
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สมบัติ ไชยเดช ผู้ใหญ่บ้าน 3 แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
2 นาย สงวน บุผาพร ผู้ใหญ่บ้าน 7 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
3 นาย ไชยยนย์ ธุรพะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย สมาน สันงูเหลือม ผู้ใหญ่บ้าน 17 นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
5 นาย จ าลอง หนูนิล ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
6 นาย วารินทร์ ศรีโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
7 นาง คนธร ใจสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
8 นาย จเร ปะวะเข ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
9 นาย จิรานุวัฒน เจ็กภู่ ผู้ใหญ่บ้าน 19 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
10 นาง อุไรวัลย์ อ่อนบุญมา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
11 นาย ชนินทร์ สาตะสิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกเพชรพัฒนา บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
12 นาย ชาตรี หงษ์เงิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
13 นาย ประเทือง หาญละคร ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
14 นาย อนุชา ทองภูบาล ผู้ใหญ่บ้าน 11 ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ
15 นาย สุวิทย์ ละอองชัย ผู้ใหญ่บ้าน 12 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
16 นาย ชัยวัฒน์ ศรีเชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
17 น.ส. ราตรี เคนแสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาค า ศรีสงคราม นครพนม
18 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ล้ามุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาแก นาแก นครพนม
19 นาย วัฒนา บุพศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
20 นาง ทองเรียบ คุณหม่อม ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาท่อน ธาตุพนม นครพนม
21 นาย วรณ เงินรวง  ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา
22 นาย มีชัย ตอดกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน 9 ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา
23 นาย ภูชัย ถินกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน 10 สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา
24 นาย ปองศักด์ิ เอสันเทียะ  ผู้ใหญ่บ้าน 6 บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
25 นาย เลิศชาย ปุ๊กสันเทียะ  ผู้ใหญ่บ้าน 1 พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
26 นาย บุญฮง ภูแช่มโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
27 นาย ประมวล จันทะบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
28 นาย บุญโฮม สีหาไชย ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
29 นาย วิรัตน์ คาโลจะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
30 นาย นิวาท จอมเขียวมา ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
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31 นาง ธีรภาพ วงศ์สุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์
32 น.ส. สุกัญญา อุนาริเณ ผู้ใหญ่บ้าน 8 สตึก สตึก บุรีรัมย์
33 นาง สมหวัง ว่องไว ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์
34 นาย ถนอม สุขสนิท ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
35 นาย ควบ สวนเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
36 นาย สุรศักด์ิ งามพรม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
37 นาย มัฆวาน พยัคเค ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
38 นาย วิบูรณ์ ศรีภูแพน ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
39 นาย อดุลย์ ประยูรค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
40 นาย ปัญญา ดาหม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
41 นาย ชีวิต คนคล่อง ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านค้อ ค าชะอี มุกดาหาร
42 นาย พรศักด์ิ ป้ึงตาเณร ผู้ใหญ่บ้าน 6 โชคชัย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
43 น.ส. นงลักษณ์ พิกุลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร
44 นาย สุคน เมืองโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
45 นาย ไกร เช้ือค าฮด ผู้ใหญ่บ้าน 1 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
46 นาย ฤทธิพร พรหมมาวัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
47 นาย คชินทร์ ฤทธ์ิศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
48 นาย ส าเนียง คุณนา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าศาลา ภูเรือ เลย
49 นาย วุฒิชัย พรมมานอก ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปลาบ่า ภูเรือ เลย
50 นาย ชน ศรีบุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปลาบ่า ภูเรือ เลย
51 นาย วิชาญ สมสวัสด์ิ ก านัน บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
52 นาย มนตรี คณะพล ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
53 นาย ลงดา นาพรม ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
54 นาย ณรงค์ศักด์ิ พรมบรรดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
55 นาย ดาวรุ้ง เพ็งสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
56 นาย อนุวัฒน์ ธานีพูน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์
57 นาย ถวัลย์ สงวนชม ผู้ใหญ่บ้าน 13 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์
58 นาย ทองสุข ทศพร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์
59 นาย อภิชาต จินดาศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
60 นาย ชนพัฒน์ แสวงสุข ผู้ใหญ่บ้าน 13 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์
61 นาง ประยงค์ สิงหาวาล ผู้ใหญ่บ้าน 5 สระใคร สระใคร หนองคาย
62 นาย พิษณุ ค าศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย
63 นาย นิวเครีย วันมะโน ผู้ใหญ่บ้าน 13 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
64 นาย พุฒิพงศ์ วารี ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาง้ิว สังคม หนองคาย
65 นาย โสภา ยวนใจ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย
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66 นาย วีระ เมฆวัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
67 นาย ฤชุพันธ์ ศรีภูวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
68 นาง สังวาล ใจดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
69 นาย ศักด์ิศิริ เดชจ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
70 นาย บุญใจ สอสมิง ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
71 นาย อุทาน ทองเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนนโพธ์ิ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
72 นาง จ าเนียร ลือนาม ก านัน ไม้กลอน พนา อ านาจเจริญ
73 นาย สุณา จันทร์สว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 16 ไม้กลอน พนา อ านาจเจริญ
74 นาย สมพร รู้พูด ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
75 นาง หนูทัด คงยัง ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพนทอง เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
76 นาง บัวน้อย สุภาพักตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 จ าปี ศรีธาตุ อุดรธานี
77 นาย เฉลิมสันต์ บุตรอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
78 นาย ไพบูลย์ เห็มค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 11 ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
79 นาย บาน หลักค า ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
80 นาย ธนาวุฒิ สอนสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 5 หัวนาค า ศรีธาตุ อุดรธานี


