
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ประครอง จันทยุทธ ผู้ใหญ่บ้าน 9 มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
2 นาย ปิยมิตร มันปกฏิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ล าห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
3 นาย ประกอบ ไชยวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
4 นาย บัวผัน สหะชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
5 น.ส. วรรณิศา มานะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
6 นาย ซันฟา พืชสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
7 นาย สมพงษ์ บัวหอม ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
8 นาย หนูแดง อันทะปัญหา ผู้ใหญ่บ้าน 13 ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
9 นาย ประมวล สีเคน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
10 นาย สวัสด์ิ นามจ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
11 นาย ไกรเดช ขาวสร้อย ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
12 นาย สมบูรณ์ จันดา ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
13 นาย บัณฑิต โคกโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
14 นาง สุภาพร ค านึงผล ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
15 นาง สมพร กัยนคร ผู้ใหญ่บ้าน 9 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ
16 นาย ธเนศ ยศทะราช ผู้ใหญ่บ้าน 10 นางาม เรณูนคร นครพนม
17 น.ส. พรทิพย์ เปาวะนา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าเรือ นาหว้า นครพนม
18 นาย ศราวุธ ค าเพชรดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองบ่ นาแก นครพนม
19 นาย วศิษฐ์ โทรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 19 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
20 นาย จิตด าเนิน พลอาษา ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
21 นาย ชิษณุพงศ์ เครือรอด ผู้ใหญ่บ้าน 20 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
22 นาย สมนึก บุญเรา ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
23 นาย ตุ๋น สิงห์สูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
24 นาย ถวร พันธ์ุทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
25 นาย สุเมธ จันประเทือง ผู้ใหญ่บ้าน 14 โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
26 นาย สมัย โพธ์ิแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาดง ปากคาด บึงกาฬ
27 นาย หม่อน มาคล้าย ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ
28 นาย ไพศาล ภูวนาถ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ
29 นาง บุญหลาย นาค า ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาก้ัง ปากคาด บึงกาฬ
30 นาย ชาตรี กลรัฐ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ
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31 นาย ทวีชัย โทศรี ก านัน ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
32 นาง วาน วันจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
33 นาง พรพิมล สร้างมะค้า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
34 นาย สุพจน์ เดชไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 9 แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
35 นาย สุรวุฒิ ทันลา ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
36 นาย สมพงษ์ อาษากิจ ผู้ใหญ่บ้าน 24 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
37 นาย วิทยา ทับวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
38 นาง ปราณี ศรีสองเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
39 นาย ร าไพ สีมา ผู้ใหญ่บ้าน 19 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
40 นาง ปานนภา วรรณโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 21 เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
41 นาย ทับทิม เมืองโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 10 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
42 นาย แตง ค ามุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร
43 นาย บันลือ แสนสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
44 นาย ค าพ้าว ทองผา ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
45 นาง พรรณี แสนจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร
46 นาย สิทธิชัย โสประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
47 นาย อังคาร แก้วเข้ม ผู้ใหญ่บ้าน 12 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
48 นาย สุขสันต์ เนตรแสงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาดี ด่านซ้าย เลย
49 นาย สิริศักด์ิ นามผา ก านัน แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย
50 นาย ศุภชัย วงศ์โสภา ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาพึง นาแห้ว เลย
51 นาย ก้องกิดากร ขวาวงศา ก านัน โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร
52 นาย วันเพ็ญ ไชยพรม ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร
53 นาย วิลัยศักด์ิ ขานค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าก้อน อากาศอ านวย สกลนคร
54 นาย นงค์ ฝูงที ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร
55 นาย ธีรวัฒน์ งวงค านาม ผู้ใหญ่บ้าน 19 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร
56 น.ส. เยาวมาลย์ สายกระสุน ผู้ใหญ่บ้าน 1 กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
57 นาง วรรณา ก่อแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
58 นาย บุญธรรม ใจกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 21 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์
59 นาย สุรินทร์ ปานเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์
60 นาย สุวัฒน์ เอกสันต์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 17 เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์
61 นาย วิลัย แสนศิลา ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
62 นาย ค าเบ็ง ส่องใส ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย
63 นาย สุรพงษ์ วงทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 9 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
64 นาย สถิต สุขดี ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
65 นาย อุไลย์ ศรีเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ผาต้ัง สังคม หนองคาย
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66 นาย ดวงสี ทิพย์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
67 นาย พงษ์ศักด์ิ บุญรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
68 นาย วรรณธน มณีแสน ผู้ใหญ่บ้าน 4 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
69 นาย เสาร์ บุญอภัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
70 นาย สบาย น าธรรมมา ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
71 นาย ชนะ ประกอบศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 น้ าปลีก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
72 นาย ประมูล ยืนสุข ผู้ใหญ่บ้าน 6 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ
73 นาย ณรงค์ บุญมาก ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
74 นาย เอ่ียม โสค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 7 เปือย ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
75 นาย มิตรดี ปาระวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
76 นาย เปลวเพลิง พันธ์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
77 น.ส. เย็นจิต เช้ือค าจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
78 นาย บุญมา วงศ์วาสน์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
79 นาย สมร มีอุเทน ผู้ใหญ่บ้าน 5 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
80 นาย ส าลี ผลานารถ ผู้ใหญ่บ้าน 8 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี


