
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย นิพนธ์ นนทภา ผู้ใหญ่บ้าน 10 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
2 นาย บุญศรี ราชมนเทียร ผู้ใหญ่บ้าน 3 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
3 นาย วินัย มุสิกา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
4 นาย เทียมจิตร สาระเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
5 นาย ไพรสน พรมกัลยา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
6 นาย วิทยา จันทาศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 เมืองพล พล ขอนแก่น
7 นาย จุฬา เทพตีเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 11 โจดหนองแก พล ขอนแก่น
8 นาย สุวิจักรณ์ หร่องบุตรศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
9 นาง กองพัน วงษ์ธานี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
10 นาง เรียม ทองยศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าหวายน่ัง บ้างฝาง ขอนแก่น
11 นาย อุทัย คณะหมวด ผู้ใหญ่บ้าน 3 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
12 นาย วิโรจน์ ทองแพง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
13 นาย พาดล จ่ายนอก ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น
14 นาง สามาตร เกิดสีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
15 นาง ทัชวรรณ โพธ์ิวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
16 นาย ทะเบียน สีทาทน ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
17 น.ส. ประยูร ทุยเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 3 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
18 นาย ด ารงค์เดช มณีธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 1 เกาะมะนาว บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
19 นาย วันชัย ทรงโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 12 น  าก่ า ธาตุพนม นครพนม
20 นาย นครชัย วงจักร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
21 นาย ทีละ ค าภิลา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม
22 นาย บุญเลิม ชมพูทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม
23 นาย บุญมี การศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 18 บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม
24 นาย ศรายุธ แฉเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
25 นาย สุรชัย กรีจังหรีด ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา
26 นาย นัด แช่มครบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
27 นาย สมเดช จดแตง ผู้ใหญ่บ้าน 8 สายออ โนนไทย นครราชสีมา
28 นาย จ าเริญ ศรีควร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ส าโรง โนนไทย นครราชสีมา
29 นาง สงวน วงษ์นันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
30 นาย ไสว สินนอก ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
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31 นาง อุไร พิมพ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
32 นาย ประสงค์ ค าโคตรสูนย์ ผู้ใหญ่บ้าน 21 เซกา เซกา บึงกาฬ
33 นาย ประสิทธ์ิ นะวะสด ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
34 นาย วิรัตน์ ไชยอ้วน ผู้ใหญ่บ้าน 15 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
35 นาย เสกสรร สอนโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 11 น  าจั น เซกา บึงกาฬ
36 นาย คูณโชค  ไขประภาย ผู้ใหญ่บ้าน 12 น  าจั น เซกา บึงกาฬ
37 นาย ศรีสมพร สุดาบุตร ก านัน บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์
38 นาย อาจหาญ ขามประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
39 นาย สุรินทร์ แก้วประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์
40 นาย บุญเพ็ง จันทา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บุรีรัมย์
41 นาง สุทิน วรรณกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกสะอาด ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
42 นาง สุพรรณ ศรีอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองโดน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
43 นาย ค านวณ วิลัยสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 หินโคน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
44 นาง อรุณี เอื อจรัสพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 12 โคกกลาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
45 นาย วีระชัย แสงห้างขาว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
46 สิบเอก ธนินท์ ม่วงท า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
47 นาย ตะวัน ปะเกาทัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
48 น.ส. สมร แก้วภา ผู้ใหญ่บ้าน 16 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
49 น.ส. สุพร ปะโปตินัง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
50 นาย ปราโมทย์ มีหนองใหญ่ ก านัน เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
51 นาย สุนันท์ เมืองโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 5 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
52 นาย สงวน วงค์กระโซ่ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
53 นาย บริการ หนองสูง ผู้ใหญ่บ้าน 7 โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
54 นาย นุ่ม แข็งแรง ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
55 นาย พันธ์ิทิพย์  ชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 19 โคกขมิ น วังสะพุง เลย
56 นาย บุญโฮม เดชา ผู้ใหญ่บ้าน 18 โคกขมิ น วังสะพุง เลย
57 นาย จวน ศรีคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 12 โคกขมิ น วังสะพุง เลย
58 นาย บุญลักษณ์ รอดจูม ผู้ใหญ่บ้าน 2 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย
59 นาย สุธิพงษ์ ทองอันชา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ชมเจริญ ปากชม เลย
60 นาย วีระ ดอกดวง ผู้ใหญ่บ้าน 10 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
61 นาง สุภาพร นรสาร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
62 นาย สมร ศิริบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
63 นาย อนุศักด์ิ โฮมวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร
64 นาย ประจญ กรุณาน า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
65 นาง ส ารวย วงเวียน ผู้ใหญ่บ้าน 3 แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
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66 น.ส. จันจิรา ม่ันยืน ผู้ใหญ่บ้าน 4 แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
67 นาย ค าพูน เสริมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 กระเทียม สังขะ สุรินทร์
68 นาย มีเดช โผยสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 9 สะกาด สังขะ สุรินทร์
69 นาย สุพักตร์ ไผ่แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์
70 นาย บุญเลิศ ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
71 นาย วิชิต หอมเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 12 พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
72 นาย สวิง แก้วปุม ผู้ใหญ่บ้าน 14 พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
73 นาย อิทธิกร บัวทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
74 นาย ฉัตรชัย รักษาภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย
75 นาย ทรัพย์อนันต์ ศรีอ่อนหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 10 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
76 นาย ชัยยันต์ สุดตะบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย
77 นาย วิลัย ชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
78 นาง ฐิติยาภรณ์ เพลินจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู
79 นาย แหวน จันทาคีรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู
80 นาย ก่ิงศักด์ิ พูลเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 12 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู
81 นาง โอกาส จันทร์สุขศรี ผู้ใหญ่บ้าน 14 ฝ่ัง นากลาง หนองบัวล าภู
82 นาย ประหยัด ศรีแสนสุข ผู้ใหญ่บ้าน 20 กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู
83 นาย สมพงษ์ สอนบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ
84 นาย วินิจ อ่อนสา ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนโพธ์ิ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
85 นาย อาทิตย์ มูลเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ
86 นาย ประพันธ์ จันทร์หาญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
87 นาง กาญจนา พิมพา ผู้ใหญ่บ้าน 2 อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
88 นาย วิไล ค าเทียม ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาค า บ้านดุง อุดรธานี
89 นาย อิสรพงษ์ ดีวัฒนพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาค า บ้านดุง อุดรธานี
90 นาย เพียรชัย พาไหม ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
91 นาย สืบศักด์ิ แทบศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
92 นาย นภดล สิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
93 นาย พิเชษฐ์ โตอิ ม ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
94 นาง ประนอม สีพิกา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
95 นาย ณัฐพงษ์ ชัยเลิศตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี


