
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย บพิต งอมสระคู ก านัน ค าเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
2 นาย จ ารัส เรืองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ค าเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
3 นาย บุญถม รัตนบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
4 นาย ไสว ชินวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ค าเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
5 นาย ส ารวย เสนากิจ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
6 นาย สัมฤทธ์ิ  โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 กระนวน ซ าสูง ขอนแก่น
7 นาย แสงตะวัน แสนบุญมี ผู้ใหญ่บ้าน 3 คูค า ซ าสูง ขอนแก่น
8 นาย สุวรรณ หมู่หัวนา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ซับสมบูรณ์ โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น
9 นาย ทองผัด โยธา ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น
10 นาย สุริยา นาพยัพ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น
11 นาย สมชาย นันทะพล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
12 นาย พิชิต รองทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
13 นาย ธีระพัฒน์ โยมา ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
14 นาย ประยุธ กันโยทา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
15 นาย จ านง พับขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกเริงรมย์ บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
16 นาย ยง ประดับหิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกเพชรพัฒนา บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
17 นาย ชุณหเกียรติ ครองเวหา ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกม่ังงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
18 นาย วินัย ปากวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีส าราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
19 นาย เตียง ค าเกล้ียง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
20 นาย ไพบูลย์ ม่ันที ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
21 นาย เอกชัย ลิตะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม
22 นาย อภิรักษ์ ศรีมุงคุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าเรือ นาหว้า นครพนม
23 นาย จ านง ค าชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นางัว บ้านแพง นครพนม
24 นาย สิทธฐิโชค โพธ์ินอก ผู้ใหญ่บ้าน 1 ช่อระกา บ้านเหล่ือม นครราชสีมา
25 นาย เดชณรงค์ เงินทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังโพธ์ิ บ้านเหล่ือม นครราชสีมา
26 นาย วิโรจน์ จงชิดกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 8 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
27 นาย เวช แก้วเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 4 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
28 นาย ชาตรี เกียรติธนบดี ผู้ใหญ่บ้าน 7 พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
29 นาย มนัส ไขโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30 นาย สมเกียรติ บุญหม่ืนไวย ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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31 นาย วิรเดช ภักดีจอหอ ผู้ใหญ่บ้าน 5 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
32 นาย ถาวัลย์ ตรงดี ก านัน หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
33 นาย ธีระยุทธ ไชยจันทร์ ก านัน ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ
34 นาย ปรีชา บุญเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
35 นาย ทองสี  ศิริมะณี ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ
36 นาย ธงไชย ผะดาเวช ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ
37 นาย รักชัย สุธีวรนันท์ ก านัน ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์
38 นาย พงษ์ศักด์ิ เนียมสอน ก านัน ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองก่ี บุรีรัมย์
39 นาย เสถียร หม่วยนอก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
40 นาย สนธยา ปัดตังทานัง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
41 นาย ประสิทธ์ิ หอมหึก ผู้ใหญ่บ้าน 5 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
42 นาย เชิดชัย แปลงดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
43 นาย สวาสด์ิ โอกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 19 โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์
44 นาย บรรชา พางาม ผู้ใหญ่บ้าน 15 โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์
45 นาย เกียรติพงษ์ สายซอ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หัวดง นาดูน มหาสารคาม
46 นาย สุวรรณ พรมมากุล ผู้ใหญ่บ้าน 11 หัวดง นาดูน มหาสารคาม
47 นาย สุวิทย์ รุ่งรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงบัง นาดูน มหาสารคาม
48 นาย บัวพันธ์ หล้าสุดตา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดงบัง นาดูน มหาสารคาม
49 นาย สงวน ปาสารัก ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาดูน นาดูน มหาสารคาม
50 นาง โกศล ชาวเขา ผู้ใหญ่บ้าน 13 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
51 นาย สุภาพ บุรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
52 นาย ฤทธ์ิ รูปสอาด ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
53 นาย อัด คนเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 4 เหล่าสร้างถ่อ ค าชะอี มุกดาหาร
54 นาย สายันต์ ไชยโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ร่มเกล้า นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
55 นาย บุญเติม ศิลาเลข ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย
56 นาย สังเวียน ศรีบุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย
57 นาย ทองดี วรินทรา ผู้ใหญ่บ้าน 4 อาธี ท่าล่ี เลย
58 นาย สราวุฒ สะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากปวน วังสะพุง เลย
59 นาย มะนูน นามวิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
60 นาย เทอดศักด์ิ อุ่นวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 5 กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร
61 นาย บุญล้อม แก้วศรีหา ผู้ใหญ่บ้าน 8 กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร
62 นาย ประจบ ประทุมโสม ผู้ใหญ่บ้าน 2 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
63 นาย สายันต์ ธรรมวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
64 นาย ประสิทธ์ิ ผลาการ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
65 นาย เสริม ทานรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
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66 นาย วีระ คงส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
67 นาย อรุณ ยามดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์
68 นาง วาสนา สมปอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
69 นาย รามิษร เสาใย ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
70 นาย หาว กลีพัด ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
71 นาย ประสิทธ์ิ แสนดี ผู้ใหญ่บ้าน 16 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
72 นาย เดชาทวี ทวีพูน ผู้ใหญ่บ้าน 15 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
73 นาง วันเพ็ญ คนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 11 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย
74 นาย สมพร ผลบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 15 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
75 น.ส. สุวรรณี วงษ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สังคม สังคม หนองคาย
76 นาย สมนึก ชาญนอก ผู้ใหญ่บ้าน 8 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
77 นาย ทินวัฒน์ ผาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย
78 นาย บัวภา เผยศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทรายพอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
79 นาย สมพงษ์ ภูดินดาล ผู้ใหญ่บ้าน 13 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
80 นาย ณรงค์ พวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
81 นาย สุนทร บุญประคม ผู้ใหญ่บ้าน 7 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
82 นาย สง่า ชาลี ผู้ใหญ่บ้าน 8 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
83 นาย สมบูรณ์ มณีวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาแต้ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
84 นาย บุญศรี บุญทน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดอนเมย เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
85 นาย สุริยันต์ พรมวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ
86 นาย สถิต จิตรประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
87 นาย สุวรรณ เปรมทา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ไร่ขี ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
88 นาย วิรัตน์ พุทธโกมาต ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี
89 น.ส. รัศมี จอมแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี
90 นาย วิชัย ค าพรม ผู้ใหญ่บ้าน 11 เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
91 นาย ยุทธพร ชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
92 นาย ค าพอง ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
93 นาย ประวิทย์ ดวงดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
94 นาย บุญเท่ียง ชาวดร ก านัน กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
95 นาย ชาญยุทธ วรนาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี


