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ผู้สมัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พรรคชาติไทยพัฒนา
ที่

จังหวัด

เขต

1

กาฬสินธุ์

1

กาฬสินธุ์

2

กาฬสินธุ์

3

กาฬสินธุ์

4

กาฬสินธุ์

5

ขอนแก่น

1

ขอนแก่น

2

ขอนแก่น

3

ขอนแก่น

4

ขอนแก่น

5

2

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
1. อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2. อําเภอร่องคํา
3. อําเภอกมลาไสย (เฉพาะ ตําบลโคกสมบูรณ์
ตําบลดงลิง ตําบลเจ้าท่าและ ตําบลโพนงาม)
1. อําเภอยางตลาด 2. อําเภอฆ้องชัย
3. อําเภอกมลาไสย (ยกเว้น ตําบลโคกสมบูรณ์
ตําบลดงลิง ตําบลเจ้าท่าและ ตําบลโพนงาม)
1. อําเภอหนองกุงศรี 2. อําเภอห้วยเม็ก
3. อําเภอท่าคันโท
4. อําเภอสหัสขันธ์
1. อําเภอสมเด็จ
2. อําเภอคําม่วง
3. อําเภอนามน
4. อําเภอสามชัย
5. อําเภอดอนจาน
1. อําเภอกุฉินารายณ์ 2. อําเภอเขาวง
3. อําเภอนาคู
4. อําเภอห้วยผึ้ง
อําเภอเมืองขอนแก่น(เฉพาะ ตําบลในเมือง ตําบล
เมืองเก่า ตําบลบ้านเป็ด)
1. อําเภอซําสูง
2. อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะ ตําบลศิลา ตําบล
บ้านทุ่ม ตําบลพระลับ ตําบลหนองตูม ตําบลท่าพระ
ตําบลบึงเนียม ตําบลโคกสี ตําบลบ้านหว้า ตําบล
ดอนช้าง ตําบลดอนหันและ ตําบลแดงใหญ่)

ชื่อ - สกุล

เบอร์

น.ส.จตุรพร ไชยภา

16

นายโชติ ภูหัวตลาด

13

นายภูมินทร์ อินธิศร

11

นายอริยวัตร โพธิสุวรรณ

7

นางจิตตา ณ กาฬสินธุ์

23

นางลักษณา แกล้วกล้าหาญ

11

นายอุทัย หานนท์

12

นายสิทธา กล้าหาญ
1. อําเภอกระนวน
2. อําเภอน้ําพอง
1. อําเภอเขาสวนกวาง 2. อําเภออุบลรัตน์
พ.ต.ท.เปลี่ยน นามพรมมา
3. อําเภอบ้านฝาง
4. อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะ ตําบลบ้านค้อ
ตําบลสําราญ ตําบลโนนท่อนและ ตําบลสาวะถี)
1. อําเภอหนองนาคํา
นายบุญจันทร์ เช้าวันดี
2. อําเภอภูเวียง
3. อําเภอเวียงเก่า
4. อําเภอสีชมพู (ยกเว้น ตําบลนาจาน ตําบลซํายาง
ตําบลภูห่านและ ตําบลหนองแดง)

12
13

14
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3

4

ขอนแก่น

6

1. อําเภอชุมแพ
2. อําเภอภูผาม่าน
นายบุญศรี เคนมิ่ง
3. อําเภอสีชมพู (เฉพาะ ตําบลนาจาน ตําบลซํายาง
ตําบลภูห่านและ ตําบลหนองแดง)
ร.ต.ต.รับเสด็จ ยศติณเธียร
1. อําเภอหนองเรือ 2. อําเภอมัญจาคีรี

2

ขอนแก่น

7

ขอนแก่น

8

1. อําเภอพล
3. อําเภอแวงใหญ่

นายธรรมชาติ บรรรเทา

14

ขอนแก่น

9

นายปกาญจน์ นพศรี

3

ขอนแก่น

10

1. อําเภอหนองสองห้อง 2. อําเภอโนนศิลา
3. อําเภอชนบท
4. อําเภอเปือยน้อย
1. อําเภอบ้านไผ่ 2. อําเภอบ้านแฮด
3. อําเภอพระยืน

น.ส.ธนาภา ผายพิมพ์

6

ชัยภูมิ

1

อําเภอเมืองชัยภูมิ

นางสังกา แสงฤทธิ์

3

ชัยภูมิ

2

1. อําเภอจัตุรสั
3. อําเภอบ้านเขว้า

นายปรีชา พงษ์จตุรา

21

ชัยภูมิ

3

1. อําเภอเทพสถิต 2. อําเภอบําเหน็จณรงค์
3. อําเภอภักดีชุมพล 4. อําเภอซับใหญ่

นายสาโรจน์ คําพิทักษ์

11

ชัยภูมิ

4

1. อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 2. อําเภอหนองบัวแดง

นายชัยชาญ จรรย์โกมล

18

ชัยภูมิ

5

นายชัยยุทธ จรรย์โกมล

23

ชัยภูมิ

6

นายพัฒน์ภิรมย์ พิชิตวนคาม

4

นครพนม

1

นายรัชพล วงก์วรโชติ

8

นครพนม

2

นายเรืองชัย วงษ์อุระ

13

นครพนม

3

นายนารายณ์ ไชยมาตย์

3

นครพนม

4

1. อําเภอภูเขียว
2. อําเภอคอนสาร
1. อําเภอแก้งคร้อ 2. อําเภอคอนสวรรค์
3. อําเภอบ้านแท่น
1. อําเภอศรีสงคราม 2. อําเภอนาหว้า
3. อําเภอบ้านแพง
4. อําเภอนาทม
1. อําเภอท่าอุเทน 2. อําเภอโพนสวรรค์
3. อําเภอเมืองนครพนม (เฉพาะเทศบาลเมือง
นครพนม ตําบลท่าค้อ ตําบลนาราชควาย ตําบล
หนองญาติและ ตําบลอาจสามารถ)
1. อําเภอธาตุพนม 2. อําเภอเรณูนคร
3. อําเภอเมืองนครพนม (เฉพาะ ตําบลขามเฒ่า
ตําบลคําเตย ตําบลนาทราย ตําบลดงขวาง ตําบล
บ้านกลางและ ตําบลโพธิ์ตาก)
1. อําเภอนาแก
2. อําเภอปลาปาก
3. อําเภอวังยาง
4. อําเภอเมืองนครพนม (เฉพาะ ตําบลกุรุคุ ตําบล
บ้านผึ้งและ ตําบลวังตามัว)

นายพัฒนา โต๊ะชาลี

17

2. อําเภอแวงน้อย
4. อําเภอโคกโพธิ์ไชย

2. อําเภอเนินสง่า
4. อําเภอหนองบัวระเหว

2
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5 นครราชสีมา

1

นครราชสีมา

2

นครราชสีมา

4

นครราชสีมา

5

นครราชสีมา

6

นครราชสีมา

7

นครราชสีมา

8

นครราชสีมา

9

นครราชสีมา

10

นครราชสีมา

11

อําเภอเมืองนครราชสีมา
(เฉพาะ ตําบลในเมือง ตําบลหนองจะบก ตําบลโพธิ์
กลางและ ตําบลหนองไผ่ล้อม)
อําเภอเมืองนครราชสีมา
(เฉพาะ ตําบลจอหอ ตําบลบ้านใหม่ ตําบลหมื่นไวย
ตําบลโคกสูง ตําบลพุดซา ตําบลบ้านโพธิ์ ตําบล
หนองกระทุ่ม ตําบลตลาด ตําบลสีมมุ ตําบลหนอง
ไข่น้ํา ตําบลบ้านเกาะ ตําบลมะเริง ตําบลพลกรัง
ตําบลโคกกรวด ตําบลสุรนารีและ ตําบลปรุใหญ่)
1.อําเภอโนนสูง
2.อําเภอโนนไทย (เฉพาะ ตําบลกําปัง ตําบลถนน
โพธิ์ ตําบลสําโรง ตําบลด่านจากและ ตําบลมะค่า)
3.อําเภอพิมาย (เฉพาะ ตําบลสัมฤทธิ์ ตําบลท่า
หลวง ตําบลกระเบื้องใหญ่และ ตําบลชีวาน)
1.อําเภอบัวใหญ่ 2.อําเภอแก้งสนามนาง
3.อําเภอบัวลาย 4.อําเภอสีดา
5.อําเภอบ้านเหลื่อม
1.อําเภอประทาย 2.อําเภอโนนแดง
3.อําเภอเมืองยาง 4.อําเภอลําทะเมนชัย
5.อําเภอคง (เฉพาะ ตําบลเทพาลัย ตําบลขาม
สมบูรณ์และ ตําบลตาจั่น)
1.อําเภอชุมพวง
2.อําเภอพิมาย (ยกเว้น ตําบลสัมฤทธิ์ ตําบลท่า
หลวง ตําบลกระเบื้องใหญ่ และ ตําบลชีวาน)
1.อําเภอห้วยแถลง 2.อําเภอจักราช
3.อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
1.อําเภอโชคชัย
2.อําเภอหนองบุญมาก
3.อําเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตําบลหัวทะเล
ตําบลหนองระเวียงและ ตําบลพะเนา)
1.อําเภอครบุรี
2.อําเภอเสิงสาง
3.อําเภอวังน้ําเขียว (เฉพาะ ตําบลวังน้ําเขียวและ
ตําบลไทยสามัคคี)
1. อําเภอปักธงชัย
2. อําเภอวังน้ําเขียว (ยกเว้น ตําบลวังน้ําเขียวและ
ตําบลไทยสามัคคี)
3. อําเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตําบลหนองบัว

นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์

21

นายรุ่งโรจน์ วรชมพู

26

นายศตวรรษ แก้วแสนไชย

20

นายภานุมาศ แก้วนอก

20

นายคมกฤษณ์ กฤษณ์ตระกูล

19

นายจิรยุทธ บุญแต่ง

16

นายนิตย์ เจ็กพิมาย

33

นางมะลิวลั ย์ เจ็กพิมาย

35

นายธีระชาติ เลยกระโทก

35

นายชรินทร์ กรีกลาง

31
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ศาลาและ ตําบลไชยมงคล)
4. อําเภอปากช่อง (เฉพาะ ตําบลวังกะทะ)

6

7

นครราชสีมา

12

นครราชสีมา

13

นครราชสีมา

14

บึงกาฬ

1

บึงกาฬ

2

บุรรี ัมย์

1

บุรรี ัมย์

2

บุรรี ัมย์

3

บุรรี ัมย์

4

บุรรี ัมย์

5

อําเภอปากช่อง(ยกเว้น ตําบลวังกะทะ)
1.อําเภอด่านขุนทด 2.อําเภอเทพารักษ์
3.อําเภอสีคิ้ว (ยกเว้น ตําบลสีคิ้ว ตําบลลาดบัวขาว
ตําบลหนองน้ําใส ตําบลคลองไผ่ ตําบลมิตรภาพและ
ตําบลหนองหญ้าขาว)
1.อําเภอขามสะแกแสง 2.อําเภอพระทองคํา
3.อําเภอคง (ยกเว้น ตําบลเทพาลัย ตําบลขาม
สมบูรณ์และ ตําบลตาจั่น)
4.อําเภอโนนไทย(ยกเว้น ตําบลกําปัง ตําบลถนน
โพธิ์ ตําบลสําโรง ตําบลด่านจากและ ตําบลมะค่า)
1.อําเภอเมืองบึงกาฬ 2.อําเภอโซ่พสิ ัย
3.อําเภอปากคาด
4.อําเภอบุ่งคล้า
1.อําเภอเซกา
2.อําเภอพรเจริญ
3.อําเภอศรีวิไล
4.อําเภอบึงโขงหลง

นายปริญญา ไอยรารัตน์

33

นายกิตติมาศักดิ์ โลหณุต

33

นางศศิธิดา อตะศิลา

21

นายยุทธพงศ์ แสงศรี

16

ร.ต.อ.ไพศาล ข่าทิพย์พาที

22

อําเภอเมืองบุรีรมั ย์(ยกเว้น ตําบลบัวทอง ตําบลถลุง
เหล็กและ ตําบลกลันทา)
1. อําเภอสตึก
2. อําเภอบ้านด่าน
3. อําเภอแคนดง
4. อําเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะ ตําบลบัวทอง ตําบล
ถลุงเหล็กและ ตําบลกลันทา)
1. อําเภอคูเมือง 2. อําเภอพุทไธสง
3. อําเภอนาโพธิ์
4. อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
5. อําเภอลําปลายมาศ (เฉพาะ ตําบลโคกสะอาด
และ ตําบลเมืองแฝก)
1. อําเภอหนองหงส์
2. อําเภอชํานิ
3. อําเภอลําปลายมาศ (ยกเว้น ตําบลโคกสะอาด
และ ตําบลเมืองแฝก)
1. อําเภอกระสัง
2. อําเภอพลับพลาชัย
3. อําเภอห้วยราช
4. อําเภอประโคนชัย (เฉพาะ ตําบลไพศาล)

นายปรีชา ทองคํา

1

นายสุรพรชัย ภูมิอินทร์

19

นายลักกี้ ขําเอนก

14

ว่าที่ ร.ท.องอาจ ศิรเิ มตตาภรณ์

5

นายสุรพงษ์ พลวัน

5
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บุรรี ัมย์

6

บุรรี ัมย์

7

บุรรี ัมย์

8

8 มหาสารคาม

1

มหาสารคาม

2

มหาสารคาม

3

มหาสารคาม

4

มหาสารคาม

5

1.อําเภอหนองกี่
2. อําเภอโนนสุวรรณ
นายธนาศักดิ์ เฉลิมสิทธิวงศา
3. อําเภอนางรอง (ยกเว้น ตําบลทรัพย์พระยาและ
ตําบลชุมแสง)
1. อําเภอบ้านกรวด
นายอํานาจ วาประสิทธิ์
2. อําเภอประโคนชัย (ยกเว้น ตําบลไพศาล)
1. อําเภอละหานทราย 2. อําเภอปะคํา
นายปกรณ์ ทรงประโคน
3. อําเภอโนนดินแดง 4. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
5. อําเภอนางรอง (เฉพาะ ตําบลทรัพย์พระยาและ
ตําบลชุมแสง)
นางสมพิศ บุระคํา
1.อําเภอเมืองมหาสารคาม
2.อําเภอแกดํา
3.อําเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะ ตําบลแก้งแก)
1.อําเภอวาปีปทุม
2.อําเภอบรบือ (ยกเว้น ตําบลวังไชย ตําบลโนนแดง
ตําบลหนองคูขาดและ ตําบลโนนราษี)
1.อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
2.อําเภอยางสีสรุ าช
3.อําเภอนาดูน
4.อําเภอนาเชือก (ยกเว้น ตําบลสําโรง ตําบลหนอง
แดง ตําบลปอพาน ตําบลหนองเม็กและ ตําบล
หนองเรือ)
1.อําเภอกุดรัง
2.อําเภอนาเชือก (เฉพาะ ตําบลสําโรง ตําบลหนอง
แดง ตําบลปอพาน ตําบลหนองเม็กและ ตําบล
หนองเรือ)
3.อําเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะ ตําบลหัวขวาง ตําบล
ยางน้อย ตําบลวังยาว ตําบลเขวาไร่ ตําบลแพง
ตําบลหนองเหล็ก ตําบลเหล่า ตําบลหนองบอน
ตําบลโพนงาม ตําบลยางท่าแจ้ง ตําบลหนองกุง
สวรรค์และ ตําบลดอนกลาง)
4.อําเภอบรบือ (เฉพาะ ตําบลวังไชย ตําบลโนนแดง
ตําบลหนองคูขาดและ ตําบลโนนราษี)
1.อําเภอกันทรวิชัย
2.อําเภอเชียงยืน
3.อําเภอชื่นชม
4.อําเภอโกสุมพิสัย(เฉพาะ ตําบลหนองบัว ตําบลแห่
ใต้ ตําบลเลิงใต้และ ตําบลเขื่อน)

11

23
20

34

นายเยื้อน วารียันต์

18

นายช่วง ศรีพลแท่น

27

นายโยธิน เถื่อนมิง่ มาตย์

19

นางบรรจง เถื่อนมิง่ มาตย์

18
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9

10

11

มุกดาหาร

1

มุกดาหาร

2

ยโสธร

1

ยโสธร

3

ร้อยเอ็ด

1

ร้อยเอ็ด

2

ร้อยเอ็ด

3

1. อําเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะ ตําบลมุกดาหาร
ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลคําอาฮวน ตําบลดงเย็น
ตําบลบางทรายใหญ่ ตําบลบ้านโคก ตําบลคําป่า
หลาย ตําบลกุดแข้ ตําบลนาสีนวนและ ตําบลโพน
ทราย)
2.อําเภอดอนตาล
3.อําเภอหว้านใหญ่
1.อําเภอเมืองมุกดาหาร (ยกเว้น ตําบลมุกดาหาร
ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลคําอาฮวน ตําบลดงเย็น
ตําบลบางทรายใหญ่ ตําบลบ้านโคก ตําบลคําป่า
หลาย ตําบลกุดแข้ ตําบลนาสีนวนและ ตําบลโพน
ทราย)
2.อําเภอคําชะอี
3.อําเภอนิคมคําสร้อย
4.อําเภอดงหลวง
5.อําเภอหนองสูง
1. อําเภอเมืองยโสธร
2. อําเภอทรายมูล
3. อําเภอป่าติ้ว (เฉพาะ ตําบลศรีฐานและ ตําบล
กระจาย)
4. อําเภอคําเขื่อนแก้ว (เฉพาะ ตําบลทุ่งมน)
1. อําเภอเลิงนกทา
2. อําเภอกุดชุม
3. อําเภอไทยเจริญ (ยกเว้น ตําบลน้ําคําและ ตําบล
คําไผ่)

นายสมหวัง ดีดวงพันธ์

23

นายฉลอง บุตรกาล

17

นายวิศิษฐ์ เดชเสน

6

นายวิสันต์ เดชเสน

16

1. อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 2. อําเภอศรีสมเด็จ
1. อําเภอโพธิ์ชัย
2. อําเภอจังหาร
3. อําเภอเชียงขวัญ
4. อําเภอธวัชบุรี (เฉพาะ ตําบลธวัชบุรี ตําบล
นิเวศน์ ตําบลหนองพอก ตําบลมะอึ ตําบลอุม่ เม้า
ตําบลหนองไผ่ ตําบลไพศาล ตําบลธงธานีและ
ตําบลบึงนคร)
1. อําเภอโพนทอง
2. อําเภอเมยวดี
3. อําเภอหนองพอก (เฉพาะ ตําบลหนองพอก
ตําบลภูเขาทอง ตําบลบึงงาม ตําบลผาน้ําย้อย
ตําบลโคกสว่าง ตําบลกกโพธิ์และ ตําบลรอบเมือง)

นายอนุรักษ์ จุรมี าศ

1

นายเฉลิมพล ระดาพัฒน์

5

นายฉัตรมงคล ชาติพงศธร

16
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12

ร้อยเอ็ด

4

ร้อยเอ็ด

5

ร้อยเอ็ด

6

ร้อยเอ็ด

7

เลย

1

เลย

2

1. อําเภอเสลภูมิ
2. อําเภอทุ่งเขาหลวง
3. อําเภอธวัชบุรี (ยกเว้น ตําบลธวัชบุรี ตําบล
นิเวศน์ ตําบลหนองพอก ตําบลมะอึ ตําบลอุม่ เม้า
ตําบลหนองไผ่ ตําบลไพศาล ตําบลธงธานีและ
ตําบลบึงนคร)
4. อําเภอหนองพอก (ยกเว้น ตําบลหนองพอก
ตําบลภูเขาทอง ตําบลบึงงาม ตําบลผาน้ําย้อย
ตําบลโคกสว่าง ตําบลกกโพธิ์ และ ตําบลรอบเมือง)
5. อําเภออาจสามารถ (เฉพาะ ตําบลบ้านแจ้งและ
ตําบลโพนเมือง)
1. อําเภอพนมไพร
2. อําเภอหนองฮี
3. อําเภอโพนทราย
4. อําเภออาจสามารถ (ยกเว้น ตําบลบ้านแจ้งและ
ตําบลโพนเมือง)
1. อําเภอสุวรรณภูมิ
2. อําเภอเมืองสรวง
3. อําเภอจตุรพักตรพิมาน (เฉพาะ ตําบลหัวช้าง
ตําบลดงแดง ตําบลดงกลาง ตําบลป่าสังข์ ตําบลน้ํา
ใสและ ตําบลศรีโคตร)
1. อําเภอเกษตรวิสัย 2. อําเภอปทุมรัตต์
3. อําเภอจตุรพักตรพิมาน (ยกเว้น ตําบลหัวช้าง
ตําบลดงแดง ตําบลดงกลาง ตําบลป่าสังข์ ตําบลน้ํา
ใสและ ตําบลศรีโคตร)
1. อําเภอเมืองเลย
2. อําเภอปากชม
3. อําเภอนาด้วง
4. อําเภอเอราวัณ (เฉพาะ ตําบลเอราวัณและ ตําบล
ผาอินทร์แปลง)
1. อําเภอหนองหิน
2. อําเภอภูหลวง
3. อําเภอภูกระดึง
4. อําเภอผาขาว
5. อําเภอวังสะพุง (เฉพาะ ตําบลวังสะพุง ตําบล
หนองหญ้าปล้อง ตําบลผาน้อย ตําบลผาบิ้ง ตําบล
โคกขมิ้นและ ตําบลศรีสงคราม)
6. อําเภอเอราวัณ (ยกเว้น ตําบลเอราวัณและ ตําบล
ผาอินทร์แปลง)

นายอรรถนพ เพียรชนะ

17

นายสุริยา เสาะสมบูรณ์

9

นายสายันต์ พาลําโกน

5

นายสุทิน ลุยตัน

19

นายบุญเศรษฐ์ มานะดี

13

นายศุภผล ผลพูนศิริ

26
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13

14

เลย

3

ศรีสะเกษ

2

ศรีสะเกษ

3

ศรีสะเกษ

4

ศรีสะเกษ

5

ศรีสะเกษ

6

ศรีสะเกษ

7

ศรีสะเกษ

8

สกลนคร

1

สกลนคร

2

สกลนคร

3

สกลนคร

4

1. อําเภอนาแห้ว
2. อําเภอด่านซ้าย
3. อําเภอภูเรือ
4. อําเภอท่าลี่
5. อําเภอเชียงคาน
6. อําเภอวังสะพุง (ยกเว้น ตําบลวังสะพุง ตําบล
หนองหญ้าปล้อง ตําบลผาน้อย ตําบลผาบิ้ง ตําบล
โคกขมิ้นและ ตําบลศรีสงคราม)
1. อําเภอกันทรารมย์ 2. อําเภอโนนคูณ
3. อําเภอน้ําเกลี้ยง
1. อําเภอกันทรลักษ์ (เฉพาะ ตําบลภูเงิน)
2. อําเภอเบญจลักษ์ 3. อําเภอศรีรัตนะ
4. อําเภอพยุห์
5. อําเภอไพรบึง

นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ

19

น.ส.ภูริกา สมหมาย

14

นายสุรณัฐ แนบเนียม

13

อําเภอกันทรลักษ์ (ยกเว้น ตําบลภูเงิน)
1. อําเภอขุนหาญ 2. อําเภอภูสิงห์
3.อําเภอขุขันธ์ (เฉพาะ ตําบลปรือใหญ่ ตําบลนิคม
พัฒนา ตําบลศรีตระกูลและ ตําบลตาอุด)
1. อําเภอขุขันธ์ (ยกเว้น ตําบลปรือใหญ่ ตําบลนิคม
พัฒนา ตําบลศรีตระกูลและ ตําบลตาอุด)
2. อําเภอปรางค์กู่ (ยกเว้น ตําบลสําโรงปราสาทและ
ตําบลตูม)
1. อําเภออุทุมพรพิสัย
2. อําเภอห้วยทับทัน
3. อําเภอปรางค์กู่ (เฉพาะ ตําบลสําโรงปราสาทและ
ตําบลตูม)
4. อําเภอเมืองจันทร์
1. อําเภอราษีไศล
2. อําเภอยางชุมน้อย
3. อําเภอศิลาลาด
4. อําเภอบึงบูรพ์
5.อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

นายพชรพล ผิวผัน

11

นายอมรเทพ สมหมาย

3

นายอํานาจ สว่างภพ

2

นายเกียรติศักดิ์ ภักดีเดโชชัย

11

นายวีระชัย จักรวรรณพร

24

อําเภอเมืองสกลนคร
1.อําเภอกุสมุ าลย์
3.อําเภอโคกศรีสุพรรณ
5.อําเภอภูพาน
1.อําเภอพังโคน
3.อําเภอส่องดาว
5.อําเภอกุดบาก

นายตันติกร คํามุงคุณ

22

2.อําเภอโพนนาแก้ว
4.อําเภอเต่างอย

นายเกษตร งอยแพง

23

2.อําเภอวาริชภูมิ
4.อําเภอนิคมน้ําอูน

นายสุรนัย เหมะธุลิน

22

2.อําเภอเจริญศิลป์

นายศักดิ์สิทธิ์ ธนางกูรตุ้มทอง

26

1.อําเภอสว่างแดนดิน
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15

สกลนคร

5

สกลนคร

6

สุรินทร์

1

สุรินทร์

2

สุรินทร์

3

สุรินทร์

4

สุรินทร์

5

1.อําเภอวานรนิวาส
2.อําเภอบ้านม่วง
1.อําเภอพรรณานิคม 2.อําเภออากาศอํานวย
3.อําเภอคําตากล้า
1. อําเภอเมืองสุรินทร์(เฉพาะ ตําบลเทนมีย์ ตําบล
ตระแสง ตําบลตาอ็อง ตําบลสวาย ตําบลนาบัว
ตําบลเฉนียง ตําบลคอโค ตําบลนอกเมืองและ ตําบล
สําโรง)
2. อําเภอลําดวน (ยกเว้น ตําบลตรําดม)
3. อําเภอปราสาท (เฉพาะ ตําบลบ้านไทร ตําบล
ทมอ ตําบลไพล ตําบลโคกยาง ตําบลเชื้อเพลิง
ตําบลทุง่ มน ตําบลสมุดและ ตําบลประทัดบุ)
1. อําเภอเขวาสินรินทร์
2. อําเภอเมืองสุรินทร์ (ยกเว้น ตําบลเทนมีย์ ตําบล
ตระแสง ตําบลตาอ็อง ตําบลสวาย ตําบลนาบัว
ตําบลเฉนียง ตําบลคอโค ตําบลนอกเมืองและ ตําบล
สําโรง)
3. อําเภอศีขรภูมิ (เฉพาะ ตําบลช่างปี่และ ตําบล
จารพัต)
1. อําเภอจอมพระ
2. อําเภอสนม (เฉพาะ ตําบลสนม ตําบลหนองระฆัง
ตําบลนานวน ตําบลแคนและ ตําบลหนองอียอ)
3. อําเภอโนนนารายณ์
4. อําเภอท่าตูม (เฉพาะ ตําบลเมืองแก ตําบลบะ
ตําบลหนองเมธี ตําบลบัวโคกและ ตําบลกระโพ)
5. อําเภอรัตนบุรี (เฉพาะ ตําบลหนองบัวบาน ตําบล
เบิดและ ตําบลยางสว่าง)
1. อําเภอชุมพลบุรี
2. อําเภอท่าตูม (ยกเว้น ตําบลเมืองแก ตําบลบะ
ตําบลหนองเมธี ตําบลบัวโคกและ ตําบลกระโพ)
3. อําเภอรัตนบุรี (ยกเว้น ตําบลหนองบัวบาน ตําบล
เบิดและ ตําบลยางสว่าง)
4.อําเภอสนม (เฉพาะ ตําบลโพนโก)
1.อําเภอสําโรงทาบ
2. อําเภอศีขรภูมิ (ยกเว้น ตําบลช่างปี่และ ตําบล
จารพัต)
3. อําเภอศรีณรงค์ (เฉพาะ ตําบลตรวจและ ตําบล

นายศักดิ์ชัย โสบุญ

28

น.ส.ปัจมาศ สุวรรณชัยรบ

39

นายวัชรนนท์ มั่นใจ

11

นายมนตรี บุพศิริ

15

นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา

4

นายสุริยะ บัวบาน

16

นายปริญญา กรวยทอง

17
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16

สุรินทร์

6

สุรินทร์

7

หนองคาย

1

หนองคาย

2

หนองคาย

3

17 หนองบัวลําภู

1

หนองบัวลําภู

2

หนองบัวลําภู

3

อุดรธานี

1

18

แจนแวน)
4. อําเภอลําดวน(เฉพาะ ตําบลตรําดม)
5. อําเภอสนม (เฉพาะ ตําบลหัวงัว)
1. อําเภอบัวเชด 2. อําเภอสังขะ
3. อําเภอศรีณรงค์ (ยกเว้น ตําบลตรวจและ ตําบล
แจนแวน)
1. อําเภอกาบเชิง 2. อําเภอพนมดงรัก
3. อําเภอปราสาท (ยกเว้น ตําบลบ้านไทร ตําบล
ทมอ ตําบลไพล ตําบลโคกยาง ตําบลเชื้อเพลิง
ตําบลทุง่ มน ตําบลสมุดและ ตําบลประทัดบุ)
1. อําเภอเมืองหนองคาย (ยกเว้น ตําบลพระธาตุบงั
พวนและ ตําบลเวียงคุก)
2. อําเภอสระใคร
3. อําเภอโพนพิสัย (เฉพาะ ตําบลเหล่าต่างคํา ตําบล
ทุ่งหลวงและ ตําบลสร้างนางขาว)
1. อําเภอโพนพิสัย (ยกเว้น ตําบลเหล่าต่างคํา
ตําบลทุง่ หลวงและ ตําบลสร้างนางขาว)
2. อําเภอรัตนวาปี
3. อําเภอเฝ้าไร่
1. อําเภอเมืองหนองคาย (เฉพาะ ตําบลพระธาตุบัง
พวนและ ตําบลเวียงคุก)
2. อําเภอท่าบ่อ
3. อําเภอศรีเชียงใหม่
4. อําเภอโพธิ์ตาก
5. อําเภอสังคม
1. อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
2. อําเภอโนนสัง (เฉพาะ ตําบลกุดดู่ ตําบลโนนสัง
ตําบลบ้านค้อ ตําบลบ้านถิ่นและ ตําบลปางกู)่
1. อําเภอศรีบุญเรือง
2. อําเภอนาวัง (ยกเว้น ตําบลวังปลาป้อม)
3. อําเภอโนนสัง (ยกเว้น ตําบลกุดดู่ ตําบลโนนสัง
ตําบลบ้านค้อ ตําบลบ้านถิ่นและ ตําบลปางกู)่
1. อําเภอนากลาง 2. อําเภอสุวรรณคูหา
3. อําเภอนาวัง (เฉพาะ ตําบลวังปลาป้อม)
อําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะเทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลเมืองหนองสําโรงเทศบาล ตําบลหนองบัว
และ ตําบลนาดี)

นายประหยัด พานิกุล

1

นายปิยพันธุ์ ทรรศนวงศ์คํา

5

นายสมคิด บาลไธสง

19

นางทองมา บาลไธสง

19

นายเขียวออมสิน สอนคําแก้ว

6

นายนคร สุขราช

6

นายยืนยงค์ ศิริทน

4

นายภิรมย์ หลงนุชาติ

10

ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ศิริ ศิริกุล

12
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อุดรธานี

2

อุดรธานี

3

อุดรธานี

4

อุดรธานี

5

อุดรธานี

6

อุดรธานี

7

อุดรธานี

8

1. อําเภอเพ็ญ
2. อําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ตําบลบ้านขาว
ตําบลนาข่า ตําบลนากว้าง ตําบลกุดสระ ตําบล
หนองบัว ตําบลสามพร้าว ตําบลหมูม่นและเทศบาล
ตําบลนาข่า)
3. อําเภอพิบูลย์รักษ์ (ยกเว้น ตําบลนาทราย)
1. อําเภอบ้านดุง
2. อําเภอทุ่งฝน
3. อําเภอสร้างคอม
4. อําเภอพิบูลย์รักษ์ (เฉพาะ ตําบลนาทราย)
1. อําเภอหนองหาน
2. อําเภอประจักษ์ศิลปาคม
3. อําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ตําบลโนนสูง ตําบล
หนองนาคําเทศบาล ตําบลหนองไผ่ เทศบาล ตําบล
หนองขอนกว้างและเทศบาลเมืองโนนสูง- น้ําคํา)
1. อําเภอวังสามหมอ
2. อําเภอศรีธาตุ
3. อําเภอไชยวาน
4. อําเภอกู่แก้ว
5. อําเภอกุมภวาปี (เฉพาะ ตําบลสีออเทศบาล
ตําบลเวียงคําและ ตําบลท่าลี)่
1. อําเภอหนองแสง
2. อําเภอโนนสะอาด
3. อําเภอกุมภวาปี (ยกเว้น ตําบลสีออเทศบาล
ตําบลเวียงคําและ ตําบลท่าลี)่
4. อําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ตําบลบ้านจั่น
เทศบาล ตําบลบ้านจั่นและ ตําบลบ้านตาด)
1. อําเภอกุดจับ
2. อําเภอหนองวัวซอ
3. อําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ตําบลหนองไฮ
ตําบลโคกสะอาด ตําบลนิคมสงเคราะห์ ตําบลเชียง
พิณ ตําบลเชียงยืน ตําบลบ้านเลื่อมและเทศบาล
ตําบล นิคมสงเคราะห์)
1. อําเภอบ้านผือ 2. อําเภอน้ําโสม 3.อําเภอนา
ยูง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้น ตําบลกระโสบและ
ตําบลกุดลาด)

นายภัทรพล วิเศษศรี

17

นายสิทธิชัย หมั่นเรียน

3

นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล

8

นายธนากร หาญกุล

15

นายปราณี ฉายเนตร

5

นายสมพล ศรีปัตติวงศ์

24

นายอุดม สาระรัตน์

10

นายชาญชัย ชื่อสัตย์บญ
ุ

16

19 อุบลราชธานี

1

อุบลราชธานี

2

1. อําเภอเขื่องใน

2. อําเภอม่วงสามสิบ

นายอนันต์ มีคุณ

21

อุบลราชธานี

3

1. อําเภอวารินชําราบ

2. อําเภอนาเยีย

นายชาติพสิษฐ์ ปางชาติ

1
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อุบลราชธานี

4

อุบลราชธานี

5

อุบลราชธานี

6

อุบลราชธานี

7

อุบลราชธานี

8

อุบลราชธานี

9

อุบลราชธานี

10

20 อํานาจเจริญ

1

อํานาจเจริญ

2

อําเภอเดชอุดม(ยกเว้น ตําบลทุ่งเทิง)
1. อําเภอตระการพืชผล 2. อําเภอกุดข้าวปุ้น
3. อําเภอเหล่าเสือโก้ก
1. อําเภอเขมราฐ
2. อําเภอโพธิ์ไทร
3. อําเภอนาตาล
4. อําเภอศรีเมืองใหม่ (เฉพาะ ตําบลนาเลินและ
ตําบลหนามแท่ง)
1. อําเภอศรีเมืองใหม่ (ยกเว้น ตําบลนาเลินและ
ตําบลหนามแท่ง)
2. อําเภอโขงเจียม
3. อําเภอตาลสุม
4. อําเภอดอนมดแดง
5. อําเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะ ตําบลกระโสบ
และ ตําบลกุดลาด)
1. อําเภอพิบูลมังสาหาร 2. อําเภอสว่างวีระวงศ์
3. อําเภอสิรินธร (เฉพาะ ตําบลฝางคํา ตําบลคันไร่
และ ตําบลนิคมสร้างตนเองลําโดมน้อย)
1. อําเภอบุณฑริก 2. อําเภอนาจะหลวย
3. อําเภอสิรินธร (ยกเว้น ตําบลฝางคํา ตําบลคันไร่
และ ตําบลนิคมสร้างตนเองลําโดมน้อย)
1. อําเภอน้ํายืน
2. อําเภอน้ําขุ่น
3. อําเภอทุ่งศรีอุดม 4. อําเภอสําโรง
5. อําเภอเดชอุดม (เฉพาะ ตําบลทุง่ เทิง)

นายอัครพล จินตะเวช

2

นายวัลลี ผิวหอม

2

นายสมควรโชค แก่นแก้ว

21

นายพลชิน ปัฐพี

12

นายยศพัทธ์ จันทมา

12

นายปารเมศ สามิลา

20

นายศักดิ์ชัย จินตะเวช

12

1.อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 2.อําเภอหัวตะพาน นายพงษภัทร บุตรดาจักร
1.อําเภอปทุมราชวงศา
2.อําเภอลืออํานาจ นายวิเชียร อุดมศักดิ์
3.อําเภอชานุมาน
4.อําเภอเสนางคนิคม
5.อําเภอพนา

16
19

