
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุมิตร พิกุลทอง ก านัน กุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธ์ุ
2 นาย ธงไทย สัญจรเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธ์ุ
3 นาย ศิริราช อุทโท ผู้ใหญ่บ้าน 1 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ
4 นาย อุทัย พลนาคู ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ
5 นาย รวิโรจน์ ศิริษา ผู้ใหญ่บ้าน 2 โนนนาจาน นาคู กาฬสินธ์ุ
6 นาย ค าดี สังสีโว ก านัน สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
7 นาย ชุติพนธ์ ฝอยเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
8 นาย ค าพูน หม่ันมี ผู้ใหญ่บ้าน 6 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
9 นาย สุเทพ หาสุนโม ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
10 นาย บรรจง อัคคะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
11 นาย ปัญญา สาพูงา ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
12 นาย สงัด นาสมโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 6 สะอาด น  าพอง ขอนแก่น
13 นาย อภิชาต เหลาวงษ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 สะอาด น  าพอง ขอนแก่น
14 นาง สมร โหนสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
15 น.ส. หนูเล็ก แซ่ลิ ม ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
16 น.ส. กันธิมา แดงสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
17 นาย วิทวัฒน์ หาญวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
18 นาย สมพิศ พลสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 16 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
19 นาย สยาม นครประเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าลาด เรณูนคร นครพนม
20 นาย จรัญ ประก่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 10 นางัว นาหว้า นครพนม
21 นาย เสน่ห์ สุขเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สามผง ศรีสงคราม นครพนม
22 นาย สมบัติ โยชนา ผู้ใหญ่บ้าน 8 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม
23 นาย กงผา วงศ์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองเทาใหญ่ ท่าอุเทน นครพนม
24 นาย กร ปะสุรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
25 นาย พรประเสริฐ นิลก าเนิด ผู้ใหญ่บ้าน 6 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
26 นาย ขวัญชัย ใสพลกรัง ผู้ใหญ่บ้าน 10 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
27 นาย อนันท์ คาบพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน 14 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
28 นาย นพพล ทุ่งไผ่แหลม ก านัน เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
29 นาย พิชัย แซ่กัง ผู้ใหญ่บ้าน 2 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30 นาง ระเบียบ ประจิตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาง พยุง ประสาทกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 3 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
32 นาย ผาลี  จันทร์แดง ก านัน โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ
33 นาย อดุลย์  มากะฐิน ก านัน ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ
34 นาย ประเสริฐ น้อยภูธร ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ
35 นาย พจน์ สุวรรณเขต ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ
36 นาย บันเทิง มหาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ
37 นาย ฉลอม เทศกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 5 บุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย์
38 นาย วัชระ นินนานนท์ ก านัน บุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย์
39 นาย ฉลาด เพียงตา ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
40 นาย หนูนา บุญครอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
41 นาย อิทธิพล อาจบุรายณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์
42 นาย พอง แก่นใส ผู้ใหญ่บ้าน 15 ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์
43 นาย หนูกัน จันทร์แสน ผู้ใหญ่บ้าน 2 โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
44 นาย เพลา พลึกรุ่งโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
45 นาย อนันต์ อุปถัมภ์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
46 นาง เสริฐ แสนโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
47 นาย กงทอง สารสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
48 นาย สัญญา ถาเหง่า ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
49 นาย ธนพล ศรีกันหา ผู้ใหญ่บ้าน 1 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
50 นาย อรรถกรณ์ พรมบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 นากอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
51 นาง บุญช่วย ทานะเวท ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
52 นาย วีระ เมืองโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
53 นาย สุพจน์ ดีพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
54 นาย ทันสมัย บุญพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
55 นาง กฐิน นาพูน ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาดอกค า นาด้วง เลย
56 นาย ทองเล่ือน สารพัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาดอกค า นาด้วง เลย
57 นาย กิตต์ิธเนศ ฐิตวีระพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 นาดอกค า นาด้วง เลย
58 นาย สุเมท ทุมสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ธาตุ เชียงคาน เลย
59 นาย มานัด บุษพรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ธาตุ เชียงคาน เลย
60 นาย สง่า สมเภา ก านัน กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
61 นาย สมพาน วรกัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
62 นาย ทวีชัย ประก่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร
63 นาย มิตร ชิตบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร
64 นาง อนิสรา ฮาดนารี ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร
65 นาง ศิริพร จันทร์เพ็งเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์
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66 นาย สุเทพ แก้วบุตรดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
67 นาง ประโยชน์ เชื องาม ผู้ใหญ่บ้าน 1 สังขะ สังขะ สุรินทร์
68 นาง ส าลี แต้มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ขอนแตก สังขะ สุรินทร์
69 นาย สิงห์ทอง สัยงาม ผู้ใหญ่บ้าน 9 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
70 นาย เด่นชัย พรหมบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 13 แก รัตนบุรี สุรินทร์
71 นาย ไพโรจน์ เพ่ิมผล ก านัน ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
72 นาย ประทีป สิมมา ผู้ใหญ่บ้าน 15 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
73 นาย วิลเย่ียม พิลาค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย
74 นาย สมพร ผลบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 15 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
75 นาย ประมวน รีวงษา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
76 นาย ถาวร บุญไสว ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
77 นาย นิยม รุ่งภาษา ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
78 นาย ประพาส สีหาหยัก ผู้ใหญ่บ้าน 10 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
79 นาย สมบัติ ศรีดงยาง ผู้ใหญ่บ้าน 12 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
80 นาย คมคาย บรรเทาพิษ ผู้ใหญ่บ้าน 5 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
81 นาย เจตนา เพียเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
82 นาย ชวลิต เลิศนา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
83 นาย พินิจ กมลรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไก่ค า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
84 นาย กองสูรย์ จันทรประสาร ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ
85 นาย วันชัย มีศรี ผู้ใหญ่บ้าน 12 ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
86 นาย บุญหลาย เปรมทา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไร่ขี ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
87 นาย เกริกชัย ตันวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 พนา พนา อ านาจเจริญ
88 นาย ธราพงษ์ แพนพา ผู้ใหญ่บ้าน 1 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
89 นาย ยุทธพงษ์ พันธ์มุง ผู้ใหญ่บ้าน 3 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
90 นาย ชวนชัย ค ารังศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
91 นาย อ าไพร ธรรมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
92 นาย อิทธิพงค์ วงภูงา ผู้ใหญ่บ้าน 3 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
93 นาง สงกรานต์ ขาวกา ผู้ใหญ่บ้าน 5 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
94 นาย จงกรม ชมสา ผู้ใหญ่บ้าน 9 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
95 นาย สุรพงษ์ จันทวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี


