
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย มิตร ภูกองชนะ ก านัน หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
2 นาย ประยูร จันทรสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
3 น.ส. อรุณนีย์ ละม่อม ผู้ใหญ่บ้าน 16 หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
4 นาง สมพร โพนเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
5 นาย อรรคเดช ภูยางสิม ผู้ใหญ่บ้าน 17 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
6 นาย สมพร วรศาลศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น
7 นาย อภิเษก ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น
8 นาย นิกร ชาวล าปาว ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
9 นาย วิรัตน์ สิงห์แสง ผู้ใหญ่บ้าน 10 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
10 นาย อุทิศ โคช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
11 นาย ทวีศักด์ิ บรรเทากุล ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
12 นาง ละมัย จรแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
13 นาย สุพจน์ เนาว์โนนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
14 นาย พิเทียง โขนภูเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
15 นาย พนม นักรบ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ซัยใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
16 นาย หนูเย่ียม แสงสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 15 น  าก่ า ธาตุพนม นครพนม
17 นาย สุทัศน์ โสภาค า ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาคู่ นาแก นครพนม
18 นาย จรัญ หงส์ชัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม
19 นาย สุริยา พรมชัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม
20 น.ส. นันทิยา พรหมอารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
21 นาย มนูญ สระเจริญ ก านัน ไทยสามัคคี วังน  าเขียว นครราชสีมา
22 นาย สมพร พรอันแสง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไทยสามัคคี วังน  าเขียว นครราชสีมา
23 นาย ช านาญ บวชกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน 1 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
24 นาย สุพิชัย มวยกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน 15 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
25 นาย โฉมยง มุขกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน 15 ท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
26 นาย ชุมพล วิสุธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
27 นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
28 นาย สุบรรณ์  นิติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ค านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
29 นาย บุญชู ลีลา ผู้ใหญ่บ้าน 1 โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
30 นาง บุตรสะบา ผลาสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
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31 นาย สีบู ประทุยโย ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
32 นาย ปิยนันท์ อ าภาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
33 นาง ทองหล้า ศรีประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 19 พรส าราญ คูเมือง บุรีรัมย์
34 นาย ช่ืน ปานทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
35 นาง รัญญา เจียมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
36 นาย รุ่งนิรันดร ทัชมาลา ผู้ใหญ่บ้าน 12 ก าพี บรบือ มหาสารคาม
37 นาย บัญชา หาวอ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
38 นาย สุทา มูลนี ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังไชย บรบือ มหาสารคาม
39 นาง วันเกตุลดา สุระป้อง ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
40 นาง รัตดา ทันชม ผู้ใหญ่บ้าน 11 บรบือ บรบือ มหาสารคาม
41 นาย บุญถอม สุค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
42 นาย ทองสมัย ปัททุม ผู้ใหญ่บ้าน 2 โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
43 นาย สมรักษ์ พานโมก ผู้ใหญ่บ้าน 2 ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
44 นาย สมจิตร ศรีหาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านซ่ง ค าชะอี มุกดาหาร
45 นาย ศุภชัย ขุนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 โชคชัย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
46 นาย นายวิโรจน์ ทิพราช ผู้ใหญ่บ้าน 2 น  าสวย เมืองเลย เลย
47 นาย วีรพงษ์ เพ็งวงษา ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาโป่ง เมืองเลย เลย
48 นาย ดาว พันธะสุมา ผู้ใหญ่บ้าน 9 น  าสวย เมืองเลย เลย
49 นาย เด่นชัย อินเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
50 นาย ฉลาด บัวระภา ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
51 นาย เจริญ สุขพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
52 นาย ผงาด สายเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 2 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร
53 นาย ไพฑูรย์ จันทร์เทา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดงหม้ทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
54 นาย พงษ์ศักด์ิ บาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร
55 นาย เจษฎา ระวังภัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร
56 นาย สุคนธ์ เย็นแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน 2 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
57 นาย สนุก ขบวนฉลาด ผู้ใหญ่บ้าน 10 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
58 นาย ประดิษฐ์ บุญลับ ผู้ใหญ่บ้าน 8 กระออม ส าโรงทาบ สุรินทร์
59 นาย บุญทอง ภาคพรม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีสุข ส าโรงทาบ สุรินทร์
60 นาย เชิญ ไตรพรม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีสุข ส าโรงทาบ สุรินทร์
61 นาย โจ สมาขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย
62 นาย สฤษด์ิ ชากุทน ผู้ใหญ่บ้าน 6 คอกข้าง สระใคร หนองคาย
63 นาย เพ่ิมพูน ปะเมธา ผู้ใหญ่บ้าน 3 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
64 นาย อมรชัย วงษ์แสน ผู้ใหญ่บ้าน 3 นางิ ว สังคม หนองคาย
65 นาง นงคราญ พรมเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
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66 นาย ประสิทธ์ิ ค าโทพล ก านัน โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู
67 นาง หทัยรัตน์ แก้วริมขวา ผู้ใหญ่บ้าน 7 โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู
68 นาย สุพรรณ ละค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 12 โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู
69 นาง บังอร ไชยค านวน ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล าภู
70 นาย แดง โกกะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวล าภู
71 นาง นาค เหนือโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ
72 นาย สังวาลย์ สายสมุทร ผู้ใหญ่บ้าน 11 โนนโพธ์ิ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
73 นาย สมจิตร สอนไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ
74 นาย ทิฐิพงษ์ พิมพ์หาญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
75 นาย วิไกร เดชอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 1 เปือย ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
76 นาย อภิชาต พลบัวไข ผู้ใหญ่บ้าน 18 หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
77 นาย ประเสริฐ พลชารี ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
78 นาย จอมใจ หาสอดส่อง ผู้ใหญ่บ้าน 2 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
79 นาย สุพรรณ พรมถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 8 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
80 นาย นิรัญ คนแรง ผู้ใหญ่บ้าน 10 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี


