
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย มนต์โท เบ้าเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 8 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
2 นาย ประมุข วรรณค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
3 นาย สมควร พลดงนอก ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
4 นาย บุญยืน แสงอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไค้นุ่น ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ
5 ว่าท่ี ร.ต. กัมปนาท เนตรคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ไค้นุ่น ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ
6 นาย โกวิทย์ ลารังสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
7 นาย ไวพจน์ สุขภิบาล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
8 นาย เสถียร พานะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
9 นาย โกศล รุดชาด ผู้ใหญ่บ้าน 12 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
10 นาย ศรายุธ กองเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
11 นาย บัณฑิต กาพันธ์ดุง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
12 นาย อุทิศ ชัยสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
13 นาย สถิต คงโนนกอก ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
14 นาย พงศกร ทาภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
15 นาง ชญาณภัช บุญโชค ผู้ใหญ่บ้าน 17 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
16 นาย ณัฐวุฒิ พ่อกุล ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกสี วังยาง นครพนม
17 นาย วัฒนา ขวาวงษา ผู้ใหญ่บ้าน 6 โพนทอง บ้านแพง นครพนม
18 นาย นคร ชินบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
19 น.ส. ค าโจม โทรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 20 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
20 นาย มนัส โมธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านนาดี นาทม นครพนม
21 นาย ตวงพร คิดจ านง  ผู้ใหญ่บ้าน 7 กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา
22 นาย แสวง พร้ิวไธสง  ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา
23 นาง มณีรัตน์ เพชรเลิศ  ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา
24 นาย ทอม ปักกาโล ผู้ใหญ่บ้าน 16 ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา
25 นาย วิชัย จันทร์ดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา
26 นาย ทอง  ใจภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 12 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ
27 นาย ล าพอง  ทานาม ผู้ใหญ่บ้าน 17 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ
28 นาย วิลัย  ทองยาน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ
29 นาง บัวร่วม  มีสวัสด์ิ ก านัน บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ
30 นาย ชาญชัย อ่อนสีดา ก านัน ท่าดอกค า บึงโขงหลง บึงกาฬ
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31 นาย ผดุง สุขรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์
32 นาย บ ารุง แมลงผ้ึง ผู้ใหญ่บ้าน 11 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
33 นาง ปราณี เภสัชชะ ผู้ใหญ่บ้าน 13 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
34 นาย พิชิต ขอมา ผู้ใหญ่บ้าน 1 แสลงพัน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
35 นาย ช านาญ โพธ์น่ิมแดง ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกกลาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
36 นาย สมบัติ พรดี ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
37 นาย วันทา ภูลายยาว ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
38 นาย สุริยัน นามปราศรัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
39 นาย สนอง ประสาวะโน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
40 นาย วิจักร หม่ืนไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 16 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
41 นาย วิเชียร รัตยา ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
42 นาย เน้ิน ปากหวาน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ค าบก ค าชะอี มุกดาหาร
43 นาย เคน ค านนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
44 นาย ประสิทธ์ิ พิกุลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
45 นาย คาวะณา เมืองโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
46 นาย หนูพิณ สุวรรณสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กกทอง เมืองเลย เลย
47 นาย ค าเพียร มูลที ผู้ใหญ่บ้าน 5 กกทอง เมืองเลย เลย
48 นาย อ าพร สิงห์รักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แสงภา นาแห้ว เลย
49 นาง วิไลภรณ์ สีหะวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาแห้ว นาแห้ว เลย
50 นาย อัตพล สุพรมอินทร์ ก านัน ปากตม เชียงคาน เลย
51 นาย วิโรจน์ วรรณวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
52 นาย ทม สอนสูญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
53 นาย ประจักษ์ รักภูเสน ผู้ใหญ่บ้าน 4 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
54 นาย สง่า ภูบังดาว ผู้ใหญ่บ้าน 4 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
55 นาย อุดม วันทา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
56 นาย จีรพงษ์ สุลินทบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์
57 นาย สุทน ปลายด่วน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์
58 นาย อรรถพล ผลอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 6 คูตัน กาบเชิง สุรินทร์
59 นาย ปราโมทย์ วิลัย ผู้ใหญ่บ้าน 1 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
60 นาง ปรียานุช พาประเวช ผู้ใหญ่บ้าน 8 แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์
61 นาย สุรพล ศรีสมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
62 นาย ไพรฑูรย์ นามบุบผา ผู้ใหญ่บ้าน 14 สระใคร สระใคร หนองคาย
63 นาย หม่วย พนักศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
64 นาย ประสิทธ์ิ ศรีพนม ก านัน จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
65 นาย สมโภชน์ ภูจอมคา ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย



3

ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
66 นาย สมเภา ค ามาดี ผู้ใหญ่บ้าน 7 หัวนา เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
67 นาย วิสิทธ์ิ ภูกองชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โนนทัน เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
68 นาย ดะไน สนนธิสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 กุดจิก เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
69 นาย ศักด์ิศรี พรมดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนขม้ิน เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
70 นาย สง่า บางศิลา ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
71 นาย วิชิต สอนนาค ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกสาร ชานุมาน อ านาจเจริญ
72 นาง ทองใบ คณาสาร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไก่ค า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
73 นาย วีระศักด์ิ ผลาสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาวัง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
74 นาย พัฒนา พลที ผู้ใหญ่บ้าน 1 พระเหลา พนา อ านาจเจริญ
75 นาย วิชิต ยอดค า ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
76 นาย พีระพงษ์ จันทะสงเคราะห์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
77 นาย ไพบูลย์ ภูค าตา ผู้ใหญ่บ้าน 16 เวียงค า กุมภวาปี อุดรธานี
78 นาย ปรีชา ฤทธิยุง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยเก้ิง กุมภวาปี อุดรธานี
79 นาย บรรจง บุญพา ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
80 นาย เทพ บุญอภัย ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี


