
หนา้ที ่1

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1 1 บ้านกดุบาก 1. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัสกลนครหรือผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวดัสกลนคร 042-711878
2. นายสุนทรา  บุญใบ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0833326551
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนกดุบากราษฏร์บ ารุง โรงเรียนกดุบากราษฏร์บ ารุง 083-4044603

2 2 บ้านกดุบาก 1. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัสกลนครหรือผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวดัสกลนคร 042-711878
2.นายประยูร  หันประดิษฐ์ ปลัดเทศบาลต าบลกดุบาก 0817397740
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนกดุบากราษฏร์บ ารุง โรงเรียนกดุบากราษฏร์บ ารุง 083-4044603

3 3 บ้านหนองสองหาง 1. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัสกลนครหรือผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวดัสกลนคร 042-711878
2. นายบุญเพ็ง  ฮังกาสี ปลัดเทศบาลต าบลกดุแฮด 0854531701
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนกดุบากราษฏร์บ ารุง โรงเรียนกดุบากราษฏร์บ ารุง 083-4044603

4 4 บ้านกดุแฮด 1. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัสกลนครหรือผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวดัสกลนคร 042-711878
2. ร.ต.อ.ปัญญา  วงศ์กาไสย รอง สว.ธร.สภ.กดุบาก 042-784116
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุแฮดวฒันราษฏร์ผดุง โรงเรียนบ้านกดุแฮดวฒันราษฏร์ผดุง 081-7087403,0413803156

5 5 บ้านบัว 1. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัสกลนครหรือผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวดัสกลนคร 042-711878
2. น.ส.ประภาพร  แสงสิทธิ์ เกษตรต าบลกดุบา 042-784022
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุแฮดวฒันราษฏร์ผดุง โรงเรียนบ้านกดุแฮดวฒันราษฏร์ผดุง 081-7087403,0413803156

6 6 บ้านทรายแกว้ 1. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัสกลนครหรือผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวดัสกลนคร 042-711878
2. นายวเิชียร  เอี๊ยบทวี ผอ.รพ.สต.กดุแฮดสามัคคี 042-784025
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุแฮดวฒันราษฏร์ผดุง โรงเรียนบ้านกดุแฮดวฒันราษฏร์ผดุง 081-7087403,0413803156

7 7 บ้านกดุแฮดสามัคคี 1. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัสกลนครหรือผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวดัสกลนคร 042-711878
2. นายบุญ  ภูงามดี ก านันต าบลกดุบาก 0856334566
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุแฮดวฒันราษฏร์ผดุง โรงเรียนบ้านกดุแฮดวฒันราษฏร์ผดุง 081-7087403,0413803156

8 8 บ้านบัว 1. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัสกลนครหรือผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวดัสกลนคร 042-711878
2. น.ส.อัจฉราพร  ง้ิวสุภา พัฒนากรต าบล 042-784180
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฏร์สามัคคี โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฏร์สามัคคี 089-2766521

9 9 บ้านกดุแฮด 1. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัสกลนครหรือผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวดัสกลนคร 042-711878
2. นายสุนทรา  บุญใบ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0833326551
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฏร์สามัคคี โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฏร์สามัคคี 089-2766521

10 10 บ้านบัว 1. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัสกลนครหรือผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวดัสกลนคร 042-711878
2.นายประยูร  หันประดิษฐ์ ปลัดเทศบาลต าบลกดุบาก 0817397740
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฏร์สามัคคี โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฏร์สามัคคี 089-2766521

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

11 1 บ้านกดุไห 1. หัวหน้าส านักงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0892034339
2. นายวชิาญ อิทธฤิกษ์มงคล ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0872135348
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกดุไห โรงเรียนชุมชนบ้านกดุไห 081-2609099

12 2 บ้านง้ิว 1. หัวหน้าส านักงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0892034339
2. นายบุญแรง  ข่วงทิพย์ ปลัดเทศบาลต าบลกดุไห 0862226008
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง้ิว โรงเรียนบ้านง้ิว 085-7443866

13 3 บ้านกลาง 1. หัวหน้าส านักงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0892034339
2. ร.ต.ท.วเิชียร  บรรเทา รอง สวป.สภ.กดุบาก 042-784116
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนบ้านกลาง 081-8727026

14 4 บ้านค้อใหญ่ 1. หัวหน้าส านักงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0892034339
2. นายบุญมี  อนันตภักด์ิ เจ้าพนักงานธรุการ 042-784023
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อใหญ่ โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 089-5751143

15 5 บ้านค้อน้อย 1. หัวหน้าส านักงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0892034339
2. พ.จ.ต.ส ารอง  วงค์ละคร ผอ.รพ.สต.ค้อน้อย 0862421895
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อน้อย โรงเรียนบ้านค้อน้อย 081-8718044

16 6 บ้านกดุไห 1. หัวหน้าส านักงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0892034339
2. นายต่อศักด์ิ  ฐานะลุน ผอ.รพ.สต.บ้านกลาง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกดุไห โรงเรียนชุมชนบ้านกดุไห 081-2609099

คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร

ต าบลกุดบาก  อ าเภอกุดบาก โดยมีผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสกลนครหรอืผู้แทน เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก โดยมีหัวหน้าส านักงานจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่2

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

17 7 บ้านค้อใหญ่ 1. หัวหน้าส านักงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0892034339
2. นายสอง  ตุพิลา ก านันต าบลกดุไห 0807655287
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อใหญ่ โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 089-5751143

18 8 บ้านกลาง 1. หัวหน้าส านักงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0892034339
2. นายวชิาญ อิทธฤิกษ์มงคล ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0872135348
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนบ้านกลาง 081-8727026

19 9 บ้านค้อน้อย 1. หัวหน้าส านักงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0892034339
2. นายบุญแรง  ข่วงทิพย์ ปลัดเทศบาลต าบลกดุไห 0862226008
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อน้อย โรงเรียนบ้านค้อน้อย 081-8718044

20 10 บ้านกลาง 1. หัวหน้าส านักงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0892034339
2. ร.ต.ท.วเิชียร  บรรเทา รอง สวป.สภ.กดุบาก 042-784116
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนบ้านกลาง 081-8727026

21 11 บ้านกดุไห 1. หัวหน้าส านักงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0892034339
2. นายบุญมี  อนันตภักด์ิ เจ้าพนักงานธรุการ 042-784023
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกดุไห โรงเรียนชุมชนบ้านกดุไห 081-2609099

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

22 1 บ้านนาม่อง 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวดัสกลนคร 085842629
๒. นายอาทิตย์ ภูละคร ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านาม่องดงนิมิตวทิยา โรงเรียนบ้านาม่องดงนิมิตวทิยา 082-1089523

23 2 บ้านหนองค้า 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวดัสกลนคร 085842629
๒. นายสมพาส ฐานะสุ ปลัดเทศบาลต าบลนาม่อง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วทิยา โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วทิยา 081-7990036

24 3 บ้านนาขาม 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวดัสกลนคร 085842629
๒. น.ส.ระดมจิต เห็มเมือง เกษตรต าบลนาม่อง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาขาม โรงเรียนบ้านนาขาม 0801828860

25 4 บ้านหนองสะไน 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวดัสกลนคร 085842629
๒. นายเฉลียว ใจศิริ ผอ.ร.พ.สต.บ้านนาม่องดงนิมิต
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฏร์วทิยา 082-8746239

26 5 บ้านโพนงาม 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวดัสกลนคร 085842629
๒. นายประเสริฐ แกว้ลอดหล้า พัฒนากรต าบลนาม่อง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฏร์วทิยา 081-7682306

27 6 บ้านเชิงดอย 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวดัสกลนคร 085842629
๒. นายอาทิตย์ ภูละคร ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย โรงเรียนบ้านเชิงดอย 087-2285760

28 7 บ้านดงนิมิต 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวดัสกลนคร 085842629
๒. นายสมพาส ฐานะสุ ปลัดเทศบาลต าบลนาม่อง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านาม่องดงนิมิตวทิยา โรงเรียนบ้านาม่องดงนิมิตวทิยา 082-1089523

29 8 บ้านกดุน้ าใส 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวดัสกลนคร 085842629
๒. น.ส.ระดมจิต เห็มเมือง เกษตรต าบลนาม่อง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุน้ าใส โรงเรียนบ้านกดุน้ าใส 087-2159901

30 9 บ้านนาขาม 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวดัสกลนคร 085842629
๒. นายเฉลียว ใจศิริ ผอ.รพ.สต.บ้านนาม่องดงนิมิต
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาขาม โรงเรียนบ้านนาขาม 0801828860

31 10 บ้านโนนทรายค า 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวดัสกลนคร 085842629
๒. นายประเสริฐ แกว้ลอดหล้า พัฒนากรต าบลนาม่อง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฏร์วทิยา 081-7682306

32 11 บ้านหนองสะไน 1. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0854842707
๒. นายอาทิตย์ ภูละคร ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฏร์วทิยา 082-8746239

33 12 บ้านหนองค้าพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0854842707
๒. นายสมพาส ฐานะสุ ปลัดเทศบาลต าบลนาม่อง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วทิยา โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วทิยา 081-7990036

ต าบนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานทรพัยากรบุคคล และหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่3

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

34 13 บ้านโพนงาม 1. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0854842707
๒. น.ส.ระดมจิต เห็มเมือง เกษตรต าบลนาม่อง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฏร์วทิยา 081-7682306

35 14 บ้านหนองสะไน 1. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0854842707
๒. นายเฉลียว ใจศิริ ผอ.รพ.สต.บ้านนาม่องดงนิมิต
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฏร์วทิยา 082-8746239

36 15 บ้านนาขาม 1. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0854842707
๒. นายประเสริฐ แกว้ลอดหล้า พัฒนากรต าบลนาม่อง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาขาม โรงเรียนบ้านนาขาม 0801828860

37 16 บ้านหนองค้า 1. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0854842707
๒. นายอาทิตย์ ภูละคร ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วทิยา โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วทิยา 081-7990036

38 17 บ้านโพนงาม 1. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0854842707
๒. นายสมพาส ฐานะสุ ปลัดเทศบาลต าบลนาม่อง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฏร์วทิยา 081-7682306

39 18 บ้านหนองสะไน 1. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0854842707
๒. น.ส.ระดมจิต เห็มเมือง เกษตรต าบลนาม่อง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฏร์วทิยา 082-8746239

40 19 บ้านนาขาม 1. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0854842707
๒. นายเฉลียว ใจศิริ ผอ.รพ.สต.บ้านนาม่องดงนิมิต
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาขาม โรงเรียนบ้านนาขาม 0801828860



หนา้ที ่4

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

41 1 บ้านกสุุมาลย์ 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856
2. นางวาธณีิ  ปัญญาประชุม ปลัด อบต. กสุุมาลย์ 042-769191
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 081-9540876

42 2 บ้านอีกดุ 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856
2. นายธนธรณ์  เจริญชัย นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 042-769065
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีกดุ โรงเรียนบ้านอีกดุ 084-7424804

43 3 บ้านกกส้มโฮง 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856
2. นางร าไพ  ใจช่วง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 042-769037
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีกดุ โรงเรียนบ้านอีกดุ 084-7424804

44 4 บ้านหนองหอย 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856

2. น.ส.ปราณี  นาพงษ์ ครู กศน. ต.กสุุมาลย์ 042-769167

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีกดุ โรงเรียนบ้านอีกดุ 084-7424804
45 5 บ้านนิรมัย 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856

2. นางวาธณีิ  ปัญญาประชุม ปลัด อบต. กสุุมาลย์ 042-769191
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 081-9540876

46 6 บ้านกสุุมาลย์ 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856
2. นายธนธรณ์  เจริญชัย นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 042-769065
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 081-9540876

47 7 บ้านโนนสะอาด 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856
2. นางร าไพ  ใจช่วง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 042-769037
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีกดุ โรงเรียนบ้านอีกดุ 084-7424804

48 8 บ้านกสุุมาลย์ 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856
2. น.ส.ปราณี  นาพงษ์ ครู กศน. ต.กสุุมาลย์ 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 081-9540876

49 9 บ้านนาล้อม 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856
2. นางวาธณีิ  ปัญญาประชุม ปลัด อบต. กสุุมาลย์ 042-769191
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 081-9540876

50 10 บ้านกสุุมาลย์ 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856
2. นายธนธรณ์  เจริญชัย นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 042-769065
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 081-9540876

51 11 บ้านโนนหอม 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856
2. นางร าไพ  ใจช่วง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 042-769037
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีกดุ โรงเรียนบ้านอีกดุ 084-7424804

52 12 บ้านนิรมัย 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856
2. น.ส.ปราณี  นาพงษ์ ครู กศน. ต.กสุุมาลย์ 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 081-9540876

53 13 บ้านอีกดุ 1. ปลัดจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0895699856
2. นางวาธณีิ  ปัญญาประชุม ปลัด อบต. กสุุมาลย์ 042-769191
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีกดุ โรงเรียนบ้านอีกดุ 084-7424804

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

54 1 บ้านกงุศรี 1. จ่าจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722264
2. นายนิพรรณณ์  สุวรรณรงค์ ปลัด อบต. นาเพียง 042-099745
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกงุศรี โรงเรียนบ้านกงุศรี

55 2 บ้านนาเพียงเกา่ 1. จ่าจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722264
2. นางเนตรนภา  ค าพรมมา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-769074
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธริาษฏร์สามัคคี โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธริาษฏร์สามัคคี 089-4455266

56 3 บ้านนาเพียงใหม่ 1. จ่าจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722264
2. นายประวติั  เทพเสน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 042-769037
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกลู โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกลู 084-3932456

คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร
ต าบลกุสุมาลย์  อ าเภอกุสุมาลย์ โดยมีปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลนาเพียง อ าเภอกุสุมาลย์ โดยมีจ่าจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่5

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

57 4 บ้านนาเพียงใหม่ 1. จ่าจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722264
2. น.ส.กาญจนา  วชัรพันธพงศ์ ครู กศน. ต.นาเพียง 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกลู โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกลู 084-3932456

58 5 บ้านศรีคงค า 1. จ่าจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722264
2. นายนิพรรณณ์  สุวรรณรงค์ ปลัด อบต. นาเพียง 042-099745
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกลุ(สาขาศรีคงค า) 084-3932456

59 6 บ้านซ่งเต่า 1. จ่าจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722264
2. นางเนตรนภา  ค าพรมมา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ่งเต๋า โรงเรียนบ้านซ่งเต๋า 081-7997518

60 7 บ้านหนองปลาตอง 1. จ่าจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722264
2. นายประวติั  เทพเสน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 042-769037
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวทิยาคาร) โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวทิยาคาร) 098-1013132

61 8 บ้านหนองปลาตอง 1. จ่าจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722264
2. น.ส.กาญจนา  วชัรพันธพงศ์ ครู กศน. ต.นาเพียง 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวทิยาคาร) โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวทิยาคาร) 098-1013132

62 9 บ้านกงุศรี 1. จ่าจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722264
2. นายนิพรรณณ์  สุวรรณรงค์ ปลัด อบต. นาเพียง 042-099745
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกงุศรี โรงเรียนบ้านกงุศรี

63 10 บ้านนาเพียงใหม่ 1. จ่าจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722264
2. นางเนตรนภา  ค าพรมมา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกลู โรงเรียนนาเพียงสวา่งวทิยานุกลู 084-3932456

64 11 บ้านนางเพียง 1. จ่าจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722264
2. นายประวติั  เทพเสน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 042-769037
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธริาษฏร์สามัคคี โรงเรียนบ้านนาเพียงเกา่สนธริาษฏร์สามัคคี 089-4455266

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

65 1 บ้านนาโพธิ์ 1. เสมียนตราจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0817534754
2. นายอนุชา  ภิญญะพงษ์ ปลัด อบต.นาโพธิ์ 042-704837
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิคุ์รุราษฏร์พัฒนา โรงเรียนบ้านนาโพธิคุ์รุราษฏร์พัฒนา 087-2311332

66 2 บ้านโคกม่วง 1. เสมียนตราจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0817534754
2. นายสราวธุ  ฮังโยธา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง โรงเรียนบ้านโคกม่วง 081-8734063

67 3 บ้านบอน 1. เสมียนตราจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0817534754
2. น.ส.นงลักษณ์  โคตรสมบัติ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 042-769037
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบอนสหราษฏร์อุทิศ โรงเรียนบ้านบอนสหราษฏร์อุทิศ 087-9475033

68 4 บ้านโคกสวา่ง 1. เสมียนตราจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0817534754
2. น.ส.ลักขณา  ตุนีย์ ครู กศน. ต.นาโพธิ์ 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง โรงเรียนบ้านโคกม่วง 081-8734063

69 5 บ้านม่วง 1. เสมียนตราจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0817534754
2. นายอนุชา  ภิญญะพงษ์ ปลัด อบต.นาโพธิ์ 042-704837
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงวทิยา โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 086-2303650

70 6 บ้านขาไก่ 1. เสมียนตราจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0817534754
2. นายสราวธุ  ฮังโยธา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง โรงเรียนบ้านโคกม่วง 081-8734063

71 7 บ้านนาโพธิน์้อย 1. เสมียนตราจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0817534754

2. น.ส.นงลักษณ์  โคตรสมบัติ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 042-769037

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิคุ์รุราษฏร์พัฒนา โรงเรียนบ้านนาโพธิคุ์รุราษฏร์พัฒนา 087-2311332
72 8 บ้านเมืองเกา่ 1. เสมียนตราจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0817534754

2. น.ส.ลักขณา  ตุนีย์ ครู กศน. ต.นาโพธิ์ 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบอนสหราษฏร์อุทิศ โรงเรียนบ้านบอนสหราษฏร์อุทิศ 087-9475033

73 9 บ้านหนองผือน้อย 1. เสมียนตราจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0817534754
2. นายอนุชา  ภิญญะพงษ์ ปลัด อบต.นาโพธิ์ 042-704837
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงวทิยา โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 086-2303650

ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุสุมาลย์ โดยมีเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่6

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

74 10 บ้านม่วง 1. เสมียนตราจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0817534754
2. นายสราวธุ  ฮังโยธา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงวทิยา โรงเรียนบ้านม่วงวทิยา 086-2303650

75 11 บ้านนาโพธิ์ 1. เสมียนตราจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0817534754
2. น.ส.นงลักษณ์  โคตรสมบัติ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 042-769037
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิคุ์รุราษฏร์พัฒนา โรงเรียนบ้านนาโพธิคุ์รุราษฏร์พัฒนา 087-2311332

76 12 บ้านโคกสวา่ง 1. เสมียนตราจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0817534754
2. น.ส.ลักขณา  ตุนีย์ ครู กศน. ต.นาโพธิ์ 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง โรงเรียนบ้านโคกม่วง 081-8734063

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

77 1 บ้านนาดี 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นายธาตรี  อินทรพุฒ ปลัด อบต. โพธไิพศาล 042-704604
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดี โรงเรียนบ้านนาดี 087-2150818

78 2 บ้านโพนทอง 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นายอุทัย  ไชยศรี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดี โรงเรียนบ้านนาดี 087-2150818

79 3 บ้านโพธิไ์พศาล 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นางพัชระ  มูลประถม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนไพศาลวทิยา โรงเรียนไพศาลวทิยา 087-2161761

80 4 บ้านกดุฮู 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นายวบิูลย์ศักด์ิ  สายรัตน์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 042-769037
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุฮู โรงเรียนบ้านกดุฮู 081-9746653

81 5 บ้านหนองเค็ม 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นางสุวฒันา  ตีพลาด ครู กศน. ต.โพธไิพศาล 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 087-8624993

82 6 บ้านโพนแพง 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นายธาตรี  อินทรพุฒ ปลัด อบต. โพธไิพศาล 042-704604
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง โรงเรียนบ้านโพนแพง 098-1052369

83 7 บ้านกดุสะกอย 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นายอุทัย  ไชยศรี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุสะกอย โรงเรียนบ้านกดุสะกอย 087-8624993

84 8 บ้านห้วยกอก 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นางพัชระ  มูลประถม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 087-8624993

85 9 บ้านโพธิไ์พศาล 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นายวบิูลย์ศักด์ิ  สายรัตน์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 042-769037
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนไพศาลวทิยา โรงเรียนไพศาลวทิยา 087-2161761

86 10 บ้านโนนค า 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นางสุวฒันา  ตีพลาด ครู กศน. ต.โพธไิพศาล 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง โรงเรียนบ้านโพนแพง 098-1052369

87 11 บ้านโพนม่วง 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นายธาตรี  อินทรพุฒ ปลัด อบต. โพธไิพศาล 042-704604
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนไพศาลวทิยา โรงเรียนไพศาลวทิยา 087-2161761

88 12 บ้านโคกหนองผือ 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นายอุทัย  ไชยศรี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 087-8624993

89 13 บ้านโคกกลาง 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นางพัชระ  มูลประถม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุฮู โรงเรียนบ้านกดุฮู 081-9746653

90 14 บ้านโนนรุ่งเรือง 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นายวบิูลย์ศักด์ิ  สายรัตน์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 042-769037
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง โรงเรียนบ้านโพนแพง 098-1052369

ต าบลโพธิไพศาล อ าเภอกุสุมาลย์ โดยมีป้องกันจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่7

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

91 15 บ้านโพนแพง 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นางสุวฒันา  ตีพลาด ครู กศน. ต.โพธไิพศาล 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง โรงเรียนบ้านโพนแพง 098-1052369

92 16 บ้านกดุฮู 1. ป้องกนัจังหวดัสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 0811722302
2. นายธาตรี  อินทรพุฒ ปลัด อบต. โพธไิพศาล 042-704604
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุฮู โรงเรียนบ้านกดุฮู 081-9746653

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

93 1 บ้านอุ่มจาน 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. นายชูชาญ  กาญจนาวาสถิตย์ ปลัด อบต. อุ่มจาน 042-162455
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 080-1894446

94 2 บ้านบ่อพังแคน 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. นายทะนงศักด์ิ  ประเทพา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวโุส 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 0862400614

95 3 บ้านแกง้ท่าลับ 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. นางดารารัตน์  โสภารัตน์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนแกง้ค าประชาสามัคคี โรงเรียนแกง้ค าประชาสามัคคี 092-8218182

96 4 บ้านโคกสะอาด 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. นายเวยีงชัย  พ่อศรีชา นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 042-769065
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 081-9766179

97 5 บ้านง้ิว 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
น.ส.ฉันทวรรณ  ราชกรม ครู กศน. ต.อุ่มจาน 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง้ิวศิริราษฏร์วทิยาคาร โรงเรียนบ้านง้ิวศิริราษฏร์วทิยาคาร 081-2665890

98 6 บ้านแสนพัน 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. นายชูชาญ  กาญจนาวาสถิตย์ ปลัด อบต. อุ่มจาน 042-162455
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 0862400614

99 7 บ้านหนองบัวสร้าง 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972

2. นายทะนงศักด์ิ  ประเทพา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวโุส 042-769074

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวทิยาคาร โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวทิยาคาร 093-3263083
100 8 บ้านสนามบิน 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972

2. นางดารารัตน์  โสภารัตน์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน โรงเรียนบ้านสนามบิน 087-8653561

101 9 บ้านค ากั้ง 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. นายเวยีงชัย  พ่อศรีชา นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 042-769065
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง้ิวศิริราษฏร์วทิยาคาร โรงเรียนบ้านง้ิวศิริราษฏร์วทิยาคาร 081-2665890

102 10 บ้านค าสร้างถ่อ 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. น.ส.ฉันทวรรณ  ราชกรม ครู กศน. ต.อุ่มจาน 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 080-1894446

103 11 บ้านแสนพัน 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. นายชูชาญ  กาญจนาวาสถิตย์ ปลัด อบต. อุ่มจาน 042-162455
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 0862400614

104 12 บ้านหนองบัวสร้าง 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. นายทะนงศักด์ิ  ประเทพา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวโุส 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวทิยาคาร โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวทิยาคาร 093-3263083

105 13 บ้านอุ่มจาน 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. นางดารารัตน์  โสภารัตน์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 080-1894446

106 14 บ้านแสนพัน 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. นายเวยีงชัย  พ่อศรีชา นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 042-769065
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 0862400614

107 15 บ้านบ่อพังแคน 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
น.ส.ฉันทวรรณ  ราชกรม ครู กศน. ต.อุ่มจาน 042-769167
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 0862400614

ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย์ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่8

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

108 16 บ้านง้ิว 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. นายชูชาญ  กาญจนาวาสถิตย์ ปลัด อบต. อุ่มจาน 042-162455
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง้ิวศิริราษฏร์วทิยาคาร โรงเรียนบ้านง้ิวศิริราษฏร์วทิยาคาร 081-2665890

109 17 บ้านแสนพัน 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 042-713972
2. นายทะนงศักด์ิ  ประเทพา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวโุส 042-769074
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 0862400614



หนา้ที ่9

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

110 1 บ้านค าตากล้า 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. น.ส.ชนารัตน์  สิงห์สุขศรี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าตากล้า โรงเรียนบ้านค าตากล้า 087-2227927,042-796056

111 2 บ้านโคกอุดม 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. น.ส.เบญจภรณ์  อ่อนสุระทุม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าตากล้า โรงเรียนบ้านค าตากล้า 087-2227927,042-796056

112 3 บ้านหนองบก 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. นายคงศักด์ิ  บาลนาคม นักวชิาการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าตากล้า โรงเรียนบ้านค าตากล้า 087-2227927,042-796056

113 4 บ้านหนองพอกน้อย 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. น.ส.วยิะดา  อินทรศรี หัวหน้า กศน.ค าตากล้า
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 087-9969505,042-796548

114 5 บ้านดงน้ าเย็น 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. นายวชิา  ไชยรา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 087-9969505,042-796548

115 6 บ้านทุ่งคู่ 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. น.ส.ชนารัตน์  สิงห์สุขศรี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 087-9969505,042-796548

116 7 บ้านหนองเหมียดเมี่ยง 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. น.ส.เบญจภรณ์  อ่อนสุระทุม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 085-7526886,042-702462

117 8 บ้านวงัเวนิ 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. นายคงศักด์ิ  บาลนาคม นักวชิาการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 085-7526886,042-702462

118 9 บ้านสร้างค า 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. น.ส.วยิะดา  อินทรศรี หัวหน้า กศน.ค าตากล้า
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 085-7526886,042-702462

119 10 บ้านห้วยดินด า 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. นายวชิา  ไชยรา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 085-7526886,042-702462

120 11 บ้านบ่อค า 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. น.ส.ชนารัตน์  สิงห์สุขศรี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการบ้านผาศักด์ิทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านผาศักด์ิทรัพย์เจริญ 081-0546839,042-796594

121 12 บ้านศรีดอกแกว้ 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. น.ส.เบญจภรณ์  อ่อนสุระทุม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการบ้านผาศักด์ิทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านผาศักด์ิทรัพย์เจริญ 081-0546839,042-796594

122 13 บ้านผาศักด์ิ 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. นายคงศักด์ิ  บาลนาคม นักวชิาการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการบ้านผาศักด์ิทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านผาศักด์ิทรัพย์เจริญ 081-0546839,042-796594

123 14 บ้านแสนสุข 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. น.ส.วยิะดา  อินทรศรี หัวหน้า กศน.ค าตากล้า
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนสุขสามัคคี โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 087-2328012,042-796233

124 15 บ้านนาค า 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองฯ 042-712194
2. นายวชิา  ไชยรา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนสุขสามัคคี โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 087-2328012,042-796233

125 16 บ้านฉางบัวพา 1. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 042-712194
2. น.ส.ชนารัตน์  สิงห์สุขศรี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนสุขสามัคคี โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 087-2328012,042-796233

คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร
ต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า โดยมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่10

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

126 1 บ้านนาแต้ 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการโยธาธกิาร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819777287
2. นายปรัชญา  ใจสาหัส ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแต้ โรงเรียนย้านนาแต่ 080-6627353,042-702463

127 2 บ้านดอนค า 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการโยธาธกิาร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819777287
2. น.ส.ขวญัตา  มูลสาร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนค า โรงเรียนบ้านดอนค า 098-2562152,042-702461

128 3 บ้านหนองพอกใหญ่ 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการโยธาธกิาร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819777287
2. นายคงศักด์ิ  บาลนาคม นักวชิาการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 081-8736765,042-796003

129 4 บ้านไทยสมบูรณ์ 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการโยธาธกิาร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819777287
2. นางนวรัตน์  สารศาสตร์บัญชา หัวหน้า กศน.ต.นาแต้
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแต้ โรงเรียนย้านนาแต่ 080-6627353,042-702463

130 5 บ้านหนองแสง 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการโยธาธกิาร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819777287
2. นายพรขัย  แกว้มุงคุณ ผอ.รพ.สต.หนองพอกใหญ่
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนค า โรงเรียนบ้านดอนค า 098-2562152,042-702461

131 6 บ้านวนาสวรรค์ 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการโยธาธกิาร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819777287
2. นายปรัชญา  ใจสาหัส ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 081-8736765,042-796003

132 7 บ้านสันติสุข 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการโยธาธกิาร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819777287
2. น.ส.ขวญัตา  มูลสาร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 089-9412197
๓. ผู้อ านวยการบ้านสันติสุขสระแกว้ โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแกว้

133 8 บ้านโพนทอง 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการโยธาธกิาร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819777287
2. นายคงศักด์ิ  บาลนาคม นักวชิาการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการบ้านสันติสุขสระแกว้ โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแกว้

134 9 บ้านดงอีบ่าง 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการโยธาธกิาร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819777287
2. นางนวรัตน์  สารศาสตร์บัญชา หัวหน้า กศน.ต.นาแต้ 084-3922115,042-796548
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง

135 10 บ้านไทยเจริญ 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการโยธาธกิาร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819777287
2. นายพรขัย  แกว้มุงคุณ ผอ.รพ.สต.หนองพอกใหญ่
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแต้ โรงเรียนย้านนาแต่ 080-6627353,042-702463

136 11 บ้านสระแกว้ 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการโยธาธกิาร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819777287
2. นายปรัชญา  ใจสาหัส ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนค า โรงเรียนบ้านดอนค า 098-2562152,042-702461

137 12 บ้านหนองเม็ก 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการโยธาธกิาร ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819777287
2. น.ส.ขวญัตา  มูลสาร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

138 1 บ้านแพด 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819746897
2. นายจีระเดช  จิตสังข์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนแพดพิทยารัตน์ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 081-9561884,042-756908

139 2 บ้านตาด 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819746897
2. นายปัญญา  แท่นสุนทร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาด โรงเรียนบ้านตาด 093-3422160,042-756909

140 3 บ้านดอนกลาง 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819746897
2. นายวเรนทร  ศรีเทียม นักวชิาการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนแพดพิทยารัตน์ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 081-9561884,042-756908

141 4 บ้านดงอีด่อย 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819746897
2. นายวฒิุชัย  บุญประคอง หัวน้า กศน.ต.แพด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงอีด่อย โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 086-2325382,042-756896

ต าบลนาแต ้ อ าเภอค าตากล้า โดยมี หัวหน้ากลุ่มวิชาการโยธาธิการ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลแพด อ าเภอค าตากล้า โดยมี หัวหน้าฝ่ายบรหารงานทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

142 5 บ้านสามแยกพัฒนา 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819746897
2. นางดวงนภา  ศรีหาพงศ์ ผอ.รพ.สต.แพด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาด โรงเรียนบ้านตาด 093-3422160,042-756909

143 6 บ้านฝาง 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819746897
2. นายจีระเดช  จิตสังข์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงอีด่อย โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 086-2325382,042-756896

144 7 บ้านกดุจาน 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819746897
2. นายปัญญา  แท่นสุนทร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุจาน โรงเรียนบ้านกดุจาน 089-0301472,042-790308

145 8 บ้านโนนสะอาด 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819746897
2. นายวเรนทร  ศรีเทียม นักวชิาการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุจาน โรงเรียนบ้านกดุจาน 089-0301472,042-790308

146 9 บ้านดงบัง 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0819746897
2. นายวฒิุชัย  บุญประคอง หัวน้า กศน.ต.แพด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบัง โรงเรียนบ้านดงบัง 086-2247563,042-790309

147 10 บ้านโนนไทรทอง 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการผังเมือง ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0890689193
2. นางดวงนภา  ศรีหาพงศ์ ผอ.รพ.สต.แพด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบัง โรงเรียนบ้านดงบัง 086-2247563,042-790309

148 11 บ้านวงัชมภู 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการผังเมือง ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0890689193
2. นายจีระเดช  จิตสังข์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนแพดพิทยารัตน์ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 081-9561884,042-756908

149 12 บ้านประชาสามัคคี 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการผังเมือง ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0890689193
2. นายปัญญา  แท่นสุนทร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาด โรงเรียนบ้านตาด 093-3422160,042-756909

150 13 บ้านพรสวรรค์ 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการผังเมือง ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0890689193
2. นายวเรนทร  ศรีเทียม นักวชิาการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงอีด่อย โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 086-2325382,042-756896

151 14 บ้านนานิยม 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการผังเมือง ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0890689193
2. นายวฒิุชัย  บุญประคอง หัวน้า กศน.ต.แพด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุจาน โรงเรียนบ้านกดุจาน 089-0301472,042-790308

152 15 บ้านดงบังใต้ 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการผังเมือง ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0890689193
2. นางดวงนภา  ศรีหาพงศ์ ผอ.รพ.สต.แพด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบัง โรงเรียนบ้านดงบัง 086-2247563,042-790309

153 16 บ้านโนนคะนึง 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการผังเมือง ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0890689193
2. นายจีระเดช  จิตสังข์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนแพดพิทยารัตน์ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 081-9561884,042-756908

154 17 บ้านตาดเหนือ 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการผังเมือง ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0890689193
2. นายปัญญา  แท่นสุนทร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาด โรงเรียนบ้านตาด 093-3422160,042-756909

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

155 1 บ้านหนองบัวสิม 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายก าชัย  หาจันดา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 086-793116,042-793116

156 2 บ้านโคกทรายชาว 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายปัญญา  แท่นสุนทร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน โรงเรียนบ้านนาถ่อน

157 3 บ้านนาถ่อน 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายวเรนทร  ศรีเทียม นักวชิาการพัฒนาชุมชน 042-793119
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน โรงเรียนบ้านนาถ่อน

158 4 บ้านท่างาม 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. น.ส.สุวดี  บึงแกว้ หัวหน้า กศน.หนองบัวสิม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่างาม โรงเรียนบ้านท่างาม 081-6706793,042-702390

ต าบลหนองบัวสิม อ าเภอค าตากล้า โดยมี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัตกิาร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

159 5 บ้านปากโนต 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายเกยีรติกอ้ง  สุวรรณชัยรบ ผอ.รพ.สต.โพธิช์ัย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่างาม โรงเรียนบ้านท่างาม 081-6706793,042-702390

160 6 บ้านเพีย 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายก าชัย  หาจันดา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพีย โรงเรียนบ้านเพีย 089-8418454,042-793125

161 7 บ้านโพนกอ่ 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายปัญญา  แท่นสุนทร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพีย โรงเรียนบ้านเพีย 089-8418454,042-793125

162 8 บ้านดอนต้ิว 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายวเรนทร  ศรีเทียม นักวชิาการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 086-793116,042-793116

163 9 บ้านหนองผามเรือ 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. น.ส.สุวดี  บึงแกว้ หัวหน้า กศน.หนองบัวสิม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน โรงเรียนบ้านนาถ่อน

164 10 บ้านโพธิช์ัย 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายเกยีรติกอ้ง  สุวรรณชัยรบ ผอ.รพ.สต.โพธิช์ัย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน โรงเรียนบ้านนาถ่อน

165 11 บ้านบึงบูรพา 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายก าชัย  หาจันดา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพีย โรงเรียนบ้านเพีย 089-8418454,042-793125

166 12 บ้านหนองบัวใต้ 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายปัญญา  แท่นสุนทร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 086-793116,042-793116

167 13 บ้านหัวนาค า 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายวเรนทร  ศรีเทียม นักวชิาการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 086-793116,042-793116

168 14 บ้านเพียใต้ 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. น.ส.สุวดี  บึงแกว้ หัวหน้า กศน.หนองบัวสิม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน โรงเรียนบ้านนาถ่อน

169 15 บ้านท่าสาวเอ้ 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายเกยีรติกอ้ง  สุวรรณชัยรบ ผอ.รพ.สต.โพธิช์ัย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน โรงเรียนบ้านนาถ่อน

170 16 บ้านนาล้อม 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จ.สน. 0875099269
2. นายก าชัย  หาจันดา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพีย โรงเรียนบ้านเพีย 089-8418454,042-793125



หนา้ที ่13

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

171 1 บ้านด่านม่วงค า 1. หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0843878807
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านม่วงค า โรงเรียนบ้านด่านม่วงค า 086-2321315

172 2 บ้านกลาง 1. หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0843878807
2. พัฒนากรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านม่วงค า โรงเรียนบ้านด่านม่วงค า 086-2321315

173 3 บ้านลาดค้อ 1. หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0843878807

2. เกษตรประจ าต าบล

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดค้อ โรงเรียนบ้านลาดค้อ 087-8656330
174 4 บ้านลาดดู่ 1. หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0843878807

2. สาธารณสุขประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดค้อ โรงเรียนบ้านลาดค้อ 087-8656330

175 5 บ้านม่วงไข่ 1. หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0843878807
2. ครู กศน.ประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฏร์สงเคาระห์ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฏร์สงเคาระห์ 081-8724681

176 6 บ้านหนองนางกอม 1. หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0843878807
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 085-7149827

177 7 บ้านป่าขาว 1. หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0843878807
2. พัฒนากรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 085-7149827

178 8 บ้านป่าปอ 1. หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0843878807
2. เกษตรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 087-2196405

179 9 บ้านม่วงไข่น้อย 1. หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0843878807
2. สาธารณสุขประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฏร์สงเคาระห์ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฏร์สงเคาระห์ 081-8724681

180 10 บ้านลาดดู่โคก 1. หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0843878807
2. ครู กศน.ประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดค้อ โรงเรียนบ้านลาดค้อ 087-8656330

181 11 บ้านน้อยหนองกอม 1. หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0843878807
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 085-7149827

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

182 1 บ้านตองโขบ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตองโขบ โรงเรียนบ้านตองโขบ 087-2297424

183 2 บ้านโคก 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. พัฒนากรประจ าต าบล
ผู้อ านวยการโรงเรียนรพีพร โรงเรียนรพีพร 089-5755561

184 3 บ้านนาสีนวล 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. เกษตรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล โรงเรียนบ้านนาสีนวล 088-7476151

185 4 บ้านนามน 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. สาธารณสุขประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 085-6834559

186 5 บ้านหนองแข้ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. ครู กศน.ประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 081-7087457

ต าบลดา่นม่วงค า อ าเภอโคกศรสีุพรรณ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร

ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรสีุพรรณ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่14

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

187 6 บ้านห้วยหีบ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหีบวทิยาธาร โรงเรียนบ้านห้วยหีบวทิยาธาร 081-8716295

188 7 บ้านห้วยแคน 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. พัฒนากรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน โรงเรียนบ้านห้วยแคน 087-4304691

189 8 บ้านตองโขบน้อย 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. เกษตรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตองโขบ โรงเรียนบ้านตองโขบ 087-2297424

190 9 บ้านห้วยแคนน้อย 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. สาธารณสุขประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน โรงเรียนบ้านห้วยแคน 087-4304691

191 10 บ้านใหม่ศรีสุพรรณ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. ครู กศน.ประจ าต าบล
๓.  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 089-9442869

192 11 บ้านห้วยหีบเหนือ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหีบวทิยาธาร โรงเรียนบ้านห้วยหีบวทิยาธาร 081-8716295

193 12 บ้านใหม่พัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. พัฒนากรประจ าต าบล
๓.  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 089-9442869

194 13 บ้านหนองบัวงาม 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. เกษตรประจ าต าบล
๓.  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 089-9442869

195 14 บ้านโคกศรีสุพรรณ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. สาธารณสุขประจ าต าบล
๓.  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 089-9442869

196 15 บ้านตองโขบเหนือ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. ครู กศน.ประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตองโขบ โรงเรียนบ้านตองโขบ 087-2297424

197 16 บ้านใหม่นามน 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 085-6834559

198 17 บ้านนาคอย 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. พัฒนากรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล โรงเรียนบ้านนาสีนวล 088-7476151

199 18 บ้านห้วยหีบรุ่งอรุณ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0818607795
2. เกษตรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหีบวทิยาธาร โรงเรียนบ้านห้วยหีบวทิยาธาร 081-8716295

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

200 1 บ้านแมด 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 087-9485719

201 2 บ้านนาห่ม 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. พัฒนากรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 087-9485719

202 3 บ้านหนองสระพัง 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. เกษตรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 087-9485719

203 4 บ้านโพนทอง 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. สาธารณสุขประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 085-7594866

ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรสีุพรรณ โดยมี หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่15

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

204 5 บ้านโนนมาลา 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. ครู กศน.ประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 085-7594866

205 6 บ้านโคกนาดี 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่นาดี โรงเรียนบ้านไร่นาดี 081-7083124

206 7 บ้านป่าไร่ 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. พัฒนากรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 085-7594866

207 8 บ้านโนนน้ าค า 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. เกษตรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 085-7594866

208 9 บ้านพรหมศรีธาตุ 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. สาธารณสุขประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 085-7594866

209 10 บ้านน้อยดอนปอ 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. ครู กศน.ประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 087-9485719

210 11 บ้านโพนทองวฒันา 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 085-7594866

211 12 บ้านแมดน้อย 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. พัฒนากรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 087-9485719

212 13 บ้านแสงจันทร์ 1. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวดั ส านักงานจังหวดัสกลนคร 0827820635
2. เกษตรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 087-9485719

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

213 1 บ้านโพนค้อ 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 0819659306
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อราษฏร์วทิยา 081-8728198

214 2 บ้านโพนไฮ 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 0819659306
2. พัฒนากรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อราษฏร์วทิยา 081-8728198

215 3 บ้านดง 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 0819659306
2. เกษตรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหนองเหียน โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 084-0657093

216 4 บ้านหนองเหียน 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 0819659306
2. สาธารณสุขประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหนองเหียน โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 084-0657093

217 5 บ้านเหล่า 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 0819659306
2. ครู กศน.ประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อราษฏร์วทิยา 081-8728198

218 6 บ้านห้วยยาง 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 0819659306
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 081-8717803

219 7 บ้านเหล่าเหนือ 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 0819659306
2. พัฒนากรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 081-8717803

220 8 บ้านดงน้อย 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 0819659306
2. เกษตรประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหนองเหียน โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 084-0657093

ต าบลเหล่าโพนค้อ อ าเภอโคกศรสีุพรรณ โดยมี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานที่ดนิจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่16

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

221 9 บ้านห้วยยางเหนือ 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 0819659306
2. สาธารณสุขประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 081-8717803

222 10 บ้านโพนสูง 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 0819659306
2. ครู กศน.ประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อราษฏร์วทิยา 081-8728198

223 11 บ้านน้อยหนองไผ่สวน 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 0819659306
2. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 081-8717803



หนา้ที ่17

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

224 1 บ้านโคกศิลา 1. หัวหน้าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยฯ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 042-711771
๒. นายสาโรจ เพชราเวช พัฒนาการอ าเภอเจริญศิลป์ 081-8226942
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกศิลา โรงเรียนบ้านโคกศิลา

225 2 บ้านโคกสิลา 1. หัวหน้าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยฯ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 042-711771
๒. นายวรีะยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร ปลัด อบต.โคกศิลา 081-0553128
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกศิลา โรงเรียนบ้านโคกศิลา

226 3 บ้านหนองทุ่ม 1. หัวหน้าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยฯ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 042-711771
๒. นายวษิณุ กาญจนาภา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.โคกศิลา 085-2684152
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด

227 4 บ้านค าบอน 1. หัวหน้าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยฯ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 042-711771
๒. นายตัง เหมะธลิุน นักวชิาการสาธารธสุขช านาญการ 083-3586280
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบอน โรงเรียนบ้านค าบอน

228 5 บ้านหนองโจด 1. หัวหน้าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยฯ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 042-711771
๒. นายวชิัย ดวงเงิน ก านันต าบลโคกศิลา 084-7880968
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด

229 6 บ้านปลวก 1. หัวหน้าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยฯ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 042-711771
๒. นายสาโรจ เพชราเวช พัฒนาการอ าเภอเจริญศิลป์ 081-8226942
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด

230 7 บ้านโคกศิลา 1. หัวหน้าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยฯ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 042-711771
๒. นายวรีะยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร ปลัด อบต.โคกศิลา 081-0553128
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกศิลา โรงเรียนบ้านโคกศิลา

231 8 บ้านโคกศิลา 1. หัวหน้าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยฯ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 042-711771
๒. นายวษิณุ กาญจนาภา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.โคกศิลา 085-2684152
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกศิลา โรงเรียนบ้านโคกศิลา

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

232 1 บ้านเจริญศิลป์ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819218790

๒. นายตัง เหมะธลิุน นักวชิาการสาธารธสุขช านาญการ 083-3586280

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
233 2 บ้านเจริญศิลป์ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819218790

๒. นายธวชั  พรมโสภา ปลัดอ าเภอ 081-9742283
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

234 3 บ้านทุ่งค า 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819218790
๒. นายสมยศ อัคราช ปลัด อบต.เจริญศิลป์ 086-0545587
3.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งค า โรงเรียนบ้านทุ่งค า

235 4 บ้านหนองฮังแหลว 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819218790
๒. นางบัวเงิน สรรพโภชน์ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 085-6599687
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว

236 5 บ้านแกด า 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819218790
๒. นายอุทัย สุขานนท์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 089-9438680
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกด า โรงเรียนบ้านแกด า

237 6 บ้านนาดี 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819218790
๒. นายวรรณชัย แพงพา ก านันต าบลเจริญศิลป์ 085-4651835
๓. ผ้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดี โรงเรียนบ้านนาดี

238 7 บ้านสร้างฟาก 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819218790
๒. นายธวชั  พรมโสภา ปลัดอ าเภอ 081-9742283
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างฟาก โรงเรียนบ้านสร้างฟาก

239 8 บ้านกดุนาขาม 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819218790
๒. นายสมยศ อัคราช ปลัด อบต.เจริญศิลป์ 086-0545587
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุนาขาม(เชิดชูวทิยาสาร) โรงเรียนบ้านกดุนาขาม(เชิดชูวทิยาสาร)

ต าบลเจรญิศิลป์ อ าเภอเจรญิศิลป์ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละการจัดการ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจรญิศิลป์ โดยมี หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

240 9 บ้านกดุนาขามใหม่ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819218790
๒. นางบัวเงิน สรรพโภชน์ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 085-6599687
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุนาขาม(เชิดชูวทิยาสาร) โรงเรียนบ้านกดุนาขาม(เชิดชูวทิยาสาร)

241 10 บ้านโนนค าพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819218790
๒. นายอุทัย สุขานนท์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 089-9438680
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุนาขาม(เชิดชูวทิยาสาร) โรงเรียนบ้านกดุนาขาม(เชิดชูวทิยาสาร)

242 11 บานสร้างฟากใหม่ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819218790
๒. นายวรรณชัย แพงพา ก านันต าบลเจริญศิลป์ 085-4651835
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างฟาก โรงเรียนบ้านสร้างฟาก

243 12 บ้านเจริญศิลป์ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819218790
๒. นายธวชั  พรมโสภา ปลัดอ าเภอ 081-9742283
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

244 1 บ้านดอนสร้างไพร 1. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0818448636
๒. นายอภิศิษย์ ศักด์ิเศรษฐ์ ปลัดอ าเภอ 087-0103651
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแก โรงเรียนบ้านทุ่งแก

245 2 บ้านทุ่งแก 1. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0818448636
๒. นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งแก 089-8414891
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแก โรงเรียนบ้านทุ่งแก

246 3 บ้านหนองน้อย 1. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0818448636
๒. นายวชิิต แกน่ท้าว อส.อ.เจริญศิลป์ 089-8411241
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้อย โรงเรียนบ้านหนองน้อย

247 4 บ้านโคกไชยวาน 1. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0818448636
๒. นางนิตยา อ้วนอินทร์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 081-7391358
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้อย โรงเรียนบ้านหนองน้อย

248 5 บ้านหนองแสง 1. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0818448636
๒. นายค าเสาร์ ธรุารัตน์ ก านันต าบลทุ่งแก 088-3236336
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนบ้านหนองแสง

249 6 บ้านหนองจาน 1. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0818448636
๒. นายอภิศิษย์ ศักด์ิเศรษฐ์ ปลัดอ าเภอ 087-0103651
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนบ้านหนองจาน

250 7 บ้านทุ่งมน 1. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0818448636
๒. นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งแก 089-8414891
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวทิยา โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวทิยา

251 8 บ้านโสก 1. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0818448636
๒. นายวชิิต แกน่ท้าว อส.อ.เจริญศิลป์ 089-8411241
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนบ้านหนองแสง

252 9 บ้านโคกไชยวานน้อย 1. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0818448636
๒. นางนิตยา อ้วนอินทร์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 081-7391358
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนบ้านหนองจาน

253 10 บ้านวงัอ้อยหนู 1. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0818448636
๒. นายค าเสาร์ ธรุารัตน์ ก านันต าบลทุ่งแก 088-3236336
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนบ้านหนองจาน

254 11 บ้านทุ่งมน 1. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0818448636
๒. นายอภิศิษย์ ศักด์ิเศรษฐ์ ปลัดอ าเภอ 087-0103651
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวทิยา โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวทิยา

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

255 1 บ้านเหล่า 1. หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819653393
๒. นายอ านาจ ขุนภูมิ ปลัดอ าเภอ 086-2459359
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน

ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจรญิศิลป์ โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจรญิศิลป์ โดยมี หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

256 2 บ้านดงบัง 1. หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819653393
๒. นางดารุณี เหมาะธลิุน ปลัด อบต.บ้านเหล่า 083-3443716
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทิศ)

257 3 บ้านถ่อน 1. หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819653393
๒. นายสราวฒิุ สอนสระคู นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 082-8595885
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน

258 4 บ้านค าเม็ก 1. หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819653393
๒. นายจิรวฒัน์ จันทรคา นักบริหารงานทั่วไป 080-8481684
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเม็ก โรงเรียนบ้านค าเม็ก

259 5 บ้านหนองแวง 1. หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819653393
๒. นายต้อมวชิัย ผ่องแผ้ว ก านันต าบลบ้านเหล่า 080-7854248
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย

260 6 บ้านดงบาก 1. หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819653393
๒. นายอ านาจ ขุนภูมิ ปลัดอ าเภอ 086-2459359
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบาก โรงเรียนบ้านดงบาก

261 7 บ้านโพนบก 1. หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819653393
๒. นางดารุณี เหมาะธลิุน ปลัด อบต.บ้านเหล่า 083-3443716
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ

262 8 บ้านหนองผือ 1. หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819653393
๒. นายสราวฒิุ สอนสระคู นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 082-8595885
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ

263 9 บ้านค าเม็กใหม่ 1. หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร 0819653393
๒. นายจิรวฒัน์ จันทรคา นักบริหารงานทั่วไป 080-8481684
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเม็ก โรงเรียนบ้านค าเม็ก

264 10 บ้านหนองแวง 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสกลนคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 042-711157 ต่อ 1101
๒. นายต้อมวชิัย ผ่องแผ้ว ก านันต าบลบ้านเหล่า 080-7854248
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย

265 11 บ้านโพนใหม่ 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสกลนคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 042-711157 ต่อ 1101
๒. นายอ านาจ ขุนภูมิ ปลัดอ าเภอ 086-2459359
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ

266 12 บ้านดงบากน้อย 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสกลนคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 042-711157 ต่อ 1101
๒. นางดารุณี เหมาะธลิุน ปลัด อบต.บ้านเหล่า 083-3443716
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบาก โรงเรียนบ้านดงบาก

267 13 บ้านเหล่าอุดม 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสกลนคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 042-711157 ต่อ 1101
๒. นายสราวฒิุ สอนสระคู นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 082-8595885
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน

268 14 บ้านดงบากวงัแสง 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสกลนคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 042-711157 ต่อ 1101
๒. นายจิรวฒัน์ จันทรคา นักบริหารงานทั่วไป 080-8481684
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบาก โรงเรียนบ้านดงบาก

269 15 บ้านดงบังใหม่ 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสกลนคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 042-711157 ต่อ 1101
๒. นายต้อมวชิัย ผ่องแผ้ว ก านันต าบลบ้านเหล่า 080-7854248
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทิศ)

270 16 บ้านหนองแวง 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสกลนคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 042-711157 ต่อ 1101
๒. นายอ านาจ ขุนภูมิ ปลัดอ าเภอ 086-2459359
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย

271 17 บ้านเหล่าพัฒนา 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสกลนคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 042-711157 ต่อ 1101
๒. นางดารุณี เหมาะธลิุน ปลัด อบต.บ้านเหล่า 083-3443716
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

272 1 บ้านหนองแปน 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 0862183456
๒. นางรัชนี วงศ์กระจ่าง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 083-0259890
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน โรงเรียนบ้านหนองแปน

ต าบลหนองแปน  อ าเภอเจรญิศิลป์  โดยมี นายแพทย์เชี่ยวชาญดา้นเวชกรรมป้องกัน เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่20

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

273 2 บ้านทุ่ง 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 0862183456
๒. นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์ ปลัด อบต.หนองแปน 061-1596086
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญพัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญพัฒนา

274 3 บ้านค าเจริญ 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 0862183456
๒. นายบุญช่วย ต่างใจเย็น ผู้ใหญ่บ้าน ม.19 ต. หนองแปน 085-4630892
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญพัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญพัฒนา

275 4 บ้านดงสง่า 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 0862183456
๒. นายศราวธุ ฟองอ่อน นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 087-2359524
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสง่า โรงเรียนบ้านดงสง่า

276 5 บ้านนาสีนวล 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 0862183456
๒. นายปราโมทย์ พจนิตย์ ก านันต าบลหนองแปน 083-3435578
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล โรงเรียนบ้านนาสีนวล

277 6 บ้านนาสีนวล 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 0862183456
๒. นางรัชนี วงศ์กระจ่าง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 083-0259890
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล โรงเรียนบ้านนาสีนวล

278 7 บ้านดงพัฒนา 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 0862183456
๒. นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์ ปลัด อบต.หนองแปน 061-1596086
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสง่า โรงเรียนบ้านดงสง่า

279 8 บ้านทรายทอง 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 0862183456
๒. นายบุญช่วย ต่างใจเย็น ผู้ใหญ่บ้าน ม.19 ต. หนองแปน 085-4630892
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญพัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญพัฒนา

280 9 บ้านนาสีนวลน้อย 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 0862183456
๒. นายศราวธุ ฟองอ่อน นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 087-2359524
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล โรงเรียนบ้านนาสีนวล

281 10 บ้านหนองแปนน้อย 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 0862183456
๒. นายปราโมทย์ พจนิตย์ ก านันต าบลหนองแปน 083-3435578
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน โรงเรียนบ้านหนองแปน

282 11 บ้านนาสีนวลใต้ 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 0862183456
๒. นางรัชนี วงศ์กระจ่าง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 083-0259890
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล โรงเรียนบ้านนาสีนวล



หนา้ที ่21

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

283 1 บ้านจันทร์เพ็ญ 1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158
๒. นายชัยสิทธิ ์วงศก าภู ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 087-2262276

284 2 บ้านจันทร์เพ็ญ 1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158
๒. พ.อ.อ.อุเทน จามน้อยพรหม รองปลัด อบต.จันทร์เพ็ญ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 087-2262276

285 3 บ้านบึงสา 1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158
๒. นายนครศักด์ิ อวนพล นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 087-2262276

286 4 บ้านห้วยหวด 1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158
๒. นายวชัราภรณ์ การุญ นักพัฒนาชุมชน อบต.จันทร์เพ็ญ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวด โรงเรียนบ้านห้วยหวด 087-9527226

287 5 บ้านกวนบุ่น 1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158
๒.นายนฤพน ศรีปากดี ครู กศน.ต.จันทร์เพ็ญ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกวนบุ่น โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 080-7527989

288 6 บ้านโคกกลาง 1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158
๒. นายชัยสิทธิ ์วงศก าภู ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนบ้านโคกกลาง 087-2162147

289 7 บ้านสามัคคี 1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158
๒. พ.อ.อ.อุเทน จามน้อยพรหม รองปลัด อบต.จันทร์เพ็ญ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกวนบุ่น โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 080-7527989

290 8 บ้านนาหลวง 1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158
๒. นายนครศักด์ิ อวนพล นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวด โรงเรียนบ้านห้วยหวด 087-9527226

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

291 1 บ้านเต่างอย 1. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
๒. นางภัทรพร ทัศคร ปลัด อบต.เต่างอย
3. ผู้อ านวยการโรงเรียอนุบาลเต่างอย โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 0817682470

292 2 บ้านเต่างอยเหนือ 1. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
2. นายคันที จันทรังษี จพง.ช านาญการเกษตร
3. ผู้อ านวยการโรงเรียอนุบาลเต่างอย โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 0817682470

293 3 บ้านโคกงอย 1. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
๒.นางนุจีย์ พรหมดิเรก นักวชิาการพัฒนาชุมช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาโหล โรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาโหล 085-4612066

294 4 บ้านนางอย 1. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
๒.นายส าเร็จ มุงคุณ จพง.สัตวบาล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาโหล โรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาโหล 085-4612066

295 5 บ้านโพนปลาโหล 1. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
๒.น.ส.สุดารัตน์ อินธริาช ครู กศน. ต.เต่างอย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาโหล โรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาโหล 085-4612066

296 6 บ้านน ้าพุงสามัคคี 1. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
๒. นางภัทรพร ทัศคร ปลัด อบต.เต่างอย
3. ผู้อ านวยการโรงเรียอนุบาลเต่างอย โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 0817682470

297 7 บ้านเต่างอยใต้ 1. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
2. นายคันที จันทรังษี จพง.ช านาญการเกษตร
3. ผู้อ านวยการโรงเรียอนุบาลเต่างอย โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 0817682470

คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร

ต าบลเตา่งอย  อ าเภอเตา่งอย โดยมี หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดนิจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลจันทรเ์พ็ญ  อ าเภอเตา่งอย  โดยมี เจ้าพนักงานที่ดนิจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่22

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

298 1 บ้านนาอ่าง 1. หัวหน้าฝ่ายรังวดั ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
๒. นางเพชรา แกว้ดี ปลัด อบต.นาตาล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า 085-4565759

299 2 บ้านค าข่า 1. หัวหน้าฝ่ายรังวดั ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
๒. นางขวญัพร วเิศษสา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า โรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า 089-2808981

300 3 บ้านนาตาล 1. หัวหน้าฝ่ายรังวดั ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
๒. นางดารณี โมกกาย นักวชิาการพัฒนาชุมช านาญการพิเศษ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า โรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า 089-2808981

301 4 บ้านม่วงค า 1. หัวหน้าฝ่ายรังวดั ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
๒. นางณภาวดี สัพโส นักพัฒนาชุมชน อบต.นาตาล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า 085-4565759

302 5 บ้านโคกสะอาด 1. หัวหน้าฝ่ายรังวดั ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
๒.นางสุภาวดี ใยวงัหนัง ครู กศน. ต.นาตาล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า โรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า 089-2808981

303 6 บ้านโนนเจริญ 1. หัวหน้าฝ่ายรังวดั ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
๒. นางเพชรา แกว้ดี ปลัด อบต.นาตาล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า 085-4565759

304 7 บ้านอ่างค า 1. หัวหน้าฝ่ายรังวดั ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 11
๒. นางขวญัพร วเิศษสา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า 085-4565759

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

305 1 บ้านบึงทวาย 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการที่ดิน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 14
๒. นายสันติ สุพรรณพงศ์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 081-7697349

306 2 บ้านบึงน้อย 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการที่ดิน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 14
๒. นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิระกลุ รองปลัด อบต.บึงทวาย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 081-7697349

307 3 บ้านหนองน้ าค า 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการที่ดิน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 14
๒. นางสาวอรพรรณ ขันเพียแกว้ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 081-7697349

308 4 บ้านตากแดด 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการที่ดิน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 14
๒. นายอมร เมาะราษี นักพัฒนาชุม อบต.บึงทวาย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง โรงเรียนบ้านดงหลวง 081-9740229

309 5 บ้านหนองบัว 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการที่ดิน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 14
๒. น.ส.ปิยฑิฎา นาคคูบัว ครู กศน.ต.บึงทวาย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 081-7697349

310 6 บ้านนาเลา 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการที่ดิน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 14
๒. นายสันติ สุพรรณพงศ์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง โรงเรียนบ้านดงหลวง 081-9740229

311 7 บ้านดงหลวง 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการที่ดิน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 14
๒. นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิระกลุ รองปลัด อบต.บึงทวาย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง โรงเรียนบ้านดงหลวง 081-9740229

312 8 บ้านโนนสะอาด 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการที่ดิน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 14
๒. นางสาวอรพรรณ ขันเพียแกว้ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง โรงเรียนบ้านดงหลวง 081-9740229

313 9 บานหนองสลาม 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการที่ดิน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 14
๒. นายอมร เมาะราษี นักพัฒนาชุม อบต.บึงทวาย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 081-7697349

314 10 บานเหล่าสามัคคี 1. หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการที่ดิน ส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-711158 ต่อ 14
๒. น.ส.ปิยฑิฎา นาคคูบัว ครู กศน.ต.บึงทวาย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง โรงเรียนบ้านดงหลวง 081-9740229

ต าบลนาตาล  อ าเภอเตา่งอย โดยมี หัวหน้าฝ่ายรงัวัด ส านักงานที่ดนิจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลบึงทวาย  อ าเภอเตา่งอย โดยมี หัวหน้ากุ่มงานวิชาการที่ดนิ  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

315 1 บ้านห้วยเหล็กไฟ 1. หัวหน้ากลุ่มสวสัดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803304
2. นายสรยุทธ มูลภักดี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0870639603
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ

316 2 บ้านหนองแคน 1. หัวหน้ากลุ่มสวสัดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803304
2. นางพัชรินทร์  ตงศิริ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ

317 3 บ้านนิคมพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มสวสัดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803304
2. นายพาดอน  ปุเรชะตัง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ

318 4 บ้านชัยมงคล 1. หัวหน้ากลุ่มสวสัดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803304
2.น.ส.ศุภาณัฐ  จันทร์ฤาชัย นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ

319 5 บ้านหนองเบญจ 1. หัวหน้ากลุ่มสวสัดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803304
2. นายสุพล  ผิวบุญเรือง ก านันต าบลนิคมน้ าอูน 0895770220
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเบญจ โรงเรียนบ้านหนองเบญจ

320 6 บ้านหนองหลวง 1. หัวหน้ากลุ่มสวสัดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803304
2. นายสรยุทธ มูลภักดี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0870639603
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเบญจ โรงเรียนบ้านหนองเบญจ

321 7 บ้านดงสวา่ง 1. หัวหน้ากลุ่มสวสัดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803304
2. นางพัชรินทร์  ตงศิริ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสวา่ง โรงเรียนบ้านดงสวา่ง

322 8 บ้านสูงเนิน 1. หัวหน้ากลุ่มสวสัดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803304
2. นายพาดอน  ปุเรชะตัง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเบญจ โรงเรียนบ้านหนองเบญจ

323 9 บ้านนาค า 1. หัวหน้ากลุ่มสวสัดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803304
2.น.ส.ศุภาณัฐ  จันทร์ฤาชัย นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสวา่ง โรงเรียนบ้านดงสวา่ง

324 10 บ้านไทยเจริญ 1. หัวหน้ากลุ่มสวสัดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803304
2. นายสุพล  ผิวบุญเรือง ก านันต าบลนิคมน้ าอูน 0895770220
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสวา่ง โรงเรียนบ้านดงสวา่ง

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ
325 1 บ้านหนองปลิงน้อย 1. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวชิาการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0806316663

2. นายภราดา  ศรีบุญเรือง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0828351744
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสุวรรณหนองปลิง โรงเรียนชุมชนบ้านสุวรรณหนองปลิง

326 2 บ้านโนนอ่างทอง 1. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวชิาการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0806316663
2. นางอุบลรัตน์  เจริญชัย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสุวรรณหนองปลิง โรงเรียนชุมชนบ้านสุวรรณหนองปลิง

327 3 บ้านหนองปลิงทุ่ม 1. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวชิาการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0806316663
2. นายวฒันะ  ศรีทอง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสุวรรณหนองปลิง โรงเรียนชุมชนบ้านสุวรรณหนองปลิง

328 4 บ้านเวฬุวนั 1. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวชิาการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0806316663
2. น.ส.ดวงฤดี  ราชค า ปลัด อบต. สุวรรณคาม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุวรรณคาม โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม

329 5 บ้านสุวรรณคาม 1. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวชิาการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0806316663
2. นายวชิัย  มณีบู่ ก านันต าบลสุวรรณคาม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุวรรณคาม โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม

330 6 บ้านโนนสุวรรณ 1. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวชิาการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0806316663
2. นายภราดา  ศรีบุญเรือง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0828351744
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสุวรรณหนองปลิง โรงเรียนชุมชนบ้านสุวรรณหนองปลิง

คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร

ต าบลสุวรรณคาม  อ าเภอนิคมน  าอูน โดยมี หัวหน้านโยบายและวิชาการ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลนิคมน  าอูน  อ าเภอนิคมน  าอูน โดยมี หัวหน้ากลุ่มสวัสดกิารและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

331 7 บ้านดงภูทอง 1. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวชิาการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0806316663
2. นางอุบลรัตน์  เจริญชัย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุวรรณคาม โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

332 1 บ้านอูนโคก 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0892003420
2. นายอนุสรณ์  ค าเมือง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0804042288
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอูนโคก โรงเรียนบ้านอูนโคก

333 2 บ้านโคกสมบูรณ์ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0892003420
2. นางกาญจนา  เทพิน นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอูนโคก โรงเรียนบ้านอูนโคก

334 3 บ้านหนองบัวบาน 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0892003420
2. นายอุทัย  สวรไตร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

335 4 บ้านโคกสูง 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0892003420
2. นายศักด์ิสง่า  โพธิศ์รี ปลัด อบต. หนองบัว
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

336 1 บ้านหนองผักเทียม 1. หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803436
2. นายก าพล  ประดิบศิลป์ ปลัด อบต. หนองปลิง 0857504056
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผักเทียม โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม

337 2 บ้านโคกมะนาว 1. หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803436
2. นายชัยยงค์  มณีบู่ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกมะนาว โรงเรียนบ้านโคกมะนาว

338 3 บ้านทันสมัย 1. หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803436
2. นายทววีฒัน์  ศรีนา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผักเทียม โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม

339 4 บ้านทรายค า 1. หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803436
2. นางดวงพร  งามเสน่ห์ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0817394498
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกมะนาว โรงเรียนบ้านโคกมะนาว

340 5 บ้านหนองปลิง 1. หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803436
2. นายประทัย  มณีบู่ ก านันต าบลหนองปลิง 0895355181
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผักเทียม โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม

341 6 บ้านโนนสมบูรณ์ 1. หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803436
2. นายก าพล  ประดิบศิลป์ ปลัด อบต. หนองปลิง 0857504056
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกมะนาว โรงเรียนบ้านโคกมะนาว

342 7 บ้านศรีเมือง 1. หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803436
2. นายชัยยงค์  มณีบู่ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผักเทียม โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม

343 8 บ้านหนองปลิงใหม่ 1. หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สน. 0813803436
2. นายทววีฒัน์  ศรีนา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกมะนาว โรงเรียนบ้านโคกมะนาว

ต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน  าอูน โดยมี หัวหน้ากลุ่มการพันฒนาสังคม เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลหนองบัว  อ าเภอนิคมน  าอูน โดยมี หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่25

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

344 1 บ้านขี้เหล็ก 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0836740247
2.นายไพโรจน์  ฦาชา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0872372381
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด โรงเรียนบ้านหนองลาด 0818735496, 042-702437

345 2 บ้านหนองลาด 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0836740247
2.นายนาว ี นิกาพฤกษ์ ปลัด อบต.ดงหม้อทอง 0828525901
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด โรงเรียนบ้านหนองลาด 0818735496, 042-702437

346 3 บ้านนาข่า 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0836740247
2.นายบุญเตียง  อาจศรี ก านันต าบลดงหม้อทอง 0857225442
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนนาข่าวทิยา โรงเรียนนาข่าวทิยา 083-3537755,042-702436

347 4 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0836740247
2. นายสมพร  อินทร์โสภา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 0898810278
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 081-702392,042-702392

348 5 บ้านดงห้วยเปลือย 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0836740247
2. นายตุ่น หลักเมือง ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 0817294867
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 081-8736628,042-702240

349 6 บ้านซ่อมดู่ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0836740247
2. นายเกษร  แกว้มุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 0801826105
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ่อมดู่ โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 089-5749370,042-702426

350 7 บ้านดงห้วยเปลือย 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0836740247
2. นายประดิษฐ์  จิตรธรรม ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 0857479778
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 081-8736628,042-702240

351 8 บ้านท่ากระดัน 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0836740247
2. นายสีไพร  สัพโส ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 0854666984
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 081-702392,042-702392

352 9 บ้านดงหม้อทอง 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0836740247
2. นายส าราญ  เทพศรีหา ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 0844209434
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 081-8736628,042-702240

353 10 บ้านโนนแสงทอง 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0836740247
2. นายบรรจง  สุวรรณชัยรบ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 0847435578
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ่อมดู่ โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 089-5749370,042-702426

354 11 บ้านดงห้อยเปลือย 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0836740247
2. นายทว ี วรรณโชค ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 0878609597
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 081-8736628,042-702240

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

355 1 บ้านโคกสง่า 1. ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0815926720
2. นายณรงค์ฤทธิ ์ สุวรรณไตร ปลัด อบต. ดงหม้อทองใต้ 0986603233
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนขาวสง่าเจริญวทิย์ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวทิย์

356 2 บ้านดงหม้อทอง 1. ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0815926720
2.นายวกิรานต์  ทองเฟือ่ง ก านันต าบลดงหม้อทองใต้ 0857613603
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 086-2280549,042-702402

357 3 บ้านวงัน้ าขาว 1. ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0815926720
2. นายกติติ  แสนศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 0833412242
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนขาวสง่าเจริญวทิย์ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวทิย์

358 4 บ้านนาสมบูรณ์ 1. ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0815926720
2. นายประสงค์  หินประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 0807538677
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 089-5778095,042-702442

359 5 บ้านเหล่าสมบูรณ์ 1. ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0815926720
2. นายจันทร์เพ็ญ  ปัญญาดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 0801793765
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 081-2606703,042-702427

คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร

ต าบลดงหม้อทองใต ้ อ าเภอบ้านม่วง โดยมี ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการปฏิรปูที่ดนิ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลดงหม้อทอง  อ าเภอบ้านม่วง โดยมี หัวน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่26

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

360 6 บ้านดงหม้อทอง 1. ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0815926720
2. นายนาดี  เทพค าดี ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 0807506921
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 086-2280549,042-702402

361 7 บ้านนาเจริญ 1. ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0815926720
2. นายสันต์  กขิุนทด ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 0852432760
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนขาวสง่าเจริญวทิย์ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวทิย์

362 8 บ้านดงหม้อทอง 1. ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0815926720
2. นายสันติ  เจริญสุข ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 0849549978
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 086-2280549,042-702402

363 9 บ้านดงหม้อทอง 1. ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0815926720
2. นายณรงค์  บุ้งทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 0800722876
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 086-2280549,042-702402

364 10 บ้านเหล่าสมบูรณ์ 1. ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0815926720
2. นายสนอง  อินสาคร ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 0872159533
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 081-2606703,042-702427

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

365 1 บ้านโนนไทย 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0868551761
2. นายปราโมทย์  พรไตร ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0868638347
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนไทย โรงเรียนบ้านโนนไทย 080-0109039

366 2 บ้านหนองแอก 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0868551761

2. นายครรชิต  เทพค าดี ปลัด อบต. ดงเหนือ 0801851322

๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก โรงเรียนบ้านหนองแอก 081-0476880,042-702424
367 3 บ้านน้ าจั้น 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0868551761

2.นายสมพร  แกว้อินทร์ตา ก านันต าบลดงเหลือ 0879402344
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าจั้น โรงเรียนบ้านน้ าจั้น 086-2352263,042-702448

368 4 บ้านดอนสวรรค์ 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0868551761
2. นายสุรี  มีมาตร ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 0807569655
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าจั้น โรงเรียนบ้านน้ าจั้น 086-2352263,042-702448

369 5 บ้านดอนแดง 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0868551761
2. นายบุญตา  น้อยสมศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 0885340567
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงค าอ้อ โรงเรียนบ้านดอนแดงค าอ้อ

370 6 บ้านดงเหนือ 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0868551761
2. นายสายชล  บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 0898627534
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเหนือ โรงเรียนบ้านดงเหนือ 083-3537766

371 7 บ้านค าอ้อ 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0868551761
2. นายแปลง  อ่อนทุม ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 0862301435
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงค าอ้อ โรงเรียนบ้านดอนแดงค าอ้อ

372 8 บ้านค ายาง 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0868551761
2. นายบุญธรรม  พรมสาร ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 0883248823
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค ายาง โรงเรียนบ้านค ายาง

373 9 บ้านค าปลาฝา 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0868551761
2. นายบุญเติม  เสนสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 0843914005
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนค าปลาฝานาทวี โรงเรียนค าปลาฝานาทวี 085-4601420,042-702432

374 10 บ้านท่าช้าง 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0868551761
2. นายเทียมศักด์ิ  เกยีวใจ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 0854550661
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 042-702422

375 11 บ้านนาทวี 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0868551761
2. นายกงจักร  ปัตตะเน ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 0807527299
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนค าปลาฝานาทวี โรงเรียนค าปลาฝานาทวี 085-4601420,042-702432

376 12 บ้านเจริญไพศาล 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 0868551761
2. นายทักษิณ  แสนดวง ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 0883353911
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 042-702422

ต าบลดงเหนือ  อ าเภอบ้านม่วง โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานช่างและแผนที่ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่27

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

377 1 บ้านโนนสะอาด 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 0890005509
2. นายอากร  จิตรามาศ ปลัด อบต. โนนสะอาด 0989537111
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 084-1809737,042-702493

378 2 บ้านนาเหมือด 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 0890005509
2. นายสีตาล  อองโนนยาง ก านันต าบลโนนสะอาด 0870510878
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 084-1809737,042-702493

379 3 บ้านนาเต่า 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 0890005509
2. นายจลุน  ลุนอุบล ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 0856968652
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประชาราษฏร์347) ร.ร.ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประชาราษฏร์347) 087-2290456,042-794462

380 4 บ้านโนนสวรรค์ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 0890005509
2. นายวลิะมล  นาหัวดง ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 0857598539
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประชาราษฏร์347) ร.ร.ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประชาราษฏร์347) 087-2290456,042-794462

381 5 บ้านพุทธรักษา 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 0890005509
2. นายวชิิต  วสุธารัฐ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 0887309536
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา โรงเรียนบ้านพุทธรักษา

382 6 บ้านสามแยกพิทักษ์ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 0890005509
2.นายประสิทธิ ์ โคตรปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 0856814361
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 087-8543404,042-794053

383 7 บ้านสุขส าราญ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 0890005509
2. นายสุรศักด์ิ  พงษ์จิตรภักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 0930805144
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประชาราษฏร์347) ร.ร.ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประชาราษฏร์347) 087-2290456,042-794462

384 8 บ้านไทยเสรี 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 0890005509
2.นายธรีวฒัน์  พงษ์กะชา ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 0933859637
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา โรงเรียนบ้านพุทธรักษา

385 9 บ้านสามแยกพิทักษ์ใต้ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 0890005509
2. นายกศุล  ไชยรบ ผู้หญ่บ้าน ม.8 0878600433
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 087-8543404,042-794053

386 10 บ้านไทยประสงค์ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 0890005509
2. นายขวณัวทิย์ ศรีประไหม ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 0833572146
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 087-8543404,042-794053

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

387 1 บ้านบ่อแกว้ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายวสิน  วดีศิริศักด์ิ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0892834862
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อแกว้ดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 โรงเรียนบ่อแกว้ดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 081-2591024,042-702428

388 2 บ้านดงมะไฟ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายวรัิตน์  ดวงพรหม ปลัด อบต. บ่อแกว้ 0878587207
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อแกว้ดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 โรงเรียนบ่อแกว้ดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 081-2591024,042-702428

389 3 บ้านลึมบอง 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายสุรชัย  แกว้กนัหา ก านันต าบลบ่อแกว้ 0812629276
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลึมบอง โรงเรียนบ้านลึมบอง 0895728711,042-794116

390 4 บ้านสร้างแกว้ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายสีทัศ  พลอาษา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 0860826926
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างแกว้อ่างค าค้อ อ านวยวทิย์ โรงเรียนสร้างแกว้อ่างค าค้อ อ านวยวทิย์ 080-0107363

391 5 บ้านหวา้น 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายบุญชวน  วจิารย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 0898636562
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหวา้นสหวทิยา โรงเรียนบ้านหวา้นสหมิทยา 042-702445

392 6 บ้านหนองลุมพุก 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายสมพาร์น  เหล่าไชย ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 0872162157
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลึมบอง โรงเรียนบ้านลึมบอง 0895728711,042-794116

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอบ้านม่วง โดยมี หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอบ้านม่วง โดยมี หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่28

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

393 7 บ้านค าภูทอง 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายสะกาย สิริศิระประภากลุ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 0833448679
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าภูทอง โรงเรียนบ้านค าภูทอง 087-9440057,042-702434

394 8 บ้านสรศรี 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายจันลา  ต้นค าใบ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 0878159160
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสรศรี โรงเรียนบ้านสรศรี 081-7683030

395 9 บ้านท่างาม 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายจ ารัส  นามวเิศษ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 0847725305
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสรศรี โรงเรียนบ้านสรศรี 081-7683030

396 10 บ้านอ่างค าค้อ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายอุดรทิด  โคตะบิน ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 0856442362
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างแกว้อ่างค าค้อ อ านวยวทิย์ โรงเรียนสร้างแกว้อ่างค าค้อ อ านวยวทิย์ 080-0107363

397 11 บ้านหวา้น 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายค าเบ็ง  สุโพธิเ์มือง ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 0807436376
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหวา้นสหวทิยา โรงเรียนบ้านหวา้นสหมิทยา 042-702445

398 12 บ้านหนองแคน 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายค ากอง  ดวงไกรวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 0930919137
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าภูทอง โรงเรียนบ้านค าภูทอง 087-9440057,042-702434

399 13 บ้านสรศรี 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายมงคล  ปัญเศษ ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 0878085509
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสรศรี โรงเรียนบ้านสรศรี 081-7683030

400 14 บ้านบ่อแกว้ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 0819748044
2. นายสุมิต  อุตวดั ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 0898059096
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อแกว้ดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 โรงเรียนบ่อแกว้ดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 081-2591024,042-702428

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

401 1 บ้านม่วง 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29  
2.นายนรินทร์  บุญทอง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0923086149
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 081-7086831,042-794398

402 2 บ้านโพนไค 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29 0866398765
2. นายเอกวทิย์  มิ่งใจดี ปลัด อบต. ม่วง 0828486877
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 081-7086831,042-794398

403 3 บ้านโพธิศิ์ลา 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29 0866398765
2. นายค าไป่  นิระปะกะ ก านันต าบลม่วง 0883258987
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 081-7086831,042-794398

404 4 บ้านโพนสมุทรชัย 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29 0866398765
2. นางพรสวรรค์  มาติกา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 0883400527
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจาร โรงเรียนบ้านจาร 081-7391320,042-794460

405 5 บ้านจาร 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29 0866398765
2. นายช่วง  พิมพ์ทรายมูล ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 0814519263
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจาร โรงเรียนบ้านจาร 081-7391320,042-794460

406 6 บ้านดงยาง 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29 0866398765
2. นายพัฒน์  พระโส ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 0821085609
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยาง โรงเรียนบ้านดงยาง 083-3354684,042-702454

407 7 บ้านประชาสามัคคี 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29 0866398765
2. นายเกษม  ถาบุตร ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 0847376804
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานาดอกไม้ โรงเรียนประชาดอกไม้ 089-8419798,042-702438

408 8 บ้านนาดอกไม้ 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29 0866398765
2. นายปาน  หงษ์วไิล ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 0871598799
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานาดอกไม้ โรงเรียนประชาดอกไม้ 089-8419798,042-702438

409 9 บ้านท าแพงเมือง 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29 0866398765
2. นายแพรวพรรณ  ทะวงศ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 0847423770
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยาง โรงเรียนบ้านดงยาง 083-3354684,042-702454

ต าบลม่วง อ าเภอบ้านม่วง โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่29

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

410 10 บ้านอ่างห้วยไร่ 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29 0866398765
2. นายวาโย  เพ็ญลุน ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 0821783651
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยาง โรงเรียนบ้านดงยาง 083-3354684,042-702454

411 11 บ้านจาร 2 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29 0866398765
2. นายคูณ  เพ็ชราชัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 0856448576
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจาร โรงเรียนบ้านจาร 081-7391320,042-794460

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ
1 บ้านมาย 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0810597479

2. นายนพพล  สอนเคน ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0811921766
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านมาย โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 080-0109001

413 2 บ้านจาน 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0810597479
2. นายวรีะพล  พงษ์เภรินทร์ ปลัด อบต. มาย 0817681715
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 080-1941154,042-702429

414 3 บ้านโพธิท์อง 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0810597479
2. นายสุระศักด์ิ  ค าผุย ก านันต าบลมาย 0878574614
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 080-1941154,042-702429

415 4 บ้านกล้วยน้อย 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0810597479
2. นางวราลักษ์  ทุมชาลี ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 0892479027
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 080-1941154,042-702429

416 5 บ้านดู่ 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0810597479
2.นายรัสนี  แง่พรหม ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 0862333231
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน่องบ่อ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 081-8726938,042-702425

417 6 บ้านด่านไชโย 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0810597479
2. นายส่งศักด์ิ  ภูเวยีนวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 0960030823
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน่องบ่อ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 081-8726938,042-702425

418 7 บ้านสมานสามัคคี 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0810597479
2. นายสายัญ  ศรีวรขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 0887288775
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านมาย โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 080-0109001

419 8 บ้านหนองบ่อ 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0810597479
2. นายอุทัย  หล้าชนบท ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 0872124361
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน่องบ่อ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 081-8726938,042-702425

420 9 บ้านโนนสวา่ง 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0810597479
2. นายล าพวน  เวน้บาป ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 0833625985
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านมาย โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 080-0109001

421 10 บ้านมาย 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0810597479
2. นายสมนึก  พันธเสนา ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 0883125488
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านมาย โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 080-0109001

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

422 1 บ้านหนองกวัง่ 1. ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0819650840
2. นายจ ารูญ  แผ่นบุตร ปลัด อบต.หนองกวัง่ 0883200838
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกวัง่ โรงเรียนบ้านหนองกวัง่ 081-8739716,042-702456

423 2 บ้านนาดูน 1. ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0819650840
2. นายสมหมาย  โง้นแดง ก านันต าบลหนองกวัง่ 0879117209
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดูนนาดี โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 081-9549190,042-794249

424 3 บ้านโพธิช์ัย 1. ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0819650840
2. น.ส.ธญัรัตน์  แกว้เคน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 0847957665
๓. ผู้อ านวยการดรงเรียนบ้านโพธิช์ัย โรงเรียนลบ้านโพธิช์ัย 086-2330903,042-702433

425 4 บ้านค าลอดพืน้. 1. ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0819650840
2. นายไพรบูรณ์  ทิพย์สิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 0821233921
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าลอดพืน้ โรงเรียนบ้านค าลอดพืน้ 087-9537241,042-702447

ต าบลหนองกวั่ง อ าเภอบ้านม่วง  โดยมี ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลมาย อ าเภอบ้านม่วง โดยมี ผู้อ านวยการส่วนทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่30

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

426 5 บ้านบ่อแดง 1. ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0819650840
2. นายทองลี  ภูสมดี ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 0821085803
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อแดง โรงเรียนบ้านบ่อแดง 085-7461501,042-720104

427 6 บ้านโนนแสบง 1. ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0819650840
2. นายซ่อม  อินทรสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 0928180563
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแสบง โรงเรียนบ้านโนนแสบง 087-2213989,042-702431

428 7 บ้านหนองกรุงศรี 1. ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0819650840
2. นายอภิวฒัน์  จันทะวงศา ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 0878654460
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแสบง โรงเรียนบ้านโนนแสบง 087-2213989,042-702431

429 8 บ้านใหม่ค าศรีชมชื่น 1. ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0819650840
2. นายสมคิด  วงค์หนองแล้ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 0878629552
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกวัง่ โรงเรียนบ้านหนองกวัง่ 081-8739716,042-702456

430 9 บ้านนาดี 1. ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0819650840
2. นายดวงปี  โนนทะพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 0801863840
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดูนนาดี โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 081-9549190,042-794249

431 10 บ้านค าสมบูรณ์ 1. ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0819650840
2. นายแถวเมือง  ศรีพันลม ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 0934384688
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดูนนาดี โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 081-9549190,042-794249

432 11 บ้านโพธิช์ัย 1. ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0819650840
2. นายค า  อันชัญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 0832832854
๓. ผู้อ านวยการดรงเรียนบ้านโพธิช์ัย โรงเรียนลบ้านโพธิช์ัย 086-2330903,042-702433

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

433 1 บ้านห้วยทราย 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรน้ า สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0874508225
2. นายวราวธุ  เชี่ยวบัญชี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0828528394
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนบ้านห้วยทราย 089-2789681,042-702451

434 2 บ้านห้วยหลัว 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรน้ า สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0874508225
2. นายวฒันา  วยิะนัดถ์ ปลัดเทศบาลต าบลห้วยหลัว 0810573479
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 092-3960531,042-702423

435 3 บ้านเหล่าผักใส่ 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรน้ า สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0874508225
2. นายวฒิุศักด์ิ  สิงห์สาย ก านันต าบลห้วยหลัว 0887370216
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 081-9540061,042794502

436 4 บ้านพนาสวรรค์ 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรน้ า สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0874508225
2. นายอดุลศักด์ิ  จันทะลุน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 0879463435
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 081-9540061,042794502

437 5 บ้านเทพพิทักษ์ 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรน้ า สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0874508225
2. นายอุดมศักด์ิ  สู่สุข ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 0856752959
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนบ้านห้วยทราย 089-2789681,042-702451

438 6 บ้านประชาสรร 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรน้ า สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0874508225
2. นายสุนัน  ใจเพียร ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 0857464332
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 092-3960531,042-702423

439 7 บ้านสามขา 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรน้ า สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0874508225
2. นายประวนิ  สงกาผัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 0611249257
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนบ้านห้วยทราย 089-2789681,042-702451

440 8 บ้านเหล่าเจริญ 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรน้ า สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0874508225
2. นายลักษณ์ชัย  สีไวพัฒ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 0879537939
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 081-9540061,042794502

441 9 บ้านไชยยานนท์ 1. ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรน้ า สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0874508225
2. นายค าเลิศ  สมก าดัด ผู้ใหญ่บ้น ม.7 0856434509
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 092-3960531,042-702423

ต าบลห้วยหลัว อ าเภอบ้านม่วง โดยมี ผู้อ านวยส่วนทรพัยากรน  า  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่31

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

442 1 บ้านช้างมิ่ง 1. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0872262126
2. นายชาญวทิย์ กณิเรศ ปลัดเทศบาลต าบลช้างมิ่ง 0818728746
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง

443 2 บ้านหนองเด่ิน 1. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0872262126
2. นายวสุิทธิ ์ มาตราช นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0895760648
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเด่ินดอนขาว โรงเรียนหนองเด่ินดอนขาว

444 3 บ้านตาลเลียน 1. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0872262126
2. นางสมคิด  แสงเพ็งเคน นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0844286509
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลเลียน โรงเรียนบ้านตาลเลียน

445 4 บ้านหนองโดก 1. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0872262126
2.นายปรีชา  ทาอินทะ นักวชิาการการศึกษา อบต.ช้างมิ่ง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโดกนาค าโนนธาตุ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาค าโนนธาตุ

446 5 บ้านอุ่มไผ่ 1. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0872262126
2. นางเพ็ญประภา  พลวงศ์ษา ครู กศน. 0844288233
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่

447 6 บ้านดอนม่วย 1. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0872262126
2. นายชาญวทิย์ กณิเรศ ปลัดเทศบาลต าบลช้างมิ่ง 0818728746
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่

448 7 บ้านโนนค า 1. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0872262126
2. นายวสุิทธิ ์ มาตราช นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0895760648
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโดกนาค าโนนธาตุ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาค าโนนธาตุ

449 8 บ้านโนนค้อ 1. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0872262126
2. นางสมคิด  แสงเพ็งเคน นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0844286509
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่

450 9 บ้านดอนขาว 1. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0872262126
2.นายปรีชา  ทาอินทะ นักวชิาการการศึกษา อบต.ช้างมิ่ง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเด่ินดอนขาว โรงเรียนหนองเด่ินดอนขาว

451 10 บ้านหนองหวาย 1. หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและกจิการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0833263900
2. นางเพ็ญประภา  พลวงศ์ษา ครู กศน. 0844288233
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค า โรงเรียนบ้านนาค า

452 11 บ้านโนนธาตุ 1. หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและกจิการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0833263900
2. นายชาญวทิย์ กณิเรศ ปลัดเทศบาลต าบลช้างมิ่ง 0818728746
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโดกนาค าโนนธาตุ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาค าโนนธาตุ

453 12 บ้านช้างมิ่งพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและกจิการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0833263900
2. นายวสุิทธิ ์ มาตราช นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0895760648
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง

454 13 บ้านศรีวงค์ทอง 1. หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและกจิการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0833263900
2. นางสมคิด  แสงเพ็งเคน นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0844286509
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค า โรงเรียนบ้านนาค า

455 14 บ้านนาค า 1. หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและกจิการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0833263900
2.นายปรีชา  ทาอินทะ นักวชิาการการศึกษา อบต.ช้างมิ่ง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค า โรงเรียนบ้านนาค า

456 15 บ้านไผ่ทอง 1. หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและกจิการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0833263900
2. นางเพ็ญประภา  พลวงศ์ษา ครู กศน. 0844288233
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่

457 16 บ้านตาลเลียนใต้ 1. หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและกจิการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0833263900
2. นายชาญวทิย์ กณิเรศ ปลัดเทศบาลต าบลช้างมิ่ง 0818728746
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลเลียน โรงเรียนบ้านตาลเลียน

458 17 บ้านช้างมิ่งสามัคคี 1. หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและกจิการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0833263900
2. นายวสุิทธิ ์ มาตราช นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0895760648
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง

คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร
ต าบลช้างมิ่ง อ าเภอพรรณานิคม โดยมี หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร ์เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่32

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

459 18 บ้านหนองโคกสามัคคี 1. หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและกจิการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0833263900
2. นางสมคิด  แสงเพ็งเคน นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0844286509
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโดกนาค าโนนธาตุ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาค าโนนธาตุ

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

460 1 บ้านเชิงชม 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0899447244
2. นายชาติชาย  อุติลา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0819758301
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชิงชุม โรงเรียนบ้านเชิงชุม

461 2 บ้านเชิงชุมพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0899447244
2. นายสวา่งวฒัน์  วรรณทะนะ ปลัด อบต.เชิงสชุม 0819758301
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพัฒนา โรงเรียนบ้านพัฒนา

462 3 บ้านกดุน้ าขุ่น 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0899447244
2.นางวราภรณ์  ตู้ไม้ป่า เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 0933192923
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุน้ าขุ่น โรงเรียนบ้านกดุน้ าขุ่น

463 4 บ้านหนองครอง 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0899447244
2. น.ส.วชิราพร  ภาระแพง นักวชิาการส่งเสริมการศึกษา อบต.เชิงชุม 0868467724
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุน้ าขุ่น โรงเรียนบ้านกดุน้ าขุ่น

464 5 บ้านสายร่องข่า 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0899447244
2. นางทิพย์วรรณ  ไชยปัญหา ครู กศน. 0833416151
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุน้ าขุ่น โรงเรียนบ้านกดุน้ าขุ่น

465 6 บ้านโนนพอก 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0899447244
2. นายชาติชาย  อุติลา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0819758301
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนพอก โรงเรียนบ้านโนนพอก

466 7 บ้านนาขาม 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0899447244
2. นายสวา่งวฒัน์  วรรณทะนะ ปลัด อบต.เชิงสชุม 0819758301
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนพอก โรงเรียนบ้านโนนพอก

467 8 บ้านถ่อนพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0899447244
2.นางวราภรณ์  ตู้ไม้ป่า เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 0933192923
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ่อน โรงเรียนบ้านถ่อน

468 9 บ้านเชิงชุมพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0899447244
2. น.ส.วชิราพร  ภาระแพง นักวชิาการส่งเสริมการศึกษา อบต.เชิงชุม 0868467724
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชิงชุม โรงเรียนบ้านเชิงชุม

469 10 บ้านเชิงชุมพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 0899447244
2. นางทิพย์วรรณ  ไชยปัญหา ครู กศน. 0833416151
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชิงชุม โรงเรียนบ้านเชิงชุม

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

470 1 บ้านอูนดง 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0898409778
2. นายศักยะ  เทอดธรรมสถาพร ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0885490573
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอูนดง โรงเรียนบ้านอูนดง

471 2 บ้านหนองผือ 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0898409778
2. นายไกรทอง  ศิริบ ารุง ปลัดเทศบาลต าบลนาใน 0899446492
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ

472 3 บ้านห้วยบุ่น 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0898409778
2. นายอนันท์  ผิวขาว เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 0933192829
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน

473 4 บ้านนาเลา 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0898409778
2. นายสันติสุข  ประจันทร์ นักวชิาการการศึกษาเทศบาลต าบลนาใน 0895029902
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเลา โรงเรียนบ้านนาเลา

474 5 บ้านนาใน 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0898409778
2. นายพันธ ์ กางทอง ครู กศน. 0879440191
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาใน โรงเรียนบ้านนาใน

ต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม  โดยมี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัต ิเป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลเชิงชุม อ าเภอพรรณานิคม โดยมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสรมิพระพุทธศาสนา เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

475 6 บ้านผักค าภู 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0898409778
2. นายศักยะ  เทอดธรรมสถาพร ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0885490573
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักค าภู โรงเรียนบ้นผักค าภู

476 7 บ้านนาทัน 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0898409778
2. นายไกรทอง  ศิริบ ารุง ปลัดเทศบาลต าบลนาใน 0899446492
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน

477 8 บ้านหนองผือน้อย 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0898409778
2. นายอนันท์  ผิวขาว เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 0933192829
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ

478 9 บ้านผักค าภูใหม่ 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0898409778
2. นายสันติสุข  ประจันทร์ นักวชิาการการศึกษาเทศบาลต าบลนาใน 0895029902
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักค าภู โรงเรียนบ้นผักค าภู

479 10 บ้านหนองไชยวาลย์ 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0898409778
2. นายพันธ ์ กางทอง ครู กศน. 0879440191
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอูนดง โรงเรียนบ้านอูนดง

480 11 บ้านผักค าภู 1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0898409778
2. นายศักยะ  เทอดธรรมสถาพร ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0885490573
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักค าภู โรงเรียนบ้นผักค าภู

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

481 1 บ้านนาหัวบ่อ 1. หัวหน้าฝ่ายวชิการ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0916781990
2. นางประกายวรรณ  งันปัญญา ปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวทิยา(บ้านนาหัวบ่อหนองเม็ก) โรงเรียนไทยรัฐวทิยา(บ้านนาหัวบ่อหนองเม็ก)

482 2 บ้านหนองดินด า 1. หัวหน้าฝ่ายวชิการ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0916781990
2. นายอนุรักษ์  สิงห์เสนีย์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0813806250
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางหนองดินด า โรงเรียนบ้านกลางหนองดินด า

483 3 บ้านโนนเรือ 1. หัวหน้าฝ่ายวชิการ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0916781990
2.น.ส.สุริยาพร  เมืองมุงคุณ จพง.พัฒนาชุมชนช านาญงาน 0833571110
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ

484 4 บ้านบัวห้วยทราย 1. หัวหน้าฝ่ายวชิการ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0916781990
2. น.ส.สุจิตรา  ลักขณานุกลุ นักวชิาการศึกษาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 0833571110
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ

485 5 บ้านตอเรือ 1. หัวหน้าฝ่ายวชิการ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0916781990
2.นายประเมฆ  พิมพา ครู กศน. 0935579729
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ

486 6 บ้านหนองไผ่ 1. หัวหน้าฝ่ายวชิการ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0916781990
2. นางประกายวรรณ  งันปัญญา ปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

487 7 บ้านนาดี 1. หัวหน้าฝ่ายวชิการ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0916781990
2. นายอนุรักษ์  สิงห์เสนีย์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0813806250
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

488 8 บ้านหนองเม็ก 1. หัวหน้าฝ่ายวชิการ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0916781990
2.น.ส.สุริยาพร  เมืองมุงคุณ จพง.พัฒนาชุมชนช านาญงาน 0833571110
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวทิยา(บ้านนาหัวบ่อหนองเม็ก) โรงเรียนไทยรัฐวทิยา(บ้านนาหัวบ่อหนองเม็ก)

489 9 บ้านนาสาวนาน 1. หัวหน้าฝ่ายวชิการ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0916781990
2. น.ส.สุจิตรา  ลักขณานุกลุ นักวชิาการศึกษาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 0833571110
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเสาวนาน โรงเรียนบ้านนาเสาวนาน

490 10 บ้านกลาง 1. หัวหน้าฝ่ายวชิการ ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 0916781990
2.นายประเมฆ  พิมพา ครู กศน. 0935579729
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางหนองดินด า โรงเรียนบ้านกลางหนองดินด า

491 11 บ้านหนองไผ่น้อย 1. หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะข้อเท็จจริง ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 0898439051
2. นางประกายวรรณ  งันปัญญา ปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม โดยมี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงานสถิตจิังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

492 12 บ้านภูเพ็ก 1. หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะข้อเท็จจริง ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 0898439051
2. นายอนุรักษ์  สิงห์เสนีย์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0813806250
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูเพ็ก โรงเรียนบ้านภูเพ็ก

493 13 บ้านโนนเรือ 1. หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะข้อเท็จจริง ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 0898439051
2.น.ส.สุริยาพร  เมืองมุงคุณ จพง.พัฒนาชุมชนช านาญงาน 0833571110
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ

494 14 บ้านนาดี 1. หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะข้อเท็จจริง ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 0898439051
2. น.ส.สุจิตรา  ลักขณานุกลุ นักวชิาการศึกษาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 0833571110
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

495 15 บ้านนาหัวบ่อ 1. หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะข้อเท็จจริง ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 0898439051
2.นายประเมฆ  พิมพา ครู กศน. 0935579729
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวทิยา(บ้านนาหัวบ่อหนองเม็ก) โรงเรียนไทยรัฐวทิยา(บ้านนาหัวบ่อหนองเม็ก)

496 16 บ้านนาดี 1. หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะข้อเท็จจริง ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 0898439051
2. นางประกายวรรณ  งันปัญญา ปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

497 17 บ้านนาสาวนาน 1. หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะข้อเท็จจริง ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 0898439051
2. นายอนุรักษ์  สิงห์เสนีย์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0813806250
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเสาวนาน โรงเรียนบ้านนาเสาวนาน

498 18 บ้านโนนสูง 1. หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะข้อเท็จจริง ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 0898439051
2.น.ส.สุริยาพร  เมืองมุงคุณ จพง.พัฒนาชุมชนช านาญงาน 0833571110
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเสาวนาน โรงเรียนบ้านนาเสาวนาน

499 19 บ้านหนองไผ่ 1. หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะข้อเท็จจริง ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 0898439051
2. น.ส.สุจิตรา  ลักขณานุกลุ นักวชิาการศึกษาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 0833571110
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

500 1 บ้านท่าสองคอน 1. หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 0800101802
2. ววิรรณ  สุดเสน่หา หัวหน้าส านักปลัด อบต. บะฮี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสองคอน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน

501 2 บ้านบะหัวเมย 1. หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 0800101802
2. นางชิรพันธ ์ สวาทวงค์ จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผนอบต.บะฮี 0862994474
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะหัวเมย โรงเรียนบ้านบะหัวเมย

502 3 บ้านสร้างหิน 1. หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 0800101802
2. นายบัญชา  พันธจ์ าปา นักวชิาการส่งเสริมการศึกษา อบต.บะฮี 0856858122
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างหินวทิยานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านสร้างหินวทิยานุเคราะห์

503 4 บ้านนาตากลาง 1. หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 0800101802
2. น.ส.สุณัฐ วงศ์สวสัด์ิ ครู กศน. 0828407010
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนาตากลาง โรงเรียนนาตากลาง

504 5 บ้านนาตากางเหนือ 1. หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 0800101802
2. นายดุสิต  มาตราช ครู กศน. 0844286408
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนาตากลาง โรงเรียนนาตากลาง

505 6 บ้านผาอินทร์ 1. หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 0800101802
2. ววิรรณ  สุดเสน่หา หัวหน้าส านักปลัด อบต. บะฮี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสองคอน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน

506 7 บ้านหลักเจ็ด 1. หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 0800101802
2. นางชิรพันธ ์ สวาทวงค์ จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผนอบต.บะฮี 0862994474
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสองคอน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน

507 8 บ้านบะฮีเหนือ 1. หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 0800101802
2. นายบัญชา  พันธจ์ าปา นักวชิาการส่งเสริมการศึกษา อบต.บะฮี 0856858122
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสองคอน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน

508 9 บ้านนาตากางเหนือ 1. หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 0800101802
2. น.ส.สุณัฐ วงศ์สวสัด์ิ ครู กศน. 0828407010
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนาตากลาง โรงเรียนนาตากลาง

ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานนิตกิร ส านักงานบังคับคดจีังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

509 10 บ้านบะฮี 1. หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 0800101802
2. นายดุสิต  มาตราช ครู กศน. 0844286408
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสองคอน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

510 1 บ้านม่วงไข่ 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. นายวฒันา  กลัุอก ปลัดเทศบาลพรรณานคร 0818724506
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิช์ัยวทิยา) โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิช์ัยวทิยา)

511 2 บ้านพรรณา 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. น.ส.พัชรา  ทองเหลา นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0883027300
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม โรงเรียนอนบาลพรรณานิคม

512 3 บ้านวงัปลาป้อม 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. นายสมเดช  กองมูล นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0892790159
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม โรงเรียนอนบาลพรรณานิคม

513 4 บ้านนาหัวช้าง 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. นางรุ่งตะวนั อ่อนภา นักวชิาการศึกษา ทต.พรรณานคร 0819755733
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบะทองนาหัวช้าง โรงเรียนบะทองนาหัวช้าง

514 5 บ้านบะทอง 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. น.ส.วนัวษิา พานเชียงสี ครู กศน. 0877720564
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบะทองนาหัวช้าง โรงเรียนบะทองนาหัวช้าง

515 6 บ้านโคกสุวรรณ 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. นายวฒันา  กลัุอก ปลัดเทศบาลพรรณานคร 0818724506
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบะทองนาหัวช้าง โรงเรียนบะทองนาหัวช้าง

516 7 บ้านเม็ก 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. น.ส.พัชรา  ทองเหลา นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0883027300
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิช์ัยวทิยา) โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิช์ัยวทิยา)

517 8 บ้านโคกชุมพร 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. นายสมเดช  กองมูล นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0892790159
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิช์ัยวทิยา) โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิช์ัยวทิยา)

518 9 บ้านหนองทุ่ม 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. นางรุ่งตะวนั อ่อนภา นักวชิาการศึกษา ทต.พรรณานคร 0819755733
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม(สาขาหนองทุ่ม) โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม(สาขาหนองทุ่ม)

519 10 บ้านน้อยโนนจ านงค์ 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. น.ส.วนัวษิา พานเชียงสี ครู กศน. 0877720564
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม(สาขาหนองทุ่ม) โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม(สาขาหนองทุ่ม)

520 11 บ้านหนองแวง 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. นายวฒันา  กลัุอก ปลัดเทศบาลพรรณานคร 0818724506
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม(สาขาหนองทุ่ม) โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม(สาขาหนองทุ่ม)

521 12 บ้านบะทองใหม่ 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. น.ส.พัชรา  ทองเหลา นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0883027300
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบะทองนาหัวช้าง โรงเรียนบะทองนาหัวช้าง

522 13 บ้านหนองอ้อ 1. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มณฑลทหารบกที่ 29
2. นายสมเดช  กองมูล นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0892790159
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบะทองนาหัวช้าง โรงเรียนบะทองนาหัวช้าง

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

523 1 บ้านพอกน้อย 1 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0866398765
2. นายดิเรก  จันทร์มาลา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0862221168
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

524 2 บ้านสูงเนิน 1 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0866398765
2. นายวนกร  รัตนสีหา ปลัดเทศบาลต าบลพอกน้อย 0892793757
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

ต าบลพอกน้อย อ าเภอพรรณานิคม โดยมี ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

525 3 บ้านดอนต้นม่วง 1 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0866398765
2. จ่าเอกศรีทอง  แสนนาวา นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0800053866
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง

526 4 บ้านบดมาด 1 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0866398765
2. นางเพียงเพ็ญ  จันทร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0817396693
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

527 5 บ้านสมสะอาด 1 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0866398765
2. นายชัยวฒัน์  แกว้ดี ครู กศน. 0893755152
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาด โรงเรียนบ้านสมสะอาด

528 6 บ้านคางฮูง 1 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0866398765
2. นายดิเรก  จันทร์มาลา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0862221168
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคางฮูงเจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านคางฮูงเจริญศิลป์

529 7 บ้านพอกใหญ่ 1 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0866398765
2. นายวนกร  รัตนสีหา ปลัดเทศบาลต าบลพอกน้อย 0892793757
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง

530 8 บ้านพอกน้อยพัฒนา 1 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0866398765
2. จ่าเอกศรีทอง  แสนนาวา นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0800053866
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

531 9 บ้านเจริญศิลป์ 1 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0866398765
2. นางเพียงเพ็ญ  จันทร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0817396693
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคางฮูงเจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านคางฮูงเจริญศิลป์

532 10 บ้านพอกใหญ่สามัคคี 1 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0866398765
2. นายชัยวฒัน์  แกว้ดี ครู กศน. 0893755152
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง

533 11 บ้านบดมาด 1 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0866398765
2. นายดิเรก  จันทร์มาลา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0862221168
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

534 12 บ้านสามแยกสูงเนิน 1 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวดัสกลนคร 0866398765
2. นายวนกร  รัตนสีหา ปลัดเทศบาลต าบลพอกน้อย 0892793757
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

535 1 บ้านไร่ 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2.  น.ส.ญาณิกา  ไพรินทร์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0872411963
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่

536 2 บ้านไฮ่ 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2. นายววิรรธน์  ขันเพียแกว้ ปลัดเทศบาลต าบลไร่ 0819778707
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่

537 3 บ้านค าแหว 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2. นายวฒิุศักด์ิ  คัดทะจันทร์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0819540795
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าแหว โรงเรียนบ้านค าแหว

538 4 บ้านค าข่า 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2. น.ส.เมธนิี กณิเรศ นักวชิาการศึกษาเทศบาลต าบลไร่ 0894174955
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม โรงเรียนบ้านโนนอุดม

539 5 บ้านโคก 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2. นางวริศรา  ไชยเชษฐ์ ครู กศน. 0807255754
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคก โรงเรียนบ้านโคก

540 6 บ้านเสาขวญั 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2.  น.ส.ญาณิกา  ไพรินทร์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0872411963
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสาขวญักดุกอ้ม โรงเรียนบ้านเสาขวญักดุกอ้ม

541 7 บ้านกดุกอ้ม 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2. นายววิรรธน์  ขันเพียแกว้ ปลัดเทศบาลต าบลไร่ 0819778707
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสาขวญักดุกอ้ม โรงเรียนบ้านเสาขวญักดุกอ้ม

ต าบลไร ่อ าเภอพรรณานิคม โดยมี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่37

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

542 8 บ้านหินแตก 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2. นายวฒิุศักด์ิ  คัดทะจันทร์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0819540795
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินแตก โรงเรียนบ้านหินแตก

543 9 บ้านโนนอุดม 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2. น.ส.เมธนิี กณิเรศ นักวชิาการศึกษาเทศบาลต าบลไร่ 0894174955
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม โรงเรียนบ้านโนนอุดม

544 10 บ้านทิดไทย 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2. นางวริศรา  ไชยเชษฐ์ ครู กศน. 0807255754
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทิดไทย โรงเรียนบ้านทิดไทย

545 11 บ้านค าข่าน้อย 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2.  น.ส.ญาณิกา  ไพรินทร์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0872411963
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม โรงเรียนบ้านโนนอุดม

546 12 บ้านโคกสะอาด 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2. นายววิรรธน์  ขันเพียแกว้ ปลัดเทศบาลต าบลไร่ 0819778707
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทิดไทย โรงเรียนบ้านทิดไทย

547 13 บ้านโคกพัฒนา 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2. นายวฒิุศักด์ิ  คัดทะจันทร์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0819540795
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินแตก โรงเรียนบ้านหินแตก

548 14 บ้านค าเจริญ 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2. น.ส.เมธนิี กณิเรศ นักวชิาการศึกษาเทศบาลต าบลไร่ 0894174955
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม โรงเรียนบ้านโนนอุดม

549 15 บ้านไร่ 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2. นางวริศรา  ไชยเชษฐ์ ครู กศน. 0807255754
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่

550 16 บ้านไฮ่น้อย 1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 042-711391
2.  น.ส.ญาณิกา  ไพรินทร์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0872411963
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

551 1 บ้านวงัยาง 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. น.ส.สุภาวดี  ผ่านสุวรรณ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0817684768
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู) โรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู)

552 2 บ้านเปือย 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. นายกติติพงษ์  กอ้นแพง ปลัดเทศบาลต าบลวงัยาง 0898418298
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือย โรงเรียนบ้านเปือย

553 3 บ้านขมิ้น 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. นางปิยะวรรณ ฉ่ าไกร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192890
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น โรงเรียนบ้านขมิ้น

554 4 บ้านหนองหวาย 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. นายเกยีรติศักด์ิ  มโนรักษ์ นักวชิาการการศึกษา ทต.วงัยาง 0828492517
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย โรงเรียนบ้านหนองหวาย

555 5 บ้านบึง 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. นางสุพัตรา  ขันติยู ครู กศน. 0810023500
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย โรงเรียนบ้านหนองหวาย

556 6 บ้านวงัยางใน 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. น.ส.สุภาวดี  ผ่านสุวรรณ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0817684768
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู) โรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู)

557 7 บ้านวงัยาง 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. นายกติติพงษ์  กอ้นแพง ปลัดเทศบาลต าบลวงัยาง 0898418298
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู) โรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู)

558 8 บ้านวงัยาง 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. นางปิยะวรรณ ฉ่ าไกร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192890
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู) โรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู)

ต าบลวังยาง อ าเภอพรรณานิคม โดยมี ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

559 9 บ้านบึง 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. นายเกยีรติศักด์ิ  มโนรักษ์ นักวชิาการการศึกษา ทต.วงัยาง 0828492517
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย โรงเรียนบ้านหนองหวาย

560 10 บ้านวงัยาง 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. นางสุพัตรา  ขันติยู ครู กศน. 0810023500
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู) โรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู)

561 11 บ้านวงัยาง 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. น.ส.สุภาวดี  ผ่านสุวรรณ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0817684768
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู) โรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู)

562 12 บ้านวงัยาง 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. นายกติติพงษ์  กอ้นแพง ปลัดเทศบาลต าบลวงัยาง 0898418298
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู) โรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวทิยานุกลู)

563 13 บ้านหนองหวาย 1. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 042-747219-20
2. นางปิยะวรรณ ฉ่ าไกร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192890
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย โรงเรียนบ้านหนองหวาย

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

564 1 บ้านสวา่ง 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นางเหมะรัตน์  เหมะธลิุน ปลัดเทศบาลต าบลสวา่ง 0872443628
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวา่ง โรงเรียนบ้านสวา่ง

565 2 บ้านดอนกอย 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นางกรกมล ข าเดช นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0895697104
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกอย โรงเรียนบ้านดอนกอย

566 3 บ้านบัวใหญ่ 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นางประวทิย์  เจริญคร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192884
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวา่ง โรงเรียนบ้านสวา่ง

567 4 บ้านค าประมง 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นายอภิเชษฐ์  แกว้ดี ผู้อ านวยการกองช่าง ทต.บัวสวา่ง 0817081191
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวา่ง โรงเรียนบ้านสวา่ง

568 5 บ้านบัวน้อย 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นางระเบียบ  แกว้ดี ครู  กศน. 0857470976
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวา่ง โรงเรียนบ้านสวา่ง

569 6 บ้านนาซอน 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นางเหมะรัตน์  เหมะธลิุน ปลัดเทศบาลต าบลสวา่ง 0872443628
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกอย โรงเรียนบ้านดอนกอย

570 7 บ้านโนนทรายค า 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นางกรกมล ข าเดช นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0895697104
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายค า โรงเรียนบ้านโนนทรายค า

571 8 บ้านโนนทรายทอง 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นางประวทิย์  เจริญคร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192884
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายค า โรงเรียนบ้านโนนทรายค า

572 9 บ้านบัวใหม่พัฒนา 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นายอภิเชษฐ์  แกว้ดี ผู้อ านวยการกองช่าง ทต.บัวสวา่ง 0817081191
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกอย โรงเรียนบ้านดอนกอย

573 10 บ้านสวา่งพัฒนา 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นางระเบียบ  แกว้ดี ครู  กศน. 0857470976
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวา่ง โรงเรียนบ้านสวา่ง

574 11 บ้านบัวทอง 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นางเหมะรัตน์  เหมะธลิุน ปลัดเทศบาลต าบลสวา่ง 0872443628
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายค า โรงเรียนบ้านโนนทรายค า

575 12 บ้านโนนส าราญ 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นางกรกมล ข าเดช นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0895697104
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายค า โรงเรียนบ้านโนนทรายค า

ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม โดยมี หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน  าจืดเขื่อนน  าอูน เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่39

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

576 13 บ้านบัวหลวง 1. หัวหน้าหน่วยป้องกนัและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน้ าจืดฯ 042-981171
2. นางประวทิย์  เจริญคร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192884
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายค า โรงเรียนบ้านโนนทรายค า



หนา้ที ่40

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

577 1 บ้านต้นผ้ึง 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. นายเสถียร ถวายชัย ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้นผ้ึง โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง

578 2 บ้านนาถ่อน 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. นางสาวปนัดดา แกว้ภิรมย์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน โรงเรียนบ้านนาถ่อน

579 3 บ้านโพนสวาง 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. นายวรจักร อัฐนาค
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน โรงเรียนบ้านนาถ่อน

580 4 บ้านโนนขมิ้น 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. ร.ต.อ.ชูชาติ บุญสา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนขมิ้น โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น

581 5 บ้านขัวขอนแคน 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. นายวรัิตน์ สัพโส
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขัวขอนแคน โรงเรียนบ้านขัวขอนแคน

582 6 บ้านดอนดู่ 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. นายเสถียร ถวายชัย ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่ โรงเรียนบ้านดอนดู่

583 7 บ้านนาล้อม 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. นางสาวปนัดดา แกว้ภิรมย์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนขมิ้น โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น

584 8 บ้านโคกสามัคคี 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. นายวรจักร อัฐนาค
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

585 9 บ้านโนนสะอาด 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. ร.ต.อ.ชูชาติ บุญสา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่ โรงเรียนบ้านดอนดู่

586 10 บ้านโพธิท์อง 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. นายวรัิตน์ สัพโส
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนขมิ้น โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น

587 11 บ้านกลางเจริญ 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. นายเสถียร ถวายชัย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่ โรงเรียนบ้านดอนดู่

588 12 บ้านต้นผ้ึงใหม่พัฒนา 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. นางสาวปนัดดา แกว้ภิรมย์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้นผ้ึง โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง

589 13 บ้านนาส าราญ 1. ท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 042-733090
๒. นายวรจักร อัฐนาค
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนขมิ้น โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

590 1 บ้านพังโคน 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒. นางศุภากร นามประกาย ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังโคน โรงเรียนบ้านพังโคน

591 2 บ้านนาเหมือง 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒. นางสาววลิาวณัย์ ศรีสมยา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเหมือง โรงเรียนบ้านนาเหมือง

592 3 บ้านนาเหมืองน้อย 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒. นายไพบูรณ์ คุณธรรม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเหมือง โรงเรียนบ้านนาเหมือง

ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน ส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินฯ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลตน้ผึ ง อ าเภอพังโคน โดยมี ท้องถ่ินจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร



หนา้ที ่41

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

593 4 บ้านโนนสูง 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒. ร.ต.อ.พศกร พละศักด์ิ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง

594 5 บ้านดอนตาล 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒.นางสาวกรกลัยา การุญ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง

595 6 บ้านสร้างขุ่ย 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒. นางศุภากร นามประกาย ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย

596 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒. นางสาววลิาวณัย์ ศรีสมยา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย

597 8 บ้านโพธิช์ัย 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒. นายไพบูรณ์ คุณธรรม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย

598 9 บ้านศรีจ าปาชนบท 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒. ร.ต.อ.พศกร พละศักด์ิ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย

599 10 บ้านนาเหมืองใหญ่ 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒.นางสาวกรกลัยา การุญ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเหมือง โรงเรียนบ้านนาเหมือง

600 11 บ้านดอนตาล 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒. นางศุภากร นามประกาย ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย

601 12 บ้านค าน้ าเย็น 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒. นางสาววลิาวณัย์ ศรีสมยา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย

602 13 บ้านนาเหมืองน้อย 1. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746493
๒. นายไพบูรณ์ คุณธรรม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเหมือง โรงเรียนบ้านนาเหมือง

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

603 1 บ้านม่วงไข่ 1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0862415541
๒. นางค าพูล เหลาแดว ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่

604 2 บ้านดง 1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0862415541
๒. นายวลัิยศรี ไชยฮัง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงค า โรงเรียนม่วงค า

605 3 บ้านม่วงค า 1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0862415541
๒. นายจ านงค์ สุโพธิ์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงค า โรงเรียนม่วงค า

606 4 บ้านผ้าขาว 1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0862415541

๒. พ.ต.ท.ดุลย์  รัตยะ       
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง

607 5 บ้านโพนแพง 1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0862415541
๒.นางสุธนิี ค าทะเนตร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง

608 6 บ้านนาแยง 1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0862415541
๒. นางค าพูล เหลาแตว ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแยง โรงเรียนบ้านนาแยง

609 7 บ้านดอนหวาย 1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0862415541
๒. นายวลัิยศรี ไชยฮัง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย โรงเรียนบ้านดอนหวาย

ต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน โดยมี หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินฯ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

610 8 บ้านอ่าง 1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0862415541
๒. นายจ านงค์ สุโพธิ์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย โรงเรียนบ้านดอนหวาย

611 9 บ้านค าเจริญ 1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0862415541
๒. พ.ต.ท.ดุลย์  รัตยะ       
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย โรงเรียนบ้านดอนหวาย

612 10 บ้านผ้าขาวใหม่ 1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0862415541
๒.นางสุธนิี ค าทะเนตร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง

613 11 บ้านม่วงไข่ 1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0862415541
๒. นางค าพูล เหลาแตว ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ
1 บ้านแร่ 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966

๒. นางอัศวนิ ศรีค าขลิบ ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแร่ โรงเรียนบ้านแร่

615 2 บ้านสมสะอาด 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. นางวลัิยศรี ไชยฮัง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาด โรงเรียนบ้านสมสะอาด

616 3 บ้านหนองไฮใหญ่ 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. นายไพบูรณ์ คุณธรรม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

617 4 บ้านหนองบัว 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. ร.ต.ท.ชูชาติ จันทวงค์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองบัว

618 5 บ้านบะแต้ 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. นางสาวเดือนฉาน ทามณี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองบัว

619 6 บ้านโคกสะอาด 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. นางอัศวนิ ศรีค าขลิบ ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด

620 7 บ้านหนองไฮน้อย 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. นางวลัิยศรี ไชยฮัง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

621 8 บ้านหนองแคน 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. นายไพบูรณ์ คุณธรรม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด

622 9 บ้านนาเชือก 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. ร.ต.ท.ชูชาติ จันทวงค์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)

623 10 บ้านด่านพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. นางสาวเดือนฉาน ทามณี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)

624 11 บ้านหนองบัวหลวง 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. นางอัศวนิ ศรีค าขลิบ ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

625 12 บ้านสมสะอาด 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. นางวลัิยศรี ไชยฮัง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาด โรงเรียนบ้านสมสะอาด

626 13 บ้านเจริญสุข 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. นายไพบูรณ์ คุณธรรม

ต าบลแร ่อ าเภอพังโคน โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิฯ ส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินฯ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

627 14 บ้านแร่ 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819545966
๒. ร.ต.ท.ชูชาติ จันทวงค์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแร่ โรงเรียนบ้านแร่

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

628 1 บ้านไฮหย่อง 1. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0818735129
๒. นางค าพูล เหลาแตว ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกลู) โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกลู)

629 2 บ้านไฮหย่อง 1. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0818735129
๒. นางสาววลิาวณัย์ ศรีสมยา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกลู) โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกลู)

630 3 บ้านหนองโจด 1. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0818735129
๒. นายจ านงค์ สุโพธิ์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย โรงเรียนบ้านสงเปลือย

631 4 บ้านสงเปลือย 1. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0818735129
๒. พ.ต.ต.อภิวฒัน์ สิทธจิันทร์ 
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย โรงเรียนบ้านสงเปลือย

632 5 บ้านหนองเบ็น 1. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0818735129
๒. นายวรีะศักด์ิ สัพโส
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกลู) โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกลู)

633 6 บ้านอุ้มเหม้า 1. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0818735129
๒. นางค าพูล เหลาแตว ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า

634 7 บ้านฝ่ังแดง 1. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0818735129
๒. นางสาววลิาวณัย์ ศรีสมยา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนฝ่ังแดง โรงเรียนชุมชนฝ่ังแดง

635 8 บ้านฝ่ังแดง 1. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0818735129
๒. นายจ านงค์ สุโพธิ์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนฝ่ังแดง โรงเรียนชุมชนฝ่ังแดง

636 9 บ้านท่าลาด 1. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0818735129
๒. พ.ต.ต.อภิวฒัน์ สิทธจิันทร์ 
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าลาด โรงเรียนท่าลาด

637 10 บ้านหนองนกกด 1. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746627
๒. นายวรีะศักด์ิ สัพโส
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด

638 11 บ้านดงสวรรค์ 1. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746627
๒. นางค าพูล เหลาแดว
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด

639 12 บ้านสุขเกษม 1. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746627
๒. นางสาววลิาวณัย์ ศรีสมยา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนฝ่ังแดง โรงเรียนชุมชนฝ่ังแดง

640 13 บ้านภูเงิน 1. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746627
๒. นายจ านงค์ สุโพธิ์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกลู) โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกลู)

641 14 บ้านโพธิช้ัย 1. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746627
๒. พ.ต.ต.อภิวฒัน์ สิทธจิันทร์ 
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย โรงเรียนบ้านสงเปลือย

642 15 บ้านอุ่มเหม้า 1. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746627
๒. นายวรีะศักด์ิ สัพโส
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกลู) โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกลู)

643 16 บ้านเชียงแสน 1. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746627
๒. นางค าพูล เหลาแดว
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนฝ่ังแดง โรงเรียนชุมชนฝ่ังแดง

ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน  โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ และหัวหน้ากลุ่มงานการเงนิฯ ส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินฯ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่44

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

644 17 บ้านฝ่ังแดง 1. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746627
๒. นางสาววลิาวณัย์ ศรีสมยา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนฝ่ังแดง โรงเรียนชุมชนฝ่ังแดง

645 18 บ้านไฮหย่อง 1. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สน. 0819746627
๒. นายจ านงค์ สุโพธิ์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกลู) โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกลู)



หนา้ที ่45

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

646 1 บ้านเชียงสือ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226749
2. นายสุนทร  บุญจงรักษ์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0868618949
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฏร์อ านวย โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฏร์อ านวย

647 2 บ้านเชียงสือน้อย 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226749
2. นายสมศักด์ิ  ใจบุญ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192955
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฏร์อ านวย โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฏร์อ านวย

648 3 บ้านโนนกงุ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226749
2. นายสราวธุ  พันธมุย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0885725927
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกงุ โรงเรียนบ้านโนนกงุ 087-9476254

649 4 บ้านท่าสาวคอย 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226749
2. นายสถาบัน  ปลอดครบุรี ผอ.กองช่าง เทศบาลต าบลเชียงสือ 0819668322
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกงุ โรงเรียนบ้านโนนกงุ 087-9476254

650 5 บ้านอุดมวฒันา 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226749
2. นางจารุณี  จันทร์ละคร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0879529231
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฏร์อ านวย โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฏร์อ านวย 089-8409331

651 6 บ้านโนนสามัคคี 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226749
2. นายสุนทร  บุญจงรักษ์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0868618949
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกงุ โรงเรียนบ้านโนนกงุ 087-9476254

652 7 บ้านโนนประดู่ 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226749
2. นายสมศักด์ิ  ใจบุญ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192955
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกงุ โรงเรียนบ้านโนนกงุ 087-9476254

653 8 บ้านโนนกงุพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226749
2. นายสราวธุ  พันธมุย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0885725927
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฏร์อ านวย โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฏร์อ านวย 089-8409331

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

654 1 บ้านนาแกว้ 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นายโสภณ  สุวรรณโพธิศ์รี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0898438583
๓. ผผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกว้พิทยาคม โรงเรียนนาแกว้พิทยาคม 081-9753706

655 2 บ้านนาเด่ือ 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นายสรศักด์ิ  ทามณี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192953
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเด่ือ โรงเรียนบ้านกลางนาเด่ือ 0817390095

656 3 บ้านกลาง 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นางชุดาภา  พรหมสุภา นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0852456245
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเด่ือ โรงเรียนบ้านกลางนาเด่ือ 0817390095

657 4 บ้านหนองผือ 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นางภัทรชล  โหน่งที นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0807563688
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 095-4469868

658 5 บ้านหนองกระบอก 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นายศรัญญู  กจิมานะ ปลัดเทศบาลต าบลนาแกว้ 0812611583
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฏร์อุทิศวทิยา โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฏร์อุทิศวทิยา 089-9322888

659 6 บ้านโคกแกว้ 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นายโสภณ  สุวรรณโพธิศ์รี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0898438583
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแกว้ โรงเรียนบ้านโคกแกว้ 089-5668491

660 7 บ้านเทพนิมิต 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นายสรศักด์ิ  ทามณี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192953
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 095-4469868

661 8 บ้านใหม่หนองผือ 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นางชุดาภา  พรหมสุภา นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0852456245
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 095-4469868

ต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้วโดยมี ผู้อ านวยการส่วนทรพัยากรธรรมชาตหิัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิการพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลเชียงสือ อ าเภอโพนนาแก้ว โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตรก์ารพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร



หนา้ที ่46

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

662 9 บ้านนาแกว้น้อย 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นางภัทรชล  โหน่งที นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0807563688
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเดือ โรงเรียนบ้านนาเด่ือ 0895703404

663 10 บ้านกลางใหม่ 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นายศรัญญู  กจิมานะ ปลัดเทศบาลต าบลนาแกว้ 0812611583
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเด่ือ โรงเรียนบ้านกลางนาเด่ือ 0817390095

664 11 บ้านนาเด่ือน้อย 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นายโสภณ  สุวรรณโพธิศ์รี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0898438583
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเด่ือ โรงเรียนบ้านกลางนาเด่ือ 0817390095

665 12 บ้านใหม่หนองกระบอก 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นายสรศักด์ิ  ทามณี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192953
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฏร์อุทิศวทิยา โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฏร์อุทิศวทิยา 089-9322888

666 13 บ้านนาแกว้เหนือ 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นางชุดาภา  พรหมสุภา นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0852456245
๓. ผผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกว้พิทยาคม โรงเรียนนาแกว้พิทยาคม 081-9753706

667 14 บ้านนาแกว้สามัคคี 1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226740
2. นางภัทรชล  โหน่งที นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0807563688
๓. ผผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกว้พิทยาคม โรงเรียนนาแกว้พิทยาคม 081-9753706

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

668 1 บ้านนาตงใหญ่ 1 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226781
2. นายสงวน  ด้วงจุมพล นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192957
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฏร์อุทิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฏร์อุทิศ 081-2606603

669 2 บ้านโพนแคใหญ่ 1 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226781
2. นายณรงค์  ราชาพัฒน์ นักสัตวบาลช านาญงาน 0818715188
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฏร์อุทิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฏร์อุทิศ 081-2606603

670 3 บ้านดอนดู่ 1 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226781
2. น.ส.จินตนา  กวานดา ปลัด อบต. นาตงวฒันา 0897159827
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฏร์อุทิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฏร์อุทิศ 081-2606603

671 4 บ้านปุ่งน้อย 1 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226781
2. ด.ต.สมชาย  นามวชิิต นิติกร  อบต.นาตงวฒันา 0862335352
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฏร์บ ารุง 089-8470033

672 5 บ้านปุงใหญ่ 1 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226781
2. นางจินตนา  ค าสวาสด์ิ นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0819758263
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฏร์บ ารุง 089-8470033

673 6 บ้านนาตงน้อย 1 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226781
2. นายสงวน  ด้วงจุมพล นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192957
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฏร์บ ารุง 089-8470033

674 7 บ้านป่าผาง 1 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226781
2. นายณรงค์  ราชาพัฒน์ นักสัตวบาลช านาญงาน 0818715188
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าผ่าง โรงเรียนบ้านป่าผ่าง 087-2132309

675 8 บ้านบึงศาลา 1 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226781
2. น.ส.จินตนา  กวานดา ปลัด อบต. นาตงวฒันา 0897159827
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าผ่าง โรงเรียนบ้านป่าผ่าง 087-2132309

676 9 บ้านโพนแคน้อย 1 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226781
2. ด.ต.สมชาย  นามวชิิต นิติกร  อบต.นาตงวฒันา 0862335352
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าผ่าง โรงเรียนบ้านป่าผ่าง 087-2132309

677 10 บ้านปุ่งวฒันา 1 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226781
2. นางจินตนา  ค าสวาสด์ิ นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0819758263
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฏร์บ ารุง 089-8470033

678 11 บ้านโพนแคกลาง 1 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226781
2. น.ส.จินตนา  กวานดา ปลัด อบต. นาตงวฒันา 0897159827
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าผ่าง โรงเรียนบ้านป่าผ่าง 087-2132309

ต าบลนาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่47

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

679 1 บ้านท่าศาลา 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226728
2. นายธนายง  ส่งศรีโรจน์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0847422299
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าศาลาราษฏร์วทิยา โรงเรียนท่าศาลาราษฏร์วทิยา 087-2157461

680 2 บ้านโพนงามโคก 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226728
2. นายด ารง  เทพสอน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192854
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร 089-8413042

681 3 บ้านโพนงามท่า 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226728
2. นายสาธติ  บุตตะโคตร นักวขิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0981050402
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร 089-8413042

682 4 บ้านน้ าพุ 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226728
2. นายสมศักด์ิ  นาโควงศ์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0934548237
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าพุคุรุราษฏร์สงเคราะห์ โรงเรียนบ้านน้ าพุคุรุราษฏร์สงเคราะห์ 087-23790095

683 5 บ้านแป้น 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226728
2. นายสุพัฒ  ดาบชัยค า ปลัด อบต. บ้านแป้น 0813899588
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฏร์บ ารุง 0979894252

684 6 บ้านโพนบก 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226728
2. นายธนายง  ส่งศรีโรจน์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0847422299
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 083-3487759

685 7 บ้านจอมแจ้ง 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226728
2. นายด ารง  เทพสอน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192854
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 083-3487759

686 8 บ้านบึงประชาราษฎร์ 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226728
2. นายสาธติ  บุตตะโคตร นักวขิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0981050402
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร 089-8413042

687 9 บ้านโพนงามโคกใหม่ 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226728
2. นายสมศักด์ิ  นาโควงศ์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0934548237
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร 089-8413042

688 10 บ้านแป้นใหม่ 1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 0818226728
2. นายสุพัฒ  ดาบชัยค า ปลัด อบต. บ้านแป้น 0813899588
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฏร์บ ารุง 0979894252

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ
689 1 บ้านอ้อมแกว้ 1. พัฒนาการจังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 042-711554

2. นายจงรัก  รักษายศ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0818739547
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโพนนาแกว้ โรงเรียนอนุบาลโพนนาแกว้ 084-4492266

690 2 บ้านโพนน้อย 1. พัฒนาการจังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 042-711554
2. นายสัมฤทธิ ์ วนัทาแกว้ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192956
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนวฒันาวทิยา โรงเรียนบ้านโพนวฒันาวทิยา 081-8726356

691 3 บ้านปูพืม้ 1. พัฒนาการจังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 042-711554
2. นายกติติพงษ์  ไชยสาส์น นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0973203962
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัปลาเชือม โรงเรียนบ้านวงัปลาเชือม 087-9475525

692 4 บ้านโพนใหญ่ 1. พัฒนาการจังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 042-711554
2. นายพรทว ี เหลืองชาลี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0933528531
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนวฒันาวทิยา โรงเรียนบ้านโพนวฒันาวทิยา 081-8726356

693 5 บ้านวงัปลาเซีอม 1. พัฒนาการจังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 042-711554
2. นายชัยวชั  เวชกามา ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพน 0819642612
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัปลาเชือม โรงเรียนบ้านวงัปลาเชือม 087-9475525

694 6 บ้านนาจาน 1. พัฒนาการจังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 042-711554
2. นายจงรัก  รักษายศ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0818739547
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านนาจาน 098-5867460

ต าบลบ้านโพน อ าเภอโพนนาแก้ว โดยมี พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว โดยมี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่48

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

695 7 บ้านอ้อมแกว้น้อย 1. พัฒนาการจังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 042-711554
2. นายสัมฤทธิ ์ วนัทาแกว้ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0933192956
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านนาจาน 098-5867460

696 8 บ้านใหม่ไชยา 1. พัฒนาการจังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 042-711554
2. นายกติติพงษ์  ไชยสาส์น นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0973203962
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัปลาเชือม โรงเรียนบ้านวงัปลาเชือม 087-9475525

697 9 บ้านนาจานใหม่ 1. พัฒนาการจังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสกลนคร 042-711554
2. นายพรทว ี เหลืองชาลี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0933528531
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านนาจาน 098-5867460



หนา้ที ่49

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

698 1 บ้านกกปลาซิว 1. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว สถานีรายงานภูเขียว 042-701414
2. นายสถาพร  วงศ์อินทร์อยู่ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0870913947
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด๋ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด๋ 081-9653494

699 2 บ้านนาขี้นาค 1. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว สถานีรายงานภูเขียว 042-701414
2. นายกมลเพชร  พ่ออามาตย์ ปลัด อบต.กกปลาซิว 0833415837
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด๋ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด๋ 081-9653494

700 3 บ้านหนองครอง 1. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว สถานีรายงานภูเขียว 042-701414
2. นายอัษฎาวฒิุ  ศรีสุข นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0885485524
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองครองราษฏร์ประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองครองราษฏร์ประสงค์ 083-3454840

701 4 บ้านกกโด่ 1. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว สถานีรายงานภูเขียว 042-701414
2. นายชัยชนะ  วงศ์ประชา พนักงานเยี่ยมบ้าน
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด๋ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด๋ 081-9653494

702 5 บ้านนาผาง 1. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว สถานีรายงานภูเขียว 042-701414
2. นายวศิิษฎ์  แกว้ดี ครู กศน. ต าบล 0801993934
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด๋ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด๋ 081-9653494

703 6 บ้านโพนแพง 1. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว สถานีรายงานภูเขียว 042-701414
2. นายรุ่งเพ็ชร  แกว้มณี ก านันต าบลกกปลาซิว 0956689741
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองครองราษฏร์ประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองครองราษฏร์ประสงค์ 083-3454840

704 7 บ้านนาเจริญ 1. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว สถานีรายงานภูเขียว 042-701414
2. นายสถาพร  วงศ์อินทร์อยู่ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0870913947
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองครองราษฏร์ประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองครองราษฏร์ประสงค์ 083-3454840

705 8 บ้านโพนบก 1. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว สถานีรายงานภูเขียว 042-701414
2. นายกมลเพชร  พ่ออามาตย์ ปลัด อบต.กกปลาซิว 0833415837
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองครองราษฏร์ประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองครองราษฏร์ประสงค์ 083-3454840

706 9 บ้านโนนเจริญ 1. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว สถานีรายงานภูเขียว 042-701414
2. นายอัษฎาวฒิุ  ศรีสุข นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0885485524
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองครองราษฏร์ประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองครองราษฏร์ประสงค์ 083-3454840

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

707 1 บ้านโคกภูเกา่ 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. น.ส.ปณิตา  สรศิลป์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0999879257
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกภู โรงเรียนบ้านโคกภู 081-7685029

708 2 บ้านโคกภูใหม่ 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. จ.อ.กติติพล  บัวทะลา ปลัดเทศบาลต าบลโคกภู 0928926817
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกภู โรงเรียนบ้านโคกภู 081-7685029

709 3 บ้านยางโล้น 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. นางวภิาวดี  ทะนุการ เจ้าพนักงานเกษตรช านาญงาน 0819995544
3.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฏร์ไพบูรณ์ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฏร์ไพบูรณ์ 081-7083855

710 4 บ้านนางเต่ิง 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. นายสิทธชิัย  ไชยทองพันธ์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0878582550
3.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฏร์ไพบูรณ์ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฏร์ไพบูรณ์ 081-7083855

711 5 บ้านหนองส่าน 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. น.ส.พัชรินทร์  ชาค าใส หัวน้า กศน.ต าบล 0981015218
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูพาน โรงเรียนอนุบาลภูพาน 081-3805580

712 6 บ้านค าเพิม่ 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041

2. นายประพันธ ์ งามแสง ก านันต าบลโคกภู 0986197715

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่อนน้ าพุง โรงเรียนเขื่อนน้ าพุง 089-8416559
713 7 บ้านสวนสวรรค์ 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041

2. น.ส.ปณิตา  สรศิลป์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0999879257
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 087-8626877

ต าบลโคกภู  อ าเภอภูพาน โดยมี ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลกกปลาซิว  อ าเภอภูพาน โดยมี ผบ.สถานีรายงานภูเขียว เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร



หนา้ที ่50

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

714 8 บ้านโนนคอกววั 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. จ.อ.กติติพล  บัวทะลา ปลัดเทศบาลต าบลโคกภู 0928926817
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 087-8626877

715 9 บ้านท่าเจริญ 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. นางวภิาวดี  ทะนุการ เจ้าพนักงานเกษตรช านาญงาน 0819995544
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 087-8626877

716 10 บ้านบ่อเดือนห้า 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. นายสิทธชิัย  ไชยทองพันธ์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0878582550
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 087-8626877

717 11 บ้านหนองส่าน 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. น.ส.พัชรินทร์  ชาค าใส หัวน้า กศน.ต าบล 0981015218
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูพาน โรงเรียนอนุบาลภูพาน 081-3805580

718 12 บ้านยางโล้นสามัคคี 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. นายประพันธ ์ งามแสง ก านันต าบลโคกภู 0986197715
3.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฏร์ไพบูรณ์ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฏร์ไพบูรณ์ 081-7083855

719 13 บ้านนางเต่ิงสามัคคี 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. น.ส.ปณิตา  สรศิลป์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0999879257
3.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฏร์ไพบูรณ์ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฏร์ไพบูรณ์ 081-7083855

720 14 บ้านหนองส่านพัฒนา 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. จ.อ.กติติพล  บัวทะลา ปลัดเทศบาลต าบลโคกภู 0928926817
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูพาน โรงเรียนอนุบาลภูพาน 081-3805580

721 15 บ้านภูพาน 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. นางวภิาวดี  ทะนุการ เจ้าพนักงานเกษตรช านาญงาน 0819995544
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนเขื่อนน้ าพุง โรงเรียนเขื่อนน้ าพุง 089-8416559

722 16 บ้านยางโล้นพัฒนา 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. นายสิทธชิัย  ไชยทองพันธ์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0878582550
3.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฏร์ไพบูรณ์ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฏร์ไพบูรณ์ 081-7083855

723 17 บ้านโคกภูสามัคคี 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. น.ส.พัชรินทร์  ชาค าใส หัวน้า กศน.ต าบล 0981015218
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกภู โรงเรียนบ้านโคกภู 081-7685029

724 18 บ้านค าเพิม่ใหม่ 1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัสกลนคร สนง. การยางแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร 042-713041
2. นายประพันธ ์ งามแสง ก านันต าบลโคกภู 0986197715
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนเขื่อนน้ าพุง โรงเรียนเขื่อนน้ าพุง 089-8416559

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

725 1 บ้านสร้างค้อ 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน 0812635029,042-726616
2. นายวรา  อุปพงษ์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0811835232
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 089-9404372

726 2 บ้านสร้างค้อ 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน 0812635029,042-726616
2. นายเจริญ  รัตนวรรณนุกลู ปลัดเทศบาลต าบลสร้างค้อ 0928926817
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 089-9404372

727 3 บ้านต้อน 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน 0812635029,042-726616
2. นายชาญชัย  ภูมิศรี เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 0819656900
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ด ารงวทิย์ โรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ด ารงวทิย์ 086-8536668

728 4 บ้านนายอ 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน 0812635029,042-726616
2. นายสังคม  จันฤาไชย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0878633520
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ด ารงวทิย์ โรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ด ารงวทิย์ 086-8536668

729 5 บ้านสร้างแกว้ 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน 0812635029,042-726616
2. นายธติิธร  ศรีมาตร ครู 
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างแกว้ราษฏร์พัฒนา โรงเรียนบ้านสร้างแกว้ราษฏร์พัฒนา 080-0127964

730 6 บ้านนาค ากลาง 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน 0812635029,042-726616
2. นายมีชัย  ดีมะการ ก านันต าบลสร้างค้อ 0810500787
๓. ผู้อ านวยกรโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0885175873

ต าบลสรา้งค้อ อ าเภอภูพาน โดยมี หัวหน้าอุทยานแห่งชาตภิูพาน และหัวหน้าอุทยานภูผายล เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

731 7 บ้านใหม่พัฒนา 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน 0812635029,042-726616
2. นายวรา  อุปพงษ์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0811835232
๓. ผู้อ านวยกรโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0885175873

732 8 บ้านโนนหัวช้าง 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน 0812635029,042-726616
2. นายเจริญ  รัตนวรรณนุกลู ปลัดเทศบาลต าบลสร้างค้อ 0928926817
๓. ผู้อ านวยกรโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0885175873

733 9 บ้านภูพานทอง 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน 0812635029,042-726616
2. นายชาญชัย  ภูมิศรี เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 0819656900
๓. ผู้อ านวยกรโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0885175873

734 10 บ้านชมภูพาน 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน 0812635029,042-726616
2. นายสังคม  จันฤาไชย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0878633520
๓. ผู้อ านวยกรโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0885175873

735 11 บ้านดอนแคน 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน 0812635029,042-726616
2. นายธติิธร  ศรีมาตร ครู 
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 089-9404372

736 12 บ้านสร้างค้อ 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน 0812635029,042-726616
2. นายมีชัย  ดีมะการ ก านันต าบลสร้างค้อ 0810500787
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 089-9404372

737 13 บ้านสะพานสาม 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผายล 042-726615
2. นายวรา  อุปพงษ์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0811835232
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานสาม โรงเรียนบ้านสะพานสาม 081-2619006

738 14 บ้านจัดสรร 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผายล 042-726615
2. นายเจริญ  รัตนวรรณนุกลู ปลัดเทศบาลต าบลสร้างค้อ 0928926817
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 089-9404372

739 15 บ้านเชียงแสนพัฒนา 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผายล 042-726615
2. นายชาญชัย  ภูมิศรี เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 0819656900
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ด ารงวทิย์ โรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ด ารงวทิย์ 086-8536668

740 16 บ้านชมภูพานเหนือ 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผายล 042-726615
2. นายสังคม  จันฤาไชย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0878633520
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชมภูพาน โรงเรียนบ้านชมภูพาน 081-9545937

741 17 บ้านไทรทอง 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผายล 042-726615
2. นายธติิธร  ศรีมาตร ครู 
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ด ารงวทิย์ โรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ด ารงวทิย์ 086-8536668

742 18 บ้านโนนสวนป่า 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผายล 042-726615
2. นายมีชัย  ดีมะการ ก านันต าบลสร้างค้อ 0810500787
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ด ารงวทิย์ โรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ด ารงวทิย์ 086-8536668

743 19 บ้านโนนส าราญ 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผายล 042-726615
2. นายวรา  อุปพงษ์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0811835232
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ด ารงวทิย์ โรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ด ารงวทิย์ 086-8536668

744 20 บ้านโพธิช์ัยพัฒนา 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผายล 042-726615
2. นายเจริญ  รัตนวรรณนุกลู ปลัดเทศบาลต าบลสร้างค้อ 0928926817
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชมภูพาน โรงเรียนบ้านชมภูพาน 081-9545937

745 21 บ้านอุดมทรัพย์ 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผายล 042-726615
2. นายชาญชัย  ภูมิศรี เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 0819656900
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานสาม โรงเรียนบ้านสะพานสาม 081-2619006

746 22 บ้านชมภูพานกลาง 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผายล 042-726615
2. นายสังคม  จันฤาไชย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0878633520
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชมภูพาน โรงเรียนบ้านชมภูพาน 081-9545937

747 23 บ้านถ้ าศรีแกว้ 1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผายล 042-726615
2. นายธติิธร  ศรีมาตร ครู 
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานสาม โรงเรียนบ้านสะพานสาม 081-2619006
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

748 1 บ้านหลุบเลา 1. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร 042-747380
2. นายชัยวชั  ภูวจิิตร ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0987428785
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุบเลา โรงเรียนบ้านหลุบเลา 089-5730295

749 2 บ้านหลุบเลาน้อย 1. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร 042-747380
2. น.ส.ณิชพลัฏฐ์  อินทรสิทธิ์ ปลัด อบต. หลุบเลา 0879469056
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุบเลา โรงเรียนบ้านหลุบเลา 089-5730295

750 3 บ้านฮ่องสิม 1. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร 042-747380
2. นายเจริญ  ศรีประไหม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0816702207
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 081-2609959

751 4 บ้านด่านตึง 1. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร 042-747380
2. นายอรรถสิทธิ ์ รังศรีแกว้ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-981111
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 081-2609959

752 5 บ้านหล่ม 1. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร 042-747380
2. นางสาดดรุณี  ทิพสูตร หัวหน้า กศน.ต าบล 0933208468
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 081-2609959

753 6 บ้านจัดระเบียบ 1. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร 042-747380
2. นายวนิัย  ขันค า ก านันต าบลหลุบเลา 0933285191
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าพุงจัดระเบียบวทิยา โรงเรียนน้ าพุงจัดระเบียบวทิยา 080-8626877

754 7 บ้านกกแต้ 1. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร 042-747380
2. นายชัยวชั  ภูวจิิตร ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0987428785
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าพุงจัดระเบียบวทิยา โรงเรียนน้ าพุงจัดระเบียบวทิยา 080-8626877

755 8 บ้านน้อยโนนสวรรค์ 1. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร 042-747380
2. น.ส.ณิชพลัฏฐ์  อินทรสิทธิ์ ปลัด อบต. หลุบเลา 0879469056
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าพุงจัดระเบียบวทิยา โรงเรียนน้ าพุงจัดระเบียบวทิยา 080-8626877

756 9 บ้านฮ่องสิมพัฒนา 1. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร สถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร 081-7684711
2. นายเจริญ  ศรีประไหม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0816702207
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าพุงจัดระเบียบวทิยา โรงเรียนน้ าพุงจัดระเบียบวทิยา 080-8626877

757 10 บ้านหลุบเลาพัฒนา 1. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร สถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร 081-7684711
2. นายอรรถสิทธิ ์ รังศรีแกว้ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 042-981111
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุบเลา โรงเรียนบ้านหลุบเลา 089-5730295

758 11 บ้านน้อยตาจี 1. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร สถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร 081-7684711
2. นางสาดดรุณี  ทิพสูตร หัวหน้า กศน.ต าบล 0933208468
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุบเลา โรงเรียนบ้านหลุบเลา 089-5730295

759 12 บ้านภูน้อยพัฒนา 1. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร สถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร 081-7684711
2. นายวนิัย  ขันค า ก านันต าบลหลุบเลา 0933285191
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 081-2609959

760 13 บ้านชลประทาน 1. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร สถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร 081-7684711
2. นายชัยวชั  ภูวจิิตร ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0987428785
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 081-2609959

761 14 บ้านเสียวพัฒนา 1. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร สถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร 081-7684711
2. น.ส.ณิชพลัฏฐ์  อินทรสิทธิ์ ปลัด อบต. หลุบเลา 0879469056
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 081-2609959

762 15 บ้านหลุบเลานาจาน 1. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร สถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร 081-7684711
2. นายเจริญ  ศรีประไหม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0816702207
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุบเลา โรงเรียนบ้านหลุบเลา 089-5730295

ต าบลหลุบเลา  อ าเภอภูพาน โดยมี หัวหน้าศูนย์ปฏิบัตกิารไฟป่าสกลนคร  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

763 1 บ้านดงมะไฟ 1. นางกติติยา  จุลวฒัฑะกะ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0816618676
2. น.ส.นาตยา  ตาพู รอง ปลัด อบต. ขมิ้น
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 081-96953368

764 2 บ้านขมิ้น 1. นางกติติยา  จุลวฒัฑะกะ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0816618676
2. นางดลฤดี  เมืองสูง หัวหน้าส านักงานปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวทิยาคาร โรงเรียนศรีบุญเรืองวทิยาคาร 081-9645138

765 3 บ้านผักขะย่า 1. นางกติติยา  จุลวฒัฑะกะ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0816618676
2. นายอัครณัฐ  อุ่นจางวาง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวทิยาคาร โรงเรียนศรีบุญเรืองวทิยาคาร 081-9645138

766 4 บ้านโคกเลาะใหญ่ 1. นางกติติยา  จุลวฒัฑะกะ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0816618676
2. น.ส.มลจิลา  แสนหมู ผช.จนท.สวนสาธารณะ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเลาะวทิยาคาร โรงเรียนโคกเลาะวทิยาคาร 081-9546008

767 5 บ้านโคกเลาะน้อย 1. นางกติติยา  จุลวฒัฑะกะ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0816618676
2. น.ส.กนกวรรณ  วภักด์ิเพ็ชร ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเลาะวทิยาคาร โรงเรียนโคกเลาะวทิยาคาร 081-9546008

768 6 บ้านโพนบก 1. นางกติติยา  จุลวฒัฑะกะ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0816618676
2. น.ส.นาตยา  ตาพู รอง ปลัด อบต. ขมิ้น
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฏร์วทิยา 087-8672782

769 7 บ้านน้อยคู 1. นางกติติยา  จุลวฒัฑะกะ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0816618676
2. นางดลฤดี  เมืองสูง หัวหน้าส านักงานปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพานสหราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านพานสหราษฏร์บ ารุง 084-7920129

770 8 บ้านพาน 1. นายศักด์ิชาย  ซองทุมมินทร์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0899819524
2. นายอัครณัฐ  อุ่นจางวาง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพานสหราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านพานสหราษฏร์บ ารุง 084-7920129

771 9 บ้านประชาสุขสันต์ 1. นายศักด์ิชาย  ซองทุมมินทร์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0899819524
2. น.ส.มลจิลา  แสนหมู ผช.จนท.สวนสาธารณะ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ิ โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ิ 093-5614962

772 10 บ้านพานพัฒนา 1. นายศักด์ิชาย  ซองทุมมินทร์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0899819524
2. น.ส.กนกวรรณ  วภักด์ิเพ็ชร ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพานสหราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านพานสหราษฏร์บ ารุง 084-7920129

773 11 บ้านนาเรือง 1. นายศักด์ิชาย  ซองทุมมินทร์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0899819524
2. น.ส.นาตยา  ตาพู รอง ปลัด อบต. ขมิ้น
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 081-96953368

774 12 บ้านดงมะไฟพัฒนา 1. นายศักด์ิชาย  ซองทุมมินทร์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0899819524
2. นางดลฤดี  เมืองสูง หัวหน้าส านักงานปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 081-96953368

775 13 บ้านดงมะไฟสามัคคี 1. นายศักด์ิชาย  ซองทุมมินทร์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0899819524
2. นายอัครณัฐ  อุ่นจางวาง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภวกิา โรงเรียนอนุบาลภวกิา 089-6170823

776 14 บ้านโคกเลาะกลาง 1. นายศักด์ิชาย  ซองทุมมินทร์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (สสจ.) 0899819524
2. น.ส.มลจิลา  แสนหมู ผช.จนท.สวนสาธารณะ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเลาะวทิยาคาร โรงเรียนโคกเลาะวทิยาคาร 081-9546008

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

777 1 บ้านหนองฮูดัง 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 042-970135, 970130-135
2. นายสุริยา  โพธิศ์รี รองปลัด อบต.โคกกอ่ง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ่งสหมิตรวทิยาคาร โรงเรียนบ้านโคกกอ่งสหมิตรวทิยาคาร 087-9548788

778 2 บ้านโคกกอ่ง 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 042-970135, 970130-135
2. น.ส.ณัฐกานต์  พีระธรรม หัวหน้าส านักงานปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ่งสหมิตรวทิยาคาร โรงเรียนบ้านโคกกอ่งสหมิตรวทิยาคาร 087-9548788

ต าบลโคกก่อง  อ าเภอเมืองสกลนครโดยมี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลขมิ น  อ าเภอเมืองสกลนคร โดยมี นางกิตตยิา  จุลวัฒฑะกะ และนายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร ์เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

779 3 บ้านหนองใส 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 042-970135, 970130-135
2. นายทองเหรียญ  เดชป้องหา นิติกร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ่งสหมิตรวทิยาคาร โรงเรียนบ้านโคกกอ่งสหมิตรวทิยาคาร 087-9548788

780 4 บ้านดงแต้ 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 042-970135, 970130-135
2 น.ส.สุพิชญาภัค ราชสงค์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฏร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฏร์บ ารุง) 085-7594866

781 5 บ้านโคกสูง 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 042-970135, 970130-135
2. นายณฤทธิ ์ พรมเมือง ครู กศน. อ าเภอเมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฏร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฏร์บ ารุง) 085-7594866

782 6 บ้านบึงแดง 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 042-970135, 970130-135
2. นายสุริยา  โพธิศ์รี รองปลัด อบต.โคกกอ่ง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฏร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฏร์บ ารุง) 085-7594866

783 7 บ้านยางอาด 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 042-970135, 970130-135
2. น.ส.ณัฐกานต์  พีระธรรม หัวหน้าส านักงานปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฏร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฏร์บ ารุง) 085-7594866

784 8 บ้านโคกกอ่งใหญ่ 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 1 042-970135, 970130-135
2. นายทองเหรียญ  เดชป้องหา นิติกร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ่งสหมิตรวทิยาคาร โรงเรียนบ้านโคกกอ่งสหมิตรวทิยาคาร 087-9548788

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

785 1 บ้านง้ิวด่อน 1. คลังจังหวดัสกลนคร ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 042-711405
2. นายเฉลิมวฒิุ  ร้อยพิลา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนง้ิวด่อนราษฏร์สามัคคีบ ารุง โรงเรียนง้ิวด่อนราษฏร์สามัคคีบ ารุง 089-5751565

786 2 บ้านทับสอ 1. คลังจังหวดัสกลนคร ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 042-711405
2. น.ส.ศรีสุดา  ตุพิลา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนง้ิวด่อนราษฏร์สามัคคีบ ารุง โรงเรียนง้ิวด่อนราษฏร์สามัคคีบ ารุง 089-5751565

787 3 บ้านคูสนาม 1. คลังจังหวดัสกลนคร ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 042-711405
2. น.ส.เทพอาภรณ์  ค าชมพู นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศ์รี(ชุมชนพัฒนา) รงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศ์รี(ชุมชนพัฒนา) 089-9427375

788 4 บ้านพังเม็ก 1. คลังจังหวดัสกลนคร ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 042-711405
2. นายกอบสุข  ศรีมงคล นิติกร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนง้ิวด่อนราษฏร์สามัคคีบ ารุง โรงเรียนง้ิวด่อนราษฏร์สามัคคีบ ารุง 089-5751565

789 5 บ้านดอนหมู 1. คลังจังหวดัสกลนคร ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 042-711405
2. นายสมพงษ์  ม่อมพะเนาว์ ครู กศน. อ าเภอเมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศ์รี(ชุมชนพัฒนา) รงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศ์รี(ชุมชนพัฒนา) 089-9427375

790 6 บ้านดอนจ้อกอ้ 1. คลังจังหวดัสกลนคร ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 042-711405
2. นายเฉลิมวฒิุ  ร้อยพิลา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนง้ิวด่อนราษฏร์สามัคคีบ ารุง โรงเรียนง้ิวด่อนราษฏร์สามัคคีบ ารุง 089-5751565

791 7 บ้านโพธิศ์รี 1. คลังจังหวดัสกลนคร ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 042-711405
2. น.ส.ศรีสุดา  ตุพิลา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศ์รี(ชุมชนพัฒนา) รงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศ์รี(ชุมชนพัฒนา) 089-9427375

792 8 บ้านนายอ 1. คลังจังหวดัสกลนคร ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 042-711405
2. น.ส.เทพอาภรณ์  ค าชมพู นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนายอวฒันา โรงเรีนยนายอวฒันา 089-5751565

793 9 บ้านโพนงาม 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0801935456
2. นายกอบสุข  ศรีมงคล นิติกร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนายอวฒันา โรงเรีนยนายอวฒันา 089-5751565

794 10 บ้านนามน 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0801935456
2. นายสมพงษ์  ม่อมพะเนาว์ ครู กศน. อ าเภอเมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนายอวฒันา โรงเรีนยนายอวฒันา 089-5751565

795 11 บ้านเหล่าพังผือ 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0801935456
2. นายเฉลิมวฒิุ  ร้อยพิลา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนายอวฒันา โรงเรีนยนายอวฒันา 089-5751565

ต าบลงิ วดอ่น อ าเภอเมืองสกลนคร โดยมี คลังจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่55

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

796 12 บ้านกกกอก 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0801935456
2. น.ส.ศรีสุดา  ตุพิลา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนายอวฒันา โรงเรีนยนายอวฒันา 089-5751565

797 13 บ้านใหญ่นายอ 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0801935456
2. น.ส.เทพอาภรณ์  ค าชมพู นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนายอวฒันา โรงเรีนยนายอวฒันา 089-5751565

798 14 บ้านกกกอกใหม่ 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0801935456
2. นายกอบสุข  ศรีมงคล นิติกร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนายอวฒันา โรงเรีนยนายอวฒันา 089-5751565

799 15 บ้านธาตุดุมเหล่าทับ 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0801935456
2. นายสมพงษ์  ม่อมพะเนาว์ ครู กศน. อ าเภอเมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศ์รี(ชุมชนพัฒนา) รงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศ์รี(ชุมชนพัฒนา) 089-9427375

800 16 บ้านง้ิวด่อนใหม่ 1. หัวหน้ากลุ่มวชิาการ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0801935456
2. นายเฉลิมวฒิุ  ร้อยพิลา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศ์รี(ชุมชนพัฒนา) รงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศ์รี(ชุมชนพัฒนา) 089-9427375

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

801 1 บ้านเชียงเครือ 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกจิ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0819650381
2. น.ส.วลัภา  พรมบรรดิษฐ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฏร์รังสรรค์ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฏร์รังสรรค์ 087-2359315

802 2 บ้านโพนสวาง 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกจิ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0819650381
2. นายอนุชา  อัคศรี นักจัดการเทศกจิ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฏร์รังสรรค์ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฏร์รังสรรค์ 087-2359315

803 3 บ้านดอนเชียงบาล 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกจิ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0819650381
2. น.ส.วณัละดา หาญมนตรี นักวชิาการเกษตร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฏร์บ ารุงศิลป์ โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฏร์บ ารุงศิลป์ 089-9700756

804 4 บ้านหนองหอย 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกจิ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0819650381
2. นายชัยยา  อุปพงษ์ นักพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านหนองหอย 081-7089410

805 5 บ้านดอนเชียงคูณ 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกจิ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0819650381
2. นางนฤพร  หาญจิตต์ ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 089-2789678

806 6 บ้านหนองสนม 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกจิ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0819650381
2. น.ส.วลัภา  พรมบรรดิษฐ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฏร์บ ารุงศิลป์ โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฏร์บ ารุงศิลป์ 089-9700756

807 7 บ้านป่าหวา้น 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกจิ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0819650381
2. นายอนุชา  อัคศรี นักจัดการเทศกจิ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหวา้น โรงเรียนบ้านป่าหวา้น 081-8713295

808 8 บ้านทุ่งมน 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกจิ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0819650381
2. น.ส.วณัละดา หาญมนตรี นักวชิาการเกษตร
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 081-9743518

809 9 บ้านโคกสวา่ง 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกจิ ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0819650381
2. นายชัยยา  อุปพงษ์ นักพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 089-2789678

810 10 บ้านนาค าไฮ 1. หัวหน้ากลุ่มการคลังการบัญชี ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0892090028
2. นางนฤพร  หาญจิตต์ ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 089-2789678

811 11 บ้านโนนเบ็ญ 1. หัวหน้ากลุ่มการคลังการบัญชี ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0892090028
2. น.ส.วลัภา  พรมบรรดิษฐ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนศิริราษฏร์วทิยาคาร โรงเรียนศิริราษฏร์วทิยาคาร 091-3561165

812 12 บ้านโนนศาลา 1. หัวหน้ากลุ่มการคลังการบัญชี ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0892090028
2. นายอนุชา  อัคศรี นักจัดการเทศกจิ
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 081-9743518

ต าบลเชียงเครอื อ าเภอเมืองสกลนคร โดยมี หัวหน้ากลุ่มบรหิารการคลังและเศรษฐกิจ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่56

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

813 13 บ้านดอนเชียงบาลใหญ่ 1. หัวหน้ากลุ่มการคลังการบัญชี ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0892090028
2. น.ส.วณัละดา หาญมนตรี นักวชิาการเกษตร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฏร์บ ารุงศิลป์ โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฏร์บ ารุงศิลป์ 089-9700756

814 14 บ้านเชียงเครือวดัใหญ่ 1. หัวหน้ากลุ่มการคลังการบัญชี ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0892090028
2. นายชัยยา  อุปพงษ์ นักพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฏร์รังสรรค์ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฏร์รังสรรค์ 087-2359315

815 15 บ้านทุ่งมนพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มการคลังการบัญชี ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0892090028
2. นางนฤพร  หาญจิตต์ ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 081-9743518

816 16 บ้านป่าหวา้นทุ่งพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มการคลังการบัญชี ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0892090028
2. น.ส.วลัภา  พรมบรรดิษฐ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนนิรมลวทิยา โรงเรียนนิรมลวทิยา 087-8667352

817 17 บ้านหนองหอยใหม่ 1. หัวหน้ากลุ่มการคลังการบัญชี ส านักงานคลังจังหวดัสกลนคร 0892090028
2. นายอนุชา  อัคศรี นักจัดการเทศกจิ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านหนองหอย 081-7089410

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

818 1 บ้านเหล่ามะแงว 1. ขนส่งจังหวดัสกลนคร ส านักงานขนส่งจังหวดัสกลนคร 042-714905, 716979
2. นายจิตรกร  บุตรโคตร ปลัด อบต. ดงชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบ ารุงวทิย์ โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบ ารุงวทิย์ 086-2322437

819 2 บ้านดงชน 1. ขนส่งจังหวดัสกลนคร ส านักงานขนส่งจังหวดัสกลนคร 042-714905, 716979
2. จ.อ. ยุทธนา  สายธรรม หัวหน้าส านักานปลัดดงชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบ ารุงวทิย์ โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบ ารุงวทิย์ 086-2322437

820 3 บ้านแมด 1. ขนส่งจังหวดัสกลนคร ส านักงานขนส่งจังหวดัสกลนคร 042-714905, 716979
2. นายสิทธศัิกด์ิ  ยะตะโคตร นักพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบ ารุงวทิย์ โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบ ารุงวทิย์ 086-2322437

821 4 บ้านกดุแข้ 1. ขนส่งจังหวดัสกลนคร ส านักงานขนส่งจังหวดัสกลนคร 042-714905, 716979
2. น.ส.นฤมล  พรมไพสน  นักบริหารงานทั่วไป
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุแข้ โรงเรียนบ้านกดุแข้ 095-1684742

822 5 บ้านทามไฮ 1. ขนส่งจังหวดัสกลนคร ส านักงานขนส่งจังหวดัสกลนคร 042-714905, 716979
2. นายอุดมพล  พันธแ์กว้ ครู กศน. ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุแข้ โรงเรียนบ้านกดุแข้ 095-1684742

823 6 บ้านหนองมะเกลือ 1. ขนส่งจังหวดัสกลนคร ส านักงานขนส่งจังหวดัสกลนคร 042-714905, 716979
2. นายจิตรกร  บุตรโคตร ปลัด อบต. ดงชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 080-7668931

824 7 บ้านเหล่าละโมง 1. ขนส่งจังหวดัสกลนคร ส านักงานขนส่งจังหวดัสกลนคร 042-714905, 716979
2. จ.อ. ยุทธนา  สายธรรม หัวหน้าส านักานปลัดดงชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบ ารุงวทิย์ โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบ ารุงวทิย์ 086-2322437

825 8 บ้านโพนปอหู 1. ขนส่งจังหวดัสกลนคร ส านักงานขนส่งจังหวดัสกลนคร 042-714905, 716979
2. นายสิทธศัิกด์ิ  ยะตะโคตร นักพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 080-7668931

826 9 บ้านป่าแพง 1. ขนส่งจังหวดัสกลนคร ส านักงานขนส่งจังหวดัสกลนคร 042-714905, 716979
2. น.ส.นฤมล  พรมไพสน  นักบริหารงานทั่วไป
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 080-7668931

827 10 บ้านใหม่หนองมะเกลือ 1. ขนส่งจังหวดัสกลนคร ส านักงานขนส่งจังหวดัสกลนคร 042-714905, 716979
2. นายอุดมพล  พันธแ์กว้ ครู กศน. ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 080-7668931

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

828 1 บ้านดงมะไฟ 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-716560
2. นายไพโรจน์  พลธริาช ปลัด อบต. ดงมะไฟ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฏร์อุทิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฏร์อุทิศ 089-3764279

ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลดงชน อ าเภอเมืองสกลนคร  โดยมี ขนส่งจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่57

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

829 2 บ้านโนนกา้งปลา 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-716560
2. นายไพรลาศ  พลไชย หัวหน้าส านักปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนกา้งปลาโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโพนกา้งปลาโนนสมบูรณ์ 081-9743607

830 3 บ้านดงขวาง 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-716560
2. นายกติติพงษ์  ด่านลาพล ผอ.กองสวสัดิการสังคม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง โรงเรียนบ้านดงขวาง 081-9746896

831 4 บ้านนาแก 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-716560
2. นางวชัรี  จามน้อยพรหม รองปลัด อบต.
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแก โรงเรียนบ้านนาแก 081-8730276

832 5 บ้านนากบัแก้ 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-716560
2. น.ส.นิภาวรรณ  เหล่ือมศรี ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผิอ านวยการโรงเรียนบ้านนากบัแก้ โรงเรียนบ้านนากบัแก้ 085-4554965

833 6 บ้านเหล่านกยูง 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-716560
2. นายไพโรจน์  พลธริาช ปลัด อบต. ดงมะไฟ
๓. ผิอ านวยการโรงเรียนบ้านนากบัแก้ โรงเรียนบ้านนากบัแก้ 085-4554965

834 7 บ้านหนองไผ่ 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-716560
2. นายไพรลาศ  พลไชย หัวหน้าส านักปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 081-8712932

835 8 บ้านโพนแดง 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-716560
2. นายกติติพงษ์  ด่านลาพล ผอ.กองสวสัดิการสังคม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 081-8712932

836 9 บ้านดงน้อย 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-716560
2. นางวชัรี  จามน้อยพรหม รองปลัด อบต.
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฏร์อุทิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฏร์อุทิศ 089-3764279

837 10 บ้านโนนสมบูรณ์ 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-716560
2. น.ส.นิภาวรรณ  เหล่ือมศรี ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนกา้งปลาโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโพนกา้งปลาโนนสมบูรณ์ 081-9743607

838 11 บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-716560

2. นายไพโรจน์  พลธริาช ปลัด อบต. ดงมะไฟ

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฏร์อุทิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฏร์อุทิศ 089-3764279
839 12 บ้านหนองไผ่ 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-716560

2. นายไพรลาศ  พลไชย หัวหน้าส านักปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 081-8712932

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

840 1 บ้านท่าแร่ 1. หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0817995190
2. นางบังอร  นาคทอง ปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่วทิยา โรงเรียนท่าแร่วทิยา 081-7491988

841 2 บ้านพะโค 1. หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0817995190
2. พันจ่าเอกธนรัตน์ ธนูศร หัวหน้าส านักงานปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะโค โรงเรียนบ้านพะโค 081-9995223

842 3 บ้านท่าแร่เหนือ 1. หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0817995190
2. นายสิทธโิชค  อินธแิสน ผอ.กองสวสัดิการสังคม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่วทิยา โรงเรียนท่าแร่วทิยา 081-7491988

843 4 บ้านหนองบัวทอง 1. หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0817995190
2. น.ส.นาถชนก  ยงค าชา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่วทิยา โรงเรียนท่าแร่วทิยา 081-7491988

844 5 บ้านป่าพนาวลัย์ 1. หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0817995190
2. นายจิตรกร  อุณาพรหม ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะโค โรงเรียนบ้านพะโค 081-9995223

845 6 บ้านท่าแร่สามัคคี 1. หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0817995190
2. นางบังอร  นาคทอง ปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่วทิยา โรงเรียนท่าแร่วทิยา 081-7491988

ต าบลท่าแร ่อ าเภอเมืองสกลนคร โดยมี หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรและโครงการฯ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่58

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

846 7 บ้านท่าแร่พัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0817995190
2. พันจ่าเอกธนรัตน์ ธนูศร หัวหน้าส านักงานปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่วทิยา โรงเรียนท่าแร่วทิยา 081-7491988

847 8 บ้านสร้างแกว้สมานมิตร 1. หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0817995190
2. นายสิทธโิชค  อินธแิสน ผอ.กองสวสัดิการสังคม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะโค โรงเรียนบ้านพะโค 081-9995223

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

848 1 บ้านหนองบัวใหญ่ 1. หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0857570631
2. นายอนุศร  พรหมค าบุตร นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

849 2 บ้านโคกสวา่ง 1. หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0857570631
2. นายวกิลุ  บ ารุงภักดี นักวชิาการศึกษา

850 3 บ้านรุ่งพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0857570631
2. นายภาสกร  ยงมงคล นิติกรช านาญการ

851 4 บ้านดงพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0857570631
2. น.ส.อัยฎา  รตินรภัทร นักตรวจสอบภายใน

852 5 บ้านมะขามป้อม 1. หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 0857570631
2. นางอัญชลี  นาชัยเงิน ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

853 1 บ้านท่าเยี่ยม 1. เกษตรจังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 042-715069,  732979
2. นายเทพนิมิตร  ทองขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ าพุง โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ าพุง 087-9746078

854 2 บ้านโนนหอม 1. เกษตรจังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 042-715069,  732979
2. น.ส.วลัภา  ดาษดา หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 081-8787213

855 3 บ้านไผ่ล้อม 1. เกษตรจังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 042-715069,  732979
2. น.ส.วรรณพร  โพธิศ์รี หน. ส่วนศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 081-8787213

856 4 บ้านห้วยปลาใย 1. เกษตรจังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 042-715069,  732979
2. นางเอียมอร  ข้อสกลุ จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวทิยา โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวทิยา 085-6423194

857 5 บ้านโพนนาไก่ 1. เกษตรจังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 042-715069,  732979
2. น.ส.เกศรินทร์  หาญมนตรี ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวทิยา โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวทิยา 085-6423194

858 6 บ้านดงต้อง 1. เกษตรจังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 042-715069,  732979
2. นายเทพนิมิตร  ทองขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวทิยา โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวทิยา 085-6423194

859 7 บ้านแคมพุง 1. เกษตรจังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 042-715069,  732979
2. น.ส.วลัภา  ดาษดา หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ าพุง โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ าพุง 087-9746078

860 8 บ้านหนองจี่เต่า 1. เกษตรจังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 042-715069,  732979
2. น.ส.วรรณพร  โพธิศ์รี หน. ส่วนศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ าพุง โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ าพุง 087-9746078

861 9 บ้านค าผักแพว 1. เกษตรจังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 042-715069,  732979
2. นางเอียมอร  ข้อสกลุ จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนผักแผวบ ารุงวทิยา โรงเรียนผักแผวบ ารุงวทิยา 085-6091122,088-5659770

ต าบลโนนหอม อ าเภอเมืองสกลนคร โดยมี เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลธาตนุาเวง อ าเภอเมืองสกลนคร โดยมี หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่59

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

862 10 บ้านโพนยางค า 1. เกษตรจังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 042-715069,  732979
2. น.ส.เกศรินทร์  หาญมนตรี ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนยางค า กรป.กลางพัฒนา โรงเรียนบ้านโพนยางค า กรป.กลางพัฒนา 081-9746078

863 11 บ้านโนนหอมใหม่ 1. เกษตรจังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 042-715069,  732979
2. นายเทพนิมิตร  ทองขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 081-8787213

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

864 1 บ้านพังขวา้งใต้ 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. นายสุระศักด์ิ  งอยจันทร์ศรี รองปลัด อบต. พังขวา้ง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนพังขวา้งเหนือ 909กรป.กลางอุปถัมภ์ โรงเรียนพังขวา้งเหนือ 909กรป.กลางอุปถัมภ์ 084-95222908

865 2 บ้านพังขวา้งเหนือ 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. นายอาวธุ  อาจหาญ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนพังขวา้งเหนือ 909กรป.กลางอุปถัมภ์ โรงเรียนพังขวา้งเหนือ 909กรป.กลางอุปถัมภ์ 084-95222908

866 3 บ้านดงขุมข้าว 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. นายเรืองศักด์ิ  วงศรีดา นิติกร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 089-9374821

867 4 บ้านห้วยทราย 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. น.ส.วจิิตรา  พันธอุอน ผอ.กองการศึกษา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทรายวทิยา โรงเรียนห้วยทรายวทิยา 081-9542629

868 5 บ้านหนองยาง 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. นายสายันต์  เมืองทอง ครู กศน.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทรายวทิยา โรงเรียนห้วยทรายวทิยา 081-9542629

869 6 บ้านดงยอ 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. นายสุระศักด์ิ  งอยจันทร์ศรี รองปลัด อบต. พังขวา้ง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 089-9374821

870 7 บ้านโนนชลประทาน 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. นายอาวธุ  อาจหาญ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทรายวทิยา โรงเรียนห้วยทรายวทิยา 081-9542629

871 8 บ้านโนนสวรรค์ 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. นายเรืองศักด์ิ  วงศรีดา นิติกร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วทิย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วทิย์ 087-2132309

872 9 บ้านหนองปลาดุก 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. น.ส.วจิิตรา  พันธอุอน ผอ.กองการศึกษา
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวทิยา โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวทิยา 081-2625606

873 10 บ้านดงสมบูรณ์ 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. นายสายันต์  เมืองทอง ครู กศน.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วทิย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วทิย์ 087-2132309

874 11 บ้านหนองบัวสามัคคี 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. นายสุระศักด์ิ  งอยจันทร์ศรี รองปลัด อบต. พังขวา้ง
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวทิยา โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวทิยา 081-2625606

875 12 บ้านกลาง 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. นายอาวธุ  อาจหาญ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังขวา้งวฒันศิลป์ โรงเรียนบ้านพังขวา้งวฒันศิลป์ 081-2663576

876 13 บ้านโนนสูง 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. นายเรืองศักด์ิ  วงศรีดา นิติกร
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวทิยา โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวทิยา 081-2625606

877 14 บ้านดงขุมข้าวใต้ 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0856808322
2. น.ส.วจิิตรา  พันธอุอน ผอ.กองการศึกษา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 089-9374821

ต าบลพังขว้าง อ าเภอเมืองสกลนคร โดยมี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่60

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

878 1 บ้านนาลาย 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0897102983
2. จ่าเอกยุทธศักด์ิ  บษนาม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 087-8761250

879 2 บ้านดอนแกว้ 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0897102983
2. นายนิรัน  วนันาพ่อ นักวชิาการศึกษา
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 087-8761250

880 3 บ้านอีเลิศ 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0897102983
2. น.ส.วนัวสิาข์  ไขลายหงส์ นิติกร
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 087-8761250

881 4 บ้านหนองห้าง 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0897102983
2. นายนิมิต  แสงวงค์ นักตรวจสอบภายใน
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 087-8761250

882 5 บ้านกดุจิก 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0897102983
2. น.ส.อนทรสุดาวดี  แสงพรมชารี ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฏร์ผดุงศิลป์ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฏร์ผดุงศิลป์ 081-7999448

883 6 บ้านดอนเปลือย 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0897102983
2. จ่าเอกยุทธศักด์ิ  บษนาม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฏร์ผดุงศิลป์ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฏร์ผดุงศิลป์ 081-7999448

884 7 บ้านม่วงลาย 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0897102983
2. นายนิรัน  วนันาพ่อ นักวชิาการศึกษา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฏร์ผดุงศิลป์ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฏร์ผดุงศิลป์ 081-7999448

885 8 บ้านโคกลาย 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0897102983
2. น.ส.วนัวสิาข์  ไขลายหงส์ นิติกร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฏร์ผดุงศิลป์ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฏร์ผดุงศิลป์ 081-7999448

886 9 บ้านม่วงลาย 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0897102983
2. นายนิมิต  แสงวงค์ นักตรวจสอบภายใน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฏร์ผดุงศิลป์ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฏร์ผดุงศิลป์ 081-7999448

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

887 1 บ้านนาหมาโป้ 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0816308678
2. นายประสิทธิ ์ สกนรัตน์ ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฏรอุทิศวทิยายน) โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฏรอุทิศวทิยายน) 084-8470550

888 2 บ้านท่าม่วง 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0816308678
2. นายอิสรา  บุญธพิันธ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 084-7858390

889 3 บ้านทุ่งมั่ง 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0816308678
2. นายอนุชา  ศรีวะโสภา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 084-7858390

890 4 บ้านดอนแคน 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0816308678
2. นายนิรุตธิ ์ ทองใบใหญ่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฏร์ผดุงวทิย์) โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฏร์ผดุงวทิย์) 090-8581516

891 5 บ้านสายปลาหลาย 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0816308678
2. น.ส.กญัติกา  ศรีเทียน ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฏร์ผดุง) โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฏร์ผดุง) 081-9661898

892 6 บ้านหนองลาดน้อย 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0816308678
2. นายประสิทธิ ์ สกนรัตน์ ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฏร์ผดุง) โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฏร์ผดุง) 081-9661898

893 7 บ้านหนองลาด 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0816308678
2. นายอิสรา  บุญธพิันธ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฏร์ผดุงวทิย์) โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฏร์ผดุงวทิย์) 090-8581516

ต าบลหนองลาด อ าเภอเมืองสกลนคร โดยมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร โดยมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่61

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

894 8 บ้านหนองลาดใต้ 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0816308678
2. นายอนุชา  ศรีวะโสภา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฏร์ผดุงวทิย์) โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฏร์ผดุงวทิย์) 090-8581516

895 9 บ้านดอนสัมพันธ์ 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0816308678
2. นายนิรุตธิ ์ ทองใบใหญ่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 086-2414936

896 10 บ้านดอนแคนใต้ 1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0816308678
2. น.ส.กญัติกา  ศรีเทียน ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฏร์ผดุงวทิย์) โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฏร์ผดุงวทิย์) 090-8581516

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

897 1 บ้านศรีวชิา 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0898404646
2. น.ส.ณฐ  หอมจันทร์ รอง ปลัด อบต. ห้วยยาง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีวชิา(คุรุราษฏร์อุทิศ) โรงเรียนบ้านศรีวชิา(คุรุราษฏร์อุทิศ) 089-8417311

898 2 บ้านห้วยยาง 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0898404646
2. นางวจิิตรตรา  ประชาชติ หัวหน้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีวชิา(คุรุราษฏร์อุทิศ) โรงเรียนบ้านศรีวชิา(คุรุราษฏร์อุทิศ) 089-8417311

899 3 บ้านนาขาม 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0898404646
2. นางวไิลวลัย์  บุญสะอาด นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเนาวส์าขานาขาม โรงเรียนบ้านพะเนาวส์าขานาขาม 083-3378325

900 4 บ้านนาค า 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0898404646
2. นายคันธรักษ์  ศิริขันธ์ ผู้ช่วยนักวชิาการเกษตร
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร โรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร 081-9646037

901 5 บ้านบอน 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0898404646
2. นายเฉลิมพล  พลสีดา ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเนาวส์าขานาขาม โรงเรียนบ้านพะเนาวส์าขานาขาม 083-3378325

902 6 บ้านเหล่า 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0898404646
2. น.ส.ณฐ  หอมจันทร์ รอง ปลัด อบต. ห้วยยาง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเนาวร์าษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านพะเนาวร์าษฏร์บ ารุง 083-3578328

903 7 บ้านพะเนาว์ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0898404646
2. นางวจิิตรตรา  ประชาชติ หัวหน้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเนาวร์าษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านพะเนาวร์าษฏร์บ ารุง 083-3578328

904 8 บ้านลาดกะเฌอ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0898404646
2. นางวไิลวลัย์  บุญสะอาด นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฏร์ชูวทิย์) โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฏร์ชูวทิย์) 081-8720112

905 9 บ้านม่วง 1. หัวหน้ากลุ่มรักษาพืช ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0818735397
2. นายคันธรักษ์  ศิริขันธ์ ผู้ช่วยนักวชิาการเกษตร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเนาวร์าษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านพะเนาวร์าษฏร์บ ารุง 083-3578328

906 10 บ้านนานกเค้า 1. หัวหน้ากลุ่มรักษาพืช ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0818735397
2. นายเฉลิมพล  พลสีดา ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร โรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร 081-9646037

907 11 บ้านหนองบัวทอง 1. หัวหน้ากลุ่มรักษาพืช ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0818735397
2. น.ส.ณฐ  หอมจันทร์ รอง ปลัด อบต. ห้วยยาง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเนาวร์าษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านพะเนาวร์าษฏร์บ ารุง 083-3578328

908 12 บ้านลาดสมบูรณ์ 1. หัวหน้ากลุ่มรักษาพืช ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0818735397
2. นางวจิิตรตรา  ประชาชติ หัวหน้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฏร์ชูวทิย์) โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฏร์ชูวทิย์) 081-8720112

909 13 บ้านคลองไผ่พัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มรักษาพืช ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0818735397
2. นางวไิลวลัย์  บุญสะอาด นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเนาวร์าษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านพะเนาวร์าษฏร์บ ารุง 083-3578328

910 14 บ้านหนองแฝกพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มรักษาพืช ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0818735397
2. นายคันธรักษ์  ศิริขันธ์ ผู้ช่วยนักวชิาการเกษตร
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฏร์ชูวทิย์) โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฏร์ชูวทิย์) 081-8720112

ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร โดยมี หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่62

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

911 15 บ้านท่าวดัน้อยทุ่งพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มรักษาพืช ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0818735397
2. นายเฉลิมพล  พลสีดา ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร โรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร 081-9646037

912 16 บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ 1. หัวหน้ากลุ่มรักษาพืช ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 0818735397
2. นางวจิิตรตรา  ประชาชติ หัวหน้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฏร์ชูวทิย์) โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฏร์ชูวทิย์) 081-8720112

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

913 1 บ้านหนองแคน 1. ปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 042-711756
2. นายสมชาย  แสงวงค์ รองปลัดเทศบาลเหล่าปอแดง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฏร์วทิยา 081-8724814

914 2 บ้านหนองแดง 1. ปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 042-711756
2. นางหวานเย็น  แสนหมู หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฏร์วทิยา โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฏร์วทิยา 081-8724814

915 3 บ้านท่าวดัเหนือ 1. ปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 042-711756
2. นายทรงศักด์ิ  ทรงเล็กสิงห์ หัวหน้าฝ่ายโยธา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าวดั(คุรุราษฏร์บ ารุงวทิย์) โรงเรียนบ้านท่าวดั(คุรุราษฏร์บ ารุงวทิย์) 089-84156377

916 4 บ้านกกส้มโฮง 1. ปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 042-711756
2. นางพัชราภา  เมธาวี จนท.ตรวจสอบภายใน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าวดั(คุรุราษฏร์บ ารุงวทิย์) โรงเรียนบ้านท่าวดั(คุรุราษฏร์บ ารุงวทิย์) 089-84156377

917 5 บ้านหนองสระ 1. ปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 042-711756
2. นางวลิาพร  ใยวงัหน้า ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ โรงเรียนบ้านหนองสระ

918 6 บ้านเหล่าปอแดง 1. ปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 042-711756
2. นายสมชาย  แสงวงค์ รองปลัดเทศบาลเหล่าปอแดง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 083-3578488

919 7 บ้านหนองปลาน้อย 1. ปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 042-711756
2. นางหวานเย็น  แสนหมู หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 083-3578488

920 8 บ้านดอนยาง 1. ปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 042-711756
2. นายทรงศักด์ิ  ทรงเล็กสิงห์ หัวหน้าฝ่ายโยธา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวทิย์) โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวทิย์) 081-7087439

921 9 บ้านท่าวดัใต้ 1. ปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 042-711756
2. นางพัชราภา  เมธาวี จนท.ตรวจสอบภายใน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 083-3578488

922 10 บ้านดอนกกยาง 1. ปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 042-711756
2. นางวลิาพร  ใยวงัหน้า ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวทิย์) โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวทิย์) 081-7087439

923 11 บ้านดอนยางใต้ 1. ปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 042-711756
2. นายสมชาย  แสงวงค์ รองปลัดเทศบาลเหล่าปอแดง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวทิย์) โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวทิย์) 081-7087439

924 12 บ้านกกกะพุง 1. ปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 042-711756
2. นางหวานเย็น  แสนหมู หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวทิย์) โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวทิย์) 081-7087439

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

925 1 บ้านดอนเสาธง 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 0815447202
2. นายณรงค์  ภูน้ าไสย ปลัดเทศบาลต าบลฮางโฮง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศบ ารุง โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศบ ารุง 089-4182816

926 2 บ้านชะโนด 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 0815447202
2. นายอดิศักด์ิ  นานาวนั รองปลัดเทศบาล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครธรุกจิบัณฑิต โรงเรียนสกลนครธรุกจิบัณฑิต 084-7947898

 ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมืองสกลนคร  โดยมี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมืองสกลนคร โดยมี ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่63

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

927 3 บ้านหนองกงุ 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 0815447202
2. นายมีแสง  อินธแิสน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศบ ารุง โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศบ ารุง 089-4182816

928 4 บ้านน้อยจอมศรี 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 0815447202
2. นายศิริชัย พลมีเดช หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 081-9669199

929 5 บ้านฮางโฮง 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 0815447202
2. น.ส.สุรีรัตน์  สุขษาเกษ ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศบ ารุง โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศบ ารุง 089-4182816

930 6 บ้านนาดอกไม้ 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 0815447202
2. นายณรงค์  ภูน้ าไสย ปลัดเทศบาลต าบลฮางโฮง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวทิยา โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวทิยา 083-3561016

931 7 บ้านดอนตาลโง๊ะ 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 0815447202
2. นายอดิศักด์ิ  นานาวนั รองปลัดเทศบาล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวทิยา โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวทิยา 083-3561016

932 8 บ้านดอนกระเล็น 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 0815447202
2. นายมีแสง  อินธแิสน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฏร์บ ารุง 098-0976301

933 9 บ้านหนองศาลา 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 0815447202
2. นายศิริชัย พลมีเดช หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฏร์บ ารุง 098-0976301

934 10 บ้านน้อยจอมศรีใหม่ 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 0815447202

2. น.ส.สุรีรัตน์  สุขษาเกษ ครู กศน. อ.เมืองสกลนคร

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 081-9669199
935 11 บ้านหนองแหวนพัฒนา 1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 0815447202

2. นายณรงค์  ภูน้ าไสย ปลัดเทศบาลต าบลฮางโฮง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฏร์บ ารุง 098-0976301
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

936 1 บ้านกดุเรือค า 1. พาณิชย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพาณิชย์จังหวดัสกลนคร 042-711277, 711036
2. นายประพงษ์  ฮาบสุวรรณ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุเรือค า โรงเรียนกดุเรือค า 089-8424706,042-794143

937 2 บ้านพัฒนา 1. พาณิชย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพาณิชย์จังหวดัสกลนคร 042-711277, 711036
2. วา่ที่ร้อยตรี วชัระ  สระแจ่ม ปลัดเทศบาลต าบลกดุเรือค า 0936494153
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุเรือค า โรงเรียนกดุเรือค า 089-8424706,042-794143

938 3 บ้านสันติสุข 1. พาณิชย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพาณิชย์จังหวดัสกลนคร 042-711277, 711036
2. นายบุญชง  บังพะจาร นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุเรือค า โรงเรียนกดุเรือค า 089-8424706,042-794143

939 4 บ้านสามัคคี 1. พาณิชย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพาณิชย์จังหวดัสกลนคร 042-711277, 711036
2. น.ส.อมรรัตน์  ธนู นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุเรือค า โรงเรียนกดุเรือค า 089-8424706,042-794143

940 5 บ้านจ าปาดง 1. พาณิชย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพาณิชย์จังหวดัสกลนคร 042-711277, 711036
2. นายสมพงค์  ศรีไชย ก านัน 0878673328
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ าปาดง โรงเรียนบ้านจ าปาดง 081-2607207,042764199

941 6 บ้านจ าปาดงเหนือ 1. พาณิชย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพาณิชย์จังหวดัสกลนคร 042-711277, 711036
2. นายประพงษ์  ฮาบสุวรรณ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ าปาดง โรงเรียนบ้านจ าปาดง 081-2607207,042764199

942 7 บ้านห้วยน้ าเที่ยง 1. พาณิชย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพาณิชย์จังหวดัสกลนคร 042-711277, 711036
2. วา่ที่ร้อยตรี วชัระ  สระแจ่ม ปลัดเทศบาลต าบลกดุเรือค า 0936494153
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าเที่ยง โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเที่ยง 084-4720471,042-702418

943 8 บ้านดงป่าแดง 1. พาณิชย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพาณิชย์จังหวดัสกลนคร 042-711277, 711036
2. นายบุญชง  บังพะจาร นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าเที่ยง โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเที่ยง 084-4720471,042-702418

944 9 บ้านฮ่องไร่ 1. พาณิชย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพาณิชย์จังหวดัสกลนคร 042-711277, 711036
2. น.ส.อมรรัตน์  ธนู นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าเที่ยง โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเที่ยง 084-4720471,042-702418

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

945 1 บ้านขัวกา่ย 1. ประมงจังหวดัสกลนคร ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 042-713664
2. นายวรีะ  มุ่งมาตร ปลัด อบต. ขัวกา่ย 0862226146
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขัวกา่ย โรงเรียนบ้านขัวกา่ย 081-0483694

946 2 บ้านโคกผักหวาน 1. ประมงจังหวดัสกลนคร ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 042-713664
2. นายวเิศษ  ศรีเวยีงธวชั นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขัวกา่ย โรงเรียนบ้านขัวกา่ย 081-0483694

947 3 บ้านโนนสวา่ง 1. ประมงจังหวดัสกลนคร ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 042-713664
2. น.ส.วรรณศิริ ตามประกอบ อาสาพัฒนาชุมชน
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขาม โรงเรียนบ้านขาม 081-6014497

948 4 บ้านขาม 1. ประมงจังหวดัสกลนคร ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 042-713664
2. นางละเอียด  จักรบุตร ครูอาสาสมัคร กศน.
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขาม โรงเรียนบ้านขาม 081-6014497

949 5 บ้านวงัเวนิ 1. ประมงจังหวดัสกลนคร ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 042-713664
2. นายชัยวฒัน์  จันทร์แกน่ ก านัน 0868550723
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัเวนิ โรงเรียนบ้านวงัเวนิ 086-2203439,042-790676

950 6 บ้านโนนง้ิว 1. ประมงจังหวดัสกลนคร ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 042-713664
2. นายวรีะ  มุ่งมาตร ปลัด อบต. ขัวกา่ย 0862226146
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัเวนิ โรงเรียนบ้านวงัเวนิ 086-2203439,042-790676

951 7 บ้านหนองนาแซง 1. ประมงจังหวดัสกลนคร ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 042-713664
2. นายวเิศษ  ศรีเวยีงธวชั นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกถาวร โรงเรียนบ้านโคกถาวร

ต าบลขัวก่าย  อ าเภอวานรนิวาส โดยมี ประมงจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลกุดเรอืค า  อ าเภอวานรนิวาส โดยมี พาณิชย์จังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร



หนา้ที ่65

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

952 8 บ้านโคกถาวร 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 0819741498
2. น.ส.วรรณศิริ ตามประกอบ อาสาพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกถาวร โรงเรียนบ้านโคกถาวร

953 9 บ้านส้งเปลือย 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 0819741498
2. นางละเอียด  จักรบุตร ครูอาสาสมัคร กศน.
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้งเปือย โรงเรียนบ้านส้งเปือย 0804196597,042-756923

954 10 บ้านขัวกา่ยสอง 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 0819741498
2. นายชัยวฒัน์  จันทร์แกน่ ก านัน 0868550723
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขัวกา่ย โรงเรียนบ้านขัวกา่ย 081-0483694

955 11 บ้านหนองแวง 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 0819741498
2. นายวรีะ  มุ่งมาตร ปลัด อบต. ขัวกา่ย 0862226146
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้งเปือย โรงเรียนบ้านส้งเปือย 0804196597,042-756923

956 12 บ้านส้งเปลือยสอง 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 0819741498
2. นายวเิศษ  ศรีเวยีงธวชั นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้งเปือย โรงเรียนบ้านส้งเปือย 0804196597,042-756923

957 13 บ้านส้งเปลือยสาม 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 0819741498
2. น.ส.วรรณศิริ ตามประกอบ อาสาพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้งเปือย โรงเรียนบ้านส้งเปือย 0804196597,042-756923

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

958 1 บ้านคอนสวรรค์ 1. สหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-711671
2. นางนงค์ลักษณ์  ดกเอียร์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 088-3127500,042-790627

959 2 บ้านคอนสาย 1. สหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-711671
2. นายฉันทพงษ์  ฤาชัยราม ปลัด อบต.คอนสวรรค์ 0817682068
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 088-3127500,042-790627

960 3 บ้านคอนศรี 1. สหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-711671
2. นายศักดา  ธงชัย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 088-3127500,042-790627

961 4 บ้านบะสะแบง 1. สหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-711671
2. นางสุจิน  ขันธปุัทม์ นักวชิาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 088-3127500,042-790627

962 5 บ้านนาโพธิ์ 1. สหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-711671
2. นายอุทัย  พลีรัมย์ ก านัน 0818713648
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 085-7391200,042-790628

963 6 บ้านหนองสะโน 1. สหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-711671
2. นางนงค์ลักษณ์  ดกเอียร์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 085-7391200,042-790628

964 7 บ้านโพธิท์อง 1. สหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-711671
2. นายฉันทพงษ์  ฤาชัยราม ปลัด อบต.คอนสวรรค์ 0817682068
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 085-7391200,042-790628

965 8 บ้านหนองมะเกลือ 1. สหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-711671
2. นายศักดา  ธงชัย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 085-7391200,042-790628

966 9 บ้านโพธิเ์งิน 1. สหกรณ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 042-711671
2. นางสุจิน  ขันธปุัทม์ นักวชิาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 085-7391200,042-790628

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

967 1 บ้านคูสะคาม 1. ปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-714781, 716517
2. นายทว ี จันทรเสนา ปลัดเทศบาลต าบลคูสะคาม 0879488839
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูสะคาม โรงเรียนบ้านคูสะคาม 081-3820420,042-720101

ต าบลคูสะคาม  อ าเภอวานรนิวาส โดยมี ปฏิรปูที่ดนิจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอวานรนิวาส โดยมี สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

968 2 บ้านหนองปลาหมัด 1. ปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-714781, 716517
2.นายวรีะพล  พิณทอง รองปลัดเทศบาลต าบลคูสะคาม 0855955567
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 081-8736623,042-702414

969 3 บ้านหาดทรายมูล 1. ปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-714781, 716517
2. นายพรทิพย์  คมเฉียบ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูสะคาม โรงเรียนบ้านคูสะคาม 081-3820420,042-720101

970 4 บ้านค าเจริญ 1. ปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-714781, 716517
2. นายทววีฒัน์  ขันธปุัทม์ นักวชิาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ 0812664424
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเจริญสามแยกราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านค าเจริญสามแยกราษฏร์บ ารุง 081-3806358,042-764162

971 5 บ้านโคกแสง 1. ปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-714781, 716517
2. นายเฉลิมศิลป์  ปกครอง ก านัน 0843913161
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแสง โรงเรียนบ้านโคกแสง 081-7693632,042-702443

972 6 บ้านสามแยกขันอาสา 1. ปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-714781, 716517
2. นายทว ี จันทรเสนา ปลัดเทศบาลต าบลคูสะคาม 0879488839
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเจริญสามแยกราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านค าเจริญสามแยกราษฏร์บ ารุง 081-3806358,042-764162

973 7 บ้านหนองบัวงาม 1. ปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-714781, 716517
2.นายวรีะพล  พิณทอง รองปลัดเทศบาลต าบลคูสะคาม 0855955567
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 081-8736623,042-702414

974 8 บ้านแสงอรุณ 1. ปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-714781, 716517
2. นายพรทิพย์  คมเฉียบ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 081-8736623,042-702414

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

975 1 บ้านยางค า 1.  แรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-712564, 712819
2. สตอ.สุรศักด์ิ  น้อยบาท ปลัด อบต.เด่ือศรีคันไชย 0879515458
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางค า โรงเรียนบ้านยางค า 081-0480416

976 2 บ้านเด่ือศรีคันไชย 1.  แรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-712564, 712819
2. นายสุรพันธ ์ หอมแพน นักวชิาการส่งเสริมสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย โรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย 081-7494881,042-706256

977 3 บ้านโพธิต์าก 1.  แรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-712564, 712819
2. นางประภาพันธ ุ ฐานวเิศษ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิต์าก โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิต์าก 081-7683575,042702002

978 4 บ้านโนนแพง 1.  แรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-712564, 712819
๒. น.ส.ทรงยุพา  สุ่มมาตย์ ครู กศน.
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแพง โรงเรียนบ้านโนนแพง 085-6823015,042-706258

979 5 บ้านขุนภูมิ 1.  แรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-712564, 712819
๒. น้อยตรี ปรีชา พงศ์ชีวนันท์ ก านัน 0833419203
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนภูมิ โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 089-2801643,042-706257

980 6 บ้านท่าแร่ 1.  แรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-712564, 712819
2. สตอ.สุรศักด์ิ  น้อยบาท ปลัด อบต.เด่ือศรีคันไชย 0879515458
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย โรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย 081-7494881,042-706256

981 7 บ้านโคกกอ่ง 1.  แรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-712564, 712819
2. นายสุรพันธ ์ หอมแพน นักวชิาการส่งเสริมสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย โรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย 081-7494881,042-706256

982 8 บ้านโคกส าราญ 1.  แรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-712564, 712819
2. นางประภาพันธ ุ ฐานวเิศษ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิต์าก โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิต์าก 081-7683575,042702002

983 9 บ้านโคกไพศาล 1.  แรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-712564, 712819
น.ส.ทรงยุพา  สุ่มมาตย์ ครู กศน.
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแพง โรงเรียนบ้านโนนแพง 085-6823015,042-706258

984 10 บ้านปานเจริญ 1. สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 042-732158, 711088
น้อยตรี ปรีชา พงศ์ชีวนันท์ ก านัน 0833419203
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแพง โรงเรียนบ้านโนนแพง 085-6823015,042-706258

