
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย หนูแดง ประทีปเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ภูปอ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
2 นาย มนตรี ทิพย์ราชา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ภูปอ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
3 นาง หยาดพิรุณ โกฏิรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
4 นาย พรไชย ดอนกระยอม ผู้ใหญ่บ้าน 11 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
5 นาย นิพล สายนาโก ผู้ใหญ่บ้าน 6 แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
6 นาย สามิตย์ สาระขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
7 นาง ศรีนวล วิชาระโภชน์ ก านัน 0 ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
8 นาย ซอนมา ศรีสร้อย ผู้ใหญ่บ้าน 13 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธ์ุ
9 นาย สง่า แก้วหาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ
10 นาย บุญเลิศ วงค์พิมสอน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
11 นาย ทองดี เพียรคราด ผู้ใหญ่บ้าน 12 นิคมห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ
12 นาย ค าพลอย บุญสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
13 นาย เติมศักด์ิ เทศารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 เนินยาง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ
14 นาย ชาลี สาระการ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธ์ุ
15 นาง สังข์ทอง ภานุรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
16 นาย ประสม สุขโนนจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เหล่าอ้อย ร่องค า กาฬสินธ์ุ
17 นาย เมตตา ทระค าหาร ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
18 นาย ประสิทธ์ิ อุ่นบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 3 หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธ์ุ
19 นาง ส าราญ ดีสวนโคก ผู้ใหญ่บ้าน 10 ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธ์ุ
20 นาย เหมือน แก้วระหัน ผู้ใหญ่บ้าน 21 กระชอน พิมาย นครราชสีมา
21 นาง ปริญญา ฉายพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน 5 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
22 นาง สุดารัตน์ ดีงาม ผู้ใหญ่บ้าน 12 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
23 นาย วันชัย จงกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 8 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
24 น.ส. ประภาพรรณ ด้วงต่ายมะดัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 โตนด โนนสูง นครราชสีมา
25 นาย ชานุ ซ่ือสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
26 นาย ชัยวัฒน์ ปวีณาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
27 นาง จิต ตรุษสระน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 5 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
28 นาง อ านวย ชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
29 นาย เจริญศักด์ิ จงเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
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30 นาย หิรัณย์ พงษ์พันนา ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
31 นาย ชัยวัฒน์ ทะค า ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
32 นาง ค าแพง โมลาสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 11 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
33 นาง สายทอง เผนโคกสูง ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านหัน สีค้ิว นครราชสีมา
34 นาย วสุ เพียซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านหัน สีค้ิว นครราชสีมา
35 นาย สามารถ โปษยะบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
36 นาย สิทธิโชค พรมจรรย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
37 น.ส. รัตนาภรณ์ ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
38 นาง สุวรรณ จันทร์หม่ืนไวย ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
39 นาย โชค อะรัญ ก านัน 0 เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
40 นาง ล าใย แขนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
41 นาย วุฒิชัย เสือชุมแสง ผู้ใหญ่บ้าน 10 หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์
42 นาย บุญเชิด ฉิมกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
43 นาย ก่ิงเพชร คุณวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์
44 นาย ประสพ พูนลัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ละเว้ีย ประโคนชัย บุรีรัมย์
45 นาง แสงจันทร์ กิจสันทัด ผู้ใหญ่บ้าน 5 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
46 นาง ศิญญา สัจจมณี ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
47 นาย พัลลภ พงษ์ปล้ืม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
48 นาย สมร ไกรพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
49 นาง ค าปุ่น เนืองภา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์
50 นาง สุบัน ธิธรรมา ผู้ใหญ่บ้าน 7 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
51 นาย บันดิศ พัลวัล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
52 นาย ภูวิศ ธรรมวัชร ผู้ใหญ่บ้าน 11 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
53 นาย เอกวุฒิ จงประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
54 นาย ศิริพล ทรงประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
55 นาย กฤษฎา หนูชิต ผู้ใหญ่บ้าน 12 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
56 นาย สมปอง เข้ากล้า ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์
57 นาย ส ารวม เย่ียมมโน ก านัน 0 โคกสูง หนองก่ี บุรีรัมย์
58 นาย สมชาย ยาวะรักษ์ ก านัน 0 สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
59 นาย ธัญวิทย์ เพ็งพิพาทย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
60 นาย บรรยง สมภูงา ผู้ใหญ่บ้าน 2 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
61 นาย สายฝน แก้วสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 8 จ าปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
62 นาย ท านอง ตีระสี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงคร่ังน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
63 นาย พรชัย อะไพรวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
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64 นาย ประทิน พรหมหม่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 6 อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
65 นาง เดือนเพ็ญ หลงค ารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
66 นาย ปานทอง ชัยนิช ก านัน 0 สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
67 นาย พวง ไตยะมณี ผู้ใหญ่บ้าน 1 สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
68 นาย ประหยัด ลือชัยราม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ราชธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
69 นาย ปรีชา บุตรภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
70 นาย ธีรภัทร อาษากิจ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
71 นาย สุดที ค าสุขศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
72 น.ส. สุดารัตน์ ค าภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 10 เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
73 นาย ศุภชัย หงส์วิไล ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
74 นาย สุภัทรชัย หาอวน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
75 นาย สนอง สารศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
76 นาย บุญธง ชินวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
77 นาย ทองเดช ดาโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 3 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
78 นาย สมาน ไชยโกฎ ผู้ใหญ่บ้าน 13 โพธ์ิศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
79 นาย สุขี บุญครอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
80 นาย ไพบูลย์ หรหมวงศ์ ก านัน 0 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
81 นาย วิชัย จันทศรี ก านัน 0 โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
82 นาย ไสว อินทร์พวง ผู้ใหญ่บ้าน 9 แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
83 นาง วิไลพร ผงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
84 นาย สิทธิชัย ดวงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ค าไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
85 นาย ศักดา ผิวจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
86 นาย สมศักด์ิ โช่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกก่อง ส าโรง อุบลราชธานี
87 นาย เจริญทรัพย์ บุญชิด ผู้ใหญ่บ้าน 1 ยางใหญ่ น้ ายืน อุบลราชธานี
88 นาง ระพิพรรณ ศิริจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
89 นาย บุญมา จูมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 10 คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
90 นาย ประจักษ์ สมสอน ผู้ใหญ่บ้าน 4 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
91 นาง นรินทร์ จันทาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 17 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
92 นาย สุภาพ เมืองซอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
93 นาย ธีระ อนุมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
94 นาย ที มุ่งสิน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
95 นาย รังสันต์ พันธ์ุงาม ผู้ใหญ่บ้าน 16 โนนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี


