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ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง เบอร์โทรศพัท ์

1 นายเจริญ                   นาคาํ ผูใ้หญ่บา้น ม.1 บา้นหนองกุง  

2 นายสรรพสิทธ์ิ          เจริญอินทร์ ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.1 บา้นหนองกุง  

3 นายนฐัพงษ ์              อั้วนา ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.1 บา้นหนองกุง  

4 นายถนอม                 อายคุง ผูใ้หญ่บา้น ม.2 บา้นศรีสง่า  

5 นายสุรพงษ ์              ชมภูนอ้ย ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.2 บา้นศรีสง่า  

6 นายบุญโฮม               ศรีกระภา ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.2 บา้นศรีสง่า  

7 นายดาํรง                    พลูผล ผูใ้หญ่บา้น ม.3 บา้นหนองกุง  

8 นายจินดา                   เมืองประทุม ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.3 บา้นหนองกุง  

9 นายญาณวทิย ์            นนัต้ือ ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.3 บา้นหนองกุง  

10 นายดาวทอง               ทิพวงศ ์ ผูใ้หญ่บา้น ม.4 บา้นหว้ยเสียว  

11 นายวรัิตน์                   นามเต้ีย ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.4 บา้นหว้ยเสียว  

12 นายคาํพอง                 วงษช์า ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.4 บา้นหว้ยเสียว  

13 นายสุนทร                  ภกัดีดาํรงรัตน์ กาํนนัตาํบลหนองปลาหมอ ม.5  

14 นายสุพล                     โยคี ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.5 บา้นผกัหวาน  

15 นางคาํเบา                   สูงแขง็ ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.5 บา้นผกัหวาน  

16 นางพรรณี                   โยคี แพทยป์ระจาํตาํบลหนองปลาหมอ  

17 นายสุรัตน์                   ชาดวง สารวตัรกาํนนัตาํบลหนองปลาหมอ  

18 นายศราวฒิุ                  หลา้ดอนดู่ สารวตัรกาํนนัตาํบลหนองปลาหมอ  

19 นายอาํนาจศกัด์ิ            เตา้ทอง ผูใ้หญ่บา้น ม.6 บา้นหนองปลาหมอ  

20 นายแกว้                       ประชากุล ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.6 บา้นหนองปลาหมอ  

21 นายสุภาพ                    วเิศษสิงห์ ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.6 บา้นหนองปลาหมอ  

22 นายวเิชียร                    สินโพธ์ิ ผูใ้หญ่บา้น ม.7 บา้นหนองปลาหมอ  

23 นายสาํรอง                   สมคาํ ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.7 บา้นหนองปลาหมอ  

24 น.ส.กณัยา                    วงษแ์ดง ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.7 บา้นหนองปลาหมอ  

25 นายสมคิด                    บุณทนั ผูใ้หญ่บา้น ม.8 บา้นผกัหวาน  

26 นายถาวร                      ชาดวง ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.8 บา้นผกัหวาน  

27 นายฤทธิเดช                 วงษจ์นัลา ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.8 บา้นผกัหวาน  

28 นายมนูญ                       ยอดสง่า ผูใ้หญ่บา้น ม.2 บา้นเหล่าโนนคูณ  

29 นางลดัดา                      สมีแจง้ ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.2 บา้นเหล่าโนนคูณ  

30 นายสมบูรณ์                  ชาวโพธ์ิ ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.2 บา้นเหล่าโนนคูณ  

31 นายวสิันต ์                    จารุจิตร์ ผูใ้หญ่บา้น ม.4 บา้นขอนสัก  

32  ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.4 บา้นขอนสัก  

33  ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.4 บา้นขอนสัก  

34 นายสมศกัด์ิ                   หวานอารมณ์ ผูใ้หญ่บา้น ม.5 บา้นตอประดู่  
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ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง เบอร์โทรศพัท ์

1 นายทนงศกัด์ิ                 บางปา ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.5 บา้นตอประดู่  

2 นายสงวน                      รัตนอุดม ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.5 บา้นตอประดู่  

3 นายบุญจนัทร์                เอกะ ผูใ้หญ่บา้น ม.6 บา้นระหอกโพธ์ิ  

4 นายสุเทพ                      จนัภิรมย ์ ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.6 บา้นระหอกโพธ์ิ  

5 นางรุ่งโรจน์                   มณีรัตน์ ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.6 บา้นระหอกโพธ์ิ  

6 นางรา                            แวน่ประชา กาํนนัตาํบลโนนศิลา  

7 น.ส.กงัจิณนัภ ์               ญาณญับุปพนธ์ ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.7 บา้นหลุบคา  

8 นายอาํนวย                     ไชยศรีจนัทร์ ผูช่้วยใหญ่บา้น ม.7 บา้นหลุบคา  

9 นายเกษี                          บวัแพ แพทยป์ระจาํตาํบลโนนศิลา  

10 นายเทวณั                       วรดี สารวตัรกาํนนัตาํบลโนนศิลา  

11 นายเจริญ                        เช้ือแกว้ สารวตัรกาํนนัตาํบลโนนศิลา  
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