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ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล อำยุ (ปี) กลุ่มอำยุ

1 เด็กชำย กฤฒิเดช แก้วกุลศรี 0 ไมเ่กิน 19 ปี

2 เด็กชำย กฤตธำดำ สำหรำ่ย 14 ไมเ่กิน 19 ปี

3 เด็กชำย กฤตธำดำ สำหรำ่ย 15 ไมเ่กิน 19 ปี

4 เด็กชำย กฤตภำส  นำคหอม 12 ไมเ่กิน 19 ปี

5 เด็กชำย กฤตำนน  วังวิเศษ 12 ไมเ่กิน 19 ปี

6 เด็กชำย กฤษณะ ทิพยำวัน 0 ไมเ่กิน 19 ปี

7 เด็กชำย กลวัชร  จันทรบุ์ตร 13 ไมเ่กิน 19 ปี

8 เด็กชำย กล้ำกวี ปัญญำ 0 ไมเ่กิน 19 ปี

9 เด็กชำย กล้ำภวิษย์ ศิลปกรณ์ 0 ไมเ่กิน 19 ปี

10 เด็กชำย กิตติกวิน  หำญมนต์ 0 ไมเ่กิน 19 ปี

11 เด็กชำย กิตติคุณ  ศรนีวลอินทร์ 11 ไมเ่กิน 19 ปี

12 เด็กชำย กิตติธัช ลือชัยภูมิ 13 ไมเ่กิน 19 ปี

13 เด็กชำย คมกฤษณ์  เกตุสงครำม 13 ไมเ่กิน 19 ปี

14 เด็กชำย จักรธร เที่ยงน้อย 0 ไมเ่กิน 19 ปี

15 ว่ำที่ ร.ต. จิรเชษฐ์จันทรส์ุภำเสน (บ้ำนวังดิน) 0 ไมเ่กิน 19 ปี

16 นำย จิรำธิวัฒน์ ชันยำสูบ 15 ไมเ่กิน 19 ปี

17 นำย ชนินทร ์ เกิดแก้ว 15 ไมเ่กิน 19 ปี

18 เด็กชำย ชัยสิทธิ์ มที้วม 0 ไมเ่กิน 19 ปี

19 เด็กชำย ญำณวรรธน์ ข่ำยแก้ว 12 ไมเ่กิน 19 ปี

20 เด็กชำย ญำณวรตุน์ ทนุชน 11 ไมเ่กิน 19 ปี

21 นำย ณฐกร  ไชยพรรณ 15 ไมเ่กิน 19 ปี

22 เด็กชำย ณฐภณ  รำชลี 13 ไมเ่กิน 19 ปี

23 นำย ณฐวรรธ คิดอ่ำน 15 ไมเ่กิน 19 ปี

24 เด็กชำย ณภัทร สำยจันทร์ 15 ไมเ่กิน 19 ปี

25 เด็กชำย ณัชวัชต์  มว่งรกั 13 ไมเ่กิน 19 ปี

26 เด็กชำย ณัฏฐกิตต์ิ  ค ำจีน 12 ไมเ่กิน 19 ปี

27 เด็กชำย ณัฐชนน  นำมโชติ 12 ไมเ่กิน 19 ปี

28 เด็กชำย ณัฐพัชร ์ถัดทะพงษ์ 14 ไมเ่กิน 19 ปี

29 นำย ณัฐวรรธ คิดอ่ำน 15 ไมเ่กิน 19 ปี
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ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล อำยุ (ปี) กลุ่มอำยุ

30 เด็กชำย ณัฐวัฒน์   โมรำ 8 ไมเ่กิน 19 ปี

31 นำย ณัฐวัฒน์  บุญฟัก 15 ไมเ่กิน 19 ปี

32 เด็กชำย ณัทพงศ์  โมรำ 10 ไมเ่กิน 19 ปี

33 นำย ดวงดี ทำชัน (บ้ำนวังดิน) 0 ไมเ่กิน 19 ปี

34 เด็กชำย เตชินท์  แสงเทียน 12 ไมเ่กิน 19 ปี

35 เด็กชำย เตชินทร ์มที้วม 0 ไมเ่กิน 19 ปี

36 นำย ทรงภพ  ค ำสวรรค์ 16 ไมเ่กิน 19 ปี

37 เด็กชำย ทีปกร ศรเีนำวรตัน์ (ป่ำขนุนเจรญิวิทยำ) 9 ไมเ่กิน 19 ปี

38 นำย ธนกฤต แป้นพรหม(ชุมชนบ้ำนวังหิน) 16 ไมเ่กิน 19 ปี

39 เด็กชำย ธนเดช พำยุเลิศ 8 ไมเ่กิน 19 ปี

40 เด็กชำย ธนพล สน่ันนำม 11 ไมเ่กิน 19 ปี

41 นำย ธิติวรรธน์ ตำพำ (สวนหลวงสำธิต) 19 ไมเ่กิน 19 ปี

42 เด็กชำย ธีรดนย์ ครฑุเมอืง 13 ไมเ่กิน 19 ปี

43 เด็กชำย ธีรธ์วัช  ปำนเกิด (โรงเรยีนบ้ำนกองโค) 12 ไมเ่กิน 19 ปี

44 เด็กชำย ธีรพงษ์ รอดก ำเนิน 0 ไมเ่กิน 19 ปี

45 นำย ธีรเมธ ป้อมหิน 15 ไมเ่กิน 19 ปี

46 เด็กชำย นรำวิชญ์ บุญเสือ รร.บ้ำนขอม 8 ไมเ่กิน 19 ปี

47 เด็กชำย นัธทวัฒน์ ข่ำยแก้ว 10 ไมเ่กิน 19 ปี

48 นำย นิติกร  นิลเส็ง 15 ไมเ่กิน 19 ปี

49 นำย บูรณศักด์ิ วัฒนำสกุลเกียรติ 16 ไมเ่กิน 19 ปี

50 นำย ปฏิภำณ เทพอำจ 16 ไมเ่กิน 19 ปี

51 เด็กชำย ปพน   เมฆทับ  13 ไมเ่กิน 19 ปี

52 นำย พหล   บุญไทย 16 ไมเ่กิน 19 ปี

53 เด็กชำย พีรพล  หิรญัเสวก 14 ไมเ่กิน 19 ปี

54 เด็กชำย พีรวัตร ์ จินดำเลิศ 9 ไมเ่กิน 19 ปี

55 เด็กชำย พีระพล  คงดีได้ 12 ไมเ่กิน 19 ปี

56 เด็กชำย ภัครภมูิ อยู่น้อย 4 ไมเ่กิน 19 ปี

57 เด็กชำย ภัทรพล เพียรธัญกำร (บ้ำนเต่ำไหเหนือ) 11 ไมเ่กิน 19 ปี

58 นำย ภำณุวิชญ์ อยู่ยิ่ง 16 ไมเ่กิน 19 ปี

59 นำย ภำสกร ยี่อินทร์ 15 ไมเ่กิน 19 ปี

60 นำย ภูมพัิฒน์  สมนำค 19 ไมเ่กิน 19 ปี
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61 เด็กชำย ธีรเมธ คงฤทธิ์ 12 ไมเ่กิน 19 ปี

62 นำย ยศภัทร  เกตุวงศ์ 17 ไมเ่กิน 19 ปี

63 เด็กชำย รชัชำนนค์ เชียงภูกอ 10 ไมเ่กิน 19 ปี

64 นำย รฐัธนันท์   โชติมงคลสิทธิ์ 18 ไมเ่กิน 19 ปี

65 นำย วทัญญู พรมสุวรรณ 16 ไมเ่กิน 19 ปี

66 เด็กชำย วรเดช อ่วมศรี 11 ไมเ่กิน 19 ปี

67 เด็กชำย วัรภัทร  เกตุวงศ์ 13 ไมเ่กิน 19 ปี

68 เด็กชำย วิชญ์ภำส  นำคหอม 10 ไมเ่กิน 19 ปี

69 นำย วิศวินท์  เขำดี 15 ไมเ่กิน 19 ปี

70 นำย วุฒิภัทร  นำมโชติ 16 ไมเ่กิน 19 ปี

71 เด็กชำย ศักดินนทร ์ค ำอุปละ 0 ไมเ่กิน 19 ปี

72 นำย ศิรพงศ์ ภัชจุนโท 0 ไมเ่กิน 19 ปี

73 นำย ส่งศักด์ิ  โสภำ 19 ไมเ่กิน 19 ปี

74 นำย สิรภพ  จันทวงค์ 17 ไมเ่กิน 19 ปี

75 เด็กชำย สิรภพ ฝ้ันเต็ม 13 ไมเ่กิน 19 ปี

76 นำย สุทธกำนต์ คุ้มอักษร (สวนหลวงสำธิต) 16 ไมเ่กิน 19 ปี

77 นำย อภิรกัษ์ รอ่งสุวรรณ 18 ไมเ่กิน 19 ปี

78 เด็กชำย อภิวิชญ์ จงอยู่สุข 11 ไมเ่กิน 19 ปี

79 นำย กันทรำกร  แก้วอินทร์ 23 20-24 ปี

80 นำย ก้ำนแก้ว สำยจันทร์ 22 20-24 ปี

81 นำย คณัชญ์  ปำนเอ่ียม 23 20-24 ปี

82 นำย ชุติเดช ค ำเที่ยง 24 20-24 ปี

83 ส.ท. ณรงค์เดช วิศวำมติร 21 20-24 ปี

84 นำย ณรงค์ฤทธิ์ แปลงดี 22 20-24 ปี

85 นำย ณรงค์ศักด์ิ ชำวสวน 23 20-24 ปี

86 นำย ณัฐกมล  ชูใจ 24 20-24 ปี

87 นำย ณัฐดนัย สงศรี 20 20-24 ปี

88 นำย ณัฐนนท์ หลิ่งเลย (บ้ำนนำป่ำคำย) 24 20-24 ปี

89 นำย ณัฐพัฒน์ ศรมีกุด์ 24 20-24 ปี

90 นำย ดวงดี ทำชัย 20 20-24 ปี

91 นำย ธนบดี  รตันสำกล 24 20-24 ปี



4

ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล อำยุ (ปี) กลุ่มอำยุ

92 นำย ธรรมธร  สมหวังสกุลเลิศ 23 20-24 ปี

93 นำย ปวิชญำ ทับทอง 21 20-24 ปี

94 นำย ปัญจพล  เพียสำมำรถ 24 20-24 ปี

95 นำย พีรพล กระบวน 24 20-24 ปี

96 นำย ภูมรนิทร ์นิลนำงงำม 20 20-24 ปี

97 นำย วชัรพงษ์ ปลงใจ 23 20-24 ปี

98 นำย ศรณัย์ธพร โชคมณีวรรณ 24 20-24 ปี

99 นำย สหรฐั จำดเอ่ียม 24 20-24 ปี

100 นำย อนันต์  ผุยดี 22 20-24 ปี

101 นำย อภิสิทธิ์ สิทธิอุทัยวงศ์ 22 20-24 ปี

102 นำย กฤษฎำ  ประสำรยต 29 25-29 ปี

103 นำย เกียรติศักด์ิ ตันแก้ว (บ้ำนวังดิน) 28 25-29 ปี

104 นำย จิณณวัตร  จันแสงศรี 26 25-29 ปี

105 นำย จิณณวัตร จันแสงศร ี(บ้ำนทุ่งป่ำกระถิน) 26 25-29 ปี

106 นำย จินดำ  กลิ่นธูป 26 25-29 ปี

107 นำย ชินดนัย พุฒิมำ รร.บ้ำนวังถ  ำ 27 25-29 ปี

108 นำย ณัฐพงษ์ เชื อปู่คง 28 25-29 ปี

109 นำย ณัฐพล  สำยปำน 27 25-29 ปี

110 นำย ณัฐวัตร ทุมค ำ (บ้ำนน  ำลัดสำมคัคี) 25 25-29 ปี

111 นำย ตฤณ มำยรรยงค์ 29 25-29 ปี

112 นำย ทศพร  ติ้ยเล็ก 26 25-29 ปี

113 นำย ธนภัทร  พำทอง 26 25-29 ปี

114 นำย ธนวัฒน์ กันธิยะ 26 25-29 ปี

115 นำย ธัชพล ทิงำม 27 25-29 ปี

116 นำย ธีรทัช บุญทำ 28 25-29 ปี

117 นำย ธีรวุฒิ จุลฑะกำร 28 25-29 ปี

118 นำย นพพร กลิ่นเจรญิ 29 25-29 ปี

119 นำย นรำธิป คงสุข(ชำยเขำวิทยำ) 29 25-29 ปี

120 นำย นวพล  สุวรรณวัฒนสิริ 25 25-29 ปี

121 นำย นัฐพงษ์  จิ๋วเครอื 28 25-29 ปี

122 นำย นัฐพล ยำสำ 29 25-29 ปี
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123 นำย ปธเมศ  ค ำแย้ม 28 25-29 ปี

124 นำย ประวันวิทย์ มำเทศน์ (บ้ำนห้วยเด่ือ เขต2) 26 25-29 ปี

125 นำย ประสิทธิ์ เตชัย 28 25-29 ปี

126 นำย พงศ์เทพ กันยะม ี(บ้ำนห้วยโป่ง เขต.2) 27 25-29 ปี

127 นำย พรชัย  คงศรแีย้ม 27 25-29 ปี

128 นำย พรชัย  บุญบุตร 26 25-29 ปี

129 นำย พีระพงษ์  เครือ่งสนุก 28 25-29 ปี

130 นำย ภำณุพงศ์  เหล็กเกตุ 26 25-29 ปี

131 นำย ภูเบศ ทอกทิ 29 25-29 ปี

132 นำย มงคล จันทรร์่ิง (บ้ำนซ่ำนสำมคัคี) 25 25-29 ปี

133 นำย เมธำสิทธิ์ แสงเงนิ (หนองกลำย) 27 25-29 ปี

134 นำย ยุทธนำ ไพรสีทำ 29 25-29 ปี

135 นำย รกัทิพงษ์ วงค์ศิริ 29 25-29 ปี

136 นำย รฐัพงษ์ วรรณวิจิตร 28 25-29 ปี

137 นำย วชรพล ศิรริตัน์ 25 25-29 ปี

138 นำย วรำพงษ์ มงคลสระ 27 25-29 ปี

139 นำย วสุธร สวนดอก 29 25-29 ปี

140 นำย วสุพล มว่งเล็ก 28 25-29 ปี

141 นำย วัชรพงศ์  สุรยิศ 28 25-29 ปี

142 นำย วิชยำ ตั งมลีำภ(จรสัศิลป์) 29 25-29 ปี

143 นำย ศตคุณ  ขวัญอ่อน 27 25-29 ปี

144 นำย ศตคุณ ขวัญอ่อน 27 25-29 ปี

145 นำย ศรำวุฒิ   ทับผดุง 25 25-29 ปี

146 นำย ศักด์ิชัย  วงษ์รยี์ 29 25-29 ปี

147 ว่ำที่รอ้ยตรี ศิรพิงศ์ เกตุทิม 28 25-29 ปี

148 นำย ศุภวัฒน์  รกัเหล่ำ 27 25-29 ปี

149 นำย ศุภวัฒน์ แต้มใจ(ชำยเขำวิทยำ) 28 25-29 ปี

150 นำย สิวลี  มจีู 26 25-29 ปี

151 นำย อธิป  บุญเติม 25 25-29 ปี

152 นำย อนุชิน เสือน้อย 28 25-29 ปี

153 นำย อภิเดช ยิ มประดิษฐ์ 26 25-29 ปี
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154 นำย อมรชัย อินสอน 25 25-29 ปี

155 นำย อัษฎำงค์ หำญสำธำ (บ้ำนปำงคอม เขต2) 28 25-29 ปี

156 นำย อุกฤษ  ชัยพงศ์ 28 25-29 ปี

157 นำย Elmer Lonogan 31 30-34 ปี

158 นำย กฤษดำ  เกตุทิม 30 30-34 ปี

159 นำย เกียรติศักด์ิ  ทองประเสรฐิ 32 30-34 ปี

160 นำย คมกรชิ ถนอมจิตร 34 30-34 ปี

161 นำย จักรำวุธ มโนวร 34 30-34 ปี

162 นำย ฉัตรกมล  สมแตง 34 30-34 ปี

163 นำย ฐำนพัฒน์  ไกรศร 33 30-34 ปี

164 นำย ณัฐพงษ์  นำคทอง 33 30-34 ปี

165 นำย ณัฐพรษิฐ์  กันยะมี 32 30-34 ปี

166 นำย ณ ิฐพล สุรวิงศ์ (บ้ำนห้วยคอม เขต2) 32 30-34 ปี

167 นำย ณัฐวุฒิ  เกิดเชื อ (โรงเรยีนบ้ำนกองโค) 33 30-34 ปี

168 นำย ดนุพล  อ๊อดกัน 32 30-34 ปี

169 นำย ดนุพล  อ๊อดกัน 32 30-34 ปี

170 นำย ตฤณ จุณณวัตต์ 33 30-34 ปี

171 นำย ทวีศิลป์ สุปินะ 31 30-34 ปี

172 นำย ทศพล เหรยีญเจรญิ 32 30-34 ปี

173 นำย ธนกร  อินทรเ์สิง 34 30-34 ปี

174 นำย ธรำเทพ  แกล้วกสิกรรม 34 30-34 ปี

175 นำย ธีรวัฒน์ ตั งเจรญิไพศำล 32 30-34 ปี

176 นำย ธีระ นำสำ (สวนหลวงสำธิต) 34 30-34 ปี

177 นำย นพพร สังเกตุ 31 30-34 ปี

178 นำย นรำธิป แฮสิงห์ 31 30-34 ปี

179 นำย นัฐพล 31 30-34 ปี

180 นำย นำยบูชิต มำมิ่ง 33 30-34 ปี

181 นำย นิทัศน์ ทิงำม (วัดพระฝำง) 33 30-34 ปี

182 นำย นิธิศณัฏฐ์ จันทับทอง 33 30-34 ปี

183 นำย ปฏิธำน โสทัน 34 30-34 ปี

184 นำย ประจักษ์ จันทรเ์ส็ง 33 30-34 ปี



7

ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล อำยุ (ปี) กลุ่มอำยุ

185 นำย ปองพล โภคทรพัย์ (บ้ำนวังดิน) 30 30-34 ปี

186 นำย ปิยะณัฐ แหยมยินดี 30 30-34 ปี

187 นำย พงศกร  รกักำร 32 30-34 ปี

188 นำย พงศกร คุณศิลป์ 33 30-34 ปี

189 นำย พรหมเมศณ์ เปลี่ยนอ ำรงุ 34 30-34 ปี

190 นำย พัชรดนัน แสนค ำ (บ้ำนแหลมถ่อนสำมคัคี) 34 30-34 ปี

191 นำย พีรยุทธ  จันทรเ์ป็ง 30 30-34 ปี

192 นำย ภัทธพร เรอืงฤทธิ์ 33 30-34 ปี

193 นำย ภำคภูม ิ ดำดี 33 30-34 ปี

194 นำย ภำวิศ ธรรมไชย 30 30-34 ปี

195 นำย ภำวิศ ธรรมไชย (สำมคัคีวิทยำ) 30 30-34 ปี

196 นำย รฐัภำคย์  สีดี 30 30-34 ปี

197 นำย วทัญญ  เทพทองค ำ 32 30-34 ปี

198 นำย วัชรพล มั่นถึง 33 30-34 ปี

199 นำย วัชระ อยู่ส ำรำญ 34 30-34 ปี

200 นำย วิทวัฒน์ ขันใส 34 30-34 ปี

201 นำย วิรลัพัชร  ฉัตรำรญิชัยกุล 34 30-34 ปี

202 นำย วิวัฒน์   เต็งวิลัย 34 30-34 ปี

203 นำย ศธนพิชญ์ ผลำหำญ (บ้ำนห้วยเด่ือ เขต2) 30 30-34 ปี

204 นำย ศรำวุฒิ  แก้วกุลศรี 31 30-34 ปี

205 นำย ศรรีชัศักด์ิ แก้วดี 34 30-34 ปี

206 นำย ศุภชัย  แปงกำรยิำ 31 30-34 ปี

207 นำย สถิตคุณ   กันหำ 30 30-34 ปี

208 นำย สิทธิชัย     รุง่รงัษี 32 30-34 ปี

209 นำย สุทัน อยู่น้อย 34 30-34 ปี

210 นำย อนุพงษ์ แนวผุน รร.บ้ำนวังถ  ำ 34 30-34 ปี

211 นำย เอกชัย ด ำค ำ 34 30-34 ปี

212 นำย กฤษฎำ พิมพ์เอ่ียม 36 35-39 ปี

213 นำย กวีวุฒิ ก่อตัน รร.หวัวเฉียว 35 35-39 ปี

214 นำย กิตติพงษ์  อุไรกุล 36 35-39 ปี

215 นำย จักกรติ กองมำ (บ้ำนมว่ง เขต2) 39 35-39 ปี
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216 นำย ชนิกำนต์  แก้วดี 38 35-39 ปี

217 นำย ชำญชัย  ข ำฉำ (โรงเรยีนบ้ำนแพะ) 35 35-39 ปี

218 นำย ณัฏฐนันท์  บุญส่ง 39 35-39 ปี

219 นำย ณัฐวุฒิ จิตประสำร 37 35-39 ปี

220 นำย ณัฐวุฒิ ศรรีกัษำ 37 35-39 ปี

221 นำย ธงชัย ลังกำแก้ว 38 35-39 ปี

222 นำย ธนวตย์  ป้องกัน 37 35-39 ปี

223 นำย ธีรวัฒน์  แก้วทองมำ 35 35-39 ปี

224 นำย ธีระยุธ  เดชไพรขลำ 38 35-39 ปี

225 นำย นำยภำสะพล  ลำลี 37 35-39 ปี

226 นำย นิติชัย กวำงศรี 38 35-39 ปี

227 นำย บุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์ (จ่ำยเงนิสด) 35 35-39 ปี

228 นำย บุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์ (จ่ำยเงนิสด) 37 35-39 ปี

229 นำย ประเดิมศักด์ิ  ปิตุภูมสิวัสด์ิ 36 35-39 ปี

230 นำย ประยงค์  อุทธิสินธุ์ 35 35-39 ปี

231 นำย ประเวทย์ เนตรจ ำนงค์ 37 35-39 ปี

232 นำย ปรญิญำ  สะลิม 35 35-39 ปี

233 นำย ปิยชำติ เกษมส ำรำญ 35 35-39 ปี

234 นำย พงศร มวีำสนำ 37 35-39 ปี

235 นำย พงษ์เพ็ชร เกตุสงครำม 35 35-39 ปี

236 นำย ภำนุวัฒน์  มั่นสวำทะไพบูลย์ 39 35-39 ปี

237 นำย ภูมรินิทร ์มจีันทร์ 36 35-39 ปี

238 นำย มนตร ี อินมำ 39 35-39 ปี

239 นำย มนูศักด์ิ  นำสอนใจ 35 35-39 ปี

240 นำย โยธิน  แสนสุยะ 36 35-39 ปี

241 นำย รชัชำนันท์    ขวัญนำค 37 35-39 ปี

242 นำย วชิระ  บุญนิธิพัฒน์  36 35-39 ปี

243 นำย วรชัย วรทิธิ์วุฒิกุล 37 35-39 ปี

244 นำย วัชระ วงศ์หล้ำ 35 35-39 ปี

245 นำย วัชระพงศ์ เครอืบคนโท 35 35-39 ปี

246 นำย วัฒน์ชนก  พรหมสุรนิทร์ 39 35-39 ปี
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247 นำย วิทยำ ท้ำวน้อย (บ้ำนหน้ำพระธำตุ) 36 35-39 ปี

