
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สมจิตร อ่ิมแมน ผู้ใหญ่บ้าน 2 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
2 นาย ไพฑูรย์ สุขศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ขม้ิน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
3 นาย สมัคร ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ขม้ิน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
4 นาง ราตรี วิระพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ภูดิน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
5 นาย ทรงชัย ปรีสวิง ผู้ใหญ่บ้าน 18 ห้วยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
6 นาย พรชัย อุปฮาด ผู้ใหญ่บ้าน 13 ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
7 นาง มาลัย ด าเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
8 นาง สุดารัตน์ แก่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
9 นาย บุญมี เกียงขวา ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
10 นาย สุวิทย์  มะโนวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
11 นาย ค าผง ชาดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
12 นาย ประชา กดนอก ก านัน หนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น
13 นาย ทองพูน โสขันตี ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกสง่า พล ขอนแก่น
14 นาย สมยศ ชูประยูร ผู้ใหญ่บ้าน 10 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
15 นาย นิยม แพงใจสอน ผู้ใหญ่บ้าน 15 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
16 นาย อภิชาต ชาญครไทย ผู้ใหญ่บ้าน 19 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
17 นาย จีรศักด์ิ เนือยทอง ก านัน  โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
18 นาย ศักรภพ เพชรล้ า ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
19 นาย พันธ์ ชมพูพระ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม
20 นาง สุทธิภรณ์ ประทุมอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองสังข์ นาแก นครพนม
21 นาย รังษี กลางโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาเข บ้านแพง นครพนม
22 นาย สมชาย คงกระเรียน ผู้ใหญ่บ้าน 17 หนองแวง บ้านแพง นครพนม
23 น.ส. สุดารัตน์ ศรีโหร ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
24 นาย สุบิน โคตะมะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
25 นาย ธิวา ปุลาสะแก ผู้ใหญ่บ้าน 2 หินโคน จักราช นครราชสีมา
26 นาย สุเทพ ศรีซุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 จักราช จักราช นครราชสีมา
27 นาย สมชาติ ตระกูลสันติรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
28 นาย สุนทร วงชาลี ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
29 นาย พุธ จัตุกูล ผู้ใหญ่บ้าน 12 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
30 นาย จักรพันธ์ นาคเม้า ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
31 นาง สวงค์ ตรวจงูเหลือม ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
32 นาย ทักษ์สินธ์ ศิริพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
33 นาย เอกชัย อันทรง ผู้ใหญ่บ้าน 12 โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
34 นาง จุฬาวรรณ พรมบิล ผู้ใหญ่บ้าน 13 หอค า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
35 นาย ไพบูรณ์ โพฃราแสง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
36 นาง ฉวี ยอดศีรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
37 นาย สมอินทร์ กระเชิญรัมย์ ก านัน สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
38 นาย ตวง ยอดสวัสด์ิ ก านัน สะแกซ า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
39 นาย สมบัติ วันทุมมา ก านัน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
40 นาย สมชาย ชัยชนะ ก านัน สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
41 น.ส. จตุพร ศรชัย ก านัน หนองกง นางรอง บุรีรัมย์
42 นาง จริยา พระงาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์
43 นาง กนกวรรณ คงพลปาน ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์
44 นาย มานิต หอมโลก ผู้ใหญ่บ้าน 7 สะเดา นางรอง บุรีรัมย์
45 นาย สมศักด์ิ แฝงศรีพล ผู้ใหญ่บ้าน 4 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
46 นาง หนูเทียร ปัจธุลี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
47 นาย ไมตรี สิทธิจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่เลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
48 นาย สุขใจ วรรณขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
49 นาย ศราวุธ พัวชมภู ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
50 นาย กาย ค าลือชัย ผู้ใหญ่บ้าน 12 ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
51 นาย โพนทอง วังคะฮาต ผู้ใหญ่บ้าน 2 น้ าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร
52 นาย พานทอง เพียรราช ผู้ใหญ่บ้าน 1 โชคชัย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
53 นาย พิทักษ์ พรหมเสนา ก านัน โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร
54 น.ส. กิตติยา เมืองโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
55 นาง เบญจวรรณ     พลเย่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย
56 นาง ส าเลิง บ ารุงราชฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย
57 นาย สมยศ ค ามุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
58 นาย ส าเนียง สุคงเจริญ ก านัน โพนสูง ด่านซ้าย เลย
59 นาย ประสิทธ์ิ โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
60 นาย วีระพัฒน์ วรรณทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
61 นาย สุระเดช ธนน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 3 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
62 นาย นครรินทร์ กิตติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 15 ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
63 นาง พิกุล พรหมค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร



ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
64 นาง สายพิน จันทามี ผู้ใหญ่บ้าน 1 เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
65 นาย สุเมธ มะลิซ้อน ผู้ใหญ่บ้าน 3 กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
66 นาย ปฎิพัทธ์ มะลิซ้อน ผู้ใหญ่บ้าน 8 กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
67 นาย ด ารง เพ่ิมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
68 นาย พิรุณ ใจใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 21 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
69 นาย พิเชษฐ์ สายน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 17 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
70 นาย ถวิล ประสานดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
71 นาย ประโยชน์ ศิริสงวน ผู้ใหญ่บ้าน 15 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
72 นาย ชัยพิชิต นาครินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
73 นาย อดูล ชัยแสง ก านัน โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย
74 นาย สุคตรี วัฒสาร ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย
75 นาย วัชชัย เคนาอุประ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพนสว่าง เมืองหนองคาย หนองคาย
76 นาย ภิรมย์ชัย ฮวดชัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 แก้งไก่ สังคม หนองคาย
77 นาย แก่นจันทร์ สีพันนา ผู้ใหญ่บ้าน 9 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
78 นาย ยืนยง ยุพานิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านขาม เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
79 นาย พุทธพงษ์ จันทร์สมัคร ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
80 นาย สมภาร วอหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านขาม เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
81 นาย สังวาลย์ เรืองศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
82 นาย ทนงศักด์ิ โคตรกอก ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
83 นาย อดุลย์ ช ากุล ผู้ใหญ่บ้าน 11 กุดปลาดุก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
84 นาง สายชล ค าผาลา ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองมะแซว เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
85 นาง กัณณิกา เกษงาม ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจเจริญ
86 นาย บัวผัน ญาติเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
87 นาย ประสิทธ์ิ ชาลีศรี ผู้ใหญ่บ้าน 9 โคกกลาง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
88 นาย อนันต์ พิลาพรม ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
89 นาย เหลือม ต้นอาสา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
90 นาง สุมาลี นันช่วง ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
91 นาง จริยา สัจจะมณี ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
92 นาง บานเย็น องอาจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
93 นาง ประยวน ชุมมา ผู้ใหญ่บ้าน 20 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
94 นาย ชยพล พิบูลย์ศิริกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
95 นาย นัฐไกร นากลาง ก านัน หนองหาน หนองหาน อุดรธานี


