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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ฉลอง ก้อยทอง ก านัน 0 บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
2 นาย อภิชาติ จ่าตา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
3 นาง รุ่งทิพย์ รักษ์ก าเนิด ผู้ใหญ่บ้าน 6 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
4 นาง สุพรรณี เพชรสังฆาต ก านัน 0 ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
5 นาย อานนท์ บุตรวาปี ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น
6 นาย สังหาน พลเย่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
7 นาง รัชนี นาคศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกสง่า พล ขอนแก่น
8 นาย ธนภูมิ น้อยวัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
9 นาย วัชระ ภานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาแพง โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น
10 นาย พิระชัย พุทธเสน ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
11 นาย สุวิทย์ พุฒซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 15 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
12 นาย ชอุ่ม ไตรยะวงสา ผู้ใหญ่บ้าน 7 โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น
13 นาย วีรฉัตร คลังกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
14 นาย พงษ์ศิริ ย่ิงยืน ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
15 นาย ชัยชนะ วงษ์สุทโธ ผู้ใหญ่บ้าน 14 กุดธาตุ หนองนาค า ขอนแก่น
16 นาย ตะวัน พงพันนา ผู้ใหญ่บ้าน 6 หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
17 นาง ไพบูรณ์ สีเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
18 นาย อภิเชษฐ์ ส าพล ผู้ใหญ่บ้าน 1 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
19 นาย สุดใจ ปาโท ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
20 นาย บุญจันทร์ โยธาภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
21 นาย พรไพร เทวะสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
22 นาง จันทร์เพ็ญ ยอดแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังไชย บรบือ มหาสารคาม
23 น.ส. อ่ิมใจ ศรีไชย ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังไชย บรบือ มหาสารคาม
24 นาย พงษ์อนันต์ ดงอุทิศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
25 นาย เติมศักด์ิ นามสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
26 นาย ส ารวล พะเลียง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
27 นาย โชคชัย สิงห์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน 13 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
28 นาย วิเชียร ประนิสอน ผู้ใหญ่บ้าน 1 กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
29 นาย วัชระ ไชยราช ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
30 นาย บุญโฮม โคเทพ ก านัน 0 ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาย ถวิลชัย แสงวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 18 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
32 นาย วิรัตน์ อินทรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 15 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
33 นาย สุขสันต์ ศรีเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 14 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
34 นาย สมบัติ แก้วก้ัน ผู้ใหญ่บ้าน 16 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
35 นาง สิรินนา ทบชิน ผู้ใหญ่บ้าน 15 ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม
36 นาย สังวร บุญทัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองคู นาดูน มหาสารคาม
37 นาย ฤาชัย ปะทังโข ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองคู นาดูน มหาสารคาม
38 นาย วิโรจน์ บุราณรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
39 นาย บุญชอบ ติงสะ ก านัน 0 ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
40 นาย ถิรวัฒน์ อินดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
41 นาย คณิณ คุณมาศ ผู้ใหญ่บ้าน 5 พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
42 นาง นราทร ธรสาธิตกุล ผู้ใหญ่บ้าน 11 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
43 นาย เยือน มะปราง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
44 นาย บัญชา สมาคม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
45 นาย กิจจา สีหะวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
46 นาย พิภพ พงษ์สีดา ผู้ใหญ่บ้าน 8 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
47 นาย อมรเทพ ค าแสนราช ผู้ใหญ่บ้าน 18 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
48 นาย สุวิทย์ เร่ือเรือง ก านัน 0 ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
49 นาย สมคิด นามสีฐาน ผู้ใหญ่บ้าน 15 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ
50 นาย พิเชษฐ์ พรหมคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 9 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
51 นาง สุจิตรา อาษากิจ ก านัน 0 คูบ น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ
52 นาย เสถียร หารพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
53 นาย สิทธิศักด์ิ อาจเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 6 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
54 นาย ไพทูรย์ ชิตภักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
55 นาย เชาวกฤษณ์ บัวจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
56 นาย พรชัย เศรษศรี ผู้ใหญ่บ้าน 11 อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
57 นาย ธนวัฒน์ จันเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
58 นาย สุภาพ นวลลม ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านม่วง บ้านม่วง สกลนคร
59 นาย วารี ทีหัวโทน ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร
60 นาย เสกสรร บาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร
61 นาย ดอนสวรรค์ จันทร์โพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 12 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
62 นาย สมาน ฤทธิร่วม ผู้ใหญ่บ้าน 17 ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร
63 นาย ทองเพียร อ่อนภูเขา ผู้ใหญ่บ้าน 12 ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร
64 นาย เด่ียว ผาใต้ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
65 นาย ณรงค์ แก้วมะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
66 นาย ทวีชัย ยางธิสาร ผู้ใหญ่บ้าน 9 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
67 นาย วิวัฒน์ ทิพย์บุญชู ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
68 นาย หง่า จันทะหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
69 นาย อัศวิน จวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
70 นาย มงคล จ าวงค์ลา ผู้ใหญ่บ้าน 9 กุดบาก กุดบาก สกลนคร
71 นาย วิมล ไพค านาม ผู้ใหญ่บ้าน 10 กุดไห กุดบาก สกลนคร
72 นาย สง่า ก้อนธิงาม ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาม่อง กุดบาก สกลนคร
73 นาย ธนกร งันลาโสม ผู้ใหญ่บ้าน 1 เต่างอย เต่างอย สกลนคร
74 นาย บุญไตร ไกยะษา ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาตาล เต่างอย สกลนคร
75 นาย พิเชษฐ ฮังกาสี ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองปลิง นิคมน้ าอูน สกลนคร
76 นาย จันทรมาลา วงศ์พันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองบัว นิคมน้ าอูน สกลนคร
77 นาย ณัฐพงศ์ เสาะเสียง ก านัน 0 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
78 นาย อรรถพล ผิวงาม ผู้ใหญ่บ้าน 11 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
79 นาง สุภาพ หม่ันเท่ียง ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์
80 นาย สมชัย พิลาภ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์
81 นาย สุข ดัชถุยาวัตร ผู้ใหญ่บ้าน 6 นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์
82 นาย สมปอง ผมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์
83 นาย บุญเจริญ พลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 สะกาด สังขะ สุรินทร์
84 นาย โพธ์ิคิน บรรณการณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สะกาด สังขะ สุรินทร์
85 นาย อนุกร พฤตินอก ผู้ใหญ่บ้าน 8 ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
86 นาย จลิน สุขแสง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
87 นาง บุญเลิศ ผิวสวย ผู้ใหญ่บ้าน 14 บะ ท่าตูม สุรินทร์
88 น.ส. ศิริกุล บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน 19 เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
89 นาย บุญมี ลุนนู ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์
90 นาย อรุณ ปานเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์
91 นาย บุญมี แป้นทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองฮะ ส าโรงทาบ สุรินทร์
92 นาย สมชาย ดอกเกษ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นานวน สนม สุรินทร์
93 นาย ปาริชาต ปานทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์
94 นาย สุทัศน์ ประดับศรี ผู้ใหญ่บ้าน 12 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
95 นาย ทองสวย ศรีบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สะเดา บัวเชด สุรินทร์


