
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 “...มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่

เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ขึ้น...”

 ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นี้ได้บัญญัติอ�านาจ

หน้าที่ต่างๆ ไว้มากมาย โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญคือ ก�าหนด

ให้มีการส่งเสริมและการคุ ้มครองด้านสวัสดิการกีฬามวยตาม 

มาตรา 12 คณะกรรมการมีอ�านาจให้ทุน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อื่นใด เพื่อส่งเสริมสวัสดิการแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

หัวหน้าค่ายมวยที่เป็นบุคคลธรรมดาในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ

เจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬามวยหรือกรณีอันควรแก่การสงเคราะห์ 

 ทัง้นี ้ส�านกังานคณะกรรมการกฬีามวย การกฬีาแห่งประเทศไทย

จึงได้ริเริ่มโครงการ “การเผยแพร่การขึ้นทะเบียนเพื่อส่งเสริม

สวัสดิการและคุ้มครองบุคคลในวงการกีฬามวย”  เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในวงการกีฬามวยได้รักษาสิทธิและ

สวัสดิการที่ตนพึงมีพึงได้ จากส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย 

การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542





สารบัญ

ผู้บริหาร ส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย

การกีฬาแห่งประเทศไทย 5

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการกีฬามวย 6

สวัสดิการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 7

คุณสมบัติการจดทะเบียนและขอมีบัตร

ของผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการกีฬามวย 9
 

เอกสารที่ใช้ ในการขอจดทะเบียนและขอมีบัตรนักมวย

ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวย 10

การขอขึ้นทะเบียนอดีตนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน

และ หัวหน้าค่ายมวย 12

ตัวอย่างแบบค�าขอจดทะเบียนและขอมีบัตร

ของบุคคลในวงการกีฬามวย 14

สัญญาสังกัดค่ายมวย 16

ตัวอย่างแบบค�าขอจดทะเบียน

และขอมีบัตรประจ�าตัวผู้ฝึกสอน 20

ตัวอย่างแบบค�าขอจดทะเบียนและ

ขอมีบัตรประจ�าตัวผู้ตัดสิน 22

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน3



สารบัญ

ตัวอย่างแบบค�าขอจดทะเบียนและ

ขอมีบัตรประจ�าตัวหัวหน้าค่ายมวย 24

ตัวอย่างค�าขอขึ้นทะเบียนอดีตนักมวย 26

ตัวอย่างประวัติอดีตนักมวย 28

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานการแข่งขันกีฬามวย 31

ขั้นตอนการยื่นขอรับสวัสดิการกีฬามวย

ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 32

ตัวอย่างหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา และ

บัญชีแนบท้าย 48 โรค 38

ผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการกีฬามวยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

จาก ส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย 41

ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย

การกีฬาแห่งประเทศไทยและ ส�านักงานการกีฬา

แห่งประเทศไทย ประจ�า 76 จังหวัด 69

การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสงเคราะห์

แก่บุคคลในวงการกีฬามวย 87

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน4



นายประเสริฐ ตันมี

ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม

ผู้อ�านวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 

พันโทรุจ แสงอุดม

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์  

นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์

หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและก�ากับควบคุมกีฬามวย 

นางนัยนา พรประดับ

หัวหน้างานมาตรฐานและคุ้มครองสวัสดิการกีฬามวย

ผู้บริหาร ส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย
การกีฬาแห่งประเทศไทย

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน5



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
สวัสดิการกีฬามวย

1. นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติทะเบียน

2 เจ้าหน้าที่กีฬามวยส่วนกลางมีหนังสือ 

 แจ้งผลการขึ้นทะเบียน 

  กรุงเทพฯ 3 วันท�าการ (ส่งไปรษณีย์)

  จังหวัด 7 วันท�าการ (ส่งไปรษณีย์)

  การกีฬาแห่งประเทศไทย

  Sports Authority of Thailand

 
ยื่นที่

ผู้ที่สามารถยื่นค�าขึ้นทะเบียนกับ

ส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย

 1. ยื่นด้วยตนเอง

 2. ยื่นโดยทายาท

 3. ยื่นโดยบุคคลอื่นที่ได้รับ

  มอบหมายเป็นผู้ยื่นค�าขอแทน

 4. ยื่นโดย ส�านักงานคณะกรรมการ

  กีฬามวย กรณีที่ไม่มีทายาท หรือ

  ไม่มีบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ยื่นที ่  ส�านักงาน กกท.จังหวัด

   76 จังหวัด

 1. เจ้าหน้าที่กีฬามวยประจ�า

  ส�านักงาน กกท. จังหวัด

     ตรวจสอบคุณสมบัติ

  ตามเอกสาร 1 วันท�าการ

 2. เอกสารครบถ้วน ส่งเรื่องให้

  กกท. ส่วนกลาง 7 วันท�าการ

เอกสาร

ไม่ครบ

เอกสาร

ไม่ครบ

เอกสาร

ครบ

เอกสาร

ครบ

เจ้าหน้าที่กีฬามวยตรวจสอบ

คุณสมบัติ (1 วันท�าการ)

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน6



 พระราชบญัญตักิฬีามวย พ.ศ. 2542 “ระเบียบคณะกรรมการ

กฬีามวย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข การให้ทนุ ทรพัย์สนิ 

และประโยชน์อื่นใดแก่ นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและหัวหน้า

ค่ายมวย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

 ข้อ 16 สวัสดิการสงเคราะห์ให้มีดังต่อไปนี้

  (1) เงินสวัสดิการปลอบขวัญ

  (2) ค่ารักษาพยาบาล

  (3) เงินช่วยเหลือเพื่อการด�ารงชีพ

  (4) ค่าจัดการศพ

 เงินสวัสดิการปลอบขวัญ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่

นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและหัวหน้าค่ายมวย ซึ่งมีผลงานเป็นที ่

ประจักษ์แก่บุคคลในวงการกีฬามวยโดยให้จ่ายเป็นเงินครั้งเดียว

 ค่ารักษาพยาบาล หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการ

ตรวจการรักษา การพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น เพื่อให้ผล

ของการประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยบรรเทา หรือหมดสิ้นไป

และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือ

สวัสดิการสงเคราะห์
ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน7



วัตถุที่ใช้แทนหรือท�าหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะที่ประสบอุบัติเหตุ

หรือเจ็บป่วยด้วย

 เงินช่วยเหลือเพื่อการด�ารงชีพ ข้อ 19 เงินช่วยเหลือเพื่อ 

การด�ารงชีพให้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เพื่อการประกอบอาชีพ 

(2) เพื่อเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดู

 ค่าจดัการศพ หมายความว่า การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา

ให้แก่ผู ้เสียชีวิตตามประเพณีทางศาสนาของผู้เสียชีวิตหรือตาม

ประเพณีแห่งท้องถิ่น

  ผู้มีสิทธิรับสวัสดิการสงเคราะห์ ตามระเบียบนี้ ได้แก่

 1. นักมวยที่ มี สัญชาติ ไทยและได ้ จดทะเบียนกับทาง 

ส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว 

 2. นักมวยที่เลิกประกอบอาชีพเป็นนักมวยโดยถาวร และ

ได้รับอนุมัติให ้ขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นอดีตนักมวยของส�านักงาน

คณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว

 3. ผู ้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวย ที่เป็นบุคคล

ธรรมดา และได้รับการจดทะเบียนเป็นอดีตผู ้ฝึกสอน ผู ้ตัดสิน

และหัวหน้าค ่ายมวย จากส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย

การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน8



 การขอจดทะเบียนและขอมีบัตร “นักมวย”

 1. ต้องมีสัญชาติไทย

 2. มีอายุไม่ต�า่กว่า 15 ปีบริบูรณ์

 3. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้ โทษ หรือ

เป็นโรคที่คณะกรรมการกีฬามวยก�าหนด

 4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า

จะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย

  การขอจดทะเบียนและขอมีบัตร “ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

  หัวหน้าค่ายมวย”

 1. ต้องมีสัญชาติไทย

 2. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้ โทษ หรือ

เป็นโรคที่คณะกรรมการกีฬามวยก�าหนด

 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า

จะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย

คุณสมบัติการจดทะเบียนและขอมีบัตร
ของผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการกีฬามวย

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน9



 เอกสารที่ใช้ ในการขอจดทะเบียนและขอมีบัตรนักมวย

 ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวย

1. ขอจดทะเบียนและขอมีบัตร “นักมวย ”

    รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. จ�านวน 2 ใบ 

    ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

    ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานของรฐั

    หนังสือรับรองต้นสังกัดค่ายมวย

    ใบรับรองแพทย์ (จาก รพ.ของรัฐ)

    อืน่ ๆ ทีส่�านกังานคณะกรรมการกฬีามวยเหน็ว่าเกีย่วข้อง

2. ขอจดทะเบียนและขอมีบัตร “ผู้ฝึกสอน”

    รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. จ�านวน 2 ใบ 

    ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

    ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานของรฐั

    หนังสือรับรองของค่ายมวย

    ใบรับรองแพทย์ (จาก รพ.ของรัฐ)

    อืน่ ๆ ทีส่�านกังานคณะกรรมการกฬีามวยเหน็ว่าเกีย่วข้อง

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน10



3. ขอจดทะเบียนและขอมีบัตร “ผู้ตัดสิน”

    รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. จ�านวน 2 ใบ

    ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

    ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานของรฐั

    หนังสือรับรองผลงานการตัดสินจากสนามมวย

    หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

    ใบรับรองผ่านการอบรมเป็นผู้ตัดสิน

    ใบรับรองแพทย์ (จาก รพ.ของรัฐ)

    อืน่ ๆ ทีส่�านกังานคณะกรรมการกฬีามวยเหน็ว่าเกีย่วข้อง

4. ขอจดทะเบียนและขอมีบัตร “หัวหน้าค่ายมวย”

    รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. จ�านวน 2 ใบ

    ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

    ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานของรฐั

    ภาพถ่ายสถานที่จัดตั้งค่ายมวย

    เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่ายมวย (เช่น สัญญาเช่าฯ)

    ใบรับรองแพทย์ (จาก รพ.ของรัฐ)

    อืน่ ๆ ทีส่�านกังานคณะกรรมการกฬีามวยเหน็ว่าเกีย่วข้อง
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 การขอขึ้นทะเบียนอดีตนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ 

   หัวหน้าค่ายมวย

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

 2. ประกอบอาชีพหรือเคยประกอบอาชีพเป ็นนักมวย

ผู้ฝึกสอน ผู ้ตัดสิน หรือหัวหน้าค่ายมวย (แล้วแต่กรณีที่มาขอ

ขึ้นทะเบียน)

 3. เคยผ่านการแข่งขนักฬีามวยในเวทมีาตรฐานหรอืสนามมวย

ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542                 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือเวทีมวยมาตรฐาน

ในส่วนภูมิภาคไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง (กรณีขอเป็นอดีตนักมวย)

 4. มีผลงานการแข่งขันเป็นที่ประจักษ์ของบุคคลในวงการ

กีฬามวยและสถาบันสื่อมวลชน

 5. ไม่เคยต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

เว ้นแต่เป ็นโทษส�าหรับความผิดที่ ได ้กระท�าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ

 6. ไม่เป็นผู้ถูกคณะกรรมการกีฬามวยลงโทษ เพราะเหตุมี

ความประพฤติเสื่อมเสีย
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 ขอขึ้นทะเบียนอดีตนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

 หัวหน้าค่ายมวย

    รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. จ�านวน 2 ใบ 

    ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

    ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานของรฐั

    ผลงานการแข่งขันกีฬามวยเป็นที่ประจักษ์ของบุคคล

    ในวงการกีฬามวยและสถาบันสื่อมวลชน

    ใบรับรองแพทย์ (จาก รพ.ของรัฐ)

    หนังสือรับรองผลงานการแข่งขันจากบุคคลในวงการ

    กีฬามวย

    หนังสือตรวจสอบประวัติจากสถานีต�ารวจ

หมายเหตุ

  ผู้ประสงค์ยื่นค�าขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจ�าตัวนักมวย

ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวย และผู้ประสงค์ขอยื่นค�าขอ

ขึ้นทะเบียนเป็นอดีตนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่าย 

สามารถขอรับแบบค�าขอได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย

การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ ส�านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน13



เขียนที่ .............................................

วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ..............

 ข้าพเจ้าชื่อ .................................................................... ชื่อสกุล ......................................................

เกิดวันที่ .......... เดือน ..................................... พ.ศ. ............. อายุ .......... ปี สัญชาติ .......... หมู่โลหิต............

มีชื่ีออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ....................... ตรอก/ซอย ...........................................ถนน ................................

ตำาบล/แขวง........................... อำาเภอ/เขต ..................... จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ .........

โทรศัพท์.........................เลขหมายประจำาตัวของผู้ถือบัตร  -     -      -   - 

และเลขหมายคำาขอมีบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ยื่นคำาขอ     -  -        (ถ้ามี)

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

ชื่อบิดา .................................................................................... ชื่อมารดา .........................................................

สถานภาพทางครอบครัว   q โสด q สมรส  อื่น ๆ.................................... บุตร/ธิดา ....... คน ส่วนสูง ....... ซม.

นำ้าหนัก .............. กก. วุฒิการศึกษา ................................................. สังกัดค่ายมวย .........................................

เมื่อวันที่ ............ เดือน .................... พ.ศ. ..................... ชื่อที่ใช้ ในการแข่งขันมวย ........................................

ชื่อหัวหน้าค่ายมวย .............................................................. ชื่อผู้จัดการ ............................................................

ชื่อผู้ฝึกสอน .....................................................................

มีความประสงค์ q ขอจดทะเบียนเป็นนักมวย และขอมีบัตรประจำาตัวนักมวย

 q ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก    m บัตรหมดอายุ   m บัตรสูญหาย ถูกทำาลาย หรือชำารุด

  เลขหมายของบัตรเดิม .....................................

 q ได้แนบรูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. สองใบ มาพร้อมกับคำาขอน้ี และหลักฐานอื่นๆ คือ

  m สำาเนาทะเบียนบ้าน

  m สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานองค์การของรัฐ

  m หนังสือรับรองต้นสังกัดค่ายมวย

  m หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจากแพทย์

  m อื่น ๆ

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ) ................................................. ผู้ยื่นคำาขอ

           ( ................................................ )

ตัวอย่าง
แบบค�าขอจดทะเบียนและขอมีบัตร

ของบุคคลในวงการกีฬามวย

แบบคำาขอ

จดทะเบียนและขอมีบัตรประจำาตัวนักมวย

ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.๒๕๔๒
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 บันทึกของเจ้าหน้าที่ ............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

  ( ลายมือชื่อ ) ................................................. 

  เจ้าหน้าที ่ ................................................ 

 คำาสั่ง ...........................................................................................................................

  ( ลายมือชื่อ ) ................................................. ผู้อนุมัติ

  ตำาแหน่ง ................................................

 รับจดทะเบียนวันที่ี .................. เดือน............................................. พ.ศ. ......................

 เลขที่บัตร ....................................... วันออกบัตร ........................... บัตรหมดอายุ ....................
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สัญญาสังกัดค่ายมวย

 

 สัญญาฉบับนี้ทำาขึ้น ณ ……………………………………………………………………………….………..

…………………………....….......….. เมื่อวันที่ …………… เดือน ………………………… พ.ศ. ……………………..

ระหว่าง …………………………………..................…….. โดย …………………………………………………………

อายุ ....……. ปี บัตรประจำาตัวประชาชนเลขที่             
อยู่บ้านเลขที่ …………………………...……….. หมู่ที่ ………………….. ถนน ………………………...…………….

ตำาบล/แขวง ……………………………….……………… อำาเภอ/เขต …………………………..……………………

จังหวัด ……………………………………….…. รหัสไปรษณีย์ …………………………….

ในฐานะ  q เจ้าของค่ายมวย บัตรประจำาตัวหัวหน้าค่ายมวยเลขที่ ………….......……………………..

          q ผู้มีอำานาจทำาการแทนหัวหน้าค่ายมวย …………………………………...………………………….

ตามหนังสือมอบอำานาจฉบับลงวันท่ี ……………………………………...….. มีอำานาจลงนามผูกพันตามสัญญา

ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “หัวหน้าค่ายมวย” ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………………………….

อายุ ……..........…. ปี บัตรประจำาตัวประชาชนเลขที่               
อยู่บ้านเลขที่ …………………………….............…… หมู่ที่ ………….. ถนน ……………………….....…….......……

ตำาบล/แขวง ……………………..……………........………… อำาเภอ/เขต ...……….....……………………………….

จังหวัด ………………………………….............…….. รหัสไปรษณีย์ …………………………………………

บัตรประจำาตัวนักมวยเลขที่ ……………………. ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “นักมวย” อีกฝ่ายหนึ่ง

 โดยนักมวยมีบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมชื่อ …………………………………………

เกี่ยวข้องเป็น …………  ซึ่งได้ลงนามให้ความยินยอมท้ายสัญญานี้แล้ว (ในกรณีนักมวยเป็นผู้เยาว์)

 ทั้งสองฝ่ายได้ทำาสัญญากันไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. หัวหน้าค่ายมวยตกลงรับนักมวยเข้าสังกัดค่ายมวย ……………………………………

ตั้งอยู่เลขที่ ………………………………………………………...............................................................……..

……………………………………………...........…………………………………………………………………………………….

 ข้อ 2. นักมวยตกลงเข้าสังกัดค่ายมวยตามข้อ 1 เพียงค่ายมวยเดียว

 ข้อ 3. ก่อนการสังกัดค่ายมวยตามสัญญานี้ นักมวยเคยสังกัดค่ายมวย …………...……...

…………………......……….……… โดยใช้ชื่อในการแข่งขันว่า.……………………………………………………….

และโดยสัญญานี้ ให้ถือว่านักมวยไม่มีข้อผูกพันอยู่กับสังกัดเดิมหรือค่ายมวยอื่นใด

 ข้อ 4. ในการสังกัดค่ายมวยตามสัญญานี้ นักมวยจะใช้ชื่อในการแข่งขันว่า ...............…

……………………………………………
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 กรณมีกีารเปลีย่นแปลงชื่อในการแขง่ขนัภายหลงั ใหก้ระทำาได้ โดยหวัหนา้คา่ยมวย ทัง้นี ้

การเปลี่ยนแปลงชื่อดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อมีการดำาเนินการทางทะเบียนตามระเบียบปฏิบัติแล้ว

 ข้อ 5. สัญญาฉบับนี้ให้มีกำาหนดเวลา ……………… ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา

 ข้อ 6. หัวหน้าค่ายมวยตกลงจัดให้มีสถานที่ และอุปกรณ์การฝึกซ้อม การฝึกสอนมวย

ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการ และดูแลความปลอดภัยแก่นักมวยตามควรแก่กรณี ตลอดระยะเวลา

ที่สังกัดค่ายมวย

 ข้อ 7. หัวหน้าค่ายมวยตกลงจะส่งเสริม สนับสนุนให้นักมวยได้เข้าร่วมการแข่งขัน

โดยจะต้องเสนอชื่อนักมวยซึ่งไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

เป็นประจำาตามความเหมาะสม

 หวัหนา้คา่ยมวยตกลงจะปกปอ้งสทิธขิองนกัมวยตามกฎหมาย และจะตอ้งแจง้การกำาหนด

เงินรางวัลค่าตอบแทนในการแข่งขันกีฬามวยแต่ละครั้งให้นักมวยทราบ ก่อนที่จะทำาหลักฐานเป็น

หนังสือกับผู้จัดรายการแข่งขันมวย

 ข้อ 8. นกัมวยตกลงจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของคา่ยมวยโดยเครง่ครดั และตอ้งอทุศิตน

เพื่อการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมการแข่งขันตามหน้าที่ และจรรยาบรรณของนักมวย

 ข้อ 9. นักมวยตกลงมอบให้หัวหน้าค่ายมวยมีอำานาจในการกำาหนดแผนการฝึกซ้อม และ 

การฝกึสอนเพื่อเตรยีมการแขง่ขนั การเสนอชื่อเขา้รว่มการแขง่ขนั การตกลงกำาหนดเงนิรางวลัใน

การแข่งขันร่วมกับผู้จัดรายการแข่งขันตลอดจนการทวงถามและโต้แย้งสิทธิต่าง ๆ แทนนักมวย

 ข้อ 10. นักมวยมีสิทธิโดยชอบที่จะย้ายสังกัดค่ายมวยได้ เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้

    ( 1 ) ครบกำาหนดระยะเวลาตามสัญญา

    ( 2 ) คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาก่อนครบกำาหนดระยะเวลา

    ( 3 ) ค่ายมวยเลิกดำาเนินกิจการ

    ( 4 ) หวัหนา้คา่ยมวย หรอืผูเ้ปน็เจา้ของคา่ยมวยขาดคณุสมบตัติามกฎหมายหรอื

ดำาเนินกิจการขัดต่อกฎหมายจนเป็นเหตุให้เลิกกิจการค่ายมวย

    ( 5 ) หัวหน้าค่ายมวยละเมิดข้อสัญญาจนเป็นเหตุให้สัญญาสิ้นสุดลงก่อน

ครบกำาหนดระยะเวลา

 ข้อ 11. เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง

    ( 1 ) เมื่อมีเหตุตามข้อ 10

    ( 2 ) นักมวยละเมิดข้อสัญญาจนเป็นเหตุให้สัญญาสิ้นสุดลงก่อนครบกำาหนด

ระยะเวลา

    ( 3 ) คู่สัญญาฝ่าฝืน หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือทั้งหมด
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 ข้อ 12. ในกรณีมีเหตุดังต่อไปน้ีคู่สัญญาฝ่ายท่ีได้รับความเสียหายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

   ( 1 ) หัวหน้าค่ายมวยท่ีเป็นคู่สัญญาของนักมวยซ่ึงเป็นนิติบุคคล ได้จดทะเบียน

เลิกนิติบุคคลตามกฎหมาย

   ( 2 ) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายที่เป็นบุคคลธรรมดาตาย

หรือเป็นผู้วิกลจริต หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำาคุกเป็น

เวลาเกินกว่าหกเดือน

   ( 3 ) คูส่ญัญาบาดเจบ็ เจบ็ปว่ย หรอืทพุพลภาพโดยสิน้เชงิจนไมส่ามารถประกอบ

อาชีพนักมวย หรือหัวหน้าค่ายมวยได้ตามปกติ

   ( 4 ) หัวหน้าค่ายมวย หรือนักมวยกระทำาความผิดหรือละเว้นไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติกีฬามวย จนเป็นเหตุให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหาย

   ( 5 ) คู่สัญญาฝ่าฝืน หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือทั้งหมด

 ข้อ 13. ในกรณีท่ีสัญญาส้ินสุดลงตามข้อ 12 และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญา

อีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ฝ่ายที่ ได้รับความเสียหาย

 ข้อ 14. ในกรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำาหนดแห่งสัญญานี้ 

หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอ

ข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทนั้น ต่อนายทะเบียนเพื่อไกล่เกลี่ย หากคู่สัญญายังไม่สามารถตกลงกันได้

ให้เสนอเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด คำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็น

เด็ดขาด และถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

 สัญญานี้ทำาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความ

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมท้ังประทับตรา ( ถ้ามี ) ไว้เป็นสำาคัญต่อหน้าพยาน

และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

( ลงชื่อ ) ……………………………  หัวหน้าค่ายมวย    ( ลงชื่อ ) ………...………………………… นักมวย

          ( …………………......................…………… )       ( ………....................................….. )

( ลงชื่อ ) …………………….................………  พยาน    ( ลงชื่อ ) ………...………………………… พยาน

          ( …………………......................…………… )       ( ………....................................….. )

  ข้าพเจ้า ……………………………………...…………………………. ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม

ของ …………………………….....………………… ซึ่งเป็นคู่สัญญานี้ ได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญา

โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องและยินยอมให้ ……………….......…………………………………………. ลงนาม

ในสัญญาต่อหน้าข้าพเจ้า

                 ลงชื่อ ……………………………….. ผู้แทนโดยชอบธรรม

                       ( …………………........…..……………………………. )

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน18



หมายเหตุ 1. คำาว่าผู้เยาว์ หมายถึง ผู้ที่อายุไม่เกินยี่สิบปีบริบูรณ์เว้นแต่ผู้ที่มีอายุครบสิบเจ็ดปี

  บริบูรณ์ และได้ทำาการสมรสถูกต้องตามกฎหมาย หรือกรณีศาลเห็นควรอนุญาต

  ให้ทำาการสมรสก่อนอายุครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์

 2. คำาว่า “ผู้แทนโดยชอบธรรม” หมายถึง ผู้ซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะทำาการ

  แทนนกัมวยซึง่เปน็ผูเ้ยาวห์รอืเปน็บคุคลทีจ่ะตอ้งใหค้ำาอนญุาต หรอืใหค้วามยนิยอม

  แก่นักมวยซึ่งเป็นผู้เยาว์ เช่น บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำาสั่งแต่งตั้ง

 3. คำายินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม ใช้เฉพาะกรณีที่นักมวยคู่สัญญาเป็นผู้ที่

  ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 4. กรณีมีผู้ลงนามทำาการแทนหัวหน้าค่ายมวยให้แนบหลักฐานการเป็นผู้มีอำานาจ

           ทำาการแทนแนบท้ายสัญญาด้วย

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน19



เขียนที่ .............................................

วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ..............

 ข้าพเจ้าชื่อ ............................................................ ชื่อสกุล ..............................................................

เกิดวันที่ ................... เดือน ..................... พ.ศ. ................ อายุ ........ ปี สัญชาติ ............ หมู่โลหิต ...............

มีชื่ีออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ............. ตรอก/ซอย ............................................ถนน .........................................

ตำาบล/แขวง..................... อำาเภอ/เขต............................ จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ .................

โทรศัพท์..................... เลขหมายประจำาตัวของผู้ถือบัตร  -     -      -   - 

และเลขหมายคำาขอมีบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ยื่นคำาขอ     -  -        (ถ้ามี)

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ .................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ชื่อบดิา ....................................................................................... ชื่อมารดา .................................................................

สถานภาพทางครอบครัว   q โสด   q สมรส  อื่น ๆ ............................................ บุตร/ธิดา .................. คน 

วุฒิการศึกษา ................................................................... เป็นผู้ฝึกสอนค่ายมวย ..............................................

จำานวนนักมวยที่ฝึกสอน ........... คน สถานที่ตั้งเลขที่ ............... หมูที่ .............. ตรอก/ซอย ............................

ถนน ................................................ ตำาบล/แขวง ......................................... อำาเภอ/เขต .........................

จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรษณยี ์ ......................... ชื่อหวัหนา้คา่ยมวย ......................................

มีความประสงค์ q ขอจดทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอน และขอมีบัตรประจำาตัวผู้ฝึกสอน

 q ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก   m บัตรหมดอายุ  m บัตรสูญหาย ถูกทำาลาย หรือชำารุด

  เลขหมายของบัตรเดิม .....................................

 q ได้แนบรูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. สองใบ มาพร้อมกับคำาขอน้ี และหลักฐานอื่นๆ คือ

  m สำาเนาทะเบียนบ้าน

  m สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานองค์การของรัฐ

  m หนังสือรับรองของค่ายมวย

  m หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจากแพทย์

  m อื่น ๆ

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ) ................................................. ผู้ยื่นคำาขอ

           ( ................................................ )

แบบคำาขอ

จดทะเบียนและขอมีบัตรประจำาตัวผู้ฝึกสอน

ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.๒๕๔๒

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน20



 บันทึกของเจ้าหน้าที่ ............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

  ( ลายมือชื่อ ) ................................................. 

  เจ้าหน้าที ่ ................................................ 

 คำาสั่ง ...........................................................................................................................

  ( ลายมือชื่อ ) ................................................. ผู้อนุมัติ

  ตำาแหน่ง ................................................

 รับจดทะเบียนวันที่ี .................. เดือน ............................................. พ.ศ. ......................

 เลขที่บัตร ....................................... วันออกบัตร ........................... บัตรหมดอายุ ....................

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน21



เขียนที่ .............................................

วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ..............

 ข้าพเจ้าชื่อ .................................................................... ชื่อสกุล ......................................................

เกิดวันที่ ..................... เดือน ......................... พ.ศ. ............. อายุ ........... ปี สัญชาติ ........ หมู่โลหิต .............

มีชื่ีออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ........................................ถนน .....................................

ตำาบล/แขวง.............................. อำาเภอ/เขต............................. จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย์ ..................

โทรศัพท์........................ เลขหมายประจำาตัวของผู้ถือบัตร  -     -      -   - 

และเลขหมายคำาขอมีบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ยื่นคำาขอ      -  -       (ถ้ามี)

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ชื่อบดิา .................................................................................... ชื่อมารดา ...............................................................

สถานภาพทางครอบครัว   q โสด   q สมรส  อื่น ๆ ............................................ บุตร/ธิดา .................. คน 

วุฒิการศึกษา .................................................................เป็นผู้ตัดสินสนามมวย ๑ ...............................................

๒ ................................................................................... ๓ ....................................................................................

มีความประสงค์ q ขอจดทะเบียนเป็นผู้ตัดสิน และขอมีบัตรประจำาตัวผู้ตัดสิน

 q ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก  m บัตรหมดอายุ  m บัตรสูญหาย ถูกทำาลาย หรือชำารุด

  เลขหมายของบัตรเดิม .....................................

 q ได้แนบรูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. สองใบ มาพร้อมกับคำาขอน้ี และหลักฐานอื่นๆ คือ

  m สำาเนาทะเบียนบ้าน

  m สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานองค์การของรัฐ

  m หนังสือรับรองการตัดสินจากสนามมวย

  m หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

  m ใบรับรองผ่านการอบรมเป็นผู้ตัดสิน

  m หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจากแพทย์

  m อื่น ๆ

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ) ................................................. ผู้ยื่นคำาขอ

            ( .............................................. )

แบบคำาขอ

จดทะเบียนและขอมีบัตรประจำาตัวผู้ตัดสิน

ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.๒๕๔๒

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน22



 บันทึกของเจ้าหน้าที่ ............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

  ( ลายมือชื่อ ) ................................................. 

  เจ้าหน้าที ่ ................................................ 

 คำาสั่ง ...........................................................................................................................

  ( ลายมือชื่อ ) ................................................. ผู้อนุมัติ

  ตำาแหน่ง ................................................

 รับจดทะเบียนวันที่ี .................. เดือน ............................................. พ.ศ. ......................

 เลขที่บัตร ....................................... วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ....................
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เขียนที่ .............................................

วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ..............

 ข้าพเจ้าชื่อ ......................................................... ชื่อสกุล ...........................................................

เกดิวนัที ่.................. เดอืน ........................................ พ.ศ. ........... อาย ุ........ ป ีสญัชาต ิ............ หมู่โลหติ ...............

มีชื่ีออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ...............................ถนน .......................................

ตำาบล/แขวง................................... อำาเภอ/เขต........................... จงัหวดั ........................... รหสัไปรษณยี ์.............

โทรศัพท์..................... เลขหมายประจำาตัวของผู้ถือบัตร  -     -      -   - 

และเลขหมายคำาขอมีบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ยื่นคำาขอ     -  -        (ถ้ามี)

ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้...................................................................................................................................

ชื่อบดิา ................................................................................... ชื่อมารดา .................................................................

สถานภาพทางครอบครัว   q โสด   q สมรส  อื่น ๆ ................................................... บุตร/ธิดา ........... คน 

วฒุกิารศกึษา ....................................................................... เปน็หวัหนา้คา่ยมวย.......................................................

สถานที่ตั้ง เลขที่ ................ หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ................................. ถนน ..........................................

ตำาบล/แขวง.................................... อำาเภอ/เขต....................... จังหวัด ......................... รหัสไปรษณีย์ ............

มีนักมวยในสังกัด .................... คน มีจำานวนผู้ฝึกสอน ...... คน

มีความประสงค์ q ขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้าค่ายมวย และขอมีบัตรประจำาตัวหัวหน้าค่ายมวย

 q ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก    m บัตรหมดอายุ   m บัตรสูญหาย ถูกทำาลาย หรือชำารุด

  เลขหมายของบัตรเดิม .....................................

 q ได้แนบรูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. สองใบ มาพร้อมกับคำาขอน้ี และหลักฐานอื่น ๆ คือ

  m สำาเนาทะเบียนบ้าน

  m สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานองค์การของรัฐ

  m ภาพถ่ายสถานที่จัดตั้งค่ายมวย

  m เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกัับค่ายมวย ................... รายการ

  m หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจากแพทย์

  m อื่นๆ

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ) ................................................. ผู้ยื่นคำาขอ

          ( ................................................ )

แบบคำาขอ

จดทะเบียนและขอมีบัตรประจำาตัวหัวหน้าค่ายมวย

ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.๒๕๔๒

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน24



 บันทึกของเจ้าหน้าที่ ............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

  ( ลายมือชื่อ ) ................................................. 

  เจ้าหน้าที ่ ................................................ 

 คำาสั่ง ...........................................................................................................................

  ( ลายมือชื่อ ) ................................................. ผู้อนุมัติ

  ตำาแหน่ง ................................................

 รับจดทะเบียนวันที่ี .................. เดือน............................................. พ.ศ. ......................

 เลขที่บัตร ....................................... วันออกบัตร ........................... บัตรหมดอายุ ....................
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เขียนที่ ..... ศูนย์ กกท. จังหวัดร้อยเอ็ด ..........

             วันที่ .... 1 …. เดือน ……..มกราคม……… พ.ศ. ....... 2559 .......

 ข้าพเจ้า .......... นายเฮฮา .......... ขำาขันดี

(ตัวบรรจง)

 ……. เกิดเมื่อ ...1.. มกราคม …2490…… อายุ ….68 ….ปี 

         

สัญชาติ….....….....ไทย ….....…..... เลขประจำาตัวประชาชน  -     -      -   - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0

อยู่บ้านเลขที่........555......หมู่.............5................…ตรอก/ซอย.........…5...........…...ถนน......แสนสุข......

ตำาบล/แขวง………............ในเมอืง……..…..อำาเภอ/เขต……....เมอืงรอ้ยเอด็ ……..จงัหวดั….......รอ้ยเอด็…..................

รหัสไปรษณีย์…...…..... 54000 ………................เบอร์โทรศัพท์…...... 080 -000 -5555 … (ใส่ได้มากกว่า 1 เบอร์โทร. )…............

เป็นนักมวยเข้าแข่งขันกีฬามวยคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. ....2507…......ชื่อท่ีใช้ในการแข่งขัน......เฮฮาน้อย......ศิษย์ สคม. …......

ประเภท….. มวยไทย…...สถิติการชก….. 180.......ครั้ง สังกัดค่ายมวยครั้งสุดท้าย............สคม.ยิมส์ ………......……

ปีท่ีเลิกการแข่งขัน.... 2537............สาเหตุท่ีเลิก  þ อายุมาก þ เปล่ียนอาชีพ  เจ็บป่วย  อื่นๆ ……........….

และได้แนบเอกสารประกอบคำาขอขึ้นทะเบียนอดีตนักมวย ดังนี้ 

 þ รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. จำานวน 2 ใบ

	 þ สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนและสำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการ/พนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจ (ถ้ามี)

	 þ สำาเนาทะเบียนบ้าน

	 þ ข่าวสื่อส่ิงพิมพ์เก่ียวกับประวัติการแข่งขันกีฬามวย

	 þ หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพการไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด และเป็นโรคพิษสุราเร้ือรังจากแพทย์ (ฉบับจริง)

	 þ หนังสือรับรองผลงานการแข่งขันจากบุคคลในวงการกีฬามวย

	 þ หนังสือตรวจสอบประวัติจากสถานีตำารวจฯ หรือ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงานรัฐ

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ทางสำานักงานคณะกรรมการกีฬามวยตรวจสอบ

ประวัติของข้าพเจ้า หากปรากฏภายหลังว่าข้อความเอกสารหรือข้อเท็จจริงใด ๆ  ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมจะปฏิบัติตาม

คำาสั่งของสำานักงานคณะกรรมการกีฬามวยทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 ลงชื่อ........ นายเฮฮา ...ขำาขันดี  .............  ผู้ยื่นคำาขอ

           (………...นายเฮฮา....ขำาขันดี……………)

(หน้าตรง ขนาด ๑.๕ - ๒ น้ิว)

ตัวอย่าง

คำาขอขึ้นทะเบียนอดีตนักมวย

ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542

รูปถ่าย

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน26
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 บันทึกของพนักงานเจ้าหน้าท่ีกองทุนกีฬามวย (เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย)……........………………

….....ตรวจสอบเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการขอข้ึนทะเบียนแล้วเห็นควรว่า ? ………….....................………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  (ลงชื่อ)...........ลงชื่อเจ้าหน้าท่ีมวยท่ีรับผิดชอบ..........ผู้ตรวจสอบ

        (…..… ลงชื่อเจ้าหน้าที่มวยที่รับผิดชอบ ….…)

 บันทึกความเห็นของนายทะเบียนจังหวัด……..พิจารณาแล้วเห็นควรว่า ? ………...............

…………………………………………………………………………………………………………………………………..............…………….

  (ลงชื่อ)..........ลงชื่อนายทะเบียนจังหวัด.......นายทะเบียนจังหวัด

           (....… ลงชื่อนายทะเบียนจังหวัด ….…)

                                 ผู้อำานวยการศูนย์ กกท. จังหวัด................ ร้อยเอ็ด…......…...…...

 บันทึกของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง…....…..ตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นควร ? ………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..............……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..............……………………….

    (ลงชื่อ)…..... ลงชื่อเจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการฯ ....ผู้ตรวจสอบ

       (…..…ลงชื่อเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ …..…)

 บนัทกึความเหน็ของหวัหนา้งาน……..พจิารณาแลว้เหน็ควร ? ……………………...................…………………..

………………………………………………………..................……………………………………………………………………………………….

    (ลงชื่อ)…........ลงชื่อหัวหน้างานสวัสดิการฯ …..….หัวหน้างาน

       (…........ลงชื่อหัวหน้างานสวัสดิการฯ…........)

 คำาสั่งนายทะเบียน…..อนุมัติ ... หรือ ... ไม่อนุมัติ ……………………………...................…………………………

          (ลงชื่อ)….....ลงชื่อนายทะเบียน………....….นายทะเบียน

           (…….........…..ลงชื่อนายทะเบียน……......…..)

        นายทะเบียนกีฬามวย

 ลำาดบัที…่..0000……./….2559…. ลงวนัที…่.1…..เดอืน......มกราคม….........................พ.ศ. .......2559...…… 

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน27



ชื่อ…………นายเฮฮา…..ขำาขนัด…ี…….…..............…ชื่อที่ใช้ ในการแขง่ขนั……...........เฮฮานอ้ย...ศษิย ์สคม………...….

สังกัดค่ายมวยครั้งสุดท้าย……สคม.ยิมส์…….…...ชื่อหัวหน้าค่าย…...นายแสนดี....ใจงาม.……...............….......……

ตำาแหน่งสุดท้ายที่ชนะการแข่งขัน………………………………………....………..…..….เมื่อ พ.ศ. ………...........……………

ผลการแข่งขันมวยในสนามที่ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 รายละเอียด ดังนี้

โปรดลงรายละเอียดให้ครบ 10 ครั้ง

ระหว่างแข่งขันกีฬามวยประกอบอาชีพ………….ชกมวยอย่างเดียว……...........…..... รายได้/เดือน…....10,000.…....บาท

หลังเลิกแข่งขันกีฬามวยประกอบอาชีพ……...…รับราชการ…..............……...….......รายได้/เดือน…....15,000.…...บาท

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ……..………....……......…...ธุรกิจส่วนตัว………................……..รายได้/เดือน…....18,000.…...บาท

การศึกษาสูงสุด…………………….ปริญญาตรี…………....………. ภูมิลำาเนาเดิม….....ร้อยเอ็ด…..............……….......…….

สถานภาพ þ สมรส   หย่าร้าง  เสียชีวิต  อื่นๆ……………….….......................………………………………………..

จำานวนคู่สมรส……...1…......คน ปัจจุบันคู่สมรส ชื่อ.....นางย้ิมแย้ม....ขำาขันดี………..................……อายุ…...68...........ปี

ประกอบอาชีพ…………………..…..ธุรกิจส่วนตัว…………………………........................….รายได้/เดือน........18,000.......บาท

มีบุตรรวม.....2.....คน þ   อยู่ด้วยกัน....1....คน þ   แยกกันอยู่.....1....คน þ  กำาลังศึกษา....1..... คน þ  ทำางาน ..1..  คน 

/ราย

ลำาดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

นาย 1

นาย 2

นาย 3

นาย 4

นาย 5

นาย 6

นาย 7

นาย 8

นาย 9

นาย 10

17  /  2507

30  /  2537

65 กก.

65 กก.

เวทีมาตรฐาน

เช่น

 - ราชดำาเนิน

 - ลุมพินี

 - อ้อมน้อย

 - ช่อง 7 สี

 - สำาโรง

เป็นต้น

ไม่ครบ 10 นาที

แพ้

ชนะ

แพ้

ชนะ

แพ้

ชนะ

แพ้

ชนะ

แพ้

ชนะ

นำา้หนักรุ่นชื่อคู่แข่งขัน ชื่อสนามมวย ผลการแข่งขัน
ปี พ.ศ.

หรือ อายุ

(หน้าตรง ขนาด ๑.๕ - ๒ น้ิว)

ตัวอย่าง

ประวัติอดีตนักมวย

รูปถ่าย
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รายละเอียดบุตร 

บุตรลำาดับท่ี 1. ชื่อ…….นายแจ่มใส....ขำาขันดี………..........……...…จบการศึกษา…..........…ปริญญาตรี………............

  บ้านเลขท่ี.....111.....หมู่ท่ี …….1…… ตรอก/ซอย…….11……..ถนน……แสนสุข…...................……..

   ตำาบล/แขวง…....…ในเมือง….......……อำาเภอ/เขต….เมืองร้อยเอ็ด…..…จังหวัด……ร้อยเอ็ด…..…..

  รหัสไปรษณีย์……...…54000……........เบอร์โทรศัพท์บุตร…..080-888-7777……....…………..........…

  อาชีพ……รับราชการ………................ตำาแหน่ง….........พนักงาน.…....รายได้/เดือน…18,000…บาท

  ชื่อสถานท่ีทำางาน…...การกีฬาแห่งประเทศไทย.…… เบอร์โทรศัพท์ท่ีทำางาน….02-186-7111.........……

บุตรลำาดับท่ี 2. ชื่อ…….ด.ญ.ร่าเริง....ขำาขันดี………..........…….....… จบการศึกษา…...…ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2….....

  บ้านเลขท่ี.........555.......หมู่…….5….....ตรอก/ซอย….......5….…..ถนน…......…แสนสุข…...........……..

   ตำาบล/แขวง.....ในเมือง…..................…อำาเภอ/เขต......เมืองร้อยเอ็ด….…จังหวัด……....ร้อยเอ็ด..…..

  รหัสไปรษณีย์…….54000…....เบอร์โทรศัพท์บุตร…..ไม่มี……................…………............................…

  อาชีพ…….............ไม่มี………....ตำาแหน่ง…........ไม่มี......................…รายได้/เดือน….....ไม่มี…...บาท

  ชื่อสถานท่ีทำางาน…..................................................เบอร์โทรศัพท์ท่ีทำางาน.....................................

บุตรลำาดับท่ี 3. ชื่อ..........................................………..........…....…...…จบการศึกษา…..........…............……...…............

  บ้านเลขท่ี….….......หมู่ท่ี………......ตรอก/ซอย……….................…........ถนน….…......................……….

  ตำาบล/แขวง……..................……...อำาเภอ…....…..................…….จังหวัด…………..........……..…..……..

  รหัสไปรษณีย์…………….…............เบอร์โทรศัพท์บุตร…........…………..........……….....……………………

  อาชีพ………………..…….……...........ตำาแหน่ง…….……………...............….รายได้/เดือน…….....…..บาท

  ชื่อสถานท่ีทำางาน………….....……………..........…...…เบอร์โทรศัพท์ท่ีทำางาน ………...………………….

บุตรลำาดับท่ี 4. ชื่อ..........................................……….............…....…..จบการศึกษา…..........…............……...…............

  บ้านเลขท่ี….….......หมู่ท่ี………......ตรอก/ซอย……….................…........ถนน….…......................……….

  ตำาบล/แขวง……..................……...อำาเภอ…....…..................…….จังหวัด…………..........……..…..……..

  รหัสไปรษณีย์…………….…............เบอร์โทรศัพท์บุตร…........…………..........……….....……………………

  อาชีพ………………..…….……...........ตำาแหน่ง…….……………...............….รายได้/เดือน…….....…..บาท

  ชื่อสถานท่ีทำางาน………….....……………..........…......…เบอร์โทรศัพท์ท่ีทำางาน ………...………………...

บุตรลำาดับท่ี 5. ชื่อ..........................................………..........…......…...…จบการศึกษา…........…............……...…............

  บ้านเลขท่ี….….......หมู่ท่ี………......ตรอก/ซอย……….................…........ถนน….…......................……….

  ตำาบล/แขวง……..................……...อำาเภอ…....…..................…….จังหวัด…………..........……..…..……..

  รหัสไปรษณีย์…………….…............เบอร์โทรศัพท์บุตร…........…………..........……….....……………………

  อาชีพ………………..…….……...........ตำาแหน่ง…….……………...............….รายได้/เดือน…….....…..บาท

  ชื่อสถานท่ีทำางาน………….....……………..........…… เบอร์โทรศัพท์ท่ีทำางาน ………...…………………….

/ลักษณะ

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน29
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ลักษณะท่ีอยู่อาศัย þ  มีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง  บ้านเช่า/ห้องเช่า เดือนละ ……………..........……… บาท

  อื่นๆ……………………………………………………….............................…………….....…………………....

เป็นบ้าน/ห้อง  บ้านไม้ þ  บ้านปูน  คร่ึงปูนคร่ึงไม้   อื่นๆ………….....................…...……………..........

มีลักษณะ    ช้ันเดียว þ  สองช้ัน  อื่นๆ …………………........................………………....………………….....

เน้ือท่ีประมาณ….......1….....ไร่…......30…..........ตารางวา อยู่อาศัยมาแล้ว.......35…...ปี มีผู้พักอาศัยอยู่รวมกัน...3.คน

ประกอบด้วย…...1..อดีตนักมวย.....2.ภรรยา...3.บุตรสาว…………………....……..................................……………………..

สภาพแวดล้อม……….....อยู่ในท่ีชุมชน อากาศถ่ายเทได้ดี ………………….........………...........………………………………..

…………………………………………………………………………………………………......................................…………………………….

…………………………………………………………………………………………………......................................…………………………….

สวัสดิการท่ีได้รับในปัจจุบัน

  บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เลขท่ี…………………………………………………..

  บัตรประกันสังคม หมดอายุ……………………………………………….....………….

 þ  สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ……ชื่อหน่วยงาน………………...............………

  อื่นๆ………………………………………………………………………................………..

ปัจจุบันได้รับสวัสดิการ

 þ  บำานาญจาก……….....….ชื่อหน่วยงาน……….......…......….เป็นเงินจำานวน…....20,000….......บาท/เดือน 

 þ  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จำานวน…….600....…บาท/เดือน 

  เบ้ียยังชีพคนพิการ จำานวน………………….บาท/เดือน  

  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำานวน………………….บาท/เดือน  

  อื่น ๆ ………………………….............................……...........…จำานวน……................….…………..บาท/เดือน

ข้าพเจ้า  เคย

            } ถูกคณะกรรมการกีฬามวยลงโทษเพราะเหตุมีความประพฤติเสื่อมสีย
 

þ	ไม่เคย

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ทางสำานักงานคณะกรรมการกีฬามวยตรวจสอบ

ประวัติของข้าพเจ้า หากปรากฏภายหลังว่าข้อความเอกสารหรือข้อเท็จจริงใด ๆ  ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมจะปฏิบัติตาม

คำาส่ังของสำานักงานคณะกรรมการการกีฬามวยทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

     จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

                    ลงชื่อ…….นายเฮฮา…ขำาขันดี…..ผู้ยื่นคำาขอ

                         (………นายเฮฮา…ขำาขันดี…………)

                    วันท่ียื่นคำาขอ….1…มกราคม…2559........……
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เขียนที่...........................................................

    โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า……………………................…นามสกุล……………………............…..……………….

อายุ……....ปี สัญชาติ.....................เลขบัตรประจำาตัวประชาชน  -     -      -   - 

อยู่บ้านเลขที่………….....….....ตรอก/ซอย………….....................…ถนน….....……...........…ตำาบล/แขวง…………........

อำาเภอ/เขต……………............จังหวัด………......….........................รหัสไปรษณีย์…….......เบอร์ โทรศัพท์.……….....…

ขอให้การรับรองในฐานะ  นายสนามมวย  หัวหน้าค่ายมวย  ผู้ตัดสิน  ผู้ฝึกสอน  ผู้จัดการนักมวย 

 ผู้จัดรายการแข่งขัน ว่า นาย …………………………………………………………………….....................……………………

เคยผ่านการแข่งขันกีฬามวยในสนามมวยท่ีได้รับอนุญาตให้จัดต้ังตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ไม่น้อยกว่า 10 คร้ัง 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าเป็น……………………………………………………….พร้อมได้แนบหลักฐาน ดังนี้ 

  สำาเนาทะเบียนบ้าน/หนังสือรับรองนิติบุคคล

 þ  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานองค์กรของรัฐ 

 þ   สำาเนาบัตรประจำาตัว.....หัวหน้าค่ายมวย/ผู้ตัดสินกีฬามวย… / สำาเนาใบอนุญาต….จัดรายการแข่งขัน ……

        ออกให้ โดยสำานักงานคณะกรรมการกีฬามวย วันที่ออก…………………...วันที่หมดอายุ……...........…

  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของพยานพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง 

  อื่นๆ.....…………………………………………………...........................…………………..........................………….

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ทางสำานักงานคณะกรรมการกีฬามวยตรวจสอบประวัติ

ของข้าพเจ้า หากปรากฏภายหลังว่าข้อความเอกสารหรือข้อเท็จจริงใดๆ ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมจะปฏิบัติตามคำาส่ัง

ของสำานักงานคณะกรรมการกีฬามวยทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

    จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

           ลงชื่อ……….ลงชื่อผู้รับรอง…...……...ผู้รับรอง

                (…………….ลงชื่อผู้รับรอง…..…….)

           ลงชื่อ………….ลงชื่อพยาน………...พยาน (1)

                (………….ลงชื่อพยาน…..…….)

           ลงชื่อ………….ลงชื่อพยาน………...พยาน (2)

                (…………..ลงชื่อพยาน…..…….)

หมายเหตุ พยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองประจำาตัวประชาชนด้วยแนบสำาเนาบัตร

สำาหรับผู้รับรอง

ตัวอย่าง

หนังสือรับรองผลงานการแข่งขันกีฬามวย
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 การยื่นแบบคำาขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสามารถดำาเนินการได้

 ดังนี้

 1. ยื่นด้วยตนเอง

 2. ยื่นโดยทายาท

 3. ยื่นโดยบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ยื่นแบบค�าขอแทน

 4. ยืน่โดยส�านกังานคณะกรรมการกฬีามวย ในกรณไีม่มทีายาท 

  หรือไม่มีบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือมีแต่ไม่อาจยื่น

  ค�าขอแทนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

 ทั้งนี้ ผู ้ประสงค์ขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ สามารถยื่น

ค�าขอรับสวัสดิการช ่วยเหลือได ้ที่  ส�านักงานคณะกรรมการ

กีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ ส�านักงานการกีฬา

แห่งประเทศไทยทั่วประเทศ

ขั้นตอนการยื่นขอรับสวัสดิการกีฬามวย
ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542

หมายเหตุ

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน32



ตัวอย่าง
แบบค�าขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ

เขียนที่.........................................

วันที่..............เดือน......................พ.ศ. ..............

เรียน  ผู้จัดการกองทุน

     ข้าพเจ้า  นักมวย  ผู้ฝึกสอน  ผู้ตัดสิน

    หัวหน้าค่ายมวย  อื่นๆ ได้แก่ ……………………………………

ชื่อ……………………………………….........………...…....นามสกุล ………......................…………………………………………….

สถานที่ติดต่อ เลขที่บ้าน……….……ตรอก / ซอย………...............…ถนน……........……ตำาบล / แขวง…............….….

อำาเภอ / เขต……...............…………… จังหวัด……………………. รหัสไปรษณีย์…………….โทรศัพท์……………………….

ใช้ชื่อในการแข่งขันกีฬามวย……………….................หรือเป็นเจ้าของค่ายมวยหรือสังกัดค่ายมวย....…........…………

ได้รับ  บาดเจ็บ เจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬามวยโดยตรง    จากอุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬามวย

จนเป็นเหตุให้  บาดเจ็บไม่สาหัส / สาหัส         ทุพพลภาพ    กรณีอื่น…………………………….........

อันเนื่องจากการแข่งขันกีฬามวย / ปฏิบัติหน้าที่ในรายการ …………………………...............……………………………………….....

เมื่อวันที่…………………..................…….…….ณ เวทีมวย …...……………………… จังหวัด…………….........…………….....

        ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ

  ค่ารักษาพยาบาล

  เงินทดแทน

  การสงเคราะห์อื่น ได้แก่ …………………………...................………………………………………..

ทั้งนี้ ข้าพเจ้า  ได้รับความช่วยเหลือ (บางส่วน) จาก …………………………………………………………..แล้ว

  เป็นเงิน …………………..........…… บาท

  ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบคำาขอมาพร้อมนี้ ได้แก่

  บัตรประจำาตัว / ใบอนุญาต  นักมวย   ผู้ฝึกสอน  ผู้ตัดสิน  หัวหน้าค่ายมวย

  รายงานของแพทย์ประจำาสนามมวย / ใบรับรองแพทย์

  ใบสำาคัญค่ารักษาพยาบาล

  อื่นๆ ได้แก่ ………………………………………….............…

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานข้างต้นเป็นความจริง และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกีฬามวยกำาหนดทุกประการ

   

           ลงชื่อ ……………………………………. ผู้ยื่นคำาขอ

                  (………………………..…….….)

หมายเหตุ ให้กาเครื่องหมาย P ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบคำาขอรับ

ความช่วยเหลือสวัสดิการกองทุนกีฬามวย
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  เอกสารการยืน่คำาขอรบัสวสัดกิารสงเคราะห์ “เงนิสวสัดกิาร

  ปลอบขวัญ” 

    ส�าเนาบัตร หรือ สมุดประจ�าตัวนักมวย  / ผู้ฝึกสอน  /

    ผู ้ตัดสิน  / หัวหน้าค่ายมวย 

    ส�าเนาทะเบียนบ้าน

    ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานของรฐั

    ใบรับรองแพทย์ (จาก รพ.ของรัฐ) / บัตรคนพิการ (ถ้ามี)

    ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในวงการกีฬามวย 

    (ด้านการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขัน

    กีฬามวย)

    เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ

    กีฬามวย พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง

 เอกสารการยื่นคำาขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ “ค่ารักษาพยาบาล”

    ส�าเนาบัตร หรือ สมุดประจ�าตัวนักมวย  / ผู้ฝึกสอน  /

    ผู ้ตัดสิน  / หัวหน้าค่ายมวย 

    ส�าเนาทะเบียนบ้าน

    ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานของรฐั

    รายงานของแพทย์ประจ�าสนามมวยและใบรับรองแพทย์

    ที่เข้ารับการรักษาฉบับจริง 
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    ใบประกบคู่มวย และรายการที่เข้าแข่งขันกีฬามวย

    ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

    ใบเสร็จการใช้สิทธิตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

    หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือใช้สิทธิเรียกร้อง

    จากคูก่รณ ีในการรกัษาพยาบาล (ถ้าม)ี

    เอกสารเพิ่มเติมอื่น  ๆ ที่ส�านักงานคณะกรรมการ

    กีฬามวย พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง

 เอกสารการยืน่คำาขอรบัสวสัดกิารสงเคราะห์ “เงนิช่วยเหลอื

 เพือ่การดำารงชพี” ตามระเบยีบคณะกรรมการกฬีามวยข้อ 19 

 ให้จ่ายดงัต่อไปนี้

1. เพื่อการประกอบอาชีพ เอกสารประกอบคำาขอ คือ

    ส�าเนาบัตร หรือ สมุดประจ�าตัวนักมวย/ผู ้ฝึกสอน/

    ผู้ตัดสิน / หัวหน้าค่ายมวย

    ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

    ส�าเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ

    หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

    แผนงานด้านการประกอบวิชาชีพ และแผนที่สถานที่ตั้ง

    ในการประกอบอาชีพ
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    เอกสารเพิม่เตมิอืน่ ๆ ทีส่�านกังานคณะกรรมการกฬีามวย

    พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง

2. เพื่อเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดู เอกสารประกอบคำาขอ คือ

    ส�าเนาบัตร หรือ สมุดประจ�าตัวนักมวย  / ผู้ฝึกสอน  /

    ผู้ตัดสิน  / หัวหน้าค่ายมวย

    ส�าเนาทะเบียนบ้าน

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงาน

    ของรัฐ

    ใบรับรองแพทย์ (จาก รพ.ของรัฐ) / บัตรคนพิการ (ถ้ามี)

    หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

    และบัญชีแนบท้าย 48 โรค 

    เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ

    กีฬามวยพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง

 เอกสารการยื่นคำาขอรับสวัสดิการ “ค่าจัดการศพ”

    ส�าเนาบัตร หรือ สมุดประจ�าตัวนักมวย / ผู้ฝึกสอน /

    ผู้ตัดสิน / หัวหน้าค่ายมวย โดยผู้ยื่นเป็นผู้รับรองส�าเนา

    ถูกต้อง
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    ส�าเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้จัดการศพที่ยื่นค�าขอ 

    และของผู้เสียชีวิต โดยผู้ยื่นเป็นผู้รับรองส�าเนาถูกต้อง

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงาน

    ของรัฐ ของทายาทผู้จัดการศพที่ยื่นค�าขอ และของ

    ผู ้เสียชีวิต โดยผู้ยื่นเป็นผู้รับรองส�าเนาถูกต้อง

    ใบมรณบัตรโดยทายาทผู้จัดการศพเป็นผู้รับรองส�าเนา

    ถูกต้อง

    เอกสารการรับรองเป็นผู ้จัดการศพที่วัด หรือตาม

    ประเพณีศาสนาของผู้เสียชีวิตออกให้

    เอกสารเพิม่เตมิอืน่ ๆ  ทีส่�านกังานคณะกรรมการกฬีามวย 

    พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง

 ผู้ประสงค์ขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ สามารถขอรับเอกสาร

ได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย 

และส�านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ 

ดังนี้

  1. แบบค�าขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการกีฬามวย

  2. หลัก เกณฑ ์การประกอบการพิจารณาและบัญชี

   แนบท้าย 48 โรค 

หมายเหตุ
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หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดู

 เพื่อให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การใหท้นุ ทรพัยส์นิ และประโยชนอ์ื่นใด แกน่กัมวย ผูฝ้กึสอน ผูต้ดัสนิ และหวัหนา้คา่ยมวย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๒๑ การใหค้วามชว่ยเหลอืเพื่อการดำารงชพีเพื่อเปน็คา่อปุการะเลีย้งดจูำานวนเงนิ คา่อปุการะเลีย้งด ูในการนีต้อ่ไป

  ๑. เดือนละ ๕,๐๐๐.- บาท กรณีทุพพลภาพโดยถาวรส้ินเชิง ได้แก่ การบาดเจ็บสาหัสเกินกว่าสามสิบวัน

หรอื ประกอบกจิวตัรประจำาวนัตามปกตไิม่ไดเ้กนิกวา่สามสบิวนั หรอืการบาดเจบ็นัน้เปน็เหตใุหเ้จบ็ปว่ยเรือ้รงั หรอื

สูญเสียแขน ขา มือ เท้า ตา หู หรือสูญเสียความสามารถในการมองเห็น หรือการได้ยิน

  ๒. เดือนละ ๕,๐๐๐.- บาท โรคตามบัญชีกรณีโรคแนบท้ายหลักเกณฑ์ ๔๘ โรค โดยความเห็นแพทย์                     

  ๓. เดือนละ ๔,๐๐๐.- บาท กรณีอันควรแก่การสงเคราะห์อื่น ให้ความช่วยเหลือได้แก่บุคคลท่ีมีลักษณะดังน้ี

    (ก) เจบ็ปว่ยเรือ้รงัซึง่อาจถงึตลอดชวีติเปน็เหตใุห้ ไมส่ามารถประกอบอาชพีการงานใดๆ ไดต้าม

     ปกติโดยความเห็นแพทย์ หรือ

    (ข) เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน โดยความเห็นแพทย์ หรือ

    (ค) ทพุพลภาพถาวรบางสว่นเปน็เหตใุห้ ไมส่ามารถประกอบอาชพีการงานใดๆ ไดต้ามปกต ิโดย

     ความเห็นแพทย์

  ๔. เดือนละ ๓,๐๐๐.- บาท กรณีอันควรแก่การสงเคราะห์อื่น ให้ความช่วยเหลือได้แก่บุคคลท่ีมีลักษณะ ดังน้ี

    (ง) มีฐานะยากจนและไร้ผู้อุปการะเล้ียงดู ได้แก่ การไม่มีรายได้หรือการมีรายได้เฉล่ียต่ำากว่าเกณฑ์

     ความจำาเป็นข้ันพ้ืนฐานและให้รวมถึงการอาศัยอยู่ในครอบครัวท่ีไม่มีรายได้หรือมีรายได้ถวัฉลีย่

     ต่อคนต่ำากว่าเกณฑ์ความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน

    (จ) มีฐานะยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูมีฐานะยากจน ได้แก่ 

     ไม่มีบ้านหรือที่อยู่อย่างอื่นในลักษณะเดียวกันและอยู่อาศัยในบ้านหรือที่อยู่อย่างอื่นใน

     ลกัษณะเดยีวกนัโดยตอ้งจา่ยเปน็เงนิคา่เชา่หรอืเงนิคา่ทีอ่ยูอ่ยา่งอื่นในลกัษณะเดยีวกนัและให้

     ความหมายรวมถึงการอาศัยอยู่ในสถานที่อย่างอื่นที่ ไม่เหมาะสมสำาหรับการอยู่อาศัย

หมายเหตุ : - การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อการดำารงชีพเพื่อเป็นค่าอุปการะเล้ียงดู คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง

อาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือความเหมาะสม โดยจัดสรรเงินให้ตามข้อเท็จจริงตามระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย 

  - ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรองทำาหน้าท่ีในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการสงเคราะห์

และมีอำานาจจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและหัวหน้าค่ายมวย เมื่อคณะอนุกรรมการ

กล่ันกรองจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งแล้วให้รายงานให้ คณะกรรมการกีฬามวยทราบ

มติประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตัวอย่าง
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา

และ บัญชีแนบท้าย 48 โรค
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บัญชีโรคแนบท้ายหลักเกณฑ์ ประกอบการพิจารณาการขอรับสวัสดิการจากกองทุนกีฬามวย

ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542

  ๑. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancers)

  ๒. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหัวใจวาย ครั้งแรก 

   (First Acute Myocardial Infarct / First Heart Attack )

  ๓. การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Surgery)

  ๔. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement Surgery)

  ๕. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันแบบสมบูรณ์ (Major Complete Stroke)

  ๖. โรคเน้ืองอกสมองท่ีต้องได้รับการผ่าตัดสมอง (Brain Tumor Requiring Brain Surgery)

  ๗. การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำาคัญ (Major Organ Transplantation)

  ๘. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)

  ๙. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติค

   (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery)

  ๑๐. โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสมำ่าเสมอ 

   (Chronic Renal Failure Requiring Regular Renal Dialysis)

  ๑๑. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

  ๑๒. โรคแผลไฟไหม้นำ้าร้อนลวกเป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)

  ๑๓. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน

   (Brachial Plexus , Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)

  ๑๔. โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neuron Disease)

   ๑๕. ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegtative State) (ภาวะที่สมองใหญ่ของผู้ป่วย

   ถูกทำาลายไปกว้างขวางอย่างมาก ทำาให้ผู้ป่วยไม่สามารถรับรู้ ได้)

  ๑๖. การสูญเสียการได้ยินอย่างสมบูรณ์ (Total Deafness)

  ๑๗. การสูญเสียความสามารถในการพูดอย่างสมบูรณ์ (Loss of Speech)

  ๑๘. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)

  ๑๙. โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic Dissection)

  ๒๐. โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)

  ๒๑. โรคหลอดเลือดโป่งพองในสมองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด

   (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)

  ๒๒. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย (Acute Bacterial Meningitis)

  ๒๓. โรคระบบประสาทพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)

  ๒๔. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
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  ๒๕. โรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริโธมาโตซูส (โรคภูมิแพ้ตัวเอง หรือ โรคพุ่มพวง)

   (Systemic Lupus Erythematosus หรือ โรค S.L.E.)

  ๒๖. การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Surgery to the Aorta) 

  ๒๗. โรคไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) 

  ๒๘. โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)

  ๒๙. โรคไวรัสตับเอกเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)

  ๓๐. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)

  ๓๑. ภาวะหมดสติ (Coma)

  ๓๒. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)

  ๓๓. โรคมลัตเิพลิ สเคลอโรซสิ (Multiple Sclerosis) (มคีวามบกพรอ่งของระบบประสาททีเ่ปน็

   ถาวรและมีความพิการทั้งทางร่างกายและการนึกคิด)

  ๓๔. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)

  ๓๕. การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่เกิดสภาวะโค้งงอโดยไม่ทราบสาเหตุ

   (Surgery for Idiopathic Scoliosis)

  ๓๖. โรคปอดระยะสุดท้าย (End stage Lung Disease)

  ๓๗. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)

  ๓๘. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซำ้าและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)

  ๓๙. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)

  ๔๐. การสูญเสียการดำารงชีพอย่างอิสระ (Loss of independent Living)

  ๔๑. โรคถุงนำ้าในไต (Medullary Cystic Disease)

  ๔๒. โรคเน้ือเยื่อพังผืดอักเสบติดเช้ือและเป็นเน้ือตาย (Necrotising Fasciitis or Gangrene)

  ๔๓. โรคแรงดันในหลอดเลือดปอดสูงโดยหาสาเหตุไม่ได้ (Primary Pulmonary Arterial)

  ๔๔. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma)

  ๔๕. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)

  ๔๖. โรคลำาไส้อักเสบที่เป็นแผล (Severe Ulcerative Colitis or Cronh’s Disease)

  ๔๗. ตาบอด (Total Blindness)

  ๔๘. การขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือการใช้สายสวนอื่น เพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจ

   (Angioplasty & Other Invasive treatment For Coronary Artery)

ความเห็นของแพทย์เพิ่มเติม

   .............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ 

              (...................................................)

                 แพทย์ผู้ตรวจ
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

นายวิทยา  แต่งตั้ง

นายสมประสงค์  มั่งคั่ง

*นายศาสตรา  ศีลเตช

นายทวิสร์  กิจสมัคร

นายทรงศักดิ์  ถาวรศักดิ์

นายอนันต์  ชุ่มชื่น

นายงาม  เทียมเสมอ

นายชาญ  อินทรรัตน์

นายสาร์  ศรีจันทร์

นายพงษ์ศักดิ์  กุลธารี

นายสัญญา  ฉายบุญสุข

*นายสุรินทร์  ผิวสังข์

*นายสมศักดิ์  เสมา

จ.ส.อ.พิรุณ  สุขเหลือ

นายเสริมพงศ์  นิยมสินธ์

นายสงคราม  ประเสริฐ

จ.ส.อ.ประวิทย์  ทองนาค

นายบุญให้  คงชื่น

นายปั้นหยา  มั่นศรี

*นายอ�านาจ  จันทอุต

นายสวย  นาคสาม

นายสมศักดิ์  ศรีจันทร์

นายพิณ  เปลี่ยนเกิด

นายชุมพล  บ�ารุงศรี

นายประเสริฐ  น้อยเพ็ง

นายสมเดช  นาคณรงค์

ส.อ.สุภาพ  ศรีชัย

นายทวีศักดิ์  ส�าเภาพงศ์

นายวิษณุพงศ์  สุจรี

นายกรรณธรรม คล่องพิทยกุล

นายเจริญ  ชูมณี

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

3 มี.ค. 46

4 มี.ค. 46

4 มี.ค. 46

4 มี.ค. 46

4 มี.ค. 46

4 มี.ค. 46

4 มี.ค. 46

4 มี.ค. 46

4 มี.ค. 46

4 มี.ค. 46

4 มี.ค. 46

4 มี.ค. 46

4 มี.ค. 46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

/2546

ร.ต.ส�าราญ  อยู่คุ้มญาติ

พ.อ.สมศักดิ์  โสรธร

นายชอฮั่ง  แซ่หลาย

นายศุภชัย  กาญจนเลขา

นายมนตรี  ทรงอยู่

นายประวัติ  มาโนช

นายสนอง  อาจทวีกุล

นายแดง  พุดบัวดง

นายฉกาจ  พูนไชย

นายประเกียรติ  คบสหาย

นายอภิชาติ  ประสงค์สุข

พ.อ.อ.ศรีภูมิ  ปิ่นสุวรรณ

นายสมมาตร  ภักดีรัตน์

นายอรรณพ  พงษ์สวัสดิ์

นายสุเทพ  ทับสุข

นายเหล็กกล้า  พวงจันทร์

นายธวัช  โอดจันทึก

นายบรรจบ  เมตตาจิตต์

นายวัยวุฒิ  ใยผุย

นายสมพงษ์  พงค์พียะ

*นายสมพงษ์  ดนตรีเจริญ

นายเลิศฤทธิ์  สุดสงวน

นายประสิทธิ์  ชอบพิมาย

นายชัยยุทธ  ปาวรีย์

ร้อยตรีเดชฤทธิ์  ศรีนพ

นายอภิรัฐ  เจือจันทร์

พ.ท.ประทุม  กล่อมจรูญ

จ.ส.อ.วีระศักดิ์  คชาวงศ์

นายร�าเพย  สุขวิเศษ

นายบัวพันธ์  จันทะบุตร

นายเลิศชัย  พลาทรปริรักษ์

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

29 ม.ค. 46

29 ม.ค. 46

29 ม.ค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

28 พ.ค. 46

28 พ.ค. 46

28 พ.ค. 46

28 พ.ค. 46

28 พ.ค. 46

28 พ.ค. 46

28 พ.ค. 46

28 พ.ค. 46

28 พ.ค. 46

28 พ.ค. 46

28 พ.ค. 46

29 ม.ค. 46

29 ม.ค. 46

ผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการกีฬามวยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จาก ส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

จ.ส.อ.พิพัฒน์ ศรีเสน่ห์ 

นายค�าเศียร เพียช่อ

ร.ท.วิชัย  ราชานนท์

นายสุรินทร์  เพชราวุธ

นายเรวี  ระบิลเวทย์

นายอนันต์ ชาญกล้า

นายบุญมี กาวิล

นายสงคราม  เกษากิจ

ร.ท. ปราศรัย ดาวเรือง

นายสุพัฒน์ พลชารี

นายสุวรรณ โสมบุญเสริม

จ.ส.อ.พัฒน์ บุญปิ่มใจ

นายวรพจน์ อินทรเสน

นายสายหยุด แจ่มมณี

จ.ส.อ.เกษม พันธุ์อุบล

นายวิรัช ไชยศรีสวัสดิ์

ด.ต.ภิรมณ์ พุทธรักษา

นายธงชัย นุริตมนต์

ร.ต. วินิจ ใจหลัก

นายดุสิต บุญพัฒนาภรณ์

*นายเสงี่ยม แววงาม

นายอดิศักดิ์ สวยรูป

นายสุพจน์ อ่อนบุญมี

นายอุเทน ทองอร่าม

นายวัลลภ สวนส�าราญ

*ร.ต.อ.พเยาว์ พูลธรัตน์

พระภิกษุวีระ ฤกษ์สะอาด

จ.ส.อ.ชวาล ทองถิ่น

นายบุญส่ง มั่นศรี

นายวุฒิชัย วงษ์จินดา

พ.ต.ท.เริงศักดิ์ ศรีเจริญ

*นายปรีชา  เพชรี

นายพัด  คงรัมย์

นายสุวิทย์  บ�ารุงไร่

นายสมชาย  ศรีนพ

29 ม.ค. 46

29 ม.ค. 46

29 ม.ค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

4 ม.ีค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

19 ก.ย. 46

19 ก.ย. 46

19 ก.ย. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

20 พ.ค. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

นายปัญญา  ยศตะโคตร

นายแบน  ไทยสงเคราะห์

นายมิตร  มั่นแดง

นายยอด  เกิดกูล

นายปรีดา  เตียอ�ารุง

นายทวีศักดิ์  ส�าเภาพงษ์

นายกู้น้อย  มหัทถพงษ์

ดาบต�ารวจเวก  มุขเงิน

นายทองใบ  มั่นคง

*นายยอดยิ่ง  วงศ์ศรี

ร.ต.สามารถ  กล้าเชิงรบ

*นายมงคล  วงษ์ชมพู

นายบุญเลิศ  แสนวิเศษ

นายสุเทพ  พูลสวัสดิ์

นายเกษม  ประไพศรี

*นายสุพจน์  จันทศร

นายไมตรี  เนตรมณี

นายวิเชียร  ขาวพันธุ์

นายเยื้อน  ทับจุมพล

นายสมศักดิ์  อินทมรหะ

นายเต็ม  ปิดตาทะโน

นายด่วน  สมานมาก

ร.ต.นรินทร์  ยอดชลูด

นายวิสุทธิ์  แสนกล้า

นายไพลิน  ดอกจันทร์

นายไพฑูรย์  จิตต์เที่ยง

นายณนชพงศ์  ศรีสุข

นายสมร  ช่างตี

นายเชน  ดอกจันทร์

นายวีระ  ดอกจันทร์

นายเสวก  ตันสาโรจน์

นายอุทัย  คุณจันทร์สมบัติ

นายศรัณย์  ศราวณานนท์

นายมานพ  อภิบาลศรี

นายมีพากเพียร  โต๊ะกังวาล

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

17 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46
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ชื่อ - สกุล

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2546

 /2547

 /2547

 /2547

 /2547

 /2547

 /2547

 /2547

 /2547

 /2547

 /2547

นายก�าธร  นาควารี

นายเชือ่ม  เกตศุริิ

นายสมชาย  ศรตีณัฑ์

นายเบือ้ง  วรรณทอง

*นายสมศกัดิ ์ อนิทรไชย

ด.ต.กติต ิ รตภิมูิ

น.ท.นติย์  ยงัถาวร

นายไพโรจน์  ดอกจนัทร์

*นายนเรศ  เสถยีรศรี

นายวทิยา  ป่ินเกษ

นายวสนัต์  ช�านาญเมธนีนท์

พระบรรจง  เกดิค�า

นายไชยยศ  บญุยรตัพนัธุ์

นายกติตนินัท์  วทุธจินิดา

นายชเูดช  ยอดชลดู

นายฤทธกิร  อคัรนาวนิ

นายสมัพนัธ์  หมัน่กจิ

ส.ต.อ.เสมา  ทพิย์ครีี

*นายฉลาด  ยอดชลดู 

นายสวุศิษิฐ์  ดลิกวลิาศ

นายประเวศน์  พลเชยีงขวาง

นายงาน  พลฤทธิ์

นายพชิยั  สวุฒัน์ลมิป์

*นายเอกศกัดิ ์ บนุนาคประเสรฐิ

ร.ต.พฒุ  ผจญัฉกาจ

นายเสมอืน  กสุารมัย์

นายสมพนัธุ ์ จนัทรา

นายพดัถริะ  พงษ์ธนู

นายมนสั  เมตตานนท์

นายสจุนิต์  สนพบิลูย์

นายค�า  กนัทะวงค์

นายช�านาญ  รากค�า

นายเชือ่ม  พวงแก้ว

นายพรแก้ว  ลิม้มงคลชยักลุ

นายเทอดพงศ์  มจัฉาวานชิ

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

19 พ.ย. 46

9 ธ.ค. 46

12 ธ.ค. 46

29 ธ.ค. 46

3 ก.พ. 47

15 ม.ีค. 47

19 ม.ีค. 47

25 ม.ีค. 47

29 ม.ีค. 47

20 เม.ย. 47

20 เม.ย. 47

20 เม.ย. 47

6 พ.ค. 47

6 พ.ค. 47

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

/2547

นายบญุมาก  บวัพนัธ์

นายอทุศิ  บ�ารงุไร่

นายสมศกัดิ ์ อดุมดนั

นายส่งเสรมิ  ทองเปราะ

นายก�าพล  โตสงวน

ส.อ.จวน  คมินารกัษ์

ส.ต.อ.เสมา  ทพิย์ครีี

นายวเิชยีร  ไม้จนัทร์

นายธรีะพร  แสงอะโน

นายธรีพงษ์  แสงอะโน

นายสมชาย  อภชินสขุ

นายขจรศกัดิ ์ บญุชจูติต์

นายเรวตั  โชตจินัทกึ

นายบญุเลศิ  พบิลูศลิป์

ด.ต.นรเสฏฐ์  ตูเ้งนิ

นายพนิจิ  พนัธ์ปัญญา

นายธนกร  พรหมนชุานนท์

นายวนิยั  เปลีย่นอ�ารงุ

นายลา  ก๋าติบ๊

นายผนิ  วงศ์อคัรพนธ์

นายสมศกัดิ ์ พลาพล

*นายเตมิ  ไทยประเสรฐิ

นายนพินธ์  เลศิจนัทร์

นายจนัทร์  ดจีนัทร์

นายจ�ารสั  น้อยมาต่วน

นายเยาว์  เสง็ประสาร

นายส�าเรงิ  แก้วด�า

นายศกัดา  โภคาพานชิย์

นายสชุาต ิ ก้งเส้ง

นายบรรจง  เรอืงศรี

นายปราโมทย์  ถงึแก้ว

นายล�าจวน  กลดัแป้น

นายสทิธิ ์ สายอยู่

นายวชิติ  แช่มช้อย

นายสมนกึ  เหลอืงประเสรฐิ

24 พ.ค. 47

30 ม.ิย. 47

30 ม.ิย. 47

7 ก.ค. 47

27 ส.ค. 47

27 ส.ค. 47

27 ส.ค. 47

27 ส.ค. 47

27 ส.ค. 47

27 ส.ค. 47

27 ส.ค. 47

27 ส.ค. 47

31 ส.ค. 47

31 ส.ค. 47

31 ส.ค. 47

11 ต.ค. 47

11 ต.ค. 47

11 ต.ค. 47

11 ต.ค. 47

11 ต.ค. 47

23 พ.ย. 47

23 พ.ย. 47

23 พ.ย. 47

23 พ.ย. 47

23 พ.ย. 47

23 พ.ย. 47

23 พ.ย. 47

23 พ.ย. 47

23 พ.ย. 47

15 ธ.ค. 47

15 ธ.ค. 47

15 ธ.ค. 47

15 ธ.ค. 47

15 ธ.ค. 47

15 ธ.ค. 47
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ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

นายทนิกร  สรุยิกลุ ณ อยธุยา

นายณรงค์  สวสัดี

นายสมบรูณ์  ทองไทย

นายพชัรรฐั  สายะศริิ

นายวนิยั  เขม็กลดั

นายวทิยา  สมวาจา

นายพชิติ  สายกลิน่

นายสนัน่   เครอืใจวงั

นายพายพั  อนิต๊ะนอน

นายศศลกัษณ์  ก้อนแก้ว

นายส�าราญ  ศรสีวสัดิ์

นายสพุศิ  นชุนาง

นายเสถยีร  หอมชะมด

นายส�าเรงิ  ป้ันประดษิฐ์

นายศกัรนิทร์  นลิเสถยีร

นายสะมะแอ  บอืเฮง

นายพนั  สงชนะ

นายเหลอื  ศรพีรหมทอง

จ.ส.อ.เชีย่วชาญ  ไชยกลุ

นายศกัรนิทร์  คงบญุ

นายวเิชยีร  ยอดศรี

นายจ�าเรญิ  คงทน

นายสนุทร  สระศรี

นายสมเดช  สายธนู

ส.ต.ทองด ี พลาสรูย์

นายอิม่  ใจหาญ

นายอ�าคา  พนัธ์ดี

นายอทุยั  จนุเสรมิ

นายถนอม  วรรณปูถมัภ์

นายเจรญิ  มลทองหลาง

นายเรอืง  งามแยะ

นายอ�านวย  ส�ารวมรมัย์

นายสมภพ  ศรช่ีวย

นายชาญ  ยิง่หาญ

นายทว ี กลบัหอม

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

31 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

18 เม.ย. 48

18 เม.ย. 48

18 เม.ย. 48

18 เม.ย. 48

18 เม.ย. 48

18 เม.ย. 48

18 เม.ย. 48

18 เม.ย. 48

18 เม.ย. 48

18 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

/2547

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

นายธนาพล  ลมิปโนภาส

นายไพโรจน์  ดล้ีวน

นายสมภพ  ชาญสมร

นายชืน่  หาญเหลีย่มเพชร

นายแหลมทอง  ฝอดสงูเนนิ

พระบญุเรอืง  ปภสัสโร

ร.อ.สมชาย  วจิารณบตุร

นายประนอม  อมัพนิย์

ส.อ.วรจนัทร์  นยิมจนัทร์

นายแก้ว  ยอดชลดู

นายสรุศิกัดิ ์ สมควรทดั

นายประทมุ  ถกูหมาย

นายกวน  ยอดชลดู

นายสนทิ  สวยรปู

ร.ต.ต.ประจกัษ์  จารตัน์

นายพนั  อนินะปสุะ

นายทพิถาวร  อ่อนกล�า่ผล

นายประเสรฐิ  สทุธพิฒัน์อนนัต์

นายสรุะธรรม  ศรแสง

นายชมุพล  แนวณรงค์

นายมานติย์  ส�าลรีาช

นายอาวธุ  จนัทร์ดี

นายประยรู  หอมขจร

นายจรีพนัธ์  จนัทร์ดี

นายบญุงาม  ดษิฐประชา

นายเอกพล  คล้ายข�า

นายเผยีน  ลอยสะเทือ้น

นายนฐัพล  สวสัดี

นายนคิม  มาแดง

นายกติตคิณุ  อยูบ่ญุวจิติร

นายสนิ  เปียทอง

นายอทุยั  เวยีงแก้ว

นายฉตัรชยั  พนัธุพ์ฒันานนท์

ร.ต.พลูสวสัดิ ์ ศภุกนัทนานนท์

นายรนัดา  นรินัดร

15 ธ.ค. 47

25 ม.ค. 48

25 ม.ค. 48

7 ก.พ. 48

8 ก.พ. 48

16 ก.พ. 48

18 ก.พ. 48

18 ก.พ. 48

18 ก.พ. 48

22 ก.พ. 48

22 ก.พ. 48

22 ก.พ. 48

22 ก.พ. 48

22 ก.พ. 48

22 ก.พ. 48

22 ก.พ. 48

22 ก.พ. 48

14 ม.ีค. 48

14 ม.ีค. 48

21 ม.ีค. 48

21 ม.ีค. 48

21 ม.ีค. 48

21 ม.ีค. 48

21 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

31 ม.ีค. 48

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน44



ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

นายอนศุษิฐ์ ชวูงศ์เสนาวรรณ

นายแก้ว  เกษรล�า้

พ.ท.นรนิทร์  ทบัทมิทอง

นายญาต ิ พรหมบตุร

นายสมควร  สงิห์พลี

นายประเสรฐิ  จนัทวงษ์

นายเสทือ้น  บวัประดษิฐ์

นายสมบญุ  ทบัเมฆา

พ.อ.อ.วริตั ิ ดษิฐสพิร

นายสเุทพ  สวยรปู

นายค�าด ี แสวงพนัธ์

นายประสทิธิ ์ ไหมทอง

นายวชิยั  พฒุขาว

นายสมโภชน์  ทบัทมิทอง

นายสงคราม  จนิามา

*นายเพยีร  อนิทราวธุ

นายสงิห์โต  ทุง่เก้า

นายประสทิธิ ์ จติเทพ

นายบญุม ี แผ่นค�า

นายมนญู  สนุทรโรจน์

นายพจน์  แกมกล้า

นายสทิธพิงศ์  โสรเนตร

นายสมพงษ์  จนิดาศรี

นายป่ินทอง  วงค์ปัญญา

พระอธกิารศรบีตุร สจุติโฺต

นายสถติย์  ทองนาเพยีง

นายอนนัต์  ผวิค�า 

นายมานะ  กล้าหาญ

นายวชิาญ  ค�าพนัธ์

นายบญุชวน  ยิง่แสวงดี

นายพนสั  ศรอีนตุร

นายศภุชยั  แก้วภกัดี

พระครวูสิษิฐ์ ฐ ฺธมโฺม

นายบญุม ี สมศรี

นายสทุศ  วนิจิฉยั

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

25 เม.ย. 48

19 พ.ค. 48

19 พ.ค. 48

19 พ.ค. 48

19 พ.ค. 48

19 พ.ค. 48

7 ม.ิย. 48

7 ม.ิย. 48

7 ม.ิย. 48

7 ม.ิย. 48

7 ม.ิย. 48

7 ม.ิย. 48

7 ม.ิย. 48

7 ม.ิย. 48

7 ม.ิย. 48

7 ม.ิย. 48

8 ม.ิย. 48

8 ม.ิย. 48

8 ม.ิย. 48

8 ม.ิย. 48

8 ม.ิย. 48

8 ม.ิย. 48

8 ม.ิย. 48

8 ม.ิย. 48

8 ม.ิย. 48

7 ม.ค. 48

7 ม.ค. 48

21 ม.ิย. 48

21 ม.ิย. 48

21 ม.ิย. 48

21 ม.ิย. 48

23 ม.ิย. 48

23 ม.ิย. 48

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

ร.ต.วสิทุธิ ์ สายกลิน่

นายพ ุ เกดิโชค

นายสพุล  แสนมงคล

นายวโิรจน์  นชุพงษ์

นายค�าสงิห์  แก้ววเิดช

นายรุง่  ปานแก้ว

นายคมสนั  บตุรเลศิ

นายมงคล  วงษ์ษา

นายสนัน่  บญุยงั

*นายเจยีม  อาสนานิ

นายอรณุ  พนัธุส์มบตัิ

นายประกลุ  พนูสวสัดิ์

นายชยัประเดมิ  เนยีรศริิ

นายไพฑรูย์  นพเกยีรติ

นายสมนกึ  สมนกึในธรรม

นายวชัระ  ค�าสงิห์

นายแน่น  แนวโปธา

นายไพบลูย์  มงคลชยั

ส.อ.อสิระพงศ์  อสิระพงสกลุ

นายสพุนิ  ศรตีมัภวา

นายอรรถพงษ์  ดทีัว่

นายสงิห์  บญุเสรมิ

นายสมรอ  งามยิง่

นายสมศกัดิ ์ กฤษณะเดชา

นายพรชยั  ชืน่นรินัดร์

ร.ต.ต.สฤษดิ ์ อ่อนทอง

ร.ต.ต.ววิฒัน์  สอนธรรม

นายวาด  เหมอืงจา

นายประเสรฐิ  รสเข้ม

นายเชวง  เขาบาง

นายวลิาศ  วนัดี

นายสนิธพ  วงศ์อรนิทร์

นายอนนัต์  ส�าลรีาช

นายไสว  ทุง่สาม

พ.ต.ผดงุเกยีรต ิ สทิธด่ิาง

23 ม.ิย. 48

23 ม.ิย. 48

23 ม.ิย. 48

23 ม.ิย. 48

23 ม.ิย. 48

23 ม.ิย. 48

23 ม.ิย. 48

23 ม.ิย. 48

29 ม.ิย. 48

29 ม.ิย. 48

29 ม.ิย. 48

29 ม.ิย. 48

29 ม.ิย. 48

13 ก.ค. 48

13 ก.ค. 48

13 ก.ค. 48

13 ก.ค. 48

13 ก.ค. 48

13 ก.ค. 48

13 ก.ค. 48

13 ก.ค. 48

13 ก.ค. 48

13 ก.ค. 48

13 ก.ค. 48

13 ก.ค. 48

13 ก.ค. 48

18 ก.ค. 48

18 ก.ค. 48

18 ก.ค. 48

26 ก.ค. 48

26 ก.ค. 48

28 ก.ค. 48

28 ก.ค. 48

28 ก.ค. 48

8 ส.ค. 48
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

นายโชคด�ารงค์  นวินิรมัย์

นายกหุลาบ  แสนจนัทร์ 

นายบญุส่ง  มาประจวบ

นายเพง็  ตรองเงนิ

นายวนิยั  ภาชะโน

นายทอง  พดูเพราะ

นายคนงึ  มทีอง

นายช�านาญ  มทีอง

นายสอาด  รายพมิาย

นายพรพฒุ ิ รายพมิาย

นายชติ  นลินาคะ

นายเสถยีร  รยิาค�า

นายหลง  ไสยาด

นายสมัฤทธิ ์ คดิดี

นายสนัต์  ดงัก้อง

นายเปล่ง  ศรใีจวงศ์

นายกว ี เครือ่งดี

นายประยรู  สมศกัดิ์

นายเจรญิ  อนิตานอน

นายสงคราม  เครอืแก้ว

นายสมยศ  เครอืแก้ว

นายเอกชยั  เครอืแก้ว

นายสงัวาลย์  ชยัภา

นายวรีะชยั  สวุรรณรตัน์

นายจรลั  วรีะสขุ

นายโกศล  มาตเุวช    

นายสมพงศ์  สวุรรณรตัน์

นายนยิม  ลกัษณะแพ่ง

นายเกรยีงฤทธิ ์ จติภกัดี  

นายประสทิธิ ์ พรหมศร  

นายพชิยั  พรหมเจรญิ  

นายชาญวทิย์  สนธเิปรม

นายอนนัต์  เจรญิสขุ

นายนทิศัน์  คเณศวงศ์

นายสนิธพ  แสนปัญญา

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

27 ก.ย. 48

27 ก.ย. 48

27 ก.ย. 48

27 ก.ย. 48

27 ก.ย. 48

27 ก.ย. 48

27 ก.ย. 48

27 ก.ย. 48

27 ก.ย. 48

27 ก.ย. 48

27 ก.ย. 48

30 ก.ย. 48

30 ก.ย. 48

30 ก.ย. 48

30 ก.ย. 48

30 ก.ย. 48

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

นายช�าเลอืง  กรานต์ประโคน

นายชมุพล  ศรสีวุรรณ

นายสเุทพ  หาญกลาง

นายสนุทร  กล้าปีกแดง

นายประเทอืง  มิง่พฤกษ์

นายเลือ่น  ดอกรกั

นายอนนัต์  เกตสุ�าเภา

นายฟีน  โกวนั

นายเสรมิ  รกัษา 

นายสมชยั  อคัราช 

นายสาย  พลวูงค์

นายวโิรจน์  แห้วสโุน

นายเฟือง  บญุมี

นายจบั  ณรงัศรี

นายสวุชัชยั  กลอมรพนัธ์

นายทอง  นาประโคน

นายบญุเลีย้ง  เชาว์รมัย์

นายประพนัธ์  ค�าชา

จ.ส.ต.เตมิ  ยอดจงรมัย์

นายสง่า  ด�าชมุแสง

นายเหลยีน  อาญาเมอืง

นายไก่  เกษาโร

นายสนัน่  คะรรุมัย์

นายสมทบ  โตสกลุ

นายสรวศิ  พชิญ์ประเสรฐิ 

นายสวุรรณ  ศลิปายะ

นายปรฐีวฒัน์  ซ่อมไธสง

นายคล้าย  ประจนักลาง

นายจนัทา  สมิวเิศษ

นายอฑัฒ์พงษ์  กนัสมุาโส

นายสอิง้  แปลกรมัย์

นายคอย  เกษาโร

นายชนนิทร์  บ่วงรมัย์

นายบงัคม  รกัภกัดี

นายสวัน่  รกัภกัดี

8 ส.ค. 48

22 ส.ค. 48

22 ส.ค. 48

22 ส.ค. 48

22 ส.ค. 48

22 ส.ค. 48

26 ส.ค. 48

5 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

19 ก.ย. 48

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

นายสมชาย  หลวงทพิย์

นายสเุทพ  จนัทมิา

นายทววีฒัน์  สทุธิ

นายบรูพา  สดุเส้นผม

นายกติตพินัธ์  นนัทเิดชาพนัธ์

นายบญุต่อ  ขาวงาม

นายยิม้  เครอืลดัดา

นายทองอนิทร์  วรรณทวี

นายทว ี จนัทขมัมา

นายอดุมศกัดิ ์ เชือ้สาย

นายอ�านวย  บญุมี

นายสบุรรณ์  โสมก�าศรด

นายเชือ่ง  มทีอง

นายเฉยีบ  ชนะกลู

นายงาม  บญุมี

นายพลูศกัดิ ์ สวสัดิพ์นู

นายสนอง  บญุมี

นายทองใบ  บญุมี

นายบญุ  แป้นนรนิทร์

นายชนะ  เหมราช

นายล�าพอง  บญุมี

นายสขุชยั  มนตรชียัววิฒัน์

นายนาวนิ  ชลนาวี 

นายวนิยั  แสนพนัธุร์ุง่

นายชศูกัดิ ์ น่วมแก้ว

นายอภศิกัดิ ์ จงิตงจติศกัดิ์

นายพนิจิ  พศิลมื

นายชยั  บรรยงค์

นายพา  บ�ารงุการ

นายสมาน  แสงสวย

นายชยั  อนิทอง

นายฤทธชิยั  บญุสยุา

นายเลศิ  ศรพีรหมทอง

นายนคิม  พชิยัรตัน์

นายจนัทร์  สขีนัธ์

30 ก.ย. 48

30 ก.ย. 48

4 ต.ค. 48

4 ต.ค. 48

4 ต.ค. 48

4 ต.ค. 48

4 ต.ค. 48

4 ต.ค. 48

4 ต.ค. 48

4 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

10 ต.ค. 48

12 ต.ค. 48

12 ต.ค. 48

12 ต.ค. 48

12 ต.ค. 48

12 ต.ค. 48

13 ต.ค. 48

13 ต.ค. 48

13 ต.ค. 48

17 ต.ค. 48

17 ต.ค. 48

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

นายบญุธรรม  สคุนัธมาลา

นายลนู  ดอนดง

นายสขุเกษม  ปณุณรตัน์

นายไชยณรงค์  เขือ่นพนัธ์

นายแดน  เขือ่นเก้า

นายสาธติ  พลูเพิม่

นายวชิาญ  กฤตยิะโชติ

นายสมมิง่  คนเทีย่ง

นายสวาท  จนิรมัย์

นายสขุ  ชดุจนี

นายเทีย่ง  โตครีี

นายกิม่  ชืน่ใจดี

นายบญุส่ง  ดวงนลิ

นายอ�านวย  แก้วระวงั

นายอาจ  โสมก�าสด

นายจอด  โสมก�าศรด

นายพลูสขุ  ดวงนลิ

นายจอม  บญุพริณุ

นายจอด  ตดึสนัโดษ

นายล้อม  ขาวปะค�า

นายประกนั  ดวงนลิ

นายประมวล  บรูณะ

นายบญุม ี หาญวารี

ด.ต.ขจร  ถิน่ทพิย์

นายอนิทร์สม  ไชยชาววงศ์

นายเดช  ชุม่ถนอม

นายประเสรฐิ  พวงศริิ

นายบญัญตั ิ ประยงค์หอม

นายกอเซม็  เจ๊ะดอเลาะห์

นายวริชั  องอาจยทุธนากร

นายวงค์เดอืน  สงิห์จนัทร์

นายสวุพล  พนมวงศ์

นายววิรรธน์  เตชะพงศ์พศิาล

นายฤทธิ ์ ชดิสงูเนนิ

ร.ต.ประทปี  ชาวโพธิค์อย

17 ต.ค. 48

17 ต.ค. 48

17 ต.ค. 48

17 ต.ค. 48

17 ต.ค. 48

17 ต.ค. 48

17 ต.ค. 48

17 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

21 ต.ค. 48

4 ต.ค. 48

4 ต.ค. 48

4 ต.ค. 48

9 พ.ย. 48

9 พ.ย. 48

15 พ.ย. 48

15 พ.ย. 48

15 พ.ย. 48

17 พ.ย. 48

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน47



ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

นายทองฤทธิ ์ ส�าคญัยิง่

นายอ�านวย  ทองศรี 

นายบญุยงั  ลีเ้จนยนต์

นายสนุนัท์  พรานเนือ้

นายชาตร ี พนัธรุตัน์

นายมานพ  นาตนั

นายสวาสดิ ์ สระศรี

นายวฒัน์  ฤาดี

นายโสภณ  คชชา

*นายประทปี  ชืน่ค้า

นายสมคัร  สวนสม

นายสมเกยีรต ิ แสงอาทติย์

นายวาด  วงศ์ราษฎร์

นายสมพร  พรมวงั

นายอาณตั ิ ระมงั

นายค�า  สจุาค�า

นายพทิยา  คนบญุ

นายสายนัต์  อนิต๊ะวงค์

นายประพนธ์  เยน็ล�ายอง

นายชลติ  มากคง

พระวชิาญ  กติตสิทโท

นายวรีะชยั  ไพบลูย์

นายช�านาญ  แก้วกติตวิฒัน์

นายเดชณรงค์  วเิชยีรสนัต์

นายมานติ  มลูอนิตา

นายณฐัพฤทธิ ์ชยัวรรณชญาน์

นายอดลุย์  ทะนนัชยั

นายประเสรฐิ  น้อยเพง็

นายน�า้หวาน   โท้ทอง

นายสธุน  การมวย

นายประยงค์  ถงึรอด

นายชชูพี  รจุยิาปนนท์

นายสธุ ี ดสีม

นายเพยาว์  ฉตัรทอง 

นายสมพงษ์  ห่านสกลุ

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

24 ก.พ. 49

28 ก.พ. 49

14 ม.ีค. 49

14 ม.ีค. 49

4 เม.ย. 49

4 เม.ย. 49

4 เม.ย. 49

4 เม.ย. 49

4 เม.ย. 49

4 เม.ย. 49

4 เม.ย. 49

4 เม.ย. 49

5 เม.ย. 49

5 เม.ย. 49

5 เม.ย. 49

5 เม.ย. 49

28 เม.ย. 49

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2548

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

นายสมพงษ์  แมตสอง

นายมานพ  แมตสอง

ร.ต.ทวปี  ชืน่ค้า

นายประดษิฐ์  ตรงสญูดี

นายก้องเกยีรต ิ สายกลิน่

นายยิง่พนัธ์  สนธิ

นายชยัวงษ์  ท�าทอง

ร.ต.ต.มานติย์  ศกัดิโ์สภณิ

ร.ต.ณฐัพล  แก้วปัดสนิ

ร.ท.สงวน  สมดี

นายขจรศกัดิ ์ บญุชจูติต์

นายสมอาจ  อนสุนธ์

นายทองใบ  ส�าเภา

นายเกษตร  หล้าเนตร

นายจนัทร์  สวุรรณหงษ์

นายสมนกึ  หล้าค�ามี

นายสมศกัดิ ์ เขือ่นพนัธ์

นายวโิรจน์  แขมน้อย

*นายมนญู  อุน่สบื

*นายชมุพร  แสงเพชรดี

ร.ต.สมพงษ์  ยนัตรกจิ

นายจรลั  อภริมย์

นายสมคัร  ขจรขนัธเขต

นายธรีะยทุธ  กญัญาค�า

นายสว่าง  มัน่เหมาะ

นายมนสั  สภุาผล

นายทองค�า  ศรวีชิยัแก้ว

นายเอนก  พรหมเมศร์

นายชรนิทร์ เหมาะดี

นายบรูณเกยีรต ิ ปรดีี

นายเอ๋  ทองคลี่

นายลพ  เครอืค�า

นายเลก็  เฮงฮะ

นายปรชีา  ช�านาญแทน

นายอ�านวย  เปารบิตุร

17 พ.ย. 48

17 พ.ย. 48

17 พ.ย. 48

17 พ.ย. 48

17 พ.ย. 48

17 พ.ย. 48

2 ธ.ค. 48

2 ธ.ค. 48

2 ธ.ค. 48

2 ธ.ค. 48

2 ธ.ค. 48

13 ธ.ค. 48

13 ธ.ค. 48

13 ธ.ค. 48

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

16 ม.ค. 49

25 ม.ค. 49

24 ก.พ. 49

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน48



ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

นายเกรยีงศกัดิ ์ สนุทร

นายณชัพล  บรรเลงประดษิฐ์

นายบญุเยน็   แก้วจนัทมา

นายสพุนัธ์  บญุชยั

นายจ�าเนยีร  บวัดดั

นายบญุมาก  ดรีบรมัย์

นายประเสรฐิ  มนิพมิาย

นายชยัวฒัน์  สมจติร์

นายศริชิยั  สรุย์ีส่อง

นายธนชั  กางมลู

นายกฤษฎา  เลือ่มอารมณ์

นายอดุมลาภ  รกัข์กฤตยา

นายจกัรฤกษ์  รนิทอง

นายไมตร ี ศริพิทุธ

ส.อ.เฉลมิ  นามวงศ์

นายชาญ  ปลาเงนิ

นายเสร ี งามดี

นายละเอยีด  หล้าพัว้

นายถนดั  กองสงิห์

นายกติตศิกัดิ ์ ศรนีรจนัทร์

นายกรวทิย์  มงคลวจัน์

นายธนวฒัน์   พลซา

นายสมชยั  ภหูาด

นายสรุพงค์  เรอืงบญุ

นายเสง็  พรมมาศ

นายสจุรินัดร์  ช�านาญ

นายวราวธุ  บษุราคมั

นายธนายงค์  อสัพนัธ์

นายผนั  เหตเุกษ

นายสาย  แสงทอง

นายไพฑรูย์  ค�าโมง

นายวศิษิย์  ค�าเสนา

นายทองแก้ว  กนัหาป้อง

นายทองอนิทร์  เปไสล

นายสมนกึ  บวัชาบาล

28 เม.ย. 49

28 เม.ย. 49

28 เม.ย. 49

28 เม.ย. 49

28 เม.ย. 49

28 เม.ย. 49

28 เม.ย. 49

10 พ.ค. 49

28 ม.ิย. 49

28 ม.ิย. 49

28 ม.ิย. 49

28 ม.ิย. 49

28 ม.ิย. 49

28 ม.ิย. 49

28 ม.ิย. 49

28 ม.ิย. 49

28 ม.ิย. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

5 ก.ค. 49

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

นายบณัฑติ  เรอืงบญุ

นายประภาส  ดวงประวตัิ

นายประยงค์  แก้วบญุเรอืง

นายพทุธา  นารี

นายแสง  ไชยพเิดช

นายไพฑรูย์  แสนรงั

นายอนสุรณ์  สอนโว

นายไพบลูย์  อ่อนอยู่

นายอทิธกิร  ชมุปลา

นายทศัน์  บตุรสองคอน

นายรุง่  จนัทร์หนองว้า

นายสมหมาย  แก้วสมจติร์

นายประจกัร์  จนัทร์วนั

นายประยรู  แสนบตุร

นายทรงทรพัย์  ชมุยางสมิ

นายนนัทเชงิ  วงษ์พระจนัทร์

นายสวุทิย์  วงกลาง

นายบญุเลศิ  วดัถงั

นายววิฒัน์  สะตะ

นายชมุพล  น้อยผาง

นายทองสขุ  เพยีแก่น

นายนเรศน์  มลูตมีา

นายประจกัษ์ ล เสนดี

นายสมเดช  แก้วกงพาน

นายนพดล  เสนาภกัดิ์

นายนลิ  สมอดี

นายเดอืน  ไชยค�า

นายประเสรฐิ  ธรรมรกัษ์

นายชืน้  เทศธรรม

นายดาว  ไชยค�า

นายบญุนคิม  ภบูวัเพชร

นายหม ี ทบัทมิ

นายณรงค์  เพชรบ่อแก

ด.ต.อภชิยั  ศรพีมิพ์มาตย์

นายประสทิธิ ์ แถวทองค�า

5 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

6 ก.ค. 49

7 ก.ค. 49

7 ก.ค. 49

7 ก.ค. 49

7 ก.ค. 49

19 ก.ค. 49

19 ก.ค. 49

19 ก.ค. 49

19 ก.ค. 49

19 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

นายจรัญ  จันทร์ปาลี

นายบุญเลิศ  ใจค�า

นายสุวิทย์  อภัยกาวี

นายทรงเดช  ชุมยางสิม

นายประยูร  ภู่ดี

นายเฉลย  พุ่มพวง

นายเติม  ประทีปรัมย์

นายชัชวาล  ยอดกระโทก

นายอ�านาจ  บัวภา

นายต่อศักดิ์  ผ่องสุภา

นายสมพงษ์  สวัสดิ์พูน

นายสุรสิทธิ์  หาญชิน

นายสรอน  ยอดชลูด

นายสิงหา  อภิรมย์

นายอภิชิต  ซื่อตรง

นายสุรพงษ์  บุญฉลาด 

นายอนุสรณ์  ผูกชอบ

นายประเสริฐ  อรุณรังสีเวช

จ.ส.อ.ทรัพย์  วรบุตร

นายมนพ  วายุพักตร์

นายกิตมงคล  วรรณสุทธะ

นายสุพล  อินทร์กระโทก

นายชัชชัย  โม้สา

นายองอาจ  กุมทชาติ

นายศักดิ์สิทธิ์  หาญเสนา

นายสุเชาว์  สุขสาร

นายชาญสิน  ฤทธิ์ธนอริยะ

นายสุทิน  อินทรจักร

นายสมจิตต์  บัวคลี่

นายณัฐธนวรพล  พัชรานุ

นายวรเทพ  รัตนชมภู

นายวิรัตน์  แน่นดี

นายจวน  ด้วงรัตน์

นายแผน  เพ็ชรเรือนทอง

นายไพรวัน  สุคนธามาศ

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

4 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

15 ส.ค. 49

1 ก.ย. 49

1 ก.ย. 49

1 ก.ย. 49

1 ก.ย. 49

1 ก.ย. 49

1 ก.ย. 49

1 ก.ย. 49

1 ก.ย. 49

12 ก.ย. 49

12 ก.ย. 49

12 ก.ย. 49

12 ก.ย. 49

12 ก.ย. 49

12 ก.ย. 49

12 ก.ย. 49

12 ก.ย. 49

12 ก.ย. 49

12 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

นายศิริ  สุปัญญา

นายประวัติ  ทาสะโก

นายธวัชชัย  สุขเกษม

นายสงวน  แดงสีอ่อน

ด.ต.กู้เกียรติ  ยุทธิ์กิจสถาพร

นายชาญชัย  พวงจันทร์

นายอ�าพล  จันทร์มา

นายเกียรติศักดิ์  ปัญโญแสง

นายเสกสรร  ผาค�า

นายบุญฤทธิ์  อุปหนอง

นายอ�านาจ  มหัทธนานนท์

นายทวี  ศรีโคตรจันทร์

ด.ต.พัฒน์  แก่นจันทร์

นายนิคม  ล�าไย

นายอุ่นเรือน  สุต๋า

นายจักรี  จ�าปา

นายธรรมจักร์  แซ่ลิ้ม

นายอภิเดช  สิงห์ค�า

นายสวัสดิ์  จอกเงิน

นายประเสริฐ  เมืองแก้ว

นายยงยุทธ  พุฒิภัคหิรัณย์

นายวัฒนา  วิญญชน

นายประมวล  สุวรรณ์

นายชาตรี  พุ่มคง

นายศักดิ์ณรงค์  บุษดาค�า

นายธนวรรษ  ดุมค�า

ด.ต.ศักดิ์ชัย  ปันเต

นายอนุสรณ์  ศรีริทิพย์

นายสมคิด  พลอยแก้วเงิน

นายวิรศรัย  มณฑา

นายศตวรรษ  จูเปาะ

นายสมนึก  กุลเมือง

นายสุพร  ชมภูแก้ว

นายหิรัญ  ชมภูแก้ว

นายทองอินทร์  วิริยะ

20 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

4 ส.ค. 49

4 ส.ค. 49

4 ส.ค. 49

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

นายพชิติ  สองแป้น

นายรอสะ  สาแม

นายหวนัด่าโอะ  สอหมี

นายเคยีง  ทองนุน่

นายอสุนั  สาหมาน

นายเจมิศกัดิ ์ หนเูมอืง

นายเสด  เหล๊าะหมาน

นายสฟ้ัีด  หวงัสขุ

นายชวลติ  วงศ์ขนัแก้ว

นายนยัรตัน์  จงัจาตพุร

นายนอด  สารพตัร

ด.ต.สรุจติร  เสยีมจนัทร์

นายเกษม  ส�าลรีาช

นายเชือ่ม  พรศกัดิห์าญ

นายรุง่โรจน์  สาระปัญญา

นายแดง  โสมาสขุ

นายมงคล ถนอม

นายบญุช่วย เกษชฎา

นายวเิชยีร เบญ็จศลิ

นายพีเ่นตร รกัภกัดี

นายชลทั  ซอวรีะศกัดิศ์รี

นายสวง  หมืน่พรมไพร

นายสมุติร  น�าสขุ

ร้อยตรพีศิษิฐ์  วรรณทอง

นายสทุศัน์  เอีย่มสะอาด

นายประเสรฐิ  อยูบ่�ารงุ

นายอดลุย์  รรีมย์

นายราเชณ์  รกัภกัดี

นายเสมอ  สระศรี

จ.ส.อ.วเิชยีร  เกดิเหมาะ

นายโยน  ห้องแก้ว

นายศภุชยั  ชาวนา

ร.ต.อ.ปฐม  ลขิสทิธิ์

นายเผดจ็ศกึ  บรูณ์เจรญิ

นายสมจติร  ศรเีพชร

15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49

2 ต.ค. 49

2 ต.ค. 49

10 ต.ค. 49

10 ต.ค. 49

10 ต.ค. 49

10 ต.ค. 49

10 ต.ค. 49

16 ต.ค. 49

16 ต.ค. 49

31 ต.ค. 49

31 ต.ค. 49

31 ต.ค. 49

1 พ.ย. 49

14 พ.ย. 49

15 พ.ย. 49

20 พ.ย. 49

20 พ.ย. 49

24 พ.ย. 49

24 พ.ย. 49

28 พ.ย. 49

12 ธ.ค. 49

12 ธ.ค. 49

12 ธ.ค. 49

12 ธ.ค. 49

12 ธ.ค. 49

12 ธ.ค. 49

20 ม.ิย. 55

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2549

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

นายศกัดา  เพิม่ความดี

จ.ส.ต.กฤษณะ  วรรณสทุธะ

นายพร นามจนัทร์

นายบญุครอบ คลงัเพชรพาณชิย์

นายวกิลม  สรรพนา

นายสมทุร เพิม่สขุ

นายพทิกัษ์ บ�ารงุจติร์

ร.ต.ดบิ ศรมีาลี

นายอนนัต์ อกัษรสม

นายอดุม  ภกัดพีบิลูย์

นายวษิณ ุ พลูสวสัดิ์

นายสงัคม  ค�าปัด

นายเสร ี จุย้จตุิ

นายสมเจตน์  สะนเีล๊าะ

นายสมาน  พฒุเพง็

ด.ต.พยอด  สมกล้า

นายสรุชิยั  ยอดชลดู

นายสมเกยีรต ิ พยคัเพศ

นายสมาน  สรุยิะกอง

นายวโิรจน์  ยอดทีด่ี

ร.ต.อ.สนัต ิ แท่นรตันกลุ

นายสมโชค  โหมแก้ว

นายส�ารวย  มงสนธิ์

นายสรุตัน์  สคุ�าภา

จ.ส.อ.อทิธพิล  ชัว้ดก

นายประสทิธิ ์ แซ่เล้า

นายเกษมศร ี เรอืงตงัยาน

นายอนศุาสน์  เทพร�าพงึ

นายจริวฒัน์  สรุยิะงาม

นายพลูลาภ  ยอดชลดู

จ.ส.อ.วรีะพงษ์  โอธนิทรยทุธ

นายบญุม ี พนูสวสัดิ์

ร.ต.อนพุงศ์  แก้วสมนกึ

นายเกลยีว  บ�ารงุชือ่

นายค�ามลู  เยน็ประโคน

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

13 ธ.ค. 49

28 ธ.ค. 49

28 ธ.ค. 49

28 ธ.ค. 49

28 ธ.ค. 49

28 ธ.ค. 49

28 ธ.ค. 49

28 ธ.ค. 49

5 ก.พ. 50

5 ก.พ. 50

5 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

นายยอด  แสงเพชร

นายวนิยั  องึกล้า

นายพชิติ  ทองศรี

นายพรหมเมษฐ์  ดอกจนัทร์

นายเยีย่ม  ยาปุม่

นายสมชาย  จนัทร์ทะนี

นายเลยีบ  กระแสบวั

นายเชนิ  หวงัสดุดี

นายพวน  อุม้พมิาย

นายเทอืน  เสรมิทรพัย์

นายสมเดช  ไกรทอง

นายเสงีย่ม  สดสทีอง

นายบญุเยอืน  เจรญิสขุ

ร.ต.ต.พมิพ์  ทองแดง

นายสนอง  อิม่ใจ

นายเอก  พอกจนัทร์

นายสเุรยีบ  ยอดศลิา

นายโกสย์ี  ถาพรพาส

นายทวศีกัดิ ์ แจ้งสว่าง

นายบรูณ์  เสรมิศริิ

นายอ�าพนัธ์  อปุชา

นายก้าน  สวุรรณทา

นายสมงิ  สบืเพง็

นายประเสรฐิ  ไชยโคตร

นายสาย  แสวงนาม

นายสมาน  ผลจะโป๊ะ

นายม ี มาชอบ

นายสนทิ  ศรรีาม

นายวเิชยีร  นากเอก

นายสมบรูณ์  อุน่ภู่

นายสงิห์  เอีย่มสนาม

นายสมพงษ์  สงัข์ทอง

นายดเิรก  หาดขนุทด

นายเชือ้  ปรางรกัยิม้

นายมนตร ี อนิทรวาทนิ

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

13 ม.ีค. 50

13 ม.ีค. 50

13 ม.ีค. 50

13 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

นายหมวด  เยน็ประโคน

นายสรุยิา  ชชูี

นายไพร ี ลายสนธิ์

นายเพาะ  แก้ววเิศษ

นายเศรษฐศกัดิ ์ โสนทอง

นายประเชญิ  พศิลมื

นายพวน  ประชมุดี

นายวญิญ ู ยนืยาว

นายประยรู  เยาว์ลกัษณ์

นายจวน  บตุรแวว

นายดมุ  สทุธิ

นายวเิชยีร  บญุสขุ

นายสนี�า้  องอาจ

นายพงษ์ศกัดิ ์ ศริวิงศ์

นายนวย  หวงัสดุดี

นายคณุ  จงชนะ

นายทองแดง  สดีอน

นายสอ  จารตัน์

พระบญุธรรม  แกมรมัย์

นายสาย  เหมอืนพร้อม

นายทองด ี ดจุจานทุศัน์

นายมนสั  องึกล้า

นายเพยีร  กระจายศรี

นายพงษ์ศกัดิ ์ อาชญาเมอืง   

นายจดุ  หวงัสดุดี

จ.ส.อ.ธณากร  ลายเสมา

นายน้อม  จนัครบ

นายเบญจพล  จนัครบ

นายวชิติ  คงเสมอ

นายสมพงษ์  จนิดาศรี

นายจอ็ง  ขบวนกล้า

นายโชค  ผลว่า

นายเหยีม  จนัทร์กลิน่

นายสนุทร  ผมงาม

นายผนั  สดีอน

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

28 ก.พ. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

-

 1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

1 ม.ีค. 50

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

นายสรุชยั  ยนิดชีาติ

นายสนัน่  โตเจรญิ

นายจนัทา  ทองมคี�า

นายสนบั  บ�ารงุรตัน์

นายเจษฎา  คงเตยีว

นายเหว่ง  แซ่ลี้

นายประสทิธิ ์ นุม่นวล

นายเฉลมิวงศ์  อนิชายเขา

นายลอืชา  เปรมประยรู

นายบวัพา  คะเลรมัย์

นายจรสั  เหมอืงจา

ส.อ.ดอกพทุธ  เพง็ย่น

นายสมพงษ์  ฟางเฟือย

นายชยัรตัน์  เณรเกษร

นายทวนทอง  บวัขจร

นายชชูาต ิ พึง่พณิ

นายรกั  หนปูรางค์

นายอทุยัศร ี ลิม้กติติ

นายรุง่เรอืง  พึง่พณิ

นายสมชาย  ขวญันาค

นายบรรทม  แก้วมา

นายชยัพร  พรหมศริแิสน

นายสมบรูณ์  ห่อทอง

นายเคอืย  หวงัเป็น

นายเชอืย  ไทยสงู

นายเพิม่  คงทน

นายศกัดิ ์ หล่อทอง

นายแสวง  สรุศร

นายวศิษิฏ์  วบิลูย์อรรถ

นายปรดีา  สยิาชพี

นายขรรค์ชยั  เหนบ็บวั

นายจรลั  แสงทอง

นายมนตร ี บรุดา

นายพนัธนลาภ  กาบกลาง

นายสมเดช  นขุนุทด

19 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

19 ม.ีค. 50

31 ม.ีค. 50

31 ม.ีค. 50

31 ม.ีค. 50

31 ม.ีค. 50

31 ม.ีค. 50

31 ม.ีค. 50

31 ม.ีค. 50

31 ม.ีค. 50

31 ม.ีค. 50

2 เม.ย. 50

2 เม.ย. 50

23 เม.ย. 50

23 เม.ย. 50

23 เม.ย. 50

23 เม.ย. 50

23 เม.ย. 50

23 เม.ย. 50

23 เม.ย. 50

23 เม.ย. 50

23 เม.ย. 50

23 เม.ย. 50

26 เม.ย. 50

26 เม.ย. 50

26 เม.ย. 50

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

นายสมอ  พบืขนุทด

นายสายฟ้า  หงษ์บชูา

จ.ส.ต.สรุพล  วฒันาศลิป์

นายอดุม  ไตยเวยีง

นายพชิยั  วรศรี

นายฉว ี ดขีนุทด

นายเปรม  แขขนุทด

นายสมชาย  ศรสีมยั

นายพภิพ  เพช็รอไุร

นายมงคล  อจัจมิา

นายสพุรชยั  อดุม

นายจนู  เรอืงรมัย์

นายเฉลมิพล  ฉตัรค�า

พ.อ.อ.วรีะ  ท้าวเนาว์

นายอศัวนิ  ไม้อนิทร์

นายด�ารง  ฐติวงัโส

ร.ต.ช�าน ิ ภาคโีพธิ์

นายพงษ์ศกัดิ ์ บบัภาวนั

นายชสัด ี แพงวงษ์

นายฮะ  ส�ารวมจติ

นายวริฬุ  แสกระโทก

นายสมพงษ์  จนัทร์แพทย์รกัษ์

นายวพิล  กระจรภพ

ร.ต.มานติ  ขยบั 

ร.อ.สมใจ  ยิม้อ�า่

นายนติย์  แก้วกล้า

นายหม ู ดอนดง

นายศรลีา  วงศ์แพทย์

นายณรงค์  บญุเฟ่ือง

นายพรชยั  ลาลาด

นายอ�านวย  จมุปาลี

นายศราวธุ  เจรญิท้าว

นายจวร  โพธิส์วุรรณ์

นายบวัลา  สากลุ

นายจ�าลอง  ฮ่างเตก็

26 เม.ย. 50

26 เม.ย. 50

26 เม.ย. 50

26 เม.ย. 50

26 เม.ย. 50

26 เม.ย. 50

26 เม.ย. 50

8 พ.ค. 50

8 พ.ค. 50

14 พ.ค. 50

14 พ.ค. 50

14 พ.ค. 50

14 พ.ค. 50

14 พ.ค. 50

14 พ.ค. 50

14 พ.ค. 50

14 พ.ค. 50

11 ม.ิย. 50

11 ม.ิย. 50

11 ม.ิย. 50

11 ม.ิย. 50

11 ม.ิย. 50

11 ม.ิย. 50

11 ม.ิย. 50

11 ม.ิย. 50

11 ม.ิย. 50

11 ม.ิย. 50

11 ม.ิย. 50

25 ม.ิย. 50

25 ม.ิย. 50

25 ม.ิย. 50

25 ม.ิย. 50

25 ม.ิย. 50

25 ม.ิย. 50

4 ก.ค. 50

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

นายพร  เกดินวลรมัย์

ร.อ.สมจติร  ยิม้อ�า่

นายสมพงษ์  คงเจรญิ

นายแสงประทปี  ภมูจิกัร

นายเสมอืน  ทองดี

นายพลูศกัดิ ์ ปานสวุรรณ

พระพชิยั  วรธมโฺม

นายนาค  ข�าคง

นายเฉลมิชยั  แย้มศรี

นายสทุธชิยั  ดารารตัน์

นายเกษม  พลูกระจ่าง

นายวชิยั  สมประสงค์

นายเกีย๊ว  มปีระไพ

นายสนัน่  นุม่นวล

นายยอด  สอนก�าเนดิ

นายปลัง่  วเิวกจวง

นายบญุธรรม  วเิวกจวง

นายนคิม  เชยสงูเนนิ

นายสมเกยีรต ิ โหม่งสงูเนนิ

นายสรุนิทร์  แซ่ลิม้

นายวริตัน์  ราชประเสรฐิ

นายวชิยั  เนยีมนาม

นายสนุทร  แคล้วสงูเนนิ

นายสภาพรม  โสภาพรม

นายสธุน  ค�าภกัดี

นายจรญัเดช  น้อยมาไกล

นายจตพุงษ์  อ�าศรเีวยีง

นายปราณตี  เจรญิรกัษ์

นายหลอม  เมอืงสขุ

นายคณติ  แดนเมอืง

นายทองค�า  โรยพรกิไทย

นายสมพงค์  น้อยมาไกล

นายชยัสทิธิ ์ มัน่คงดี

ด.ต.สมทรง  เนนินาค

นายภริมย์  ธงภกัดิ์ 

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

10 ต.ค. 50

1 พ.ย. 50

1 พ.ย. 50

19 พ.ย. 50

21 พ.ย. 50

27 พ.ย. 50

7 ธ.ค. 50

7 ธ.ค. 50

17 ธ.ค. 50

17 ธ.ค. 50

17 ม.ค. 51

17 ม.ค. 51

17 ม.ค. 51

17 ม.ค. 51

17 ม.ค. 51

17 ม.ค. 51

17 ม.ค. 51

17 ม.ค. 51

17 ม.ค. 51

17 ม.ค. 51

17 ม.ค. 51

31 ม.ค. 51

31 ม.ค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

/2550

นายสงัวร  ศรวจิติร

นายบญุเทีย่ง  มวยดี

นายอดศิกัดิ ์ สารรตัน์

นายจ�านงค์  โด่กระโทก

นายแป  บ่อเพชร

นายเหนอื  มสีนัเทยีะ

นายเปรม  จติต์ฉายา

นายปรชัญา  กิง่นอก

นายพนั  มณรีตัน์

นายวเิชยีร  วงษ์ษา

นายจ�าลอง  ติบ๊วนั

นายรุง่โรจน์  วชิาวฒุพิงษ์

นายชาญชยั  จติอรณุ

นายจริวฒัน์  แสงเงนิ

ด.ต.สมหมาย  ค�ารณุ

นายสรุยินั  เสมารจูี

นายอดเิรก  เพช็รสงัหาร

นายจติร์  เหลอืงยิง่ยงค์

นายผนิ  วาภไิหว

นายสง่า  แสนกล้า

นายประชนั  ศรแีก้ว

นายสมยั  น้อยมณี

นายสเุทพ  ถกูคะเนย์

นายชอบ  คดิชนะ

นายจรสัทอง  เสาทอง

นายฉตัรชยั  รกัษะวรรณาพนัธ์

นายเจตน์  นลิโต

พ.อ.คงศกัดิ ์ กติตพิงศ์พพิฒัน์

นายมติร  สรุยิะมณี

นายสมศกัดิ ์โปร่งกระโทก

นายณรงค์  ความสวสัดิ์

นายสงบ  ใสพลกรงั

นายชาล ี กลุธารี

นายอลัเลยีต์ส  บอืแบดามา

นายบญุส่ง  หอมนวล

4 ก.ค. 50

13 ก.ค. 50

13 ก.ค. 50

13 ก.ค. 50

13 ก.ค. 50

13 ก.ค. 50

13 ก.ค. 50

13 ก.ค. 50

14 ส.ค. 50

14 ส.ค. 50

14 ส.ค. 50

14 ส.ค. 50

14 ส.ค. 50

14 ส.ค. 50

14 ส.ค. 50

14 ส.ค. 50

14 ส.ค. 50

14 ส.ค. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

27 ก.ย. 50

28 ก.ย. 50

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

นายสลาป  ค�าดี

นายตี ๋ ทบัทมิ

นายชาญชยั  สวุตัถี

นายบรรเจดิ  เรอืงโรจน์

นายนกุจิ  เพยีรเกดิ

นายสมบญุ  สวุตัถี

นายสงัข์ทอง  นนทโคตร

นายสมศกัดิ ์ โพธิศ์รี

นายมาโนช  อนิเหลอืง

นายมนญู  อนิเหลอืง

นายสมพร  คณุสนอง

นายบญุธรรม  สนุทรา

นายนมิติร  วงษ์แก้ว

นายประสทิธิ ์ วาจนสนุทร

นายโกมนิทร์  ทานประสทิธิ์

จ.ส.อ.นเรศ  เจรญิสขุ

ร.อ.กศุล  ลมิสวสัดิ์

นายสมเดช  กล�า่น้อย

นายมนสั  เกตพุนิ

นายบญุเทยีม  สขุสบาย

นายประมลู  สมยงั

นายบญุฤทธิ ์ ทองเกดิ

นายรนิทร์  นวลนระนารถ 

นายวโิรจน์  มานพ

นายพรศกัดิ ์ นครพฒัน์

นายสมชาย  รกัษาผล

นายส�ารวย  ยตุมิติร

นายชะโลม  มลูตรภีกัดี

นายสมศกัดิ ์ ปรางรกัยิม้

นายณรงค์  ทรงมณี

นายธรีพนัธุ ์ ชนิานดั

นายปรชีา  นพรตัน์

นายบญุพา  โตเจรญิ

นายสมโภชน์  ทบัทมิทอง

นายชาญชยั  คงกระพนัธ์

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

4 ม.ีค. 51

12 ม.ีค. 51

12 ม.ีค. 51

12 ม.ีค. 51

28 ม.ีค. 51

28 ม.ีค. 51

28 ม.ีค. 51

28 ม.ีค. 51

28 ม.ีค. 51

28 ม.ีค. 51

28 ม.ีค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

8 พ.ค. 51

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

นายสมพร  แดงสี

นายป่วน  จ�าปาทอง

นายเสน่ห์  จมุมณย์ี

นายมงคลไพ  บ่อสารคาม

นายสทิธพิงษ์  วงค�าตา

นายโรจน์  ค�ามาตร

นายสขุ  สงักะเพศ

นายมนญู  เรอืงศรี

นายสนัน่  นาแหลม

นายเลีย้ง  ศรสีวุรรณ

นายสมาน  กลุเทยีน

ส.อ.สรนนั  แก้วกลม

นายโสภณ  เกลีย้งคง

นายณภทัร  เมธาธนากลุ

นายสภุาพ  ศรสีวุรรณ

นายชลนิ  จ๋อยคล้าย

นายฉยุ  เรอืงส�าอางค์

นายสงูเนนิ  สนัรมัย์

นายทว ี อมัพรมหา

นายผจญ  มลูสนั

นายสมบตั ิ ภทูอง

นายวสนัต์  ศรทีานนัท์

นายวนัชยั  ธะดานลิ

นายมนตร ี ทวชิศรี

นายค�าตนั  เกตวุตัร

นายชม  ป้องชนะ

นายบญุรส  โวกสงูเนนิ

นายค�าเสา  โคตรบอง

นายแดงต้อย  กญัญาพนัธ์

นายวลิาศ  ป้องญาติ

นายเมฆนิทร์  ขาวศรี

นายทวศีกัดิ ์  สทุธโิคตร

นายชาตร ี จนัทรประไพ

นายวลัลภ  เกษเสนา

นายสรุศกัดิ ์ สทิธชิยั

30 พ.ค. 51

30 พ.ค. 51

28 ก.ค. 51

28 ก.ค. 51

28 ก.ค. 51

28 ก.ค. 51

28 ก.ค. 51

28 ก.ค. 51

28 ก.ค. 51

28 ก.ค. 51

28 ก.ค. 51

28 ก.ค. 51

31 ก.ค. 51

31 ก.ค. 51

31 ก.ค. 51

31 ก.ค. 51

31 ก.ค. 51

1 ส.ค. 51

8 ก.ย. 51

8 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

นายชาตชิาย  ชวูงค์

พ.ต.บวร  พงษ์สนทิ

นายสพุจน์  ยิง่ยง

นายวเิชยีร  วรบณัฑติ

นายถาวร  ขนัทอง

นายประเสรฐิ  สงัคะเพศ

นายบญุถนั  สร้อยค�า

นายพทิยาธร  เป็งทอง

นายส�าราญ  ศรทีอง

นายทวชียั  บญุทวี

นายนมิติ  ปัดเป่า

นายเสาร์  ดอนดง

นายทรงวฒุ ิ ศรวจิติร

นายประยทุธ  ใจตระหนกั

นายยงั  มะลหิอม

นายวนิยั  พรมมี

นายธวชัชยั  ทรพัย์ประไพ

นายขจร  ศริพิรอมาตย์

นายประสทิธิ ์ โพธิไ์พโรจน์

นายสธุรรม  พดัฟทูรพัย์

นายอนนัต์  ยิม้สทุธิ์

ร.ท.ประเพย  วฒันาวโิรจน์

นายสงคราม  มหาชนะกลู

นายเสร ี ดลุยากรณ์

นายวนัชยั  ไทยส�าราญ

นายชยัชาญ  รามอ้น 

นายสนทิ  ดมีลู

นายประเสรฐิ  เจรญิมติร

นายธนาชยั  เพช็ร์นลิ

นายสมชาย  สวสัดิว์งษ์ชยั

นายวรพงษ์  พกุประจบ

ด.ต.จริะเดช  กจิโชติ

นายด�ารงค์  บรรทอน

นายสมพร  แพงพทุธ

นายเสน่ห์  พนัเขยีว

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

30 ก.ย. 51

30 ก.ย. 51

30 ก.ย. 51

30 ก.ย. 51

30 ก.ย. 51

30 ก.ย. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

นายยรรยงค์  สายเมฆ

ดต.วสนัต์  หงษ์อนิทร์

นายไพฑรูย์  ชมุจนัทร์

นายประจกัษ์  สงัขวรรณ

นายสายณัห์  จติรสง่า

นายบดุด ี สรุยิเสน

นายโชคทว ี ผาดี

นายศกัดิศ์ร ี ต่อต้น

นายศริศิกัดิ ์ มติสดีา

นายอาทร  ควรตัง้

นายไพศาล  ตรณุจนัทร์

นายทองทว ี รตันกลุ

นายอรณุ  ผยุพรหม

นายองอาจ  หงษ์ศรี

นายหวาง  ค�าพนัธ์

นายชาญชยั  ศภุสขุ

นายอดุม  ดานวุงศ์

นายโกศล  บวัศรี

นายปราบไพร ี ศลีจรรยา

นายสนอง  ประชมุรกัษ์

นายก้อน  คมสนั

นายอทุยั  ศรวีะรมย์

นายสกุจิ  พนัธุส์วุรรณ

นายค�าพนั  สร้อยค�า

นายปรชัญา  นพศรี

นายชยัสทิธิ ์ พลูเลศิ

นายวรเวทย์  บตุรศรี

นายนพินธ์  ทรงสงัขาร

นายส�าล ี ทองค�าพงษ์

นายสทิธชิยั  จนัทะเส

นายสรุตัน์  ทวยสม

นายศลิมงคล  แก้วอมตวงศ์

นายพรม  เกดิจนัทกึ

นายศกัดิ ์ วงค์เมอืงจนัทร์

นายบญุเหีย้ว  ทาค�าห่อ

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

29 ก.ย. 51

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

นายอนนัต์  วงษ์เมอืง

นายบญุรอด  เรอืโป๊ะ

นายบณัดษิฐ์  เรอืโป๊ะ

นายปัญญา  คฤหเดช

นายยิง่ศกัดิ ์ หาญจนิดาพงษ์

นายเจรญิ  จนัทรประทกัษ์

นายผนั  ใจชอบ

นายค�าเสรจ็  เทพจัง้

นายสวุทิย์  ตนัหริญั

นายสมบรูณ์  แซ่กงั

นายทว ี เพิม่ขนุทด

นายสเุทพ  รตันะ

นายธรีะศกัดิ ์ วงัสวุรรณรกัษ์

นายสชุนิ  ดดังาม

นายประไพ  ขจรทรพัย์

นายสขุมุ  อาจตระกลู

นายพล  มัน่เจรญิ

นายณรงค์ศกัดิ ์ แปโค

นายสมศกัดิ ์ พลราช

นายศราวธุ  กระจ่างโพธิ์

นายนนทวฒัน์  บญุสนอง

นายชมุพล  จอดนอก

นายสอด  หมัน่ตลงุ

นายพนม  แก้วสว่าง

นายประเสรฐิ  นวิาสวสัดิ์

นายดาม  ศรจีนัทร์

นายขจรเกยีรต ิ ธรรมธาดา

นายสน  ศรพีรม

นายด�ารงค์  เจรญิพชื

นายเทพฤทธิ ์ เทพกลู

นายสมชาย  ขนัธาฤทธิ์

นายยอดชาย  ตวนคพูงษ์

นายโอษฐ์  โรมนิทร์

นายพภิพ  ใจแปง

นายศริพิงศ์  นยุอนรมัย์

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

10 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

นายปราโมทย์  แสงอรณุ

นายสชุนิ  กาญจนสวุรรณ์

นายวสนัต์  นาคณรงค์

นายอนศุกัดิ ์ เรอืงเดชา

นายชยัณรงค์  สมวงศ์ษา

นายพลัลภ  บตุรด้วง

นายจตรุภทัร  แก้วมา

นายมานพ  ยวงใย

นายอ�านวยศลิป์  บญุเพง็ศรี

นายอทุยัวฒุ ิ อนิทวชิยั

นายระยบั  มะลวิลัย์

นายนพชยั  สยุะวงษ์

นายอรรถพล  นพศรี

นายอรชิยั  เยน็สวุรรณ

นายธนโชต ิ วนัทอง

นายประศาสตร์  บรรลศุลิป์

นายนรินัดร  สว่างวงศ์

นายบรม  เผ่ามะณี

นายธน ู อารมณ์เมอืง

จ.ส.อ.ชมภ ู พนัธุจ์�าเรญิ

นายสมพร  จนัทรศร

นายณฏฐพล  อนิทรก�าแหง

นายทรงชยั  แซ่เจน็

จ.ส.อ.อนรุกัษ์  เกดิไพบลูย์

นายพนั  มนษุรมัย์

นายวรีะ  ทพิย์แก้ว

นายโยธนิ  เจรญิสวสัดิ์

นายวเิชยีร  ผลขาว

นายถนอม  พไิชย

นายคงุฮ้อ  ส่งคณุธรรม

นายประสทิธิ ์ ยทุธกจิ

นายประมลู  พนัธ์สวุรรณ

นายบญุเทดิ  มวยดี

นายบตุด ี ศรศรเีจรญิ

นายสบุนิ  เรอืงศรี

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

27 ต.ค. 51

27 ต.ค. 51

27 ต.ค. 51

27 ต.ค. 51

27 ต.ค. 51

27 ต.ค. 51

27 ต.ค. 51

27 ต.ค. 51

27 ต.ค. 51

27 ต.ค. 51

27 ต.ค. 51

31 ต.ค. 51

10 พ.ย. 51

10 พ.ย. 51

10 พ.ย. 51

12 พ.ย. 51

12 พ.ย. 51

12 พ.ย. 51

26 พ.ย. 51

26 พ.ย. 51

26 พ.ย. 51

26 พ.ย. 51

26 พ.ย. 51

26 พ.ย. 51

26 พ.ย. 51

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

นายวุน่  บญุสวสัดิ์

นายถาวร  เชาว์ไวย์

นายเกดิ  วรเนตร

นายส�าราญ  หงษ์ทอง

นายประนอม  ววิฒัน์มงคลชยั

นายสมพศิ  ประสานนาม

นายปัจจยั  อูอ่รณุ

นายบญุฤทธิ ์ เลือ่มอารมณ์

นายสเุทพ  ไพสาลี

นายศกุล  แก้วชยัสา

นายสมเจตน์  งามข�า

นายช�านาญ  พลัวนั

นายล�า  อาจารย์

นายทองเลือ่น  อาชญาทา

นายสเุทอด  ทองวเิศษ

นายเดชอนนัต์  ไกรสวุรรณ

นายค�าสงิห์  ล�า่สนั

นายเสง็  แอบกล้า

นายไพศาล  กจิสมชพี

นายเมอืงชืน่  ค�ามะยอม

นายบญุจนัทร์  หวลระลกึ

นายวชิยั  อวยหมืน่ไวย

นายชมุพล  สายกลิน่

นายพวย  วารดี�า

นายประมวล  กญุแจทอง

นายประเทอืง  แฉ่งประเสรฐิ

นายศกัดา  อดลุย์พจิติร

นายสมชาย  ดเิรกชยั

นายชาญณรงค์  ธรรมวยิศ

นายมนญู  การกิาญจน์

นายนนัทวฒัน์  จกัรบตุร

นายวรีะชยั  ส่งเสรมิ

นายอนวุฒัน์  จอสงูเนนิ

นายภมูนินัท์  ครโสภา

นายยงยทุธ  อภยัโส

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

2 ม.ิย. 52

2 ม.ิย. 52

11 ม.ิย. 52

11 ม.ิย. 52

11 ม.ิย. 52

20 ก.ค. 52

20 ก.ค. 52

20 ก.ค. 52

20 ก.ค. 52

20 ก.ค. 52

20 ก.ค. 52

20 ก.ค. 52

20 ก.ค. 52

20 ก.ค. 52

20 ก.ค. 52

20 ก.ค. 52

20 ก.ค. 52

27 ก.ค. 52

27 ก.ค. 52

27 ก.ค. 52

27 ก.ค. 52

27 ก.ค. 52

27 ก.ค. 52

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2551

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

นายสมควร  มนัตะวตัร

นายมะรนิ  เกตหุอม

นายทว ี บญุดษิ

นายอนศุกัดิ ์ อนสุาร

นายสรุยิา  สรูพล

นายวริชั  แจ้งหล�า

นายปรดีา  อ่อนเอม

นายกนก  ไตรพรหม

นายชยัสอุงัวะ  ทศิา

ร.ต.เกษม  กฤษณะชยัยะ

นายนกุลู  ประไพศรี

นายสมจติต์  จนิดาศรี

นายโกวทิย์  คณะนยั

นายปรชีา  พรหมประสทิธิ์

นายทวชียั  เจ้าสาย

นายทรงกรด  สอนเจตน์

นายกติ ิ สายกลิน่

นายเปลีย่น  วงศ์ใน

นายสมนกึ  พะยดุรมัย์

นายวเิชยีร  เอการมัย์

นายจมุ  พะยดุรมัย์

นายเชษฐา  หอมประเสรฐิ

นายถาวร  จูส่กลุ

นายเจอืน  เพยีรดี

นายสนุทร  วรรณดี

นายบวัสอน  ควรดี

นายดจุ  ผกูแก้ว

ร.ต.วรีพล  ชาวนา

นายนพดล  ศรพีรหมทอง

นายกนก  กลุวงศ์

นายกีร่ตัน์  มลุี

นายสบุนิ  นยิมเดชา

นายพลอน  กล่อมจติ

นายโว่ง  เจาะเหมาะ

นายชนะ  วะสวุชัร์

4 ธ.ค. 51

4 ธ.ค. 51

4 ธ.ค. 51

18 ธ.ค. 51

18 ธ.ค. 51

18 ธ.ค. 51

18 ธ.ค. 51

26 ธ.ค. 51

26 ธ.ค. 51

26 ธ.ค. 51

7 ม.ค. 52

7 ม.ค. 52

30 ม.ค. 52

16 ก.พ. 52

26 ก.พ. 52

26 ก.พ. 52

12 ม.ีค. 52

12 ม.ีค. 52

12 ม.ีค. 52

12 ม.ีค. 52

12 ม.ีค. 52

12 ม.ีค. 52

12 ม.ีค. 52

29 ม.ีค. 52

29 ม.ีค. 52

29 ม.ีค. 52

29 ม.ีค. 52

29 ม.ีค. 52

29 ม.ีค. 52

3 เม.ย. 52

29 เม.ย. 52

29 เม.ย. 52

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

19 พ.ค. 52

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

นายอ�าพล  ไชยต้นเทอืก

นายสาคร  ผาสกุ

นายไวพจน์  จนัภริมย์

นายชลอ  แสงเดอืน

นายสบุนิ  ทพิย์ท่าไม้

นายวเิชยีร  กศุริิ

นาวาเอกสมัฤทธิ ์ ยนต์เป่ียม

นายสงัคม  ยศค�าลอื

นายศรสีวสัดิ ์ จกุหอม

จ.ส.อ.ปิยชาต ิ พรวนค�า

นายเศรษฐ ี บมขนุทด

ร.ต.ประภาส  มาลาอตุม์

นายวฒุชิยั  เขยีวอ่อน

นายขวญัยนื  รวมสขุ

นายนติย์  หงษ์รตัน์

นายเสนาะ  ค�าฝ้ัน

นายมานพ  แก้วนลิ

นายพะโยม  โมลาลาย

นายด�าร ิ หมวกน่วม

นายสงัวาลย์  สถติยงั

นายสนัทดั  ไหล่สวน

นายภวูเดช  หลบัด้วง

นายบญุหลาย  มะกลุ 

นายทอง  เทยีนบาล

นายสพุจน์  พลงาม

นายธนพล  ศรสีนัต์

นายทวทีรพัย์  โพธิท์องธรรม

นายสมศกัดิ ์ ลิม้มงคลชยักลุ

นายสวสัดิ ์ ดวงศรี

นายบญุล้อม  รตันก้านตง

พ.ท.ล้อมศกัดิ ์ ชยัศรี

นายรชัศกัดิ ์ ยมมลู 

นายสปุรชีา  ภาคโีพธิ์

นายไกรษร  สรุยิะ

นายพรชยั  ดวงแก้ว

27 ก.ค. 52

27 ก.ค. 52

27 ก.ค. 52

27 ก.ค. 52

27 ก.ค. 52

27 ก.ค. 52

29 ก.ค. 52

29 ก.ค. 52

7 ส.ค. 52

7 ส.ค. 52

7 ส.ค. 52

7 ส.ค. 52

7 ส.ค. 52

7 ส.ค. 52

14 ส.ค. 52

14 ส.ค. 52

14 ส.ค. 52

14 ส.ค. 52

14 ส.ค. 52

14 ส.ค. 52

14 ส.ค. 52

14 ส.ค. 52

14 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

นายแดง  สทีาทมุ

นายอาวธุ  ม่วงปัด

นายโชต ิ แสนจุย้

นายประสาท  มัง่เรอืง

นายประภาส  ยิม้อนิทร์

นายชอบ  กรุมัย์

นายกองศลิป์  มลูหาวเิศษ

ร้อยตรอี�านวย  แพรพนัธ์

นายมนญู  แพรพนัธ์

นายศกัดิช์ยั  จาจุย๋

นายทวพีงษ์  หมืน่จนัทร์

นายประพนัธ์  ทะจาย

นายนคิม  บรบิรูณ์

พระเกษม  มหาปัญโญ

นายอมรรตัน์  วชิยัดษิฐ์

นายภคภมู ิ วงษ์เจรญิ

นายสมยั  มะลลูมี

นายมานะ  โอภาส

นายศกัดิว์ทิยา  ใบจนัทร์

นายส�าอางค์  เพญ็วจิติร

นายณรงค์ฤทธิ ์ หนนุทรพัย์

นายสราวธุ  สตีกุา

นายเหมราช  คนัธเนตร

นายวนิพ  อภยันอก

นายวนิติย์  น�าผล

นายอาคม  สภุาพ

นายมนุ ี ลิม้มงคลชยักลุ

นายพรแก้ว  ลิม้มงคลชยักลุ

พระสธุรรม  ถาวโร

นายจ�าปี  ชาตวิงศ์

นายหวาน   ชาญโพธิ์

นายวทิยา  เปาะมะ

นายบญุนาค  ทองสขุแก้ว

นายบรรเจดิ  ปุม่ประโคน

นายนยัรตัน์  จงัจาตพุร

31 ส.ค. 52

31 ส.ค. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

22 ก.ย. 52

30 ก.ย. 52

30 ก.ย. 52

9 ต.ค. 52

9 ต.ค. 52

9 ต.ค. 52

30 ต.ค. 52

30 ต.ค. 52

30 ต.ค. 52

30 ต.ค. 52

30 ต.ค. 52

30 ต.ค. 52

30 ต.ค. 52

30 ต.ค. 52

10 พ.ย. 52

10 พ.ย. 52

10 พ.ย. 52

19 พ.ย. 52

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน59



ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

นายภทัรพงศ์  ชือ่ดงั

ว่าที ่ร.ต.ราเชนทร์  ปิตธินกาญจน์

นายนพินธ์  จนัทร์ค�า

นายรุง่  มัน่โพธิศ์รี

นายพนั  สอาดเอีย่ม

นายอ�านาจ  บญุรอด

นายสวุทิย์  สวรรค์พร

นายพรีพล  สกุพราว

นายมนตร ี นเิยาะ

นายทววีฒัน์  ศรวีะรมย์

นายคงเดช  ขนุก�าแหง

นายอมัรนิทร์  รุง่เรอืง

นายอนรุกัษ์  รุง่เรอืง

นายมติร  กลิน่มี

นายประเสรฐิ  สขุเจรญิ

นายตุย๋  ส�าราญศลิป์

นายเพิม่ศกัดิ ์ เสอือารย์ี

นายสรุวฒุ ิ กลิน่ละออ

นายสามารถ  ภพธรีธรรม

นายนกิร  วงษ์จนัทร์

จ่าสบิตรเีกรกิชยั  สขุนัทอง

นายนกเลก็  ภมูมิาโนช

นายดลหาลมี  ยบีอสู

นายวนิสนัต์  ศรทีา

นายกติตศิกัดิ ์ ศรทีา

นายวชัรนิทร์  เชาวลติกจิกศุล

ด.ต.ขจร  ถิน่ทพิย์

นายทพิพชิยั  ช�ากรม

นายเตม็  ปิดตาทะโน

นายสญัชาต ิ ท�ามา

นายเผอญิ  อภบิาลศรี

นายเกษม  พลูกระจ่าง

นายอลงกรณ์  หนิอ่อน

นายสมศกัดิ ์ อึง้ศรปีระเสรฐิ

นายณรงค์ศกัดิ ์ ทพัประสทิธิ์

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

15 ก.พ. 53

3 ม.ีค. 53

3 ม.ีค. 53

3 ม.ีค. 53

3 ม.ีค. 53

3 ม.ีค. 53

10 ม.ีค. 53

10 ม.ีค. 53

10 ม.ีค. 53

10 ม.ีค. 53

18 ม.ีค. 53

18 ม.ีค. 53

18 ม.ีค. 53

18 ม.ีค. 53

18 ม.ีค. 53

7 เม.ย. 53

7 เม.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2552

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

นายนยิม  เกษมวงศ์

นายพฤกษ์  สวสัดิว์งศ์ชยั

นายวโิรจน์  หาขนุทด

นายสงิหา  สขุใจ

นายส�าราญศกัดิ ์ กรดิรมัย์

นายสนธเิดช  อดุรบรูณ์

นายอนวุตัร  พชิติโชคชยั

นายธนรกัษ์  อคัรพงษ์ววิฒั

นายสมมารถ  เพช็รอนิทร์

นายสราวฒุ ิ กว้างขวาง

นายอลงกรณ์  จฬุา

นายอารมย์  ดสีงิห์บญุ

นายพนม  สบืมา

นายสวสัดิ ์ แก้วประกา

นายส�าราญ  สายดวง

นายวชิติ  เอน็มาก

นายโวก  มาชอบ

นายชอบ  สมบรูณ์การณ์

นายประสพ  ซ่อนศรี

นายเหลีย่ม  เอม็ประโคน

นายฮวย  ฉตัรทนั

นายปัญญา  วาจาดี

นายเทยีบ  ประกายแก้ว

นายโลม  สขุล้อม

นายเอกลกัษณ์  มัน่เขตกรณ์

นายกฤษณศกัดิ ์ สขุสวสัดิ์

นายไพฑรูย์  พวงชมภู

นายเอกราช  ศรพชิยั

พระสมจติร  มหาวริโิย

นายรงัสรรค์  สรุยิะ

นายอดุม  สวุรพนัธ์

นายนคิม  แสงปัสสา

นายเพยีว  ชมุนมุดวง

นายคงศกัดิ ์ ช�านาญ

นายวฒันา  เอน็มาก

19 พ.ย. 52

19 พ.ย. 52

25 พ.ย. 52

25 พ.ย. 52

25 พ.ย. 52

25 พ.ย. 52

25 พ.ย. 52

25 พ.ย. 52

25 พ.ย. 52

18 ธ.ค. 52

18 ธ.ค. 52

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

27 ม.ค. 53

29 ม.ค. 53

29 ม.ค. 53

3 ก.พ. 53

3 ก.พ. 53

11 ก.พ. 53

11 ก.พ. 53

11 ก.พ. 53

11 ก.พ. 53

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน60



ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

นายนเรศ  ธรรมวงศ์

นายสงบ  มะแยม

นายชยัณรงค์  คงมัน่

นายส�าราญ  หวานแก้ว

นายพนูศกัดิ ์ อนพุนัธ์

นายประชมุ  เพช็รขนุทด

นายนรศิ  เชีย่วน้อย

นายเอกราช  ทวสีขุ

นายเตมิ  ศกัดิค์�าดวง

นายธาน ี ชืน่บาน

นายมลเทยีน  เทพแก้ว

นายประสทิธิ ์ หมวกขจุม๋

นายทองสขุ  ค�าจลุลา

นายสมบรูณ์   แสนวงษ์

นายเทวญั  น�า้ลกึ

นายรุง่  อะรญั

นายบญุเลีย้ง  อะรญั

นายไสย  สภุาลี

นายปิต ิ ประราศรี

นายประเสรฐิ  อนิต๊ะมอย

นายสมศกัดิ ์ ช่องงเูหลอืม

นายพยนต์  รกัแจ้ง

นายทนุ  ทวคีณู

ร.ต. สามารถ  รมมลุตรี

นายปราโมทย์  ปาวรย์ี

นายจริะจกัร์  ยตุธิรรม

นายค�าเป้า  แสนวงษ์

นายเด่นศกัดิ ์ มนัตะลมัพะ

จ.ส.อ.เทอดทพิย์  น้อยทพิย์

นายหมะฉาด  โสดาหวงั

นายสรุตัน์  พนิทอง

นายชาญชยั  ทองชะอุม่

นายประสทิธิ ์ แซ่พู่

นายไพโรจน์  อวะรมัย์

นายมานะ  เชวงโชตกิ

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2553

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

นายสวุทิย์   ชสูกลุ 

นายอิด๊   หนาจตัรุสั

นายพลายศกัดา  บญุมาเลศิ

นายจริวฒัน์  ค�าผยุ

นายวชิยั  นลิเหลอืง

นายแน่น  ศรสีะอาด

นายสมยศ  ทศันา

นายไพบลูย์  แก้วสขุ

นายธเนตร  บญุโสภณ

นายอ�านวย  มัน่เกดิ

นายนรินัดร์  สงักาลิ

นายสเุทพ  แผ่นทอง

นายวรีะชยั  เทพมณี

นายนพิฐิพนธ์  แก้ววเิศษ

นายปาน  แก้วสทีอง

นายนยิม  ธนะสมับญั

นายเทพ  สิม้สถาพรพงศ์

นายเกษม  ใจสทุธิ

นายสวุทิย์  การชีติ

นายสนัน่  จนัทร์ขนุ

นายสพุจน์  ศรนรนิทร์

นายสมทรง  แก้วเกดิ

นายสนุทร  ปลาเงนิ

นายเมฆ  ถิน่สี

นายสมชาย  ปริม่ผล

นายนเิลน  เจรญิมาศ

นายคมเดช  คมัภริานนท์

นายศรนีวล  อปุนนัไชย

นายภ ู จนัทมิา

นายสนัน่  นิม่เกตุ

นายคมชาญ  กองทอง

นายอ�านาจ  บญุโสภณ

นายบญุปลอด  จติต์ฉายา

นายมะแซ  อารง

นายอนิ  กนัรมัย์

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

15 พ.ย. 53

30 ธ.ค. 53

30 ธ.ค. 53

30 ธ.ค. 53

30 ธ.ค. 53

30 ธ.ค. 53

30 ธ.ค. 53

30 ธ.ค. 53

30 ธ.ค. 53

25 ม.ค. 54

25 ม.ค. 54

25 ม.ค. 54

25 ม.ค. 54

25 ม.ค. 54

25 ม.ค. 54

25 ม.ค. 54

25 ม.ค. 54

25 ม.ค. 54

25 ม.ค. 54

25 ม.ค. 54

14 ก.พ. 54

14 ก.พ. 54

14 ก.พ. 54

14 ก.พ. 54

14 ก.พ. 54

14 ก.พ. 54

14 ก.พ. 54

14 ก.พ. 54

28 ก.พ. 54

28 ก.พ. 54

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

นายสมชยั  บญุตนาชยั

พระประกอบ  ศรหีลง

นายศราวฒุ ิ พวงสเีคน

นายประภสัพงษ์  จนัพรมมา

นายววิตัร  ชอูบุล

นายสมชาย  เจรญิผล

นายทนัต์  ชุม่ใจ

พระศกัดา  มหทิธพิงศ์กลุ

นายจลุณรงค์  พชิยัรตัน์

นายสทิธพิร  แสนใจ

จ่าสบิเอกสเุทพ  สบืศรี

นายสทุธนินัท์  คงกระพนัธ์

นายไพทลู  แสนสวาท

นายอภวิฒัน์  พบัขนุทด

นายโพธิ ์ วาปีกา

นายตุ ๊ พนาลกิลุ

นายสขุใจ  สนธสิระคู

นายสายยนัต์ บญุสะอาด

พนัเอกเรอืงศกัดิ ์กลิน่ล�าดวน

นายวรชาต ิผ่องใส 

นายชม ผ่องใส

นายบญุเหลอื เพชรหงษ์

นายพธุ ปากบ่อง

นายพเิศษ  วรบตุร

นายสมหมาย สขุแสวง

นายมานพ มากเลาะเลย์

นายมงักร ค�าแพงมดั

นายปรชีา เจรญิธารา

นายแม้น ลดัใหม่

นายฉตัรชยั แรมกลาง

นายประสทิธิ ์คล้ายอดุม

นายวรีะวธุ คงอนิทร์

นายสมนกึ สกลุทอง

นายธวชั สขุประเสรฐิ

นายบญุน�า  กล้าพยคัฆ์ 

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

1498

1499

1500

1501

1502

1503

1504

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

1513

1514

1515

1516

1517

1518

1519

1520

1521

1522

1523

1524

1525

1526

1527

1528

1529

1530

1531

1532

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

21 ม.ิย. 54

21 ม.ิย. 54

21 ม.ิย. 54

21 ม.ิย. 54

21 ม.ิย. 54

1 ก.ค. 54

1 ก.ค. 54

5 ม.ีค. 55

5 ม.ีค. 55

5 ม.ีค. 55

24 พ.ค. 55

24 พ.ค. 55

24 พ.ค. 55

24 พ.ค. 55

24 พ.ค. 55

24 พ.ค. 55

24 พ.ค. 55

24 พ.ค. 55

24 พ.ค. 55

6 ม.ิย. 55

6 ม.ิย. 55

6 ม.ิย. 55

6 ม.ิย. 55

6 ม.ิย. 55

6 ม.ิย. 55

20 ม.ิย. 55

20 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

/2554

นายธนวฒัน์  แช่มรมัย์

นายอดุม  พอเหมาะ

นายเสรย  สมเจตนา

นายประวติ ิ ดาทอง

นายเหลือ่ม  พรหมบตุร 

นายวทิยา  สขุสงวน

นายปรนิ  สขุสงวน

นายอดุม  เสอืป่า

นายนวิฒัน์  แถวพนิจิ

นายจงกล  พมิพะกร

นายบญุยทุธ  สอนพลู

นายสมนกึ  ด้วงนาม

นายสวสัดิ ์ พลงัคชาสทิธิ์

นายสชุาต ิ  ม้ามงคล

นายประสทิธิ ์ ธรรมนยิม

นายเอนก  ไชยศรสีวสัดิ์

พนัจ่าเอกสมศกัดิ ์ รกัษ์เดชา

นายสมคดิ  อยูส่มบรูณ์

นายสมชาย  ทนหนองแวง

นายวเิศษศกัดิ ์ บญุอนนัต์

นายสมคัร  รกัวงษ์

นายสงัวร  หม้อกรอง

นายบรรเลง  แดนขนาน

นายฉนัทะ  ดจีนัทร์

นายกฤษณ์  ดวงศรี

นายเอกวทิย์  นุย้สวุรรณ

นายวรวฒุ ิ หดัสหมดั

นายหนดิ  พรมขาวทอง

นายศภุฤกษ์  เหมอืงอุน่

นายสง่า  พลชา

นายปรชีา  ปาวรย์ี

นายบญุสทิธิ ์ เตรยีมเพชร

นายกร ี สงัข์บวัแก้ว

นายสธุน  ชุม่ชืน่

นายอรญั  รกัเดช

28 ก.พ. 54

28 ก.พ. 54

28 ก.พ. 54

28 ก.พ. 54

28 ก.พ. 54

28 ก.พ. 54

28 ก.พ. 54

30 ม.ีค. 54

30 ม.ีค. 54

30 ม.ีค. 54

30 ม.ีค. 54

30 ม.ีค. 54

30 ม.ีค. 54

30 ม.ีค. 54

30 ม.ีค. 54

7 เม.ย. 54

7 เม.ย. 54

7 เม.ย. 54

7 เม.ย. 54

7 เม.ย. 54

7 เม.ย. 54

22 เม.ย. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

31 พ.ค. 54

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน62



ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2555

/2556

/2556

/2556

นายประพนัธ์ ทองชยัภมูิ

นายไพฑรูย์ ประสงัสติ

นายพงศ์เทพ สายทรพัย์

นายเยน็ ป่ันหอม

นายวโิมกข์ บตุมิาลย์

นายเฉลมิ ประกายแก้ว

นายประยรู จกัรบตุร

นายลนั ส�าเรยีงจติร์ 

สบิเอกสากล ไชยสทิธิ์

นายเชดิศกัดิ ์ เตมิวงศ์

นายหงษ์ นคิงรมัย์

นายทศพล หมัน่สงูเนนิ

นายสมัฤทธิ ์จนัทร์ศริิ

นายประสทิธิ ์สงัฆะมณี

นายพศิมยั หวานยดื

นายประสงค์ บรรพหาร

นายส�าราญ ภูเ่พช็ร

นายศภุชยั กล้าหาญ

นายสมยศ วงศ์ศรี

นายวรีะ  สขุยิง่

นายอนนัต์  พรหมพฤกษ์

นายส�ารวย  งามเลศิ

นายกฤษณะ  นาคใจเสอื

นายอ�านวย  จ่างอ่อน

นายรบ  เรอืนปรางค์

นายวาสนา  ธรรมทร

นายอานภุาพ  พุม่รจน์

นายโฆสนิทร์  กลุนติิ

นายด�ารงพล  พารกัษา

นายเผดจ็ เจรญิผล

นายเขมรฐั  เทพพรหม

นายบญุยิง่  ป้ันประดษิฐ์

นายชยัรตัน์  สขุศาลา

นายรุง่นรินัดร์ บตุรมารศรี

นายอดลุย์ ฉวเีวช

20 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55

20 ส.ค. 55

20 ส.ค. 55

20 ส.ค. 55

20 ส.ค. 55

20 ส.ค. 55

20 ส.ค. 55

20 ส.ค. 55

20 ส.ค. 55

20 ส.ค. 55

29 ส.ค. 55

17 ต.ค. 55

17 ต.ค. 55

17 ต.ค. 55

17 ต.ค. 55

17 ต.ค. 55

17 ต.ค. 55

17 ต.ค. 55

17 ต.ค. 55

17 ต.ค. 55

17 ต.ค. 55

17 ต.ค. 55

17 ต.ค. 55

17 ต.ค. 55

 18 ก.พ. 56

 18 ก.พ. 56

 18 ก.พ. 56

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

นายบญุเรอืง ธรรมสตูร

นายเด่นพงษ์  ภาษี

นายบญัชา  เขม็เพชร

นายไกรสร  ไชยา

นายบญุจง  เหล่าบรุี

นายชมุพล  อาสา

นายพพิฒัน์  พรมมดุดี

นายไพฑรูย์  นพเกยีรติ

นายเฉลย  แถกระโทก

นายสมพงษ์  ชาตภิธูร

นายส�ารวญ  อตุนั

นายแสงจนัทร์  พมิพ์ศกัดิ์

นายสมวงศ์  รตันก้านตง

นายทองด ี พรมสวสัดิ์

นายศรทีรูย์  ยะบงึ

นายค�ามลู  ก๋าแก้ว

นายสมพงษ์  ไชยค�า

นายไพโรจน์  แก้วก่อ

พระพงษ์ศกัดิ ์ จนัทวงศ์

นายสน   ณ บณัฑติ

นายประศกัดิ ์ อรรคนนัท์

นายพรสทิธิ ์ ข่ายทอง

นายทวปี  สรุะภา

นายไพรตัน์  ทองบ่อ

นายสมศกัดิ ์ เผอืกพวง

นายจรญั  จนัทร์วบิลูย์

นายวรีศกัดิ ์ โนเรยีง

นายวริทิธิพ์ล  ความสวสัดิ์

นายประเสรฐิ  ทรพัย์ทวปีรชีา

นายศรชยั  พรมสวสัดิ์

นายประวตั ิ สขุวพิฒัน์

นายประยทุธ  วงศ์ปรเมษฐ์

นายนพรตัน์  ภญิโญ

นายสมเกยีรต ิ ทพัไทย

นายเขยีว  ปัญญาวนั

 18 ก.พ. 56

 18 ก.พ. 56

 18 ก.พ. 56

 18 ก.พ. 56

 22 ก.พ. 56

 22 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 26 ก.พ. 56

 12 ม.ีค. 56

 12 ม.ีค. 56

 12 ม.ีค. 56

 12 ม.ีค. 56

  21 ม.ีค. 56

  21 ม.ีค. 56

 29 ม.ีค. 56

 2 พ.ค. 56

 7 พ.ค. 56

 16 พ.ค. 56

 3 ม.ิย. 56

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน63



ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

นายสมพร  ดโีพธิร์มัย์

นายสมัพนัธ์  คชชา

นายสวุทิย์  ขดัเรอืน

นายสรีมย์  รวยลาภเจรญิผล

นายสมคดิ  เดมิประโคน

นายถนอมพล  เหอืดไธสง

นายเซนิ  ผกูดี

นายวนิยั  ส�ารวมจติร

นายพชิติ  อุม้ดไีว

นายบญุช ู ใจกล้า

นายพรีทดั  กลิน่ตนั

นายยา  วรรณทอง

นายเทพ  สมทราย

นายมงคล  ขตัยิะ

นายสมชาย  เกดิอิม่

นายเสม  สมคม

นายไพร  แก้วสทีอง

นายมงคล  กลุด่านอนรุกัษ์

นายพสิษิฐ์  ทองเผ่า

นายส่งเสรมิ  ทองแม้น

พระวรายทุธ  สปัุตติ

นายฤทธิพ์งษ์  ฤทธิส์ขุ

นายสวสัดิ ์ สายสดุ

นายมานพ  แสงจนัทกึ

นายสมบรูณ์   จกัรบตุร

นายอทุยั  สตใิหม่

นายอาทติย์  โต๊ะเฮง

นายวรีะศกัดิ ์ ชาบวั

นายธรรมนญู  ประกายผ่อง

นายอนนัต์  เนตรผาบ

นายประพนัธ์  ค�ายอง

นายอ�าพล  วงค์ค�า

นายบญุโชต ิ โมอุม่

นายชลอ  สายยดื

นายถาวร มศีริิ

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

 21 เม.ย. 57

 22 เม.ย. 57

 22 เม.ย. 57

 23 เม.ย. 57

 23 เม.ย. 57

 23 เม.ย. 57

 28 เม.ย. 57

 28 เม.ย. 57

 28 เม.ย. 57

 28 เม.ย. 57

 28 เม.ย. 57

 28 เม.ย. 57

 28 เม.ย. 57

 28 เม.ย. 57

 28 เม.ย. 57

 29 เม.ย. 57

 21 พ.ค. 57

 29 พ.ค. 57

 2  ม.ิย.  57

 3  ม.ิย. 57

 10 ม.ิย. 57

 17 ม.ิย. 57

 17 ม.ิย. 57

 17 ม.ิย. 57

 7 ก.ค. 57

 10 ก.ค. 57

 21 ก.ค. 57

 21 ก.ค. 57

 29 ก.ค. 57

 29 ก.ค. 57

 29 ก.ค. 57

 29 ก.ค. 57

 31 ก.ค. 57

 31 ก.ค. 57

6 ส.ค. 57

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2556

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

นายประภาส  ศรรีาช

นายณรงค์ศกัดิ ์ แจ้งสนาม

นายทรงพล  พนัธลุาวณัย์

นายผดุผาดน้อย  ออมกลิน่

นายดาวรุง่  ปิยมาตย์

นายรศัม ี บรหิาร

นายฐปนษั  ไทยส�าราญ

นายวชิตัร  สทุธสิน

นายวทิยา  ขนัค�า

นายนพรตัน์  ลาวลิาศ

นายสราวธุ  ศรสีวุรรณ

นายแตง  บญุสด

นายปิยะ  สภุะคตุ

นายเฉลมิพล  ขจรพทุธรกัษา

นายประเสรฐิ  ศรพีทิกัษ์

นายศภุชยั  สขุสวสัดิ์

นายพสิตูร  แก้วมณวีงษ์

นายเรวตั  พรหมเมอืงยอง

นายธวชั  ค�าสม

นายนรงค์ชยั  จรณุศรี

นายภกัด ี เจรญิผล

นายสทุศัน์  สขุเลศิ

นายอรุา  ไกรสมทุร

นายประเสรฐิ  คณุสตัย์

นายพนิจิ  เนยีรศริิ

นายนริน  จ�าปาทอง

นายสมาน  แวยามา

นายธงชยั  ศรพีทิกัษ์

นายเนนิ  ราศรเีฟ่ือง

นายเชยีง  ศรพีทิกัษ์

นายพนัธุธ์ชั  สกุใส

นายแสงเทยีน  กลัน่แย้ม

นายสาทติย์  สบืตระกลูทอง

นายเจด็  อทุศิรมัย์  

นายพรีะพงษ์  ทองไฮ้

 3 ม.ิย. 56

 3 ม.ิย. 56

 3 ม.ิย. 56

 5 ม.ิย. 56

 18 ม.ิย. 56

 18 ม.ิย. 56

 18 ม.ิย. 56

 1 ก.ค. 56

 1 ก.ค. 56

 3 ก.ค. 56

 3 ก.ค. 56

 16 ก.ค. 56

 24 ก.ค. 56

 24 ก.ค. 56

 13 ส.ค. 56

 5 ก.ย. 56

 5 ก.ย. 56

 5 ก.ย. 56

 5 ก.ย. 56

 16 ก.ย. 56

 16 ก.ย. 56

 20 ก.ย. 56

  6 พ.ย. 56

  6 พ.ย. 56

 4 ธ.ค. 56

 11 ธ.ค. 56

 6 ม.ค. 57

 5 ก.พ. 57

 17 ก.พ. 57

 28 ก.พ. 57

 18 ม.ีค. 57

 20 ม.ีค. 57

 2 เม.ย. 57

 2 เม.ย. 57

 2 เม.ย. 57

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2557

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

นายวทิยา วงค์กนัทยิะ

นายประดบั ดทีัว่

นายอนงค์ บรุนิทร์ประโคน

นายหลกัไชย ใจดี

นายจารกึ ครองธรรม

จ่าสบิเอกสรุยิะ เขม็ทศิ

นายอทุยั ยอดสงิห์

นายเอกยทุธ เกดิประสงค์

นายเด่นชยั ทาระขจดั

พระสดุใจ ทองนาค

นายศกัดิ ์เหล่ากาวี

นายสวุทิย์ ตาอนิบตุร

นายเสถยีร สงิประโคน

นายศกัดิช์ยั ปยุะติ

นายปิยะ วาหนกัแน่น

นายสขุ ผะงาตนุดั

นายทองค�า ละหงส์

นายไพบลูย์ จนัทร์กระจ่าง

นายวริทิธิพ์ล  ความสวสัดิ์

นายประสงค์ มณภีาค

นายพชิยั พมิพ์ทอง

นายสพุรรณ สใีจอนิทร์

นายสชุาต ิเปียแก้ว

นายสชุาต ิมปัีญญา

นายฐกฤต อุม้อยู่

นายแฉล้ม รกัชาติ

พระบญุท้าย คงพริญุ

นายประเสรฐิ ก�าลงัหาญ

นายพฒันา ครฑุสขุ

นายแมน ไตรสารศรี

นายพรชยั เตชสนิชยั

นายทนัสมยั สขุบรรเทงิ

นายเด่นนคร นนัทะแขม

นายชราวฒุ ิแหวนวงั

นายสมคดิ ทองค�าโฮ้ง

6 ส.ค. 57

6 ส.ค. 57

6 ส.ค. 57

8 ส.ค. 57

8 ส.ค. 57

27 ส.ค. 57

27 ส.ค. 57

27 ส.ค. 57

17 ก.ย. 57

9 ต.ค. 57

9 ต.ค. 57

27 ต.ค. 57

13 พ.ย. 57

13 พ.ย. 57

4 ธ.ค. 57

5 ม.ค. 58

5 ม.ค. 58

23 ม.ค. 58

30 ม.ค. 58

30 ม.ค. 58

6 ก.พ. 58

11 ก.พ. 58

12 ก.พ. 58

16 ก.พ. 58

16 ก.พ. 58

26 ก.พ. 58

26 ก.พ. 58

24 ม.ีค. 58

24 ม.ีค. 58

2 เม.ย. 58

12 พ.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

นายสมบตั ิสทิธไิทย

นายวริตัน์ บญุสมิมา

นายดลิก บญุสวสัดิ์

นายบญุหลาย เทพมณี

พระสมบตั ิไชยโย

นายสขุ เอีย่มรมัย์

ร.อ.ชาญเดช ศรพีรหมทอง

นายประทนิ อดุค�ามี

นายปรชีา ฟคู�า

นายสทุศัน์ วริะค�า

นายพมิพ์ จางวาง

นายทวศีกัดิ ์สงิห์บตุร

นายช�านาญ ป้ันก้อง

นายไพศาล หาญชนะ

นายเสนอ อนิต๊ะวงศ์

นายจ�ารสั จนัทร์แปลง

นายด�ารงค์ ดอนแก้ว

นายชนนิทร ทองประไพ

นายสมนกึ ศรใีจวงศ์

นายจ�ารสั ปัญญาเหมอืง

นายสภุาพ ถิน่จนัทร์

นายปรชีา เรอืลม

นายสมบรูณ์ หล่ายข้าม

นายลนู รอดทกุข์

นายมนญู หงษ์สอง

ร.ต.ต.สนัน่ เหมอืงหม้อ

นายเอนก คนบญุ

นายบญุช่วย มเีลข

พระภกิษจุ�าเนยีร เลยีงผา

นายพนัธุเ์รศ ถิน่จนัทร์

นายวโิรจน์ วงศ์ปรกัไพศาล

นายสมภาร เหลาฉลาด

นายบญุเถงิ ไวจ�าปา

นายสรุสห์ี ทะนงค์

นายยอดชาย รมิเพชร

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

22 ก.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

18 ส.ค. 58

25 ส.ค. 58

3 ก.ย. 58

3 ก.ย. 58

10 ก.ย. 58

16 ก.ย. 58

21 ก.ย. 58

23 ก.ย. 58

1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

1742
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

นายวนัใหม่ ประพนัธ์บณัฑติ

นายนยิม นวลเนยีม

นายไพรชั ปัญญาคม

นายยทุธนา อาจหาญ

นายสมพงษ์ แก้วนนัไชย

นายธรรมชาต ิแท่นดี

นายพงศ์พฒัน์ พนัธ์บบุผา

นายเกชา มสูกิะเจรญิ

นายสธุรรม ช่องงเูหลอืม

นายรงัสวิฒุ ินชุอยู่

นายอรณุ พกุอนิ

นายชลทศิ พษินาค

นายสมชาต ิชนะวรรณ์

นายศรีา ศรสีมานวงศ์

นายชาตร ีสวุรรณยอด

นายยงยทุธ นวลเนยีม

นายแหวน เลศิสงูเนนิ

นายเรงิฤทธิ ์ตอยงค์เกยีรติ

นายประสทิธิ ์สขุสดีา

นายสชุาย พุม่พนม

นายธง ทวคีณู

นายแสนพล แสงอะโน

นายเกรยีงเดช ซาบตุร

นายภทัรพงษ์ รกัข้อง

นายนพพร เตม็ใจ

นายเพชรรตัน์ เรอืงจติ

นายกวนิกฤต แต้มสี

นายนยิม รวดเรว็

นายวชัรนิทร์ เหมบณัฑติ

จ.ส.อ.ณรงค์ อนิพรม

นายจนิตเดช เทยีมเมฆา

นายสมพงษ์ ศรนีดัรนิทร์

นายสรุศกัดิ ์จงึธนาเจรญิ

นายภรากร นชุเจรญิ

นายอนสุรณ์ สขุสมพชื

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

นายดนรุจุน์ นวนเท้า

นายสบรูณ์ แสนสขุ

นายค�าใส ใยบวั

นายประพฒัน์ ธรรมเขต

นายธรีะวฒัน์ กญัตะจฬุา

นายพงษ์ศกัดิ ์ทพัภมูี

นายบญุชยั ชตุนิาวี

นายบญุส่ง แก้วบางทราย

นายอ�านาจ พ่วงเจรญิ

นายธวชัชยั ประสาทศลิป์

นายอรรถพร ป่ันทอง

นายประเชญิ บวัใหญ่

นายสทุธศิกัดิ ์สมคัรสมาน

นายจ�าลอง อดษิะ

นายไพรกจิ พนัธวงศ์

นายพงษ์รกัษ์ ภทัรกติตมิาภรณ์

นายโกเมศ วเิชยีรวฒัน์

นายวนิยั เตมิสขุ

นายนรินัดร์ อยูด่ี

นายประวทิย์ จริะพรรกัษ์

นายขวญัชยั สห์ีประเสรฐิ

นายอนนัท์ โสภณพจิติรไพศาล

นายอานนท์ ชตุนิาวี

นายสมหมาย จรโคกกรวด

นายจรนิทร์ รงัสริจุิ

นายราชนัย์ การยัภมูิ

นายอมุาตร มัง่คง

นายลมหวล พวกจนัทกึ

นายสมชาย เชดิฉาย

นายโอฬาร สขุนมิติร

นายพรภริมย์ กจิสมคัร

นายสมยศ ทพัไชย

นายอามงิ กาเดร์

นายไพบลูย์ ลดัหนองขี

นายชยสทิธ ิช่อเจรญิ

29 ก.ย. 58

29 ก.ย. 58

1 ต.ค. 58

7 ต.ค. 58

8 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

19 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

 /2558

นายธนพตั วรวงษ์

นายเอกพร เจรญิรฐักร

นายณฐัพชัร วงค�าตา 

นายทว ีงามจติร

นายพวิฒัน์ ทศับตุร

นายภวูชิ ธนาเมธปิยา

นายธนเดช วงษ์เจรญิ

นายภพูาน ภอูาลยั

นายชยัวฒัน์ ชยัเวชนมิติ

นายสพุฒัน์ ไชยโรจน์ 

นายสชุนิ ประสทิธโิชค

นายธ�ารง มณฑป

นายชมุพร หมืน่จ�าปา

นายประภาศ อามาตย์มนตรย์ี

นายรกัษ์ สายยนต์

นายสชุาต ิแซ่จวิ

นายโสภติ โททสัสะ

นายสมชาย สายยนต์

นายสมพร ชเูพง็

นายศภุชยั ช่วยเวช

นายเวโรจน์ คงสง

นายศภุชาต ิจงัก๋า

นายขวญั บษุบา

นายบญุม ีพมิพ์ปรุ

นายปรชีา สดุตา 

นายมล ต้องถอืดี

นายชชัวาลย์ ทศิสว่าง

นายแน่น กระแสโสม

นายเปลยีด ศรรีาม

นายวาร ีวรรณะสทุธะ

นายฉอ�า่ สขุสงัข์

นายเบกิฤกษ์ ชาตวินัชยั

นายน�าพล สจีนัทกึ

ด.ต.พงศ์สริ ิวงค์ทาเหลอืง

นายสมฤทธิ ์กาศวลิยั

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

29 ต.ค. 58

3 พ.ย. 58

3 พ.ย. 58

3 พ.ย. 58

9 พ.ย. 58

9 พ.ย. 58

23 พ.ย. 58

23 พ.ย. 58

23 พ.ย. 58

14 ธ.ค. 58

14 ธ.ค. 58

/2558

/2558

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

นายกมัปนาท สขุฐีาน

นายยนต์ นลิวรรณ

นายจลุทอน ทาระขจดั

นายแนม ส�ารวมจติ

นายเลก็ แบะเพชร

นายพะโยม หมัน่ยนื

พระภกิษรุฐักร กลดัเลก็

นายถาวร มสีขุ

นายเพลนิ ศริม่ิวง

นายจนัตา รสเข้ม

นายสพุล พฤนทานรุกัษ์

นายยนต์ สรุะทด

นายดวงจนัทร์ มณวีรรณ

นายสมศกัยิ ์บญุทา

นายประยรู สกุใส

นายปรญิญา สวสัดิว์งศ์ชยั

นายวหิก ดนเสมอ

นายอคัรพนธ์ สาคเรศ

นายมงักร จรรศลิป

นายวษิณ ุพนัธุม์ณี

นายสนุทรณ์ สงัข์ทอง

นายไพบลูย์ บรบิรูณ์

นายณรงค์ โชตกิารณ์

นายยงยทุธ จอดนอก

นายสชุาต ิไกรลาศ

นายคงชนะ งามผ่อง

นายระว ิประเสรฐิศรี

นายเนอืง ส�ารวมจติ

นายมงักร เสาใหญ่

นายเนย ก่อแก้ว

นายสง่า ภไูหมพรหม

นายเตย มณสีด

นายเชย ภไูมพรหม

นายน้อม ก่อแก้ว

นายสมพร ส�าคญัยิง่

15 ธ.ค. 58

17 ธ.ค. 58

18 ม.ค. 59

18 ม.ค. 59

18 ม.ค. 59

22 ม.ค. 59

2 ก.พ. 59

9 ม.ีค. 59

30 ม.ีค. 59

30 ม.ีค. 59

30 ม.ีค. 59

30 ม.ีค. 59

25 เม.ย. 59

26 เม.ย. 59

3 พ.ค. 59

13 พ.ค. 59

13 พ.ค. 59

13 พ.ค. 59

1 ม.ิย. 59

1 ม.ิย. 59

1 ม.ิย. 59

27 ม.ิย. 59

1 ก.ค. 59

5 ก.ค. 59

13 ก.ค. 59

13 ก.ค. 59

13 ก.ค. 59

13 ก.ค. 59

13 ก.ค. 59

13 ก.ค. 59

13 ก.ค. 59

13 ก.ค. 59

13 ก.ค. 59

26 ก.ค. 59

26 ก.ค. 59

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2559

/2560

/2560

/2560

/2560

/2560

/2560

/2560

/2560

/2560

/2560

/2560

/2560

/2560

/2560

/2560

/2560

/2561

/2561

/2561

/2561

นายส�าเนาว์ รอดฟัก

นายสมจติร คงกนัจ่า

นายเสวย ทรพัย์ประไพ

นายน�าชยั สารุ

นายสมชยั บญุทพิย์

นายจกัรนิ ใจใหญ่

นายสนัต์ หาญนกึ

นายเยือ้น รุง่เรอืง

นายเมย ตรงสญูดี

นายส�าเรจ็ จนัทร์หอม

นายสมคดิ ไถ่ทอง

นายซ�าซดูงิ ดอืราโอะ

ส.ต.ท.ธวชัชยั แดงน้อย

นายสร้างชาต ิส�าเนยีงดี

นายองอาจ อาญประโคน

นายโสม ทองแม้น

นายปฐม เอนกทรพัย์

นายเอือ้ ชมดี

นายเยอืก วชิายง

ร้อยตรสีมชาย ใจสมบรูณ์

นายยทุธนา ดนัไทร

นายสมชาย รอบแคว้น

นายมติร หดัธง

นายเขือ่นแก้ว ยาวชิยั

นายระพนิธ์ พงิคะสนั

นายอเุทน อนิทรจกัร์

นายสมเดช เยน็ล�ายอง

นายพงษ์สวสัดิ ์ทศิา

นายบญุเลศิ มลูเจรญิ

นายสธุ ีทองอ่อน

นายดวงจนัทร์ ทศิดอนตอง

นายวชิยั บญุชมุ

นายสถาพร อนิต๊ะเสน

นายชยัวฒัน์ อนิต๊ะเสน

นายถาวร ถงุเงนิ

8 ส.ค. 59

8 ส.ค. 59

8 ส.ค. 59

8 ส.ค. 59

30 ส.ค. 59

4 ต.ค. 59

25 ต.ค. 59

25 ต.ค. 59

25 ต.ค. 59

25 ต.ค. 59

6 พ.ย. 59

29 พ.ย. 59

1 ธ.ค. 59

1 ธ.ค. 59

1 ธ.ค. 59

9 ม.ค. 60

20 ม.ีค. 60

7 เม.ย. 60

25 เม.ย. 60

4 พ.ค. 60

12 ม.ิย. 60

7 ก.ค. 60

24 ก.ค. 60

17 ส.ค. 60

17 ส.ค. 60

31 ส.ค. 60

3 ต.ค. 60

7 พ.ย. 60

21 ธ.ค. 60

22 ธ.ค. 60

25 ธ.ค. 60

4 ม.ค. 61

4 ม.ค. 61

4 ม.ค. 61

4 ม.ค. 61

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

นายวชิยั พฒัพานชิ

นายไพฑรูย์ ชืน่อรุะ

นายสามารถ วชิายิง่

นายสบุนั ประภาสยั

นายวเิศษ คะนองดี

นายไพโรจน์ บนิก�าซนั

นายณรงค์ พมิพาวรรณ

พระชชูาต ิบญุค�า

นายตา กาวารี

นายสทุนิ สงัข์แก้ว

นายสมบรูณ์ บรรลอืทรพัย์

นายประเสรฐิ ฉ�า่เชยหาญ

นายสรุชาต ิดอกจนัทร์

นายบญุนธิ ิตาประโคน

นายดอน กระแสอนิทร์

นายสชุาต ิพุม่เมอืง

นายสมาน สาใจ

นายพทุธา พมิพะนติย์

นายสมชาย สวุรรณผึง้

นายวเิชยีร สงิหปรชีา

นายอนชุติ เสนาวรรณ

นายธนกร สามเพชรเจรญิ

นายไตรรงค์ ดอนดง

นายหลัน่ ดอนดง

นายสเุทพ ไข่แก้วณารตัน์

นายณฐธนพล นธิทิรพัย์

นายอนนัต์ ต�า่ค�าดี

นายอุย้ สายกระสนุ

นายปรญิญา เตมิยศ

นายเกยีรตศิกัดิ ์เครอืวลัย์

นายสายชล เจรญิศรี

นายทา ดพีนู

นายเคลอืบ ใจพนิจิ

นายสมพงษ์ ธรรมเจรญิ

นายยทุธศกัดิ ์ชืน่ชภูาพ

16 ม.ค. 61

12 ก.พ. 61

21 ก.พ. 61

13 ม.ีค. 61

13 ม.ีค. 61

13 ม.ีค. 61

1 เม.ย. 61

5 เม.ย. 61

26 เม.ย. 61

26 เม.ย. 61

26 เม.ย. 61

16 พ.ค. 61

25 พ.ค. 61

1 ม.ิย. 61

1 ม.ิย. 61

8 ม.ิย. 61

11 ม.ิย. 61

20 ม.ิย. 61

29 ม.ิย. 61

29 ม.ิย. 61

28 ส.ค. 61

28 ส.ค. 61

5 ก.ย. 61

5 ก.ย. 61

5 ก.ย. 61

17 ก.ย. 61

17 ก.ย. 61

17 ก.ย. 61

17 ก.ย. 61

25 ก.ย. 61

10 ต.ค. 61

10 ต.ค. 61

10 ต.ค. 61

19 ต.ค. 61

19 ต.ค. 61

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952
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ทะเบียนที่
ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่

ชื่อ - สกุล

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2561

 /2562

 /2562

 /2562

 /2562

 /2562

 /2562

 /2562

 /2562

 /2562

 /2562

 /2562

 /2562

 /2562

 /2562

นายเรวตั ขานไข

นายธรีพงษ์ ดอกจนัทร์

นายวาสติ มดิชดิ

นายบวั ไชยโย

นายทนงค์ กล้าณรงค์

นายนกิร ร่วมความคดิ

นายเด่น วรรณด้วง

นายจรนิทร์ สายสนิธ์

นายประยทุธ สมศกัดิ์

นายธติพิล พมิพา

นายวริทิธิพ์ล  ความสวสัดิ์

นายเสถยีร หอมระรืน่

นายบวย เจนประโคน

นายเนย จะมวัดี

นายฮวด ซงราศรี

นายเคยีด สบืสนธิ์

นางสาวบวัลอย วงศ์ค�าแก้ว

นายใบ มณสีด

นายถดั ตราเขตต์

นายธงชยั ตรวีเิศษ

นายประทปี พุม่สะอาด

26 ต.ค. 61

26 ต.ค. 61

5 พ.ย. 61

21 พ.ย. 61

21 พ.ย. 61

14 ธ.ค. 61

14 ธ.ค. 61

18 ม.ค. 62

18 ม.ค. 62

24 ม.ค. 62

15 ก.พ. 62

19 ม.ีค. 62

19 ม.ีค. 62

19 ม.ีค. 62

19 ม.ีค. 62

19 ม.ีค. 62

19 ม.ีค. 62

3 พ.ค. 62

3 พ.ค. 62

3 พ.ค. 62

3 พ.ค. 62

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

ข้อมลู ณ วนัที ่30 พฤษภาคม 2562
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การกีฬาแห่งประเทศไทย

และ ส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย

 ที่อยู่ 286 ถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

 กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2186 7111

  ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการกีฬามวย 

  โทร. 0 2186 7333 ต่อภายใน 7333

  หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและกำากับควบคุมกีฬามวย 

  โทร. 0 2186 7344  ต่อภายใน  8552 - 8573 

  หัวหน้างานมาตรฐานและคุ้มครองสวัสดิการกีฬามวย 

  โทร. 0 2186 7345 ต่อภายใน 8561 - 8564

ภาค 1

 1. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง

  ทีอ่ยู ่สนามกฬีาจงัหวดัระยอง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21000

  โทร. 0 3861 4 929

    ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย
และ ส�านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจ�า 76 จังหวัด
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 2. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดจันทบุรี 22000 

  โทร. 0 3932 1166  

 3. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา อ�าเภอเมือง

  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

  โทร. 0 3851 7209

 4. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดชลบุรี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดชลบุรี 20000 

  โทร. 0 3828 2969 (ภายในโทร. 1040)

 5. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดตราด อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

  โทร. 0 3952 3055  (ภายในโทร. 1050) 

 6. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดนครนายก อ�าเภอเมือง

  จังหวัดนครนายก 26000 

  โทร. 0 3731 4484 (ภายในโทร. 1060)
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 7. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี อ�าเภอเมือง

  จงัหวดันนทบรุ ี11000

  โทร. 0 2595 1784  (ภายในโทร. 1070)

 8. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดปทุมธานี อ�าเภอเมือง

  จงัหวดัปทมุธาน ี12000

  โทร. 0 2501 2914  (ภายในโทร. 1080)

 9. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดปราจีนบุรี 25000

  โทร. 0 3721 6308

 10. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ กิ่งอ�าเภอบางเสาธง 

 จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 โทร. 0 2315 1115

 11. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงคราม

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม อ�าเภอเมือง

  จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

  โทร. 0 3471 7217
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 12. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร อ�าเภอเมือง

  จังหวัดสมุทรสาคร 74000

  โทร. 0 3442 9254

 13. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว

  ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 อ�าเภอเมือง

  จังหวัดสระแก้ว 27000 

  โทร. 0 3742 5019  

ภาค 2
 

 14. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

  โทร. 0 3555 5634

 15. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดกาญจนบุรี 71000

  โทร. 0 3462 4437 (ภายในโทร. 2020)
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 16. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 อ�าเภอเมือง

  จังหวัดชัยนาท 17000

  โทร. 0 5647 6643 (ภายในโทร. 2030)

 17. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม

  ที่อยู่ 27 หมู่ที่ 2 ต�าบลห้วยจรเข้ อ�าเภอเมือง

  จังหวัดนครปฐม 73000

  โทร. 0 3427 5742 / 0 3424 4367 (ภายในโทร. 2040)

 18. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ อ�าเภอเมือง

  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

  โทร. 0 5622 1065 (ภายในโทร. 2050)

 19. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ�าเภอเมือง

  จังหวัดประจวบครีขีนัธ์ 77000

  โทร. 0 3260 3759 (ภายในโทร.2060)

 20. สำานกังานการกฬีาแห่งประเทศไทยจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ�าเภอเมือง

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

  โทร. 0 3524 5254 / 0 3524 3555 (ภายในโทร. 2150)



คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน75

 21. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดเพชรบุรี 76000

  โทร. 0 3242 7197 / 0 3242 7198 (ภายในโทร. 2070)

 22. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดราชบุรี 70000

  โทร. 0 3232 1917 / 0 3232 1870 (ภายในโทร. 2080)

 23. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดลพบุรี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดลพบุรี 15000

  โทร. 0 3641 2620 / 0 3641 2374 (ภายในโทร. 2090)

 24. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิงห์บุรี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดสิงห์บุรี 16000

  โทร. 0 3550 7177 (ภายในโทร. 2110)

 25. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดสระบุรี 18180

  โทร. 0 3622 6199 (ภายในโทร. 2120)
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 26. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่างทอง

  ที่อยู่ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง อ�าเภอเมือง

  จังหวัดอ่างทอง  14000

  โทร. 0 3586 0433 (ภายในโทร. 2130)

 27. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดอุทัยธานี 61000

  โทร. 0 5650 3080 / 0 5650 3079 (ภายในโทร. 2140)

ภาค 3
 

 28. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

  ที่อยู่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

  ถนนราชสีมา–ปักธงชัย ต�าบลปรุใหญ่ อ�าเภอเมือง

  จังหวัดนครราชสีมา 30000

  โทร. 0 4493 2109 / 0 4493 2110 (ภายในโทร. 3060)

 29. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง

  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  โทร. 0 4381 4505 (ภายในโทร. 3020) 
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 30. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น อ�าเภอเมือง

  จังหวัดขอนแก่น 40000

  โทร. 0 4322 0949 (ภายในโทร. 3030)

 31. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ

  ทีอ่ยู ่สนามกฬีาจงัหวดัชยัภมู ิอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมู ิ36000

  โทร. 0 4481 6223 (ภายในโทร. 3040) 

 32. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม

  ที่อยู่ 150 หมู่ที่ 5 ต�าบลหนองญาติ อ�าเภอเมือง

  จังหวัดนครพนม 48000

  โทร. 0 4250 3525 / 0 4251 3305 (ภายในโทร. 3050)

 33. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

  ที่อยู่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ 

  ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  โทร. 0 446 6568 (ภายในโทร. 3070)

 34. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม

  ที่อยู่ ห้อง 2122 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อ�าเภอเมือง 

  จังหวัดมหาสารคาม 44000

  โทร. 0 4377 7494 (ภายในโทร. 3080)
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 35. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดมุกดาหาร อ�าเภอเมือง

  จังหวัดมุกดาหาร 49000

  โทร. 0 4261 3827 / 0 4261 5634  (ภายในโทร. 3090)  

 36. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร อ�าเภอเมือง

  จังหวัดยโสธร 35000

  โทร. 0 4571 4761  (ภายในโทร. 3100)

 37. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด อ�าเภอเมือง

  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

  โทร. 0 4351 2925  (ภายในโทร. 3110)

 38. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดเลย อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

  โทร. 0 4281 4901  (ภายในโทร. 3120)

 39. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

  ที่อยู่ โรงพลศึกษา 4,000 ที่นั่ง อ�าเภอเมือง 

  จังหวัดศรีสะเกษ 33000

  โทร. 0 4563 3327  (ภายในโทร. 3130)
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 40. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร

  ทีอ่ยู ่ สนามกฬีาเทศบาลเมอืงสกลนคร ถนนไอทยี ู อ�าเภอเมอืง 

  จงัหวัดสกลนคร 47000

  โทร. 0 4273 2064  (ภายในโทร. 3140)

 41. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์

  ที่อยู่ สนามกีฬาศรีณรงค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

  โทร. 0 4451 4656  (ภายในโทร. 3150)

 42. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำาภู

  ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู อาคารอนาลโย ชั้น 2

  ติดกับหน่วยงานศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 69 อ�าเภอเมือง 

  จังหวัดหนองบัวล�าภู 39000

  โทร. 0 4237 8492  (ภายในโทร. 3170)

 43. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย อ�าเภอเมือง

  จังหวัดหนองคาย 43000

  โทร. 0 4242 2635  (ภายในโทร. 3160)

 44. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดอุดรธานี 41000

  โทร. 0 4224 3268  (ภายในโทร. 3180)
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 45. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

  ที่อยู่ บ้านทุ่งบูรพา ต�าบลหนองขอน อ�าเภอเมือง

  จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

  โทร. 0 4584 1655 (ภายในโทร. 3190)

 46. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำานาจเจริญ

 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ อ�าเภอเมือง

 จังหวัดอ�านาจเจริญ 37000

 โทร. 0 4552 3181 (ภายในโทร. 3200)

 47. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ

  ที่อยู่ 325 หมู่ที่ 10 ต�าบลบึงกาฬ อ�าเภอเมือง

  จังหวัดบึงกาฬ 38000

  โทร. 0 4249 2776 (ภายในโทร. 3210)

ภาค 4

 48. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

  ที่อยู่ สนามติณสูลานนท์ อ�าเภอเมือง

  จังหวัดสงขลา 90000

 โทร. 0 7432 6810 (ภายในโทร. 4130)
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 49. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่

  ที่อยู่ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองกระบี่ อ�าเภอเมือง

  จังหวัดกระบี่ 81000

  โทร. 0 7563 0508 / 0 7563 9508 (ภายในโทร. 4020)

 50. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร อ�าเภอเมือง

  จังหวัดชุมพร 86000

  โทร. 0 7750 6404 (ภายในโทร. 4030)

 51. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

  ที่อยู่ อาคารสระว่ายน�้า สนามกีฬาจังหวัดตรัง อ�าเภอเมือง 

  จังหวัดตรัง 92000

  โทร. 0 7523 0535 (ภายในโทร. 4040)

 52. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดปัตตานี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดปัตตานี 94000

  โทร. 0 7346 0106 (ภายในโทร. 4070)

 53. สำานกังานการกฬีาแห่งประเทศไทยจงัหวดันครศรธีรรมราช

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช อ�าเภอเมือง

       จังหวัดนครศรีธรรมราช 30000

  โทร. 0 7534 7359 (ภายในโทร. 4050)
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 54. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส อ�าเภอเมือง

  จังหวัดนราธิวาส 96000

  โทร. 0 7353 2146 (ภายในโทร. 4060)

 55. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา

  ที่อยู่ โรงยิมเอนกประสงค์ ชั้น 2 อ�าเภอเมือง

  จังหวัดพังงา 82000

  โทร. 0 7646 0503 (ภายในโทร. 4080)

 56. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง

  ที่อยู่ โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพัทลุง 

  อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

  โทร. 0 7467 1653 (ภายในโทร. 4090)

 57. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต

  ที่อยู่ ศูนย์กีฬาตะพานหิน อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

  โทร. 0 7625 0110  (ภายในโทร. 4100)

 58. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

  ที่อยู่ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง อาคารช้างเผือก อ�าเภอเมือง

  จังหวัดยะลา 95000

  โทร. 0 7322 2762 (ภายในโทร. 4110)
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 59. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง

  ที่อยู่ สระว่ายน�้าสนามกีฬาจังหวัดระนอง อ�าเภอเมือง

  จังหวัดระนอง 85000

  โทร. 0 7782 2737 (ภายในโทร. 4120)

 60. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดสตูล อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

  โทร. 0 7472 3746 (ภายในโทร. 4140)

 61. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ�าเภอเมือง

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

  โทร. 0 7728 3668 (ภายในโทร. 4150)

ภาค 5

 62. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

  ที่อยู่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถนนเลียบคลอง 

  ชลประทาน  อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

  โทร. 0 5311 2045 (ภายในโทร. 5040)

 63. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำาแพงเพชร

  ที่อยู่ สนามกีฬาริมปิง อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร 62000 

  โทร. 0 5572 2317 (ภายในโทร. 5020)
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 64. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย อ�าเภอเมือง

  จังหวัดเชียงราย 57000

  โทร. 0 5371 3004 (ภายในโทร. 5030)

 65. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดตาก อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

  โทร. 0 5551 7625 (ภายในโทร. 5050)

 66. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดน่าน อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

  โทร. 0 5475 1950 (ภายในโทร. 5060)

 67. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดพะเยา อ�าเภอเมือง

  จังหวัดพะเยา 56000

  โทร. 0 5448 4362 (ภายในโทร. 5070)

 68. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร

  ที่อยู่ อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร 

  ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง

  จังหวัดพิจิตร 66000

  โทร. 0 5661 9615 (ภายในโทร. 5080)
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 69. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ�าเภอเมือง

  จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทร. 0 5532 1275 / 0 5532 1068 (ภายในโทร. 5090)

  70. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์

  ที่อยู่ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อ�าเภอเมือง

  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

  โทร. 0 5673 7096 (ภายในโทร. 5100)

 71. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดแพร่ อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

  โทร. 0 5453 1418 (ภายในโทร. 5110)

 72. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ที่อยู่ โรงยิมเอนกประสงค์ กกท. ถนนขุนลุมประพาส

  อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

  โทร. 0 5361 2921 (ภายในโทร. 5120)

 73. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำาปาง

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดล�าปาง อ�าเภอเมือง

  จังหวัดล�าปาง 52000

  โทร. 0 5422 3048 (ภายในโทร. 5130)
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 74. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำาพูน

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดล�าพูน อ�าเภอเมือง

  จังหวัดล�าพูน 51000

  โทร. 0 5353 5498 / 0 5353 2677 (ภายในโทร. 5140)

 75. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย อ�าเภอเมือง

  จังหวัดสุโขทัย 64000

  โทร. 0 5565 1079 (ภายในโทร. 5150)

 76. สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์

  ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ อ�าเภอเมือง

  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

  โทร. 0 5581 7708 / 0 5581 7710 (ภายในโทร. 5160)



การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสงเคราะห์
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คู่มือสวัสดิการกีฬามวยและการขึ้นทะเบียน87

  ส�านักงานคณะกรรมการกีฬามวย และส�านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 

จังหวัด ในฐานะนายทะเบียน ได้ ให้ความช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนแก่อดีต

นักมวยที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพ พร้อมทั้งมีนโยบายเดินทางตรวจเยี่ยมสภาพ

ความเป็นอยู่ของอดีตนักมวยที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นประจ�าทุกปี

นายพูลศักดิ์ ปานสุวรรณ (แดนชัย ยนตรกิจ)

เลขทะเบียน 943/2550 อดีตแชมป์มวยไทย 

กรุงเทพมหานคร

   นายเสรี ดุลยากรณ์ (เสรี ลูกหนองจอก)

เลขทะเบียน 1101/2551 อดีตแชมป์มวยไทย 

กรุงเทพมหานคร

นายสุวิทย์ สวรรค์พร (พรสวรรค์ แหลมฟ้าผ่า) 

เลขทะเบียน 1364/2553 อดีตแชมป์มวยไทย 

กรุงเทพมหานคร

นายฤทธิกร อัครนาวิน (นภา เกียรติวันชัย)

เลขทะเบียน 148/2546 อดีตแชมป์โลก

กรุงเทพมหานคร



  นายอนุชิต เสนาวรรณ (อนุชิต กฤษณสุวรรณ)             

เลขทะเบียน 1938/2561

กรุงเทพมหานคร

การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสงเคราะห์
แก่บุคคลในวงการกีฬามวย

  นายอ�านาจ บุญรอด

(ณรงค์น้อย เกียรติบัณฑิตย์)

เลขทะเบียน 1363/2553 

กรุงเทพมหานคร

  นายพันธุ์ธัช สุกใส (เมธี ส.ศิริพันธ์)                               

เลขทะเบียน 1633/2557

กรุงเทพมหานคร

  นายวินัย เข็มกลัด (สุริยา ปทุมวดี)                                

เลขทะเบียน 242/2548

กรุงเทพมหานคร
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  นายพงษ์สวัสดิ์ ทิศา  (เก่งกล้า ศิษย์เส่ย)                   

เลขทะเบียน 1910/2560

จังหวัดตราด

  ร.ต.อนันต์ ชุ่มชื่น (อนันตชัย ศรผจญ)                     

เลขทะเบียน 6/2546

จังหวัดนนทบุรี
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นายศักดา อดุลย์พิจิตร (อดุลย์น้อย 

ส.บางคอแหลม) เลขที่ 1244/2552 

กรุงเทพมหานคร

ร.ต.ประทีป ชาวโพธิ์คอย (เดชไทย ราชเดช)

เลขทะเบียน 482/2548 อดีตแชมป์มวยไทย 

จังหวัดปทุมธานี
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นายวิชัย พัฒพานิช (แสงอาทิตย์ บางกอกน้อย)

เลขทะเบียน 1918/2561

จังหวัดสระบุรี

นายสมชาย อภิชนสุข (พยัคฆ์น้อย คล่องผจญ) 

เลขทะเบียน 178/2547 อดีตแชมป์มวยไทย 

จังหวัดนครปฐม

นายสาร์ ศรีจันทร์ (ฉลามศักดิ์ คล่องผจญ)

เลขทะเบียน 9/2546 อดีตแชมป์มวยไทย

จังหวัดปทุมธานี

นายปรีชา ช�านาญแทน (ใหม่ ธนบุรีฟาร์ม)

เลขทะเบียน 516/2549 อดีตรองแชมป์มวยสากล 

จังหวัดสมุทรปราการ
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ร.ต.สามารถ กล้าเชิงรบ (สามารถ ศรแดง)

เลขทะเบียน 108/2546

จังหวัดนครราชสีมา

นายสมพร ดีโพธิ์รัมย์ (เจริญพร ส.รุ่งนคร)                     

เลขทะเบียน 1638/2557

จังหวัดบุรีรัมย์

นายพุทธา พิมพะนิตย์ (ศักดิ์ธานี วายุภักษ์)

เลขทะเบียน 1935/2561

จังหวัดกาฬสินธุ์

นายประเวศน์ พลเชียงขวาง (เวนิช บ.ข.ส.)

เลขทะเบียน 153/2546 อดีตแชมป์โลก

จังหวัดนครพนม
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นายสมคิด เดิมประโคน (โอโรโน่ พ.เมืองอุบล)

เลขทะเบียน 1642/2557 

จังหวัดอุบลราชธานี

นายชนะ วะสุวัชร์ (มนะศักดิ์ สิงห์เดชา)

เลขทะเบียน 1217/2552

จังหวัดสุรินทร์

นายอรรถพล นพศรี (สะท้านฟ้า ส.ประทีป)

เลขทะเบียน 1160/2551

จังหวัดอุบลราชธานี

นายชาญณรงค์ ธรรมวิยศ (โตโต้ ป.พงษ์สว่าง) 

เลขทะเบียน 1246/2552 อดีตรองแชมป์โลก 

จังหวัดมหาสารคาม
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  นายยุทธนา ดันไทร (ลูกกรอก ศิษย์ขุน)                     

เลขทะเบียน 1903/2560

จังหวัดปัตตานี

นายตา กาวารี (ขุนพลน้อย ศ.ชิงชัย)

เลขทะเบียน 1926/2561

จังหวัดล�าพูน
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พระภิกษุบุญท้าย คงพิรุญ (ทองใบ เมืองสองแคว)

เลขทะเบียน 1699/2558

จังหวัดพิษณุโลก

นายปเรวัตร  ขานไข (มงคลเดช ม.ลูกพิทักษ์)

เลขทะเบียน 1953/2561

จังหวัดแพร่
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