
รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร. อบต. สระทอง) 

บ้านสระทอง หมู่ที่ 1 
 

 

             นายใหม่ บบุผามาเต 

          หวัหน้าชดุหมู่ 1 
 

         นายแดง พรมสวัสดิ ์           นายวุฒิชัย ใจอุ่น                    นายพันธ์ สุดตานา 

           นายคณู เปี้ยจันทกึ                        นายประดิษฐ ์น้อมมนัส                      นายประเสริฐ ไทยภักด ี

              นายทึม พึ่งบัว           นายมนตรี สหีาคลัง                   นายพนิิจ กล้าหาญ 

     

     นายชัยศรี เพียรชนะ 

 

        

    นายแบน แสนศรศร ี

 

         

                นายเคน ค าลาด 

 



รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร. อบต. สระทอง) 

บ้านไทรทม หมู่ที่ 2 
 

 

             นายอ่อนสี บัวจูม 

          หวัหน้าชดุหมู่ 2 
 

         นายไสว จนัทองทพิย์           นายลาวิน กไุธสง                    นายสมพร แสงศร ี

           นายชูชาติ นามวงศศ์ร ี                       นายอ านาจ อุทยัสา                      นายสมยงค ์บัวจมู 

              นายวรพันธ์ ฉิมพา 

          นายประยุน วงมุงคุล                   นายสุรพล นากอก                   นายสนทิ สายแก้ว 



รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร. อบต. สระทอง) 

บ้านไทยจาน หมู่ที่ 3 
 

 

             นายสดส ีแสงมณ ี

          หวัหน้าชดุหมู่ 3 
 

         นายบตุรดี อาจจันทกึ           นายถนอม กลิ้งทองหลาง                    นายศรคีูณ พุทไธสง 

           นายบุญหนา ใจสว่าง                        นายสงบ ศรคีลงั                      นายสม ค าราษฎร 

          นายสุราวุธ ปะกิระคะ                   นางสาววรภร เทพนอก 



รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร. อบต. สระทอง) 

บ้านหนองโคลนหมู่ 4 
 

 

             นายอุทร ไกรพงษ ์

          หวัหน้าชดุหมู่ 4 
 

         นายพงษ์เทพ พิมพ์วันนา           นายอุทัย สมบัตทิา                    นายเพชร เฉลิมศรี 

           นายสมุด ปกัเคทาต ิ                       นายนิคม โกนทา                      นางทองศรี มอไธสง 

          นายนนท์ ศรีภูวงษ ์                   นายปิยะราช จันทรด์อน 



รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร. อบต. สระทอง) 

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 
 

 

             นายสมศกัดิ์ ทนศรีลาด 

          หวัหน้าชดุหมู่ 5 
 

         นายค าพอง ปกัขาจัง           นายสุทนิ ใจสว่าง                    นายค าแสน ทพัศรแีก้ว 



รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร. อบต. สระทอง) 

บ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ 6 
 

              นายค าตัน ปตัตาเน 

          หวัหน้าชดุหมู่ 6 
 

         นายยนต์ ใจหยุด           นายสุทธิ ใจหยุด                    นายสมพร ดวงจันทร ์

           นายบัว แผงพันธ์                        นายพรมา พรคลัง                      นายจ าปี มาพบิรูณ์ 

              นายพงษ์เดช ทองวิเศษ           นายถนอม ปริวันตัง                   นายเอกรตัน์ พงษ์สวัสดิ ์

          นายผาย คณุแกว้           นายสมพงงษ์ นามปราศัย           นายสมพงษ์ อินละคร 

          นายสว่าง สนรัมย์ 



รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร. อบต. สระทอง) 
บ้านบุ่งเจริญ หมูท่ี่ 7 

 

              นายสมศกัดิ์ เรืองทา 

          หวัหน้าชดุหมู่ 7 
 

         นายสมหมาย สนังูเหลือม           นายอุดม สันงูเหลือม                    นายประพันธ์ ประถานัง 

           นายแดง พุทไธสง                        นายวุฒพิงษ์ แก้วกล้า                      นายคะนองเดช ดีโสภามาศ 

              นายวรเทพ เทพจติร           นายแก้ว ตุ่ยไธสง                   นายพฒัพงษ์ แสงฮาด 

          นายทว ีกุลสุวรรณ ์

          นายบญุโฮม ปสัต ิ

          นายวิเชียร สินศีร ิ

          นายธีรพงษ์ ยอโง้ง 

          นายสวัสดิ์ นาคสะเกษ 

          นายอรุณ ปะนามะทัง 

          นายดอน ปะนาท ี



รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร. อบต. สระทอง) 

บ้านบุ่งช้าง หมู่ที่ 8 
 

              นายธนา จันทร์เกต ุ

          หวัหน้าชดุหมู่ 8 
 

         นายกติติชัย ทองใบ           นางสะอ้ิง สีสาวแห                    นายบญุเรียบ จนัทร์เกต ุ

           นายพฒุ จันท ิ                       นายประมวล ชดุไธสง                      นายทองอินทร์ ปะนาเต 

              นายบญุสี จนัดาค า           นายสงบ ประนาเต                   นายชัยชาญ ปะนาทัง 

          นายประยูร ธรรมธุระ           นายถวิล จันทร์ดอก           นายภิญโญ ค าผาเคน 



รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร. อบต. สระทอง) 

บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 9 
 

              นายอุเทน ทินราช 

          หวัหน้าชดุหมู่ 9 
 

         นายจันที ปัดตาทะสา           นายธงชัย พูนไธสง                    นายจ ารัส สันงูเหลือม 

           นายบุญสน กางนอก                        นายวานิตย์ ทมุพล                      นายสมประสงค ์นามวงษ ์

              นายสมศรี สมทรพัย์           นายศร ีเต็งรัมย์                   นายเย่ียม นางาม 

          นายพทิกัษ ์อินไธสง 

          นายชูศกัดิ์ ชาล ี

          นายไกร พูนไธสง 

          นายสุผล สนังูเหลือม 

          นายสมัย ผิวไธสง 