248 นำย วิทยำยุทธ เอ่ียมนำค (โรงเรยีนบ้ำนแพะ) 39 35-39 ปี

249 นำย วิธิวัต กุณำ (ร.ร.บ้ำนหัวค่ำย) 39 35-39 ปี

250 นำย วีรพงษ์ มำยอด 35 35-39 ปี

251 นำย วุฒิบัตร ค ำเหมง็ 35 35-39 ปี

252 นำย ศักด์ิสิทธิ์  พรมแก้ว 38 35-39 ปี

253 นำย ศักรนิทร ์มุ้งทอง 37 35-39 ปี

254 นำย ศุภชัย  ฉิมกล่อม 35 35-39 ปี

255 นำย เศวต แสนศรี 38 35-39 ปี

256 ว่ำที่รอ้ยตรี สงกรำนต์  หลักใหล 36 35-39 ปี

257 ร.ต.อ. สน่ัน อยู่ชิด 36 35-39 ปี

258 นำย สมพร มเีพชร (บ้ำนมว่งชุม เขต2) 39 35-39 ปี

259 นำย สำวิตร  เกิดเจรญิ 37 35-39 ปี

260 นำย สุทธิพงษ์ จันทรแ์ปลก 35 35-39 ปี

261 นำย สุรยิันต์  พิมใจ 39 35-39 ปี

262 นำย เสกสรร  น้อยยอด 37 35-39 ปี

263 นำย เสรมิศักด์ิ   เสมปรำงค์ 36 35-39 ปี

264 นำย อำทิตย์ กันนก 36 35-39 ปี

265 นำย อำทิตย์ อยู่เชื อ 38 35-39 ปี

266 นำย อุดมเดช หงมิรกัษำ 37 35-39 ปี

267 จ.ส.อ. เอกนรนิทร ์ สังวังค์ 35 35-39 ปี

268 นำย เอกรำช  เรอืนจันทร์ 38 35-39 ปี

269 นำย กิตติ โชติรกัษำ 36 35-39 ปี

270 Mrs. Leonarda Uy Gamboa 40 40-44 ปี

271 นำย กำรชัย  ประสิทธิ์ไทย 43 40-44 ปี

272 นำย เกดิษฐ์  พูลแช่ม 40 40-44 ปี

273 นำย จะทอ พะยำจู่ 40 40-44 ปี

274 นำย จีรพงศ์ ชำชง 41 40-44 ปี

275 นำย ฉรยิะศักด์ิ อำญำพิทักษ์ 40 40-44 ปี

276 นำย ชติเดช  อยู่สุข 44 40-44 ปี

277 นำย ชำตร ีทำพำ 40 40-44 ปี
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278 นำย ณัฏฐพล คงเพชร 41 40-44 ปี

279 นำย ดิเรก  ดำสี 42 40-44 ปี

280 นำย เทวิน ปัญญำธิ (วัดวังยำง) 41 40-44 ปี

281 นำย นักสิทธิ์  อิสสระ 44 40-44 ปี

282 นำย นำย ณรงค์ วันแว่น 42 40-44 ปี

283 นำย นำย อำรศักด์ิ เด่นดรวุัน 43 40-44 ปี

284 นำย นำยภูวดล จำรชุำต 43 40-44 ปี

285 นำย นำยสุทัศน์    ทองจันทร์ 44 40-44 ปี

286 นำย นำยหฤษฎ์  ประมำณ 44 40-44 ปี

287 นำย บุญเกิด ทองอิ ม 44 40-44 ปี

288 นำย บุญเกิด มณีอุดมทรพัย์ 40 40-44 ปี

289 นำย ปณิธำน สรรพศิลป์ 43 40-44 ปี

290 นำย ประสิทธิ์ เหล็กสิงห์ 41 40-44 ปี

291 นำย ประเสรฐิ  ไชยพรรณ 41 40-44 ปี

292 นำย ปรชีำ   ทองธรรมชำติ 43 40-44 ปี

293 นำย ปรชีำวุธ บุตรดำ 44 40-44 ปี

294 นำย ปัญญำ เกิดยิ ม 41 40-44 ปี

295 นำย ปิยะ นำคะวิจิตร 40 40-44 ปี

296 นำย พงศกร  ศิรมิำตย์ 43 40-44 ปี

297 นำย พงษ์ศักด์ิ  อินงำม 43 40-44 ปี

298 นำย พีรวัส ทองติฆำ รร.บ้ำนวังถ  ำ 44 40-44 ปี

299 นำย พีรวัส ทองติฆำ รร.บ้ำนวังถ  ำ 44 40-44 ปี

300 นำย พีรวัส ทองตีฆำ 44 40-44 ปี

301 นำย ไพฑูรย์  แสนจันต๊ะ 41 40-44 ปี

302 นำย ไพศำล นำคลอย 44 40-44 ปี

303 นำย ภำคภูม ิศรจีุมพล 42 40-44 ปี

304 นำย มณเฑียร   สอนศรี 44 40-44 ปี

305 นำย เมธำวีร ์จันทรเ์ผิบ 41 40-44 ปี

306 นำย ยุทธพงค์  ดีสุข 43 40-44 ปี

307 นำย ยุรนันท์  มำยรรยงค์ 43 40-44 ปี

308 นำย เรวัตร รตันอำจ 44 40-44 ปี
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309 นำย ฤทธิเดช โตวนิชย์ 40 40-44 ปี

