
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ค าเภา อ่อมไหล ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทุ่งคลอง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ
2 นาย พงษ์ ดีประติ ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาทัน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ
3 นาย สมพงษ์ มังคะรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เนินยาง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ
4 นาย เกรียงศักด์ิ นันจินดา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธ์ุ
5 นาย อ่อนศรี บัวนาเรียง ผู้ใหญ่บ้าน 7 สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธ์ุ
6 นาย ชาติชาย โคตรมี ผู้ใหญ่บ้าน 1 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
7 นาย สุริยัน ผิวเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 10 เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น
8 นาย สุริยา เหลาท้าว ผู้ใหญ่บ้าน 4 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
9 นาย บัญชา ไชยชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 17 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
10 นาย สมชิต ชินทวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
11 นาง สมหวัง แสนสีมนต์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น
12 นาย พัฒนาการ ปุ่นจังตัง ผู้ใหญ่บ้าน 3 สะอาด น  าพอง ขอนแก่น
13 นาย สิทธิพร แก้ววิเศษ   ผู้ใหญ่บ้าน 21 สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
14 นาย ไสว ใสแสง ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
15 นาย รุ่งระวี พันชัย ผู้ใหญ่บ้าน 13 ลุ่มล าชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
16 นาย กฤติเดช ถ่ินธีรสกุล ก านัน ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ
17 นาย เกรียงไกร ม้วนสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ
18 นาย นรินทร์ ช่วยชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
19 นาย ธเนศ เดชทะศร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชัยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
20 นาง ทิพกร บุโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
21 นาย ทองไสว ชนะพจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
22 นาย สมศักด์ิ พรมรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 16 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
23 นาย สมจันทร์ เซียงซุม ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดอนนางหงค์ ธาตุพนม นครพนม
24 นาย ชาติ แพจังหรีด ผู้ใหญ่บ้าน 5 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
25 นาย วันชัย ขอดวงกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 14 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
26 นาย ทองสุข กลอนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 15 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
27 นาย พะเยาว์ กระจ่างโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ธารประสาท โนนสูง นครราชสีมา
28 นาง วัชรี สัจจาวัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
29 นาย สมัคร ปะวรรณจะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
30 นาง นาลี ต่ายสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
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31 นาย อุดม พาขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 15 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
32 นาย ทยา บ ารุง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
33 นาย สุดใจ โสมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีส าราญ พรเจริญ บึงกาฬ
34 นาย ธนาพล หมั นน  าเท่ียง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ
35 นาย กุลชวัช บุตรดีวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
36 นาย สุรชัย อุดมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
37 นาย ยุทธพล ทรัพย์อุดม ผู้ใหญ่บ้าน 15 ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
38 นาย บรรเทา ชาช านาญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 นิคม สตึก บุรีรัมย์
39 น.ส. กนกวรรณ ศรีกิจรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สองชั น กระสัง บุรีรัมย์
40 นาย ไชโย ทองพรม ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
41 นาย สุพจน์ สุกใส ผู้ใหญ่บ้าน 11 สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
42 นาย พนม กุยรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
43 นาง สมพงษ์ แท่งทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
44 นาง สวง ปะวะศรี ผู้ใหญ่บ้าน 13 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
45 นาย สงัด พรมภาโส ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
46 นาง โสภา ยศกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
47 นาย สุดเขต ทองมีค่า ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
48 นาย ทวี ลายสุขัง ผู้ใหญ่บ้าน 7 สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม
49 นาย สมบูรณ์ โพธ์ิสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
50 นาย แป บุระวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
51 นาย เพชรถาวร ศรีประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
52 นาย ค าไทย โพนสุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
53 นาย สุรศักด์ิ หนองสูง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
54 นาย อะโนทัย ใจช่วง ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
55 นาง สุภาพร เสี ยวทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
56 น.ส. บัวร่ืน เมืองราช ผู้ใหญ่บ้าน 13 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
57 นาย วิชัย อามาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
58 นาย ปัญญา สุขค า ผู้ใหญ่บ้าน 8 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย
59 นาย วิชัย สิมมาสุด ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทรายขาว วังสะพุง เลย
60 นาย บุญมี สุวรรณ์ ก านัน ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
61 นาง ละออง ชัยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
62 นาย จรัญ มงคลแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 12 แร่ พังโคน สกลนคร
63 นาย ยุทิศ ไฝสีทา ผู้ใหญ่บ้าน 14 แร่ พังโคน สกลนคร
64 นาย เสมียน กองสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร
65 นาย ทองนาค แก้วม่วง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
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66 นาย เจษฎาวุธ ธรรมพร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์
67 นาย สมบัติ สืบโสดา ผู้ใหญ่บ้าน 14 แคน สนม สุรินทร์
68 นาง สมศรี สมถวิล ผู้ใหญ่บ้าน 4 หัวงัว สนม สุรินทร์
69 นาง อ าพร ศาลารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 แคน สนม สุรินทร์
70 นาง วรรณพร สะอาดทอง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ล าดวน ล าดวน สุรินทร์
71 นาง จินดา สร้อยดอก ผู้ใหญ่บ้าน 11 ล าดวน ล าดวน สุรินทร์
72 นาย สถิต สุภิษะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 อุ๋โลก ล าดวน สุรินทร์
73 นาย สงวนศักด์ิ โพธิพรม ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระใคร สระใคร หนองคาย
74 นาย ปรีดา ถ่ินปากมาง ผู้ใหญ่บ้าน 3 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
75 นาย จันทร์ดี จันทวีสุข ก านัน พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
76 นาย ธีรเดช วงษาเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย
77 นาย สมเกียรติ สุทธิสาร ก านัน พระบาทนาสิงห์ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
78 นาย ทองม้วน ปัญจะรักษ์ ก านัน โนนเมือง โนนสัง หนองบัวล าภู
79 นาย วิรัตน์ ด่านพงษ์ ก านัน บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวล าภู
80 นาย บัวเงิน พะระ ผู้ใหญ่บ้าน 9 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู
81 นาย สุริยาวุธ วิมล ผู้ใหญ่บ้าน 11 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู
82 นาย สมัย โม้ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวล าภู
83 นาย บุญมี ใจเครือ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ
84 นาย ส าราญ เถาว์โมลา ผู้ใหญ่บ้าน 5 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
85 นาย สุรเชษฐ์ มูลธิสาร ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ
86 นาย ไชยกาญจน์ ทองห่อ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
87 นาย สุรเดช ค าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกกลาง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
88 นาง ณัฐมน สาลีรูป ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
89 นาง นุชนาฎ คูณศรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
90 นาง อนงลักษณ์ ค าพรหม ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 น.ส. แววดาว นามบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาย ติ นอกเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
93 นาย ไกรศร สมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
94 นาย ชุมพล ค าสวนจิก ผู้ใหญ่บ้าน 1 คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
95 นาย หนูจีน ละอองศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี


