
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ประเทือง วิมาเณย์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
2 นาย เรืองยศ ภูกะฐิน ผู้ใหญ่บ้าน 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
3 นาย ถวัลย์ วิชาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
4 นาย พรชัย สายโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สามัคคี ร่องค า กาฬสินธ์ุ
5 นาย อุทัย คุ้มนาเรียง ผู้ใหญ่บ้าน 1 สามัคคี ร่องค า กาฬสินธ์ุ
6 นาย เสถียร จันทาฟ้าเหล่ียม ก านัน ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
7 นาย ประสิทธ์ิ สุขษาเกษ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
8 นาย บัวทอง แก้วทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีสุขส าราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
9 นาย ศุภกร แสงมาลี ผู้ใหญ่บ้าน 20 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
10 นาย สมคิด สงครามยศ  ผู้ใหญ่บ้าน 26 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
11 นาง เอมอร แจ่มโนนคูณ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
12 นาย บรรจง เจนวิถี ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
13 นาย ค าสัญ โชคเหมาะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
14 นาย ณรงค์ศักด์ิ สุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
15 นาย นิคม บกสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
16 นาย จรัญ หงส์ชัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม
17 นาย ไสว ใจกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านแก้ง นาแก นครพนม
18 นาย ธนากร ขันติวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาค า ศรีสงคราม นครพนม
19 นาย สมนึก ขวาชัยวี ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
20 นาง ขวัญทอง พ่อป้องขวา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าลาด เรณูนคร นครพนม
21 นาย เด่น ศรีจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 16 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
22 นาย วิชัย สุขนิรันดร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
23 นาง สุภาณี สาสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 6 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
24 นาย อุเทน เดชะบุรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บึงส าโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
25 นาง ส ารวย พันธิอ้ัว ผู้ใหญ่บ้าน 7 บึงส าโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
26 นาย บรรจบ  ผงผาลาด ผู้ใหญ่บ้าน 5 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
27 นาย ไกรสร  พิมพ์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ค าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ
28 นาง มะลิวัลย์ สุสินแก่น ผู้ใหญ่บ้าน 10 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
29 นาย สมเพชร ศิริภักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ
30 นาย ถวัลย์ แก้วมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ
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31 นาย สมาน วิชัยรัมย์ ก านัน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
32 นาง พิชญากร พะยุดรัมย์ ก านัน บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
33 นาย บุญเหลือ เพชรเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 16 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
34 นาง ยวน จะเชิญรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
35 นาง ส าเนียง อะโรคา ผู้ใหญ่บ้าน 4 สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
36 นาย วิรัตน์ เพียงเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 15 แกด า แกด า มหาสารคาม
37 นาย ประวัติ มาตรโพนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม
38 นาย จันดา เพียนอก ผู้ใหญ่บ้าน 12 มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม
39 นาย สงบ อนุอัน ผู้ใหญ่บ้าน 12 โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม
40 นาย สายันต์ ท าสุนา ผู้ใหญ่บ้าน 13 โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม
41 นาย กิตติชัย แสนโสม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ค าชะอี ค าชะอี มุกดาหาร
42 นาย ธวัช ฟอนสันเท๊ียะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
43 นาย ปัญญา ต่อซอน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
44 นาย วิศิษฎ์ พาลึก ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
45 นาย วิโรจน์ วงค์กระโซ่ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร
46 นาย จักรพันธ์ จันทะเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาแก้ว เชียงคาน เลย
47 นาย อดุลย์ จันมณี ผู้ใหญ่บ้าน 2 เชียงคาน เชียงคาน เลย
48 นาย วาปี มีตา ผู้ใหญ่บ้าน 5 เชียงคาน เชียงคาน เลย
49 นาย สงคราม กุลจณี ผู้ใหญ่บ้าน 5 เชียงกลม ปากชม เลย
50 นาย จ านงค์ ทองป้ัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 เชียงกลม ปากชม เลย
51 นาง รุจิรา ต้นจ่า ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาแต้ ค าตากล้า สกลนคร
52 นาง พูลผล อินธิปีก ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาแต้ ค าตากล้า สกลนคร
53 นาย มานพ สุขเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 15 แพด ค าตากล้า สกลนคร
54 นาย ทวี สิทธิโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 16 แพด ค าตากล้า สกลนคร
55 นาง วิทยา บุค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองบัวสิม ค าตากล้า สกลนคร
56 นาย บุญเติม สระแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 บัวเชด บัวเชด สุรินทร์
57 นาย ทองพูน สิงห์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน 8 จรัส บัวเชด สุรินทร์
58 นาย พลาง สมภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ตาวัง บัวเชด สุรินทร์
59 นาย โอภาส เหลาค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์
60 นาย สุนทร สังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ค าผา โนนนารายณ์ สุรินทร์
61 นาย เหลา โลกานิล ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย
62 นาย ถาวร ดวงมาลา ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย
63 นาย รันจวน คัสเตศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
64 นาย แคนด้ี เกษนัส ผู้ใหญ่บ้าน 11 เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย
65 นาย สมศรี มีกุล ผู้ใหญ่บ้าน 1 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
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66 นาง ต๋ี นามรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู
67 นาง ต้อย กุลเกศ ผู้ใหญ่บ้าน 1 กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู
68 นาย อุทัย จันทะลุน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู
69 นาย บุญโชติ นาทม ผู้ใหญ่บ้าน 9 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู
70 นาย เรืองยศ ศรีอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 12 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู
71 นาย ชัยศักด์ิ เคนอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ
72 นาย ทองสุ่น วรสุข ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาจิก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
73 นาย สมพร กุลบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ
74 นาย ประถม วริสาร ผู้ใหญ่บ้าน 11 จานลาน พนา อ านาจเจริญ
75 นาย นัฐศาสตร์ จันทะคาม ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองสามสี เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
76 นาง พรเพ็ชร ชไนเดอร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
77 นาง เครือวัลย์ หงษาค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
78 นาง มะลิวรรณ ชาลีเชียงพิณ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
79 นาย ปริชาติ ไชยค า ก านัน หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
80 นาย พรมดา บุญยะแสน ผู้ใหญ่บ้าน 3 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี


