14/2 4 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 1725 3367 

296 นายประจวบ  นาคสระน้อย 4/1 10 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 2  สูงอายุ

297 นายพนัธ์  ออ่นสําโรง 37 4 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 1185 1570 

298 นายอาํนวย เตยสระน้อย 137 6 บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 9070 1109 

299 นายอนันต์ พายสําโรง 113 7 เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 9221 5220 
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300 นายสุพจน์   ชัยช้าง 177 7 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 9284 1709 

301 นายแหวน  นามเกษม 5 9 เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

302 นายณรงค์   ตราฉิมพลี 16 10 สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 7  เสียชีวิต

303 นายสุบิน สวรรค์ดอน 179 18 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

304 นาย สํารวม งามสุวรรณ  12  18 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา รุนที่ 8  0860334456 

305 นายทัศน์  ฉัตรตะขบ ๑๐๕ ๘ ลํานางแกว้ ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 2152 0240 

306 นางลําพวน  ขอชัย 36 4 สําโรง ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 7249 7718 

307 นายสมัย  ไผ่กิง่ 28 5 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 1422 7902  สูงอายุ, ป่วยเร้ือรัง

308 นายจักรชัย  กฐินใหม่ 28/1 6 ง้ิว ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 9 09 0189 9908 

309 นาย เดชา โคกสระน้อย  24  10 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 11  0899741096 

310 นายสัน  แหววกระโทก   27/1 8 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 12 098-7433610 

311 นายณรงค์  ตราฉิมพลี 16 10 สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา รุ่นที่ 12  เสียชีวิต
312 นายกอ้นหิน  หอกิง่ 27 6 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 9284 7488 

313 นายสุวิทย์   แจ่มดอน 7 11 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 6256 7158 

314 นายแบน   ชาตะรูปะ 9 13 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 7261 1568 

315 นายสร้อย  หมัน่ทองหลาง 193 1 ทองหลาง จักราช นครราชสีมา รุ่นที่ 3 

316 นายท านอง  หลงมา 200 2 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา รุ่นที่ 2 08 9848 1454 

317 นายบุญเที่ยง   ม้วนสูงเนิน 21 5 หินโดน จักราช นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 1063 0904 

318 นายไกรฤกษ์  ถึงกระโทก 64 12 สีสุก จักราช นครราชสีมา รุ่นที่ 1 0 4424 9623 

319 นายเสนอ ฐานกระโทก 34/1 12 ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 7251 8951 

320 นายเสริม  เศษกลาง 54 11 หนองสรวง จักราช นครราชสีมา รุ่นที่ 9 08 9864 3746 

321 นายนพนันท์  คงพดุซา 62/1 8 ทองหลาง จักราช นครราชสีมา รุ่นที่ 9 093-5407779 

322 นายจ านงค์    แสงสุขสว่าง 21 1 ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 2 0 4430 1167 

323 นายจรัส  สมรส 39 1 ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 6875 5080 

324 นายเนียร ค ากองแกว้ 14 2 ง้ิว ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 4 
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325 นายดนุพล  สอนจันดา 66 2 หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

326 นายช้อน  กองศรี 113 2 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 6 08 4836 0061 

327 นายจุล  อนิทรมณี 5 3 กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 7 

328 นายสมชาย นามใหม่ 39/1 7 ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 4 08 7869 6151 

329 นายพรมมี  วรรณสิงห์ 92 12 เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 3 08 7958 4585 

330 นาง บุญแทว อปุถัมภ์  96  7 หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 8  0892835187 

331 นางสาว เบญจรัตน์ นิมิตร  20  4 ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 8  0833874347 

332 นาย มงคล วันจันทร์  15  3 ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 10  098-6165267 

333 นาย พฒันพงษ์ พนัธ์อนิป้อ  10  12 เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 10  098-1236531 

334 นาย ฉัตรชัย บุดดา  116  3 กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 11 

335 นาย ณรงค์ชัย แหลมทองหลาง  53  11 ง้ิว ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 11 

336 นาย สุพรรณ นิมิตร์  20  4 ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา รุ่นที่ 11 

337 นายเพญ็  วีระชัยรัตนา 32/2 13 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกยีรติ นครราชสีมา รุ่นที่ 2  ติดต่อไม่ได้

338 นายประจวบ  บัวสนิท 44/1 8 ช้างทอง เฉลิมพระเกยีรติ นครราชสีมา รุ่นที่ 1 08 9011 2901  ติดต่อไม่ได้
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