
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ไพโรจน์ เขจรวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สงเปลือย นามน กาฬสินธ์ุ
2 นาย ทมินทร์ พิกุลขาว ผู้ใหญ่บ้าน 10 สงเปลือย นามน กาฬสินธ์ุ
3 นาย ค าพุฒ เวียงอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ
4 นาย สมบัติ เฉยผิว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ส าราญ สามชัย กาฬสินธ์ุ
5 นาย ประเคน การประเสริฐ ก านัน ส าราญ สามชัย กาฬสินธ์ุ
6 นาย ประวิทธ์ิ ลาดโลศรี ก านัน บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
7 นาง กมลวรรณ วาโยบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
8 นาง พิกุล บุบผา ผู้ใหญ่บ้าน 5 จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
9 นาย วิชัย รัตโนน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
10 นาย ศิริวัฒน์ ศรีวงศา ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
11 นาย การัณย์ ศรีพันชาต ผู้ใหญ่บ้าน 1 คึมชาต หนองสองห้อง ขอนแก่น
12 นาง ประไพ เงาะเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หินต้ัง บ้านไผ่ ขอนแก่น
13 นาง ประนอม ไสวดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
14 นาย หนูการณ์ กัณหารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
15 นาย นุกุล วังดง ผู้ใหญ่บ้าน 11 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
16 นาย ทรงศักด์ิ ตติยรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
17 นาง เกษสุดา เกตุสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 19 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
18 นาย สมชัย เทียงชัย ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
19 นาย รุ่งเรือง ธรรมเม ผู้ใหญ่บ้าน 1 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม
20 นาย ศุภชัย พ่วงศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 9 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม
21 นาย กฤษดา โมธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองซน นาทม นครพนม
22 นาย ธันวา ศรีสุธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
23 นาง เพชร ทานะศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอยเตย นาทม นครพนม
24 นาย สมบูรณ์ สละก่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 3 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
25 นาย อาทิตย์ ดีสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
26 นาง สมัย จันทราพรมราช ผู้ใหญ่บ้าน 4 ล านางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
27 นาง กรรณิการ์ สุทธิประภา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
28 นาย อ านาจ จงผ่อนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
29 นาย โยธิน ถูกขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 21 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
30 นาย ล าดวน แทงเป้า ผู้ใหญ่บ้าน 1 กระเบ้ืองนอก เมืองยาง นครราชสีมา
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31 น.ส. กฤติยา แว่นไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
32 นาย สงวน  ปัสสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ
33 นาย ค าผัน เมล็ดกุล ผู้ใหญ่บ้าน 13 ค าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ
34 นาย บุญยัง  เกตุพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ
35 นาย นพรัตน์ อินไชยยา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ถ้ าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
36 นาย มานะ  กองผ้าขาว ผู้ใหญ่บ้าน 2 เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ
37 นาย นายมงคล มุ่งดี ผู้ใหญ่บ้าน 18 บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
38 นาย อรุณ สุภศร ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
39 นาย อธิพงศ์ สถานรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองกะทิง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
40 นาย สาคร คะเชนทร ผู้ใหญ่บ้าน 5 ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
41 นาย รนกร แสนพล ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
42 นาย บุญเสริม ศรสุด ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์
43 นาย จ าลอง ทาสีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์
44 นาย ธนกฤติ ทรงประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
45 นาย ถาวร ขันธมูล ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองกุง ช่ืนชม มหาสารคาม
46 นาย ไพบูลย์ ละเลิง ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองกุง ช่ืนชม มหาสารคาม
47 นาย มุล ศรีจ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม
48 นาง บุญเสริม ทับภูธร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม
49 นาง โสภา โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม
50 นาย ประดิษฐ์ ใจช่วง ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
51 นาย เรืองชัย วงค์กระโซ่ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
52 นาย จันทา จ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
53 นาย ไพบูรณ์ มณีวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 6 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
54 นาย สมคิด คนซ่ือ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านเหล่า ค าชะอี มุกดาหาร
55 นาย บุญล้วน เย็นสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย
56 นาย วีระ อินทะสิทธ์ิ ก านัน กกทอง เมืองเลย เลย
57 นาย วิชัย โคตรมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 6 น้ าสวย เมืองเลย เลย
58 น.ส. มะลิวัลย์ ข าอนันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ผาบ้ิง วังสะพุง เลย
59 น.ส. จุฑามาศ คุณฟอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ผาบ้ิง วังสะพุง เลย
60 นาย สมชาย บุญกระจาย ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร
61 นาย บุญสม จันทะลา ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร
62 นาย ไพบูลย์ มีศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
63 นาย พรชัย สารทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
64 นาย ประเวศ วิราษี ผู้ใหญ่บ้าน 15 บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
65 นาย พิทักษ์ กระแสโสม ผู้ใหญ่บ้าน 6 กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
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66 นาย ชาติชาย จุกหอม ผู้ใหญ่บ้าน 13 ส าโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
67 นาง สมัย สุนทร ผู้ใหญ่บ้าน 10 บักได พนมดงรัก สุรินทร์
68 นาง ธัญลักษณ์ ย่ิงชูรส ผู้ใหญ่บ้าน 19 บักได พนมดงรัก สุรินทร์
69 น.ส. รัตนาวดี พัชรานุ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านแร่ เขวาสินทร์ สุรินทร์
70 นาง ปรารถนา เอาวิริยะกุล ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านแร่ เขวาสินทร์ สุรินทร์
71 นาย ประยงค์ แก่นสน ผู้ใหญ่บ้าน 13 แจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์
72 นาย อนุวัฒน์ ประทุมมา ผู้ใหญ่บ้าน ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์
73 นาย วุฒิชัย ประสมพืช ผู้ใหญ่บ้าน 3 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย
74 นาย ประมวล กุลวัตร ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
75 น.ส. สมจันทร์ แก้วสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาง้ิว สังคม หนองคาย
76 นาย ชูชิทย์ อุตมะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
77 น.ส. ประนอม แก้วอินตา ผู้ใหญ่บ้าน 7 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
78 นาย สุนัน บัวระพา ก านัน หนองบัว เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
79 นาย กิตติ บุติพันคา ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
80 นาย บุญมี บุญสุระ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นามะเฟือง เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
81 นาย สนอง ละโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองหว้า เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
82 นาย เรวัต ป่าล่องค า ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพธ์ิชัย เมืองหนองบัวบ าภู หนองบัวล าภู
83 นาย วุฒินันท์ ศรีริรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ
84 นาย ไพศาล อ้วนออ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาจิก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
85 นาย ตะนุ สมนาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ
86 นาย เจริญ บริสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 10 จานลาน พนา อ านาจเจริญ
87 นาย สุราช กงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
88 นาย อภิสิทธ์ิ สิมงาม ผู้ใหญ่บ้าน 13 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
89 นาย สมคิด ด่านก ามา ผู้ใหญ่บ้าน 19 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
90 น.ส. นิตยา พิลาแดง ผู้ใหญ่บ้าน 1 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย สมปราบ ทักษิณบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย วินัย ชินสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน 13 โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
93 นาย วิญญู ค าโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพธ์ิศรีส าราญ โนนสะอาด อุดรธานี
94 นาง บุญมี ปิตตาลโพ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
95 นาง เพลินพิศ ศีลารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี


