
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ณะสินธ์ุ แก้วบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
2 นาง พรภิญญา ภูพันรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
3 นาย รุ่งอรุณ ภูนิคม ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
4 นาง ประยวณ ผือโย ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
5 นาง ดวงใจ ค าภูเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
6 นาง อรัญญานี ค าภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 14 วังชัย น  าพอง ขอนแก่น
7 นาง วริศรา สร้อยโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น
8 นาย แทนไท คณานิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
9 นาย พิชัย พัดค้อ ผู้ใหญ่บ้าน 7 กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
10 นาย เสถียร แพงอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
11 นาย สถิต มะลัยเถาว์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น
12 นาย อภิชัย สุดโต ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
13 นาย สัมฤทธ์ิ สุ่ยหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
14 นาย บัญชา โชคบันฑิต ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
15 นาย ตั งพงษ์ ประทีปเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 5 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
16 น.ส. ปทิตตา เสนาหม่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
17 นาง นันทิกานต์ ภูมิคอนสาร ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
18 นาย วรวุฒิ โคตรภูเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 5 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
19 นาย พุทธา เอ้เคน ผู้ใหญ่บ้าน 15 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม
20 นาง อลัยวรรณ์ นามราช ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม
21 นาย ซอ ทุ่มก่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 9 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
22 นาย พิเชต วิชัยสา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม
23 นาย บัญหา เสนาสี ผู้ใหญ่บ้าน 4 รามราช ท่าอุเทน นครพนม
24 นาย สุภาพ มุ่งทุ่งกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองหอย พระทองค า นครราชสีมา
25 นาย ดาวศิริวัฒน์ ชาญพลกรัง ผู้ใหญ่บ้าน 3 มาบกราด พระทองค า นครราชสีมา
26 นาย เสนอ ฝีมือสาร ผู้ใหญ่บ้าน 15 ตาจ่ัน คง นครราชสีมา
27 นาง กาวิล ลาดนอก ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบัว คง นครราชสีมา
28 นาย อุทิต ศิริภาสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองบัว คง นครราชสีมา
29 นาง น้องนุช สีทานอก ผู้ใหญ่บ้าน 2 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
30 นาง ณัฐนันท์ เฉียบแหลมกุลวัต ผู้ใหญ่บ้าน 3 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
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31 นาง สัมฤทธ์ิ ปุราสะเก ผู้ใหญ่บ้าน 16 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
32 นาย บัวไข ประเคนคะชา ก านัน หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ
33 นาย อุเทน ศรีหาบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ
34 นาย สุขสันต์ ผาติบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 1 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ
35 นาย สายันต์ ดาราษี ผู้ใหญ่บ้าน 2 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ
36 น.ส. เยาวรัตน์ หนูผาบ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ
37 น.ส. องศา ใจเท่ียง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านคู นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
38 นาย โกศล บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านคู นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
39 นาย ปรีชา จ าปาเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
40 นาย วีระ โตสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 8 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
41 นาย นิยม พิมพ์อักษร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ช านิ ช านิ บุรีรัมย์
42 นาย เจน สินชัยยา ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองปล่อง ช านิ บุรีรัมย์
43 นาย ปรีชา สินใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน 11 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์
44 นาย เชวงศักด์ิ แสนมณี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ล านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์
45 นาย รังสี อุดมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 17 ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม
46 นาย เสง่ียม บัวผัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
47 นาย นิพนธ์ ทิพย์โอสถ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
48 น.ส. ประนัดดา นิรงบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 12 ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม
49 นาย สุวรรณ สืบส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม
50 นาย สาเนก จันปุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
51 นาย สง่า ทองออน ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
52 นาย เฉลียว สุวรรณมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 9 ค าชะอี ค าชะอี มุกดาหาร
53 นาย บุญมี ค านนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
54 นาย บุญเรือง แดงบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
55 นาย วิรัส สอนสุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โนนปอแดง ผาขาว เลย
56 นาย แสน พรมเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 13 โนนปอแดง ผาขาว เลย
57 นาย ดอม ค ามุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านเพ่ิม ผาขาว เลย
58 น.ส. ฌาลิสา ดาริกานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาโป่ง เมืองเลย เลย
59 นาง กันยารัตน์ ธนิกกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมือง เมืองเลย เลย
60 นาย สว่าง ก้อนแพง ผู้ใหญ่บ้าน 13 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
61 นาย ผิวพรรณ พันธุกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 5 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
62 นาง ไพเลาะ นาระคล ผู้ใหญ่บ้าน 8 พรรณนา พรรณานิคม สกลนคร
63 นาย เกษมสุข จันลา ผู้ใหญ่บ้าน 5 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
64 นาง นงนุช ไชยะตา ผู้ใหญ่บ้าน 14 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร
65 นาย ชัยรัตน์ ชะฎาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์
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66 นาย สุรพิน บุราคร ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
67 นาย สุชาติ สุขดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์
68 นาย วัชระ เอ่ียมสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 18 หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
69 นาย ทองสุข เหลาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
70 นาง จ านอง ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 11 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
71 นาง ทองใบ กล่ินสุคนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
72 น.ส. มัทณา นามโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 13 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
73 นาย เมธา สิทธิราช ผู้ใหญ่บ้าน 6 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
74 นาย สมจิตร ค าภูมี ผู้ใหญ่บ้าน 10 น  าโมง ท่าบ่อ หนองคาย
75 นาง ณฐพร ผิวพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 11 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
76 นาย ประภาส ไชยโยธี ผู้ใหญ่บ้าน 4 นางิ ว สังคม หนองคาย
77 นาย สกล วิชาชัย ณ หนองคาย ก านัน เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย
78 น.ส. วิลัย กมมา ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนเมือง นากลาง หนองบัวล าภู
79 นาง วันนา ศรีโนนยาง ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนเมือง นากลาง หนองบัวล าภู
80 นาย กฤตธน สุโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู
81 นาย รุ้ง บุญคุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน 5 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู
82 นาย วิเชียร อุทัยสา ผู้ใหญ่บ้าน 5 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู
83 นาย บรรจง สุรวงค์ ก านัน นาจิก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
84 นาย วริน อรบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาจิก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
85 นาย สัมพันธ์ สุกุ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ค าพระ หัวตะพาน อ านาจเจริญ
86 นาย เสริมศักด์ิ ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
87 นาย สมพงษ์ เชื อสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกกลาง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
88 นาย อุทัย เชือกพรม ผู้ใหญ่บ้าน 9 เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
89 นาย สุริยา สีเหลา ผู้ใหญ่บ้าน 7 เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
90 นาย อรุณ แสนโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 17 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย วรรัฒน์ จันทบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 13 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย พิชัย กันหา ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
93 นาย บุญล  า นาดอก ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
94 นาย ยศพล สุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
95 ว่าท่ี ร.ต. ส านวน พลแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ค าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี


