
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ประยงค์ ม่วงนิกร ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
2 นาย ด ารงค์ คงประพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
3 นาย เสาร์มงคล สุ่มนมาตร ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนน้ าเกล้ียง สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย สมสนุก อินทโสด ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
5 นาย เทวัญ สุขประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
6 นาย พัสกร จ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
7 นาย ปรีชา แพงทุย ผู้ใหญ่บ้าน 2 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
8 นาย ประยงค์ วรไทยสง ผู้ใหญ่บ้าน 6 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
9 นาย สมเล็ด ตุ้มภาร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 กุดธาตุ หนองนาค า ขอนแก่น
10 นาย เชาวลิตร ทาเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านโคก หนองนาค า ขอนแก่น
11 นาย อ านวย ภูหัดไล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ขนวน หนองนาค า ขอนแก่น
12 นาย อภิชาต สูงเพีย ผู้ใหญ่บ้าน 2 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น
13 นาง เบญจรัตน์ สมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โนนข่า พล ขอนแก่น
14 นาง เพ็ญ มีเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ
15 นาง ไพรัช คุ้งคง ผู้ใหญ่บ้าน 22 ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ
16 นาย แล เนาว์กระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
17 นาย ปวริศร์ ส าราญญาติ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
18 นาย บุญหลาย แย้มฎีกา ผู้ใหญ่บ้าน 9 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
19 นาย จิระวัฒน์ รังศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาค า ศรีสงคราม นครพนม
20 นาย สุวรรณ ผาระมี ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาขาม เรณู นครพนม
21 นาย ศรีตา มวยลี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม
22 นาย วัชระ ภาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาแก นาแก นครพนม
23 น.ส. วิระภา จิตรโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม
24 นาง อรุณธดี เล้าอาระยรักษ์ ก านัน บ้านหัน สีค้ิว นครราชสีมา
25 นาย ชาญชัย สุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 15 กุดน้อย สีค้ิว นครราชสีมา
26 นาย อภิเดช ไผ่จันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
27 นาง จิรัชญา เคนจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 4 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
28 นาย ส าเริง ช่วงงาน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
29 นาย ยศอุบล ธัญญเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
30 น.ส. ธนพร สุทธิมานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสีมา
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31 นาง สวรรค์ ประจ า ผู้ใหญ่บ้าน 14 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
32 นาย ประสาตร อามาตรมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ
33 นาย พิเชษ บุญสวา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ
34 นาย สุวิตร ประจวบสุข ผู้ใหญ่บ้าน 7 สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ
35 นาย บัวเรียน  ชมช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ
36 นาย ประจวบ  วรจักร์  ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ
37 นาย ประกาย ศรีเหมือน ก านัน โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
38 นาย เหรียญชัย โคประโคน ก านัน เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
39 นาย เอกชัย บุตรดีขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
40 นาย สหัส นะพูนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์
41 นาย ธนชัย นิโรรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
42 นาย วัชริน พะไลยรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ห้วยส าราญ กระสัง บุรีรัมย์
43 นาย ธัญญลักษณ์ แสวงสุนทริ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
44 นาย ฤวดี ทินปราณี ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
45 นาย สมพงษ์ จันทะจร ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
46 นาย เอราวัณ ภูซัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
47 นาย พรเลิศ นาทันใจ ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
48 นาย สิงห์ทอง นามแสงผา ผู้ใหญ่บ้าน 15 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
49 นาย บุญช่ืน สงคราม ผู้ใหญ่บ้าน 22 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
50 นาย สมนึก กลางประพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
51 นาย สมพร แสนจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
52 นาย บุญธรรม สุพร ผู้ใหญ่บ้าน 10 โพนงาม ค าชะอี มุกดาหาร
53 นาง นวดี บุญลี ผู้ใหญ่บ้าน 7 นากอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
54 นาง โสภา พิกุลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
55 นาย ธีรนัท วิบูลย์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย
56 นาย ศิรวิทย์ ศรีจันดี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย
57 นาย ดิศักด์ิ แปลงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย
58 นาย สุรเดช งามยางหวาย ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองหิน หนองหิน เลย
59 นาง สมฤดี สมจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองหิน หนองหิน เลย
60 นาย วันชัย สิมรีย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ค าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
61 นาง นวลนภา หันจางสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
62 นาย ประภาส วิเศษทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 26 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
63 นาย นิรันดร์ วงค์อนุ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
64 นาย สมานชัย แก้วปัดสิน ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
65 นาย ชาตรี จันทร์ธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 6 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์



3

ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
66 นาง วิภาดา บุญยงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ทับทัน สังขะ สุรินทร์
67 นาย กอน เรือชัย ผู้ใหญ่บ้าน 18 กระเทียม สังขะ สุรินทร์
68 นาง มาลี นามหนวด ผู้ใหญ่บ้าน 9 สังขะ สังขะ สุรินทร์
69 นาย บุญทัน มังกร ผู้ใหญ่บ้าน 2 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
70 นาง ไพ สดช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ขอนแตก สังขะ สุรินทร์
71 นาย นิวัฒน์ สร้อยจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดม สังขะ สุรินทร์
72 นาย ชัยกรณ์ บุตรงาม ผู้ใหญ่บ้าน 14 ตาคง สังขะ สุรินทร์
73 นาย กิจประเสริฐ พงษากลาง ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
74 นาย ชัยกิตติ หาบุญมี ผู้ใหญ่บ้าน 3 สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
75 นาย เมธา สิทธิราช ผู้ใหญ่บ้าน 6 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
76 นาง วิลัยศักด์ิ วงศ์อนุ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
77 น.ส. รินรวี มีบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 13 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
78 ร.อ. จรัญ ใจเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู
79 นาย ทรงวุฒิ ประสมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังทอง นาวัง หนองบัวล าภู
80 นาย ประยูร หงส์คง ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาแก นาวัง หนองบัวล าภู
81 นาง วรรณเพ็ญ สารีอาจ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวล าภู
82 นาง สุบรรณ ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู
83 นาย เขาทอง สุทธิสาร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ
84 นาย ชัย สวัสด์ิรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาวัง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
85 นาย สุริยันต์ จารุสิน ผู้ใหญ่บ้าน 7 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ
86 นาย บุญน้อม ทองห่อ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โนนงาม ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
87 นาย ชูชาติ แร่ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 14 ดงบัง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
88 นาย สมจิตร์ สารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
89 นาย เหลาทอง ธะนะเฮือง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
90 นาย สมศรี ศรีฮาตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
91 นาย มงคล บาลไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
92 นาย วิมุติ กรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
93 นาย สุพี ค าทา ผู้ใหญ่บ้าน 2 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
94 น.ส. มณี กาละกูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
95 นาย พยุง ดรที ผู้ใหญ่บ้าน 5 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี


