
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย เจษฎา พันธ์กินรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 เว่อ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
2 นาย ลคร ขันไสว ผู้ใหญ่บ้าน 13 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
3 นาย วัฒนพงศ์ มะอาจเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย เรืองศรี จ าปารา ผู้ใหญ่บ้าน 2 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
5 นาย อุดม บุญชูหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 4 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
6 นาย ทะนงศักด์ิ แสนค าวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
7 นาย นิกร ชาวล าปาว ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
8 นาย อนันต์ จันทรรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
9 นาย นิพนธ์ บุญหนา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
10 นาย อนันต์ จันสี ผู้ใหญ่บ้าน 7 กุดน  าใส น  าพอง ขอนแก่น
11 น.ส. สุภาพร ทุนแรง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
12 นาย รังสรรค์ พันธุวงษา ผู้ใหญ่บ้าน 2 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
13 นาย สน่ัน ห่อยไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
14 นาย บุญฉลอง จ ารัสไว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
15 นาย วิเชียร อยาดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
16 นาย จีระศักด์ิ แววจะบก ผู้ใหญ่บ้าน 12 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
17 นาย ประสิทธ์ิ เขตคาม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา
18 นาย วิเชียร ชมโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้าน 10 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
19 นาย สมยศ ชาญนอก ก านัน 0 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
20 นาย ศิลป กนกธาดาสกุล ก านัน 0 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
21 นาย สุระชาติ ค าสิงห์นอก ก านัน 0 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
22 นาง สวรรค์ ประจ า ผู้ใหญ่บ้าน 14 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
23 นาย สน่ัน น  านิล ผู้ใหญ่บ้าน 6 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
24 นาง สวงค์ ขวัญทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
25 นาย อดิศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
26 นาย พิภพ พลราช ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองมะนาว คง นครราชสีมา
27 นาย ภาณุภักด์ิ ยอดปรางค์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
28 นาย กฤต คงเครือ ก านัน 0 หนองบัว ปะค า บุรีรัมย์
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29 นาย โชคชัย ชฎาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 14 ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์
30 นาง ดาวรรณ สังข์มณี ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
31 นาง มัทรี โตดประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 10 โคกขมิ น พลับพลาชัย บุรีรัมย์
32 นาย กฤษ นพรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
33 นาย เทิด ค าสอน ผู้ใหญ่บ้าน 7 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
34 นาง สมถวิล ชัยรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 เมืองยาง ช านิ บุรีรัมย์
35 นาย มนัส เย่ียมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ล านางรอง โนนดินแดน บุรีรัมย์
36 นาย ธนนท์ ปานะตวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
37 นาย ประดิษฐ์ กุลนอก ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
38 นาย บุญเติม เชิดรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
39 นาย ธนพล ปักการะนัง ผู้ใหญ่บ้าน 6 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
40 นาย ประจักษ์ สิทธิดา ก านัน 0 มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม
41 นาย ประพจน์ กลมเกลียว ผู้ใหญ่บ้าน 15 มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม
42 นาย ธนกฤษ นิตย์ค าหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
43 นาย อุทัย รัดรองใต้ ผู้ใหญ่บ้าน 15 นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44 นาย สมบูรณ์ หม่องค าหม่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม
45 นาย บุญหลาย เส่ียงกันยา ผู้ใหญ่บ้าน 17 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด
46 น.ส. บัวไข บวรโมทย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด
47 นาย สุระศักด์ิ มะอาจเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ค าพอุง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
48 นาย อุเทน ค าบัวโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 11 ค าพอุง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
49 นาย พัฒนา สุขส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดินด า จังหาร ร้อยเอ็ด
50 นาย ประพันธ์ สงค์มา ผู้ใหญ่บ้าน 7 สระบัว ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด
51 นาย สุวิทย์ สาวิกัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
52 นาย ทองใบ สีเสาร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สามขา โพนทราย ร้อยเอ็ด
53 นาย พนมกร เสียงเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดูกอ่ึง หนองฮี ร้อยเอ็ด
54 นาย พานิช ไชยทองศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
55 นาย จ าเนียร สุทธิสินธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด
56 นาย บุญเพ็ง ผันอากาศ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
57 นาย ปกรณ์ คันศร ผู้ใหญ่บ้าน 4 คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
58 นาย ชัชวาลย์ จันทกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
59 นาย สมบูรณ์ ลาอ า ผู้ใหญ่บ้าน 1 บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
60 นาย อนุชิต ชิณวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
61 นาย นิคม ธรรมรักษ์ ก านัน 0 สังเม็ก กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
62 นาย สุทัศ อาวะริ ก านัน 0 หนองหญ้าลาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ



63 นาย บุญยืน พันธ์แก่น ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
64 นาย สาคร ทรารมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
65 นาย ธเนศ กระจ่างสด ผู้ใหญ่บ้าน 10 ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ
66 นาย สมหมาย ค าใบ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
67 นาย ไพโรจน์ ทองภาพ ก านัน 0 ส าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
68 นาย ศักด์ิชาย ไชยสาร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ส าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
69 นาย สุรศักด์ิ ทรงหาค า ก านัน 0 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
70 นาย ปริญญา มังสาเหตุ ผู้ใหญ่บ้าน 15 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
71 นาย ช านาณ ม่อมพะเนาว์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
72 นาย สว่าง อุดมพร ผู้ใหญ่บ้าน 14 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
73 นาย ประเทศ นนท์สะเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
74 นาย พิพัฒน์ กูลรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โชคเหนือ ล าดวน สุรินทร์
75 นาย บุญโฮม สระปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์
76 นาง สงบ สมเสร็จ ผู้ใหญ่บ้าน 20 บักได พนมดงรัก สุรินทร์
77 นาง วิวัฒนา ค าตาล ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
78 นาง ขนิษฐา โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนน โนนนารายณ์ สุรินทร์
79 นาง วิลัยวัน จันทร์ดีทม ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
80 นาย วิมล มะโนราช ผู้ใหญ่บ้าน 16 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
81 น.ส. วัณวัสสา ธานีกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
82 นาย ค าไกร โพธ์ิสุวรรณพร ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
83 นาง สงกราน เยาวเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 16 หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
84 นาย พงษ์ศักด์ิ สายบัว ผู้ใหญ่บ้าน 29 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
85 นาย สายัน ยอดสีใส ผู้ใหญ่บ้าน 17 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
86 นาย ทวีศักด์ิ ผิวพรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
87 นาง พิสมัย ทาค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
88 นาง ฉวีวรรณ วงค์ษาหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 4 ค าน  าแซบ วารินช าราบ อุบลราชธานี
89 นาง นารี ผุยโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ธาตุ วารินช าราบ อุบลราชธานี
90 นาย บวร ศรีสรรพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี
91 นาย พรชัย ภาชะนะพูล ผู้ใหญ่บ้าน 2 หัวดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี
92 นาย วีระพงษ์ สิงห์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
93 นาย ทวี วงศ์สามารถ ผู้ใหญ่บ้าน 9 เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
94 นาย ประไพร มุขธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 10 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
95 นาย ศักดา แสงกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