310 นำย วิชัย ทับพุธ 43 40-44 ปี

311 นำย วีระ  ตรพัีฒน์ 42 40-44 ปี

312 นำย วุฒิไกร  นำมโชติ 43 40-44 ปี

313 นำย สมมำตร  แก่งอินทร์ 40 40-44 ปี

314 นำย สรยิำ  มำติดต่อ 42 40-44 ปี

315 นำย สันต์ชัย  บุญเลี ยง 44 40-44 ปี

316 นำย สุวิน บุญเสือ รร.บ้ำนขอม 44 40-44 ปี

317 นำย แสนคม เหล่ำเนตร 0899838159 41 40-44 ปี

318 จ่ำสิบเอก อดิศักด์ิ ปัญญำส่ำน 40 40-44 ปี

319 นำย อนิรทุธ์ กรดูไคร้ 41 40-44 ปี

320 นำย อภิวิชญ์ ศรจีันทรท์ับ (บ้ำนรอ้งลึก) 40 40-44 ปี

321 นำย อำเช่ย์  อันสำ 41 40-44 ปี

322 นำย อ ำนวย พนมพริ ง 40 40-44 ปี

323 นำย อ ำนำจ  จีนย้ำย 43 40-44 ปี

324 นำย กิตติ กลัดเจรญิ 48 45-49 ปี

325 นำย กุศล พยัคฆ์สัก (โรงเรยีนบ้ำนกองโค) 49 45-49 ปี

326 นำย เกมว   สแผง 49 45-49 ปี

327 นำย เฉลียว  พันส์สะโม 48 45-49 ปี

328 นำย ชูชำติ ฝ้ันเต็ม 47 45-49 ปี

329 นำย ณัฐนนท์  นนท์ตำ 48 45-49 ปี

330 นำย ธนวิทย์ พุ่มจีน (รร.บ้ำนห้วยฉลอง) 45 45-49 ปี

331 นำย นพคุณ นำหลวง (ชุมชนด่ำนวิทยำ) 48 45-49 ปี

332 นำย นพดล แก้วทองมำ 47 45-49 ปี

333 นำย บัณฑิต ท ำนุพันธ์ 49 45-49 ปี

334 นำย เบญจวุฒิ ครฑุเมอืง 47 45-49 ปี

335 นำย ประยูร  บุญพำ 45 45-49 ปี

336 นำย ประยูร  บุญพำ 45 45-49 ปี

337 นำย ประยูร ขันทอง 48 45-49 ปี

338 นำย ปืนขงค์  เกตุวงค์ 48 45-49 ปี

339 นำย พงศกร  บุญตำ 46 45-49 ปี



12

ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล อำยุ (ปี) กลุ่มอำยุ

340 ว่ำที่รอ้ยโท พงษ์เทพ นำคม ี(มอ่นดินแดง) 48 45-49 ปี

341 นำย พิเชฐ ศรฉีำยำ 45 45-49 ปี

342 นำย พิมพ์  นรนิทร์ 45 45-49 ปี

343 นำย พิสิฐพงศ์  ค ำลี 47 45-49 ปี

344 นำย ไพฑูรย์ ลิดี 45 45-49 ปี

345 นำย ภำณุ พรหมน้อย (บ้ำนนำป่ำคำย) 48 45-49 ปี

346 นำย ภูมพัิชร  ภำคสุวรรณ 47 45-49 ปี

347 นำย มงคล สังคนันท์ 47 45-49 ปี

348 นำย วสันต์  บุญประกอบ 48 45-49 ปี

349 นำย วิชัน เมำดำ (บ้ำนมว่งชุม เขต2) 49 45-49 ปี

350 ว่ำที่รอ้ยตรี วิโรจน์ เตจะสรอ้ย 45 45-49 ปี

351 นำย วีรภัทร กลเรยีน (บ้ำนขุนฝำง) 48 45-49 ปี

352 นำย สมเดียว เกตุอินทร์ 48 45-49 ปี

353 จ.ส.อ. สมหวัง อำนุภำพ (วัดพระฝำง) 47 45-49 ปี

354 นำย สรวิศ  ตันอนุกูล 49 45-49 ปี

355 นำย สิทธิเดช  จันทรอิ์นทร์ 49 45-49 ปี

356 นำย สุขุม หิรญัรตัน์ 48 45-49 ปี

357 นำย สุบิล แสนนก 47 45-49 ปี

358 นำย อภิชำติ ศิลปชัย 45 45-49 ปี

359 นำย เอนก กำพิน 47 45-49 ปี

360 นำย วิทยำ เด่ียวตระกูล 49 45-49 ปี

361 นำย กฤชรตัน์ เพ็งพำ (วัดดอย) 50 50-54 ปี

362 นำย โกวิทย์ ดีมลู 51 50-54 ปี

363 นำย ไกรวุฒิ  กำแก้ว 54 50-54 ปี

364 นำย ขวัญชัย  หุ่นล ำภู 52 50-54 ปี

365 นำย คมสัน ส่งสุข (ประสำนงำนพ่ีแดง ส่งเสรมิฯ) 51 50-54 ปี

366 นำย จงจรญู มะโนค ำ 50 50-54 ปี

367 นำย จักรกฤษณ์ พิญญำพงษ์ 50 50-54 ปี

368 นำย ฉลำมชัย สกุลโพน 51 50-54 ปี

369 นำย ช ำนำญ  พูลสำร 51 50-54 ปี

370 นำย โชค  จันเป 50 50-54 ปี
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371 นำย ทนงศักด์ิ  แกล้วทนงค์ 50 50-54 ปี

372 นำย ทิม 53 50-54 ปี

373 นำย ธนะ  ชมภู 54 50-54 ปี

374 นำย ธวัชชัย  ค ำจีน 50 50-54 ปี

375 นำย บัณฑิต  สีรสรรค์ศักด์ิ 52 50-54 ปี

376 นำย ประดิษฐ์  บุญมำ 51 50-54 ปี

377 นำย มณฑน อุ่นใจ 51 50-54 ปี

378 นำย วัชรพันธ์ โต๊ะมขุ 53 50-54 ปี

379 นำย วินัย เอ่ียมงิ วงำม (บ้ำนขุนฝำง) 54 50-54 ปี

380 นำย วิเนต จันทรว์ิจิตร (สพป.อต.เขต.1) 51 50-54 ปี

381 นำย วิศณุ ข ำภู่ 50 50-54 ปี

382 นำย วีระ ปัญญำสงค์ 50 50-54 ปี

383 นำย วีระชัย  จำรชุำต 52 50-54 ปี

384 นำย ศรำวุธ  จันทวี 51 50-54 ปี

385 นำย เศรฐพัส สะพำนทอง 51 50-54 ปี

386 ด.ต. สมนึก ฝีปำกเพรำะ (บ้ำนห้วยเด่ือ เขต2) 52 50-54 ปี

387 นำย สมพล พรมเสน 51 50-54 ปี

388 นำย สมภน วรสรอ้ย 52 50-54 ปี

389 นำย สวงษ์ บุญมำ 53 50-54 ปี

390 นำย สำยชล  เกิดแก้ว 51 50-54 ปี

391 นำย สุพจน์  บุญกลัด 52 50-54 ปี

392 นำย สุรศักด์ิ  อยู่สุภำพ 52 50-54 ปี

393 นำย เสถียร มงีิ ว 50 50-54 ปี

394 นำย กวี  พุฒโต 58 55-59 ปี

395 นำย กิตติศักด์ิ สำยกระจ่ำง (บ้ำนวังดิน) 57 55-59 ปี

396 นำย โกวิทย์  จันทรแ์จ่มศรี 59 55-59 ปี

397 นำย คณพศ  อยู่ยิ่ง  (รร.บ้ำนแหลมถ่อนสำมคัคี) 58 55-59 ปี

398 นำย คมสัน  จันทรเ์ส็ง 55 55-59 ปี

399 นำย จตุพร เที่ยงบูทวี (ชุมชนด่ำนวิทยำ) 58 55-59 ปี

400 นำย ชำติ ทิงิ วงำม 55 55-59 ปี

401 นำย ช ำนำญ นำสอน (บ้ำนมว่งชุม เขต2) 57 55-59 ปี
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402 นำย ชูชำติ โก๊ะกอย 58 55-59 ปี

403 นำย เชำว์ เพ็ชรศรี 55 55-59 ปี

404 นำย ณัฐพล ภูแช่มโชติ (บ้ำนวังดิน) 57 55-59 ปี

405 นำย ดนัย อู่ทรพัย์ 59 55-59 ปี

406 ร.ต.อ. ทรงวุฒิ  ผำบไทย 59 55-59 ปี

407 นำย ทองหมนุ   เจรญิเรอืง 59 55-59 ปี

408 นำย ธนรตัน์ อินชำยเขำ 58 55-59 ปี

409 นำย ธนวัฒน์    จอมประเสรฐิ 57 55-59 ปี

410 นำย นพฤทธิ์ จิตปรดีำ 55 55-59 ปี

411 นำย นรศิ รณรงค์ฤทธิ์ 59 55-59 ปี

412 นำย นำยสุระ  ค ำเงนิ 56 55-59 ปี

413 นำย บรรยงค์ ภูมอิรญั 57 55-59 ปี

414 นำย บุญชุม  มรีตัน์ 56 55-59 ปี

415 นำย ประพันธ์  เกิดเจรญิ 58 55-59 ปี

416 นำย ปรำณสิน พรมทอง (บ้ำนน  ำลัดสำมคัคี) 55 55-59 ปี

417 นำย ปรชีำ พุทธอิทรำ 57 55-59 ปี

418 นำย ผดุง ภักดี 58 55-59 ปี

419 นำย พนม พรมน้อย (ป่ำขนุนเจรญิวิทยำ) 57 55-59 ปี

420 นำย ไพรตัน์  สืบค ำ 55 55-59 ปี

421 นำย ภูธร  ผุยน้อย 59 55-59 ปี

422 นำย ภูศิทธ์  สอนหว่ำง 58 55-59 ปี

423 นำย รำชัน เหมอืนหมอ้ (ท่ำปลำอนุสรณ์ 2) 55 55-59 ปี

424 นำย ลือชำ โรจน์พัฒนจันทร(์น  ำพรำ้สำมคัคีเขต2) 59 55-59 ปี

425 นำย เลิศ แปลงดี 55 55-59 ปี

426 นำย จตุรงค์  อุปรี 57 55-59 ปี

427 นำย วันชัย บุญพิมพ์ 58 55-59 ปี

428 นำย วิเชียร  ประทุมขันธ์ 59 55-59 ปี

429 นำย วินัย ถ่ินอ่อน (โรงเรยีนบ้ำนแพะ) 58 55-59 ปี

430 นำย วิศิษฐ์ เชยเกลี ยง (บ้ำนเหล่ำป่ำสำ) 56 55-59 ปี

431 นำย วิสิษฐ์  อรณุเพ็ง 57 55-59 ปี

432 นำย เวนิช  เขำดี 55 55-59 ปี
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433 นำย ศิรพงศ์ 57 55-59 ปี

434 นำย สงบ ขิงหอม 59 55-59 ปี

435 นำย สถิต จิตต์มั่น (ชุมชนด่ำนวิทยำ) 55 55-59 ปี

436 นำย สมชำย พรมน้อย (ป่ำขนุนเจรญิวิทยำ) 59 55-59 ปี

437 นำย สมเดช รำ้นกันทำ 59 55-59 ปี

438 นำย สมบัติ  ค ำมุ้ย 59 55-59 ปี

439 นำย สมพร สุรยิวงค์ 57 55-59 ปี

440 ร.ต.อ. สมพล. อภิวงค์งำม 59 55-59 ปี

441 นำย สมวงค์  จุ้ยแก้ว 57 55-59 ปี

442 นำย สรวิชญ์ ชมสำ 57 55-59 ปี

443 นำย สุเทพ ท ำนุพันธุ์ (บ้ำนวังดิน) 58 55-59 ปี

444 นำย สุพจน์ เขียวมศีร ี(หนองกลำย) 59 55-59 ปี

445 นำย สุรชัย  ภิญโญ 57 55-59 ปี

446 นำย สุรชำติ เกิดอ่วม (โรงเรยีนบ้ำนแพะ) 58 55-59 ปี

447 นำย สุรเชษฐ์  ดวงแก้ว 59 55-59 ปี

448 นำย สุรพล ถำยำ 58 55-59 ปี

449 นำย เสน่ห์ แก้วหนู 58 55-59 ปี

450 นำย โสภณ เขียวงำม (บ้ำนเหล่ำป่ำสำ) 56 55-59 ปี

451 นำย อดุลย์ ขวัญอ่อน 55 55-59 ปี

452 นำย อดุลย์ ยิ่งธนำทร 58 55-59 ปี

453 นำย อโนทัย  สมประเทศ 58 55-59 ปี

454 นำย อภิรกัษ์ สุรสอน (วัดพระฝำง) 56 55-59 ปี

455 นำย เอนก รุง่เรอืงแสง (บ้ำนวังดิน) 56 55-59 ปี

456 นำย  ุอรณุ พูนพัน (บ้ำนเด่นด่ำน) 59 55-59 ปี

457 นำย กฤษดำ มป่ิีน 62 60 ปีขึ นไป

458 นำย กวีชัย  ป่ินนำค (โรงเรยีนบ้ำนแพะ) 60 60 ปีขึ นไป

459 นำย กัมปนำท สังบัวแก้ว  (เอสโซ่) 61 60 ปีขึ นไป

460 นำย กิตติธัช ทองอุทุม 62 60 ปีขึ นไป

461 นำย กิตติธัช ทองอุทุม 64 60 ปีขึ นไป

462 นำย เกียรติศักด์ิ  ติยะชนำนนท์ 64 60 ปีขึ นไป

463 นำย จรญู ลำก่อ 65 60 ปีขึ นไป
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464 นำย เชษฐ์  ไทยปิยะ 61 60 ปีขึ นไป

465 นำย ทวีศักด์ิ  จำรชุำต 76 60 ปีขึ นไป

466 นำย ธงชัย  ขอบคุณ 72 60 ปีขึ นไป

467 นำย ธิรพันธ์ อินจันทร ์(น  ำรดิรำษฏรบ์ ำรงุ) 60 60 ปีขึ นไป

468 นำย นิคมสิน  เอมะสุวรรณ 72 60 ปีขึ นไป

469 นำย นิคมสิน  เอมะสุวรรณ 72 60 ปีขึ นไป

470 นำย บ ำรงุ  ทำรตัน์ 64 60 ปีขึ นไป

471 นำย บุญเยือน  หำญวัฒนำ 60 60 ปีขึ นไป

472 นำย ประดิษฐ์ สุวรรณศรี 68 60 ปีขึ นไป

473 นำย ประหยัด  กอบแก้ว 71 60 ปีขึ นไป

474 นำย ปัญยำ  อุปธำรปรชีำ 66 60 ปีขึ นไป

475 นำย พล  คงชนะ 62 60 ปีขึ นไป

476 นำย พิทักษ์  ป่ินรตัน์ 63 60 ปีขึ นไป

477 นำย พิมล  จำดศรี 60 60 ปีขึ นไป

478 ร.ต.ท. ไพรชั ยังสุข (บ้ำนห้วยเด่ือ เขต2) 63 60 ปีขึ นไป

479 นำย มงคล สุภำกำย 61 60 ปีขึ นไป

480 นำย ไมตร ี วิรชัชัย 62 60 ปีขึ นไป

481 นำย เรอืงเดช  สุขรอด 65 60 ปีขึ นไป

482 นำย วิโรจน์ ใจแน่น 63 60 ปีขึ นไป

483 นำย วีรศักด์ิ พรมมำ (บ้ำนเด่นชำติ เขต2) 64 60 ปีขึ นไป

484 นำย สมชำย  นำมวงศ์ 69 60 ปีขึ นไป

485 นำย สมหมำย  ใจน่ำน 65 60 ปีขึ นไป

486 นำย สรธัญ  ทองก้อน 64 60 ปีขึ นไป

487 ร.ต.อ. สันติพงษ์ พงษ์ชุ่มเย็น 62 60 ปีขึ นไป

488 นำย สุทธิชัย  เดโชชัย 60 60 ปีขึ นไป

489 นำย สุทัศน์  มั่นยวน 60 60 ปีขึ นไป

490 นำย สุนทร สุขไทย 72 60 ปีขึ นไป

491 นำย สุรพันธ์ ปำนขำว 67 60 ปีขึ นไป

492 พันตรี อภิชำติ  ปัญญำเดช 62 60 ปีขึ นไป

493 นำย อมร ชูเอียด 69 60 ปีขึ นไป

494 นำย อรรถวิทย์  อันจิตต์แจ่ม 65 60 ปีขึ นไป
495 นำย อรณุ เจรญิแสงเพชร 61 60 ปีขึ นไป
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496 นำย  ุจรญู  ตันติรตัน์ 60 60 ปีขึ นไป