ต าบลเดื่อศรคัีนไชย  อ าเภอวานรนิวาส โดยมี แรงงานจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่67

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

985 11 บ้านเนินโพธิท์อง 1. สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 042-732158, 711088
2. สตอ.สุรศักด์ิ  น้อยบาท ปลัด อบต.เด่ือศรีคันไชย 0879515458
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิต์าก โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิต์าก 081-7683575,042702002

986 12 บ้านขุนเจริญ 1. สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 042-732158, 711088
2. นายสุรพันธ ์ หอมแพน นักวชิาการส่งเสริมสาธารณสุขช านาญการ
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนภูมิ โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 089-2801643,042-706257

987 13 บ้านค าหมูน 1. สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 042-732158, 711088
2. นางประภาพันธ ุ ฐานวเิศษ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแพง โรงเรียนบ้านโนนแพง 085-6823015,042-706258

988 14 บ้านสระพังทอง 1. สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 042-732158, 711088
น.ส.ทรงยุพา  สุ่มมาตย์ ครู กศน.
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแพง โรงเรียนบ้านโนนแพง 085-6823015,042-706258

989 15 บ้านท่าเด่ือ 1. สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 042-732158, 711088
น้อยตรี ปรีชา พงศ์ชีวนันท์ ก านัน 0833419203
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย โรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย 081-7494881,042-706256

990 16 บ้านค าเจริญ 1. สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 042-732158, 711088
2. สตอ.สุรศักด์ิ  น้อยบาท ปลัด อบต.เด่ือศรีคันไชย 0879515458
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย โรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย 081-7494881,042-706256

991 17 บ้านขุนภูมิ 1. สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สน. 042-732158, 711088
2. นายสุรพันธ ์ หอมแพน นักวชิาการส่งเสริมสาธารณสุขช านาญการ
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนภูมิ โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 089-2801643,042-706257

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

992 1 บ้านธาตุ 1. ประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร ส านักงานประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร 042-733249, 733787
2. นายวสิิทธิ ์ สุทธอิาจ นักวชิาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ 0807413527
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุตาลเด่ียว โรเงรียนบ้านธาตุตาลเด่ียว 089-2744407,042-756920

993 2 บ้านตาลเด่ียว 1. ประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร ส านักงานประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร 042-733249, 733787
2. จ่าสิบเอกอิทธฤิทธิ ์ ปลัดกอง เสมียนสัสดี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุตาลเด่ียว โรเงรียนบ้านธาตุตาลเด่ียว 089-2744407,042-756920

994 3 บ้านหนองตากวย 1. ประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร ส านักงานประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร 042-733249, 733787

2. นายทัศนะ  เปล่ียนเอก นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตากวย โรงเรียนบ้านหนองตากวย 086-2249445,042-756766

995 4 บ้านท่าเยี่ยม 1. ประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร ส านักงานประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร 042-733249, 733787
2. น.ส.จิตติภรณ์  บุตราช นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0998478835
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 083-1450888,042-756902

996 5 บ้านโนนคอม 1. ประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร ส านักงานประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร 042-733249, 733787
2. นายอุดม  แสนพันนา ก านันต าบลธาตุ 0933261814
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 083-1450888,042-756902

997 6 บ้านโนนแต้ 1. ประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร ส านักงานประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร 042-733249, 733787

2. นายวสิิทธิ ์ สุทธอิาจ นักวชิาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ 0807413527
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 083-3445145,042-756901

998 7 บ้านท่าศรีไคล 1. ประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร ส านักงานประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร 042-733249, 733787
2. จ่าสิบเอกอิทธฤิทธิ ์ ปลัดกอง เสมียนสัสดี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าศรีไคล โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล 086-2340005,042-756917

999 8 บ้านนาอวนน้อย 1. ประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร ส านักงานประกนัสังคมจังหวดัสกลนคร 042-733249, 733787
2. นายทัศนะ  เปล่ียนเอก นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอวนน้อย โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 081-9640982,042-756893

1000 9 บ้านหนองฮาง 1. จัดหางานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 042-714778-9, 733913

2. น.ส.จิตติภรณ์  บุตราช นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0998478835

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง โรงเรียนบ้านหนองฮาง 087-9494665,042790668

ต าบลธาต ุ อ าเภอวานรนิวาส โดยมี ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร และจัดหางานจังหวัดสกลนคร  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่68

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1001 10 บ้านวงัหวา้ 1. จัดหางานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 042-714778-9, 733913

2. นายอุดม  แสนพันนา ก านันต าบลธาตุ 0933261814

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัหวา้ โรงเรียนบ้านวงัหวา้ 085-6429470,042-756921
1002 11 บ้านโคกสวา่ง 1. จัดหางานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 042-714778-9, 733913

2. นายวสิิทธิ ์ สุทธอิาจ นักวชิาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ 0807413527
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสวา่ง โรงเรียนบ้านโคกสวา่ง 089-9635708

1003 12 บ้านโคกกลาง 1. จัดหางานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 042-714778-9, 733913

2. จ่าสิบเอกอิทธฤิทธิ ์ ปลัดกอง เสมียนสัสดี

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนบ้านโคกกลาง 087-2131620,042-756894

1004 13 บ้านห้วยไร่ 1. จัดหางานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 042-714778-9, 733913

2. นายทัศนะ  เปล่ียนเอก นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 083-3445145,042-756901
1005 14 บ้านธาตุใหม่พัฒนา 1. จัดหางานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 042-714778-9, 733913

2. น.ส.จิตติภรณ์  บุตราช นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0998478835
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุตาลเด่ียว โรเงรียนบ้านธาตุตาลเด่ียว 089-2744407,042-756920

1006 15 บ้านหนองฮางน้อย 1. จัดหางานจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดหางานจังหวดัสกลนคร 042-714778-9, 733913

2. นายอุดม  แสนพันนา ก านันต าบลธาตุ 0933261814

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง โรงเรียนบ้านหนองฮาง 087-9494665,042790668
1007 16 บ้านท่าศรีใคลใหม่ 1. ผู้อ านวยการส านังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ.สน. 042-713432

2. นายวสิิทธิ ์ สุทธอิาจ นักวชิาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ 0807413527
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าศรีไคล โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล 086-2340005,042-756917

1008 17 บ้านนาสมบูรณ์ 1. ผู้อ านวยการส านังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ.สน. 042-713432
2. จ่าสิบเอกอิทธฤิทธิ ์ ปลัดกอง เสมียนสัสดี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 083-3445145,042-756901

1009 18 บ้านวงัน้ าเย็น 1. ผู้อ านวยการส านังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ.สน. 042-713432
2. นายทัศนะ  เปล่ียนเอก นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัหวา้ โรงเรียนบ้านวงัหวา้ 085-6429470,042-756921

1010 19 บ้านวงัใหม่ 1. ผู้อ านวยการส านังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ.สน. 042-713432
2. น.ส.จิตติภรณ์  บุตราช นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0998478835
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัหวา้ โรงเรียนบ้านวงัหวา้ 085-6429470,042-756921

1011 20 บ้านหนองนาแซง 1. ผู้อ านวยการส านังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ.สน. 042-713432
2. นายอุดม  แสนพันนา ก านันต าบลธาตุ 0933261814
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตากวย โรงเรียนบ้านหนองตากวย 086-2249445,042-756766

1012 21 บ้านโคกกลาง 1. ผู้อ านวยการส านังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ.สน. 042-713432
2. นายวสิิทธิ ์ สุทธอิาจ นักวชิาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ 0807413527
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนบ้านโคกกลาง 087-2131620,042-756894

1013 22 บ้านนาอวนใหญ่ 1. ผู้อ านวยการส านังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ.สน. 042-713432
2. จ่าสิบเอกอิทธฤิทธิ ์ ปลัดกอง เสมียนสัสดี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอวนน้อย โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 081-9640982,042-756893

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1014 1 บ้านนาค า 1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ 042-711439
2. น.ส.พวงพกา  วงศาโรจน์ ปลัด อบต. นาค า 0819656917

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่น โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 086-2419492
1015 2 บ้านหนองขุ่น 1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ 042-711439

2. นายวเิศษ  เอกมาตร นักวชิการสาธารณสุขช านาญการ  
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่น โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 086-2419492

1016 3 บ้านกดุจิก 1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ 042-711439
2. นางคนัสนันท  พุฒธรรม เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 0819756514
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุจิก โรงเรียนบ้านกดุจิก 086-2260140

ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่69

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1017 4 บ้านดอนมุย 1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ 042-711439
2. นางพัชราภรณ์  สาระหงส์ ครู กศน.
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 081-7394413

1018 5 บ้านหนองแฝก 1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ 042-711439
2. นายจันทะยุทธ ์ ราชไรกจิ ก านัน 0885328637
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 081-7394413

1019 6 บ้านหนองม่วง 1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ 042-711439
2. น.ส.พวงพกา  วงศาโรจน์ ปลัด อบต. นาค า 0819656917
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านหนองม่วง 089-2790307

1020 7 บ้านเหล่าสิมมา 1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ 042-711439
2. นายวเิศษ  เอกมาตร นักวชิการสาธารณสุขช านาญการ  
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านหนองม่วง 089-2790307

1021 8 บ้านหนองม่วงพัฒนา 1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ 042-711439
2. นางคนัสนันท  พุฒธรรม เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 0819756514
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านหนองม่วง 089-2790307

1022 9 บ้านกดุจิก 1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสกลนคร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ 042-711439
2. นางพัชราภรณ์  สาระหงส์ ครู กศน.
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุจิก โรงเรียนบ้านกดุจิก 086-2260140

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1023 1 บ้านนาซอ 1. สถิติจังหวดัสกลนคร ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 042-711200

2. นายภานุศาสตร์  อ้วนอินทร์ ปลัดเทศบาลต าบลนาซอ 0986707709

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาซอ โรงเรียนบ้านนาซอ 089-2781929
1024 2 บ้านกดุเรือใหญ่ 1. สถิติจังหวดัสกลนคร ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 042-711200

2. นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0895731683
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุเรือ โรงเรียนบ้านกดุเรือ 082-8388699

1025 3 บ้านกดุเรือน้อย 1. สถิติจังหวดัสกลนคร ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายทวศัีกด์ิ  สิทธไิชย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุเรือ โรงเรียนบ้านกดุเรือ 082-8388699

1026 4 บ้านดอนดู่ 1. สถิติจังหวดัสกลนคร ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. น.ส.สุภาพร  ราชแสน ครู กศน. ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวทิยา โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวทิยา

1027 5 บ้านหนองนาหาร 1. สถิติจังหวดัสกลนคร ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายอิสระ  เพชรกนัหา ก านัน 0862299088
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวทิยา โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวทิยา

1028 6 บ้านดอนย่านาง 1. สถิติจังหวดัสกลนคร ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายภานุศาสตร์  อ้วนอินทร์ ปลัดเทศบาลต าบลนาซอ 0986707709
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาซอ โรงเรียนบ้านนาซอ 089-2781929

1029 7 บ้านสมสนุก 1. สถิติจังหวดัสกลนคร ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0895731683
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวทิยา โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวทิยา

1030 8 บ้านหนองแวงน้อย 1. สถิติจังหวดัสกลนคร ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายทวศัีกด์ิ  สิทธไิชย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงค า โรงเรียนบ้านหนองแสงค า 086-2304458

1031 9 บ้านหนองแสงค า 1. สถิติจังหวดัสกลนคร ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. น.ส.สุภาพร  ราชแสน ครู กศน. ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงค า โรงเรียนบ้านหนองแสงค า 086-2304458

1032 10 บ้านนาซอ 1. สถิติจังหวดัสกลนคร ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายอิสระ  เพชรกนัหา ก านัน 0862299088
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาซอ โรงเรียนบ้านนาซอ 089-2781929

1033 11 บ้านหนองแสงค า 1. สถิติจังหวดัสกลนคร ส านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายภานุศาสตร์  อ้วนอินทร์ ปลัดเทศบาลต าบลนาซอ 0986707709
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงค า โรงเรียนบ้านหนองแสงค า 086-2304458

ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส โดยมี สถิตจิังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่70

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1034 1 บ้านวานรนิวาส 1. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 042-71575, 715274
2. น.ส.จิราภรณ์  เบิกบานดี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ) 0922807008
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฏร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฏร์บ ารุง) 081-2623524,042-791206

1035 2 บ้านสร้างเม็ก 1. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 042-71575, 715274
2. นางอัจราณี  พูลสง่า ปลัด อบต.วานรนิวาส 0884199459
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฏร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฏร์บ ารุง) 081-2623524,042-791206

1036 3 บ้านหลักเมือง 1. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 042-71575, 715274
2. นายศักดิพัฒน์  ปัญญาพวน นักวชิาการสาธารณสุขอาวโุส
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฏร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฏร์บ ารุง) 081-2623524,042-791206

1037 4 บ้านวานรนิวาส 1. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 042-71575, 715274
2. น.ส.รัตนา  บุญเททิน ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฏร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฏร์บ ารุง) 081-2623524,042-791206

1038 5 บ้านป่าต้ิว 1. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 042-71575, 715274
2. นายทะนะคุณ  ศรีภิรมย์ ก านัน 0611572955
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาง่าวเล้า โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 089-2744407,042-756880

1039 6 บ้านหินเหิบ 1. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 042-71575, 715274
2. น.ส.จิราภรณ์  เบิกบานดี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ) 0922807008
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบ โรงเรียนบ้านหินเหิบ 081-9640912,042-756897

1040 7 บ้านปลาหลาย 1. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 042-71575, 715274
2. นางอัจราณี  พูลสง่า ปลัด อบต.วานรนิวาส 0884199459
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลาหลาย โรงเรียนบ้านปลาหลาย 081-7293871,042-988689

1041 8 บ้านดอนสวรรค์ 1. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 042-71575, 715274
2. นายศักดิพัฒน์  ปัญญาพวน นักวชิาการสาธารณสุขอาวโุส
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยโทง ดอนสวรรค์ โรงเรียนบ้านห้วยโทง ดอนสวรรค์ 089-8433659,042-791929

1042 9 บ้านโพธิช์ัย 1. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสกลนคร 042-71575, 715274
2. น.ส.รัตนา  บุญเททิน ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลาหลาย โรงเรียนบ้านปลาหลาย 081-7293871,042-988689

1043 10 บ้านนาง่ามเล้า 1. วฒันธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัสกลนคร 042-176247
2. นายทะนะคุณ  ศรีภิรมย์ ก านัน 0611572955
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาง่าวเล้า โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 089-2744407,042-756880

1044 11 บ้านวงับงน้อย 1. วฒันธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัสกลนคร 042-176247
2. น.ส.จิราภรณ์  เบิกบานดี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ) 0922807008
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงับง โรงเรียนบ้านวงับง 089-2752815,042-790625

1045 12 บ้านวงับง 1. วฒันธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัสกลนคร 042-176247
2. นางอัจราณี  พูลสง่า ปลัด อบต.วานรนิวาส 0884199459
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงับง โรงเรียนบ้านวงับง 089-2752815,042-790625

1046 13 บ้านแหลมทอง 1. วฒันธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัสกลนคร 042-176247
2. นายศักดิพัฒน์  ปัญญาพวน นักวชิาการสาธารณสุขอาวโุส
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิช์ัยแหลมทอง โรงเรียนบ้านโพธิช์ัยแหลมทอง 089-5741167,042-791928

1047 14 บ้านห้วยโทง 1. วฒันธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัสกลนคร 042-176247
2. น.ส.รัตนา  บุญเททิน ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยโทง ดอนสวรรค์ โรงเรียนบ้านห้วยโทง ดอนสวรรค์ 089-8433659,042-791929

1048 15 บ้านสุวรรณคีรี 1. วฒันธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัสกลนคร 042-176247
2. นายทะนะคุณ  ศรีภิรมย์ ก านัน 0611572955
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 087-2308830,042790626

1049 16 บ้านแหลมทองพัฒนา 1. วฒันธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัสกลนคร 042-176247
2. น.ส.จิราภรณ์  เบิกบานดี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ) 0922807008
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 087-2308830,042790626

1050 17 บ้านหินกอง 1. วฒันธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัสกลนคร 042-176247
2. นางอัจราณี  พูลสง่า ปลัด อบต.วานรนิวาส 0884199459
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบ โรงเรียนบ้านหินเหิบ 081-9640912,042-756897

ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่71

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1051 1 บ้านศรีวชิัย 1. ประชาสัมพันธ ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานประชาสัมพันธจ์ังหวดัสกลนคร 042-733770, 711789
2. นายชนะพล  ค าบอนพิทักษ์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีวชิัย โรงเรียนบ้านศรีวชิัย 042-790640

1052 2 บ้านโนนอุดม 1. ประชาสัมพันธ ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานประชาสัมพันธจ์ังหวดัสกลนคร 042-733770, 711789
2. นายทองหล่อ  วปิัสสา ปลัด อบต.ศรีวชิัย 0935309994
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม โรงเรียนบ้านโนนอุดม 089-9414776,042-756889

1053 3 บ้านแกง้ 1. ประชาสัมพันธ ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานประชาสัมพันธจ์ังหวดัสกลนคร 042-733770, 711789
2. น.ส.สมมะนัส  เอ็นไชย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0810614053
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกง้ โรงเรียนบ้านแกง้ 089-2792367,042-790638

1054 4 บ้านหัวนา 1. ประชาสัมพันธ ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานประชาสัมพันธจ์ังหวดัสกลนคร 042-733770, 711789
2. นายณัฐวธุ  โพธนิี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวโุส
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีวชิัย โรงเรียนบ้านศรีวชิัย 042-790640

1055 5 บ้านขัวสูง 1. ประชาสัมพันธ ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานประชาสัมพันธจ์ังหวดัสกลนคร 042-733770, 711789
2. นายศุภโชค ปัตพี ก านัน 0935635645
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 086-2385505,042-988302

1056 6 บ้านดอนแดง 1. ประชาสัมพันธ ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานประชาสัมพันธจ์ังหวดัสกลนคร 042-733770, 711789
2. นายชนะพล  ค าบอนพิทักษ์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง โรงเรียนบ้านดอนแดง 0818735960,042-790637

1057 7 บ้านโคกสะอาด 1. ประชาสัมพันธ ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานประชาสัมพันธจ์ังหวดัสกลนคร 042-733770, 711789
2. นายทองหล่อ  วปิัสสา ปลัด อบต.ศรีวชิัย 0935309994
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 081-9642519,042-790639

1058 8 บ้านห้วยแสง 1. ประชาสัมพันธ ์จังหวดัสกลนคร ส านักงานประชาสัมพันธจ์ังหวดัสกลนคร 042-733770, 711789
2. น.ส.สมมะนัส  เอ็นไชย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0810614053
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแสง โรงเรียนบ้านห้วยแสง 084-7922218

1059 9 บ้านโนนสวาท 1. สัสดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานสัสดีจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายณัฐวธุ  โพธนิี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวโุส
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 081-9642519,042-790639

1060 10 บ้านดอนแดงน้อย 1. สัสดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานสัสดีจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายศุภโชค ปัตพี ก านัน 0935635645
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง โรงเรียนบ้านดอนแดง 0818735960,042-790637

1061 11 บ้านร่มเย็นพัฒนา 1. สัสดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานสัสดีจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายชนะพล  ค าบอนพิทักษ์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง โรงเรียนบ้านดอนแดง 0818735960,042-790637

1062 12 บ้านนาเกษตร 1. สัสดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานสัสดีจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายทองหล่อ  วปิัสสา ปลัด อบต.ศรีวชิัย 0935309994
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 081-9642519,042-790639

1063 13 บ้านขัวสูงสวรรค์ 1. สัสดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานสัสดีจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. น.ส.สมมะนัส  เอ็นไชย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0810614053
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 086-2385505,042-988302

1064 14 บ้านชัยเจริญ 1. สัสดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานสัสดีจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายณัฐวธุ  โพธนิี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวโุส
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแสง โรงเรียนบ้านห้วยแสง 084-7922218

1065 15 บ้านแกง้ 1. สัสดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานสัสดีจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายศุภโชค ปัตพี ก านัน 0935635645
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกง้ โรงเรียนบ้านแกง้ 089-2792367,042-790638

1066 16 บ้านโนนอุดม 1. สัสดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานสัสดีจังหวดัสกลนคร 042-711200
2. นายชนะพล  ค าบอนพิทักษ์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแสง โรงเรียนบ้านห้วยแสง 084-7922218

ต าบลศรวีิชัย อ าเภอวานรนิวาส โดยมี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่72

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1067 1 บ้านห้วยหิน 1. พลังงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานพลังงานจังหวดัสกลนคร 042-714670-4
2. นางพูลทรัพย์  อินทร์งาม ปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 0818717396
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน โรงเรียนบ้านห้วยหิน 081-8735289

1068 2 บ้านห้วยหินลาด 1. พลังงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานพลังงานจังหวดัสกลนคร 042-714670-4
2. นายอนุชา  ริยะบุตร นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 089-8423910

1069 3 บ้านห้วยแสง 1. พลังงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานพลังงานจังหวดัสกลนคร 042-714670-4
2. น.ส.ปวณีา  สายทะเล นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 089-8423910

1070 4 บ้านห้วยหินสอง 1. พลังงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานพลังงานจังหวดัสกลนคร 042-714670-4
2. นางจิราวรรณ  สอนสมนึก ครู กศน.
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน โรงเรียนบ้านห้วยหิน 081-8735289

1071 5 บ้านค าเจริญ 1. พลังงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานพลังงานจังหวดัสกลนคร 042-714670-4
นายสมทรง  ลีลานุช ก านัน 0879458211
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 089-8423910

1072 6 บ้านห้วยหิน 1. พลังงานจังหวดัสกลนคร ส านักงานพลังงานจังหวดัสกลนคร 042-714670-4
2. นางพูลทรัพย์  อินทร์งาม ปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 0818717396
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน โรงเรียนบ้านห้วยหิน 081-8735289

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1073 1 บ้านหนองแวง 1. ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 042-713364
2. น.ส.ธดิารัตน์  สวามิชัย รองปลัด อบต.หนองแวงใต้ 0817908854
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านหนองแวง 081-7087381

1074 2 บ้านนาบัว 1. ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 042-713364
2. นางสมัย  บุญธรรมมา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาบัว โรงเรียนบ้านนาบัว 089-9405447

1075 3 บ้านดอนกลอย 1. ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 042-713364
2. นายพูลทรัพย์  รัชปัญญา นักวชิาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาบัว โรงเรียนบ้านนาบัว 089-9405447

1076 4 บ้านโพนสวา่ง 1. ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 042-713364
2. นายธวชัชัย  เศษเพ็ง นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0895747660
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสวา่ง โรงเรียนบ้านโพนสวา่ง 087-2368769

1077 5 บ้านโคกกอ่ง 1. ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 042-713364
2. นายร าเพลิน  ทองไสย์ ก านัน 0847857481
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสวา่ง โรงเรียนบ้านโพนสวา่ง 087-2368769

1078 6 บ้านวงัเยี่ยม 1. ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 042-713364
2. น.ส.ธดิารัตน์  สวามิชัย รองปลัด อบต.หนองแวงใต้ 0817908854
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัเยี่ยม โรงเรียนบ้านวงัเยี่ยม 089-2744836,042-756919

1079 7 บ้านบะทอง 1. ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 042-713364
2. นางสมัย  บุญธรรมมา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัเยี่ยม โรงเรียนบ้านวงัเยี่ยม 089-2744836,042-756919

1080 8 บ้านโนนทับช้าง 1. ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสกลนคร 042-713364
2. นายพูลทรัพย์  รัชปัญญา นักวชิาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทับช้าง โรงเรียนบ้านดนนทับช้าง 081-0471362

1081 9 บ้านศรีสวา่ง 1. ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 042-716297-8
2. นายธวชัชัย  เศษเพ็ง นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0895747660
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทับช้าง โรงเรียนบ้านดนนทับช้าง 081-0471362

1082 10 บ้านรุ่งพนาไพร 1. ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 042-716297-8
2. นายร าเพลิน  ทองไสย์ ก านัน 0847857481
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทับช้าง โรงเรียนบ้านดนนทับช้าง 081-0471362

ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส โดยมีผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤตจิังหวัดสกลนคร  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

 ต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนิวาส โดยมี พลังงานจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่73

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1083 11 บ้านนาบัวพัฒนา 1. ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 042-716297-8
2. น.ส.ธดิารัตน์  สวามิชัย รองปลัด อบต.หนองแวงใต้ 0817908854
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาบัว โรงเรียนบ้านนาบัว 089-9405447

1084 12 บ้านโนนเจริญศิลป์ 1. ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 042-716297-8
2. นางสมัย  บุญธรรมมา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 082-8367266,042-790634

1085 13 บ้านโนนจ าปาหอม 1. ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 042-716297-8
2. นายพูลทรัพย์  รัชปัญญา นักวชิาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 082-8367266,042-790634

1086 14 บ้านโนนสามเคียร 1. ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 042-716297-8
2. นายธวชัชัย  เศษเพ็ง นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0895747660
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 082-8367266,042-790634

1087 15 บ้านหนองแวงใต้ 1. ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร ส านักงานบังคับคดีจังหวดัสกลนคร 042-716297-8
2. นายร าเพลิน  ทองไสย์ ก านัน 0847857481
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านหนองแวง 081-7087381

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1088 1 บ้านบะนกทา 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวดัสกลนคร เรือนจ าจังหวดัสกลนคร 042-730638
2. นายจักรา  กลุอัก ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะนกทา โรงเรียนบ้านบะนกทา 089-4164820,042-756876

1089 2 บ้านตาดโตน 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวดัสกลนคร เรือนจ าจังหวดัสกลนคร 042-730638
2. น.ส.พยอม  ชินณวงษ์ ปลัดเทศบาลต าบลหนองสนม 0885617039
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน โรงเรียนบ้านตาดโตน 042-790221

1090 3 บ้านน้ าบุ้น 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวดัสกลนคร เรือนจ าจังหวดัสกลนคร 042-730638
2. นายธงชัย  ลุนจักร นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าบุ้น โรงเรียนบ้านน้ าบุ้น 084-4190992,042-790686

1091 4 บ้านบะบ่าคา 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวดัสกลนคร เรือนจ าจังหวดัสกลนคร 042-730638
2. นายสุดใจ  ชายกวด เจ้าพนักงานเกษตรช านาญงาน 0872164857
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะป่าคา โรงเรียนบ้านบะป่าคา 042-790644

1092 5 บ้านหนองสนม 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวดัสกลนคร เรือนจ าจังหวดัสกลนคร 042-730638
2. นายเสริมสุข  สุพล ก านัน 0878548182
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสนม โรงเรียนบ้านหนองสนม 081-9741046

1093 6 บ้านโพนแพง 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวดัสกลนคร เรือนจ าจังหวดัสกลนคร 042-730638
2. นายจักรา  กลุอัก ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง โรงเรียนบ้านโพนแพง 084-4307007,042-756877

1094 7 บ้านนาจาร 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวดัสกลนคร เรือนจ าจังหวดัสกลนคร 042-730638
2. น.ส.พยอม  ชินณวงษ์ ปลัดเทศบาลต าบลหนองสนม 0885617039
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจาร โรงเรียนบ้านนาจาร 081-7087433,042-790649

1095 8 บ้านโนนชนะสังคม 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน 042-704899, 704900
2. นายธงชัย  ลุนจักร นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม โรงเรีนยบ้านโนนชนะสังคม 042-790650

1096 9 บ้านทุ่งโพธิ์ 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน 042-704899, 704900
2. นายสุดใจ  ชายกวด เจ้าพนักงานเกษตรช านาญงาน 0872164857
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 081-7087464,042-790148

1097 10 บ้านโนนสะอาด 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน 042-704899, 704900
2. นายเสริมสุข  สุพล ก านัน 0878548182
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม โรงเรีนยบ้านโนนชนะสังคม 042-790650

1098 11 บ้านกอ่ 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน 042-704899, 704900
2. นายจักรา  กลุอัก ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอ่ โรงเรียนบ้านกอ่ 087-7711224

1099 12 บ้านเชียงเพ็ง 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน 042-704899, 704900
2. น.ส.พยอม  ชินณวงษ์ ปลัดเทศบาลต าบลหนองสนม 0885617039
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง โรงเรียนบ้านเช็ยงเพ็ง 084-4288926

ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส โดยมี ผู้บัญชาการเรอืนจ าจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่74

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1100 13 บ้านนาคอย 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน 042-704899, 704900
2. นายธงชัย  ลุนจักร นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาคอย โรงเรียนบ้านนาคอย 042-790651

1101 14 บ้านนาสวรรค์ 1. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน 042-704899, 704900
2. นายสุดใจ  ชายกวด เจ้าพนักงานเกษตรช านาญงาน 0872164857
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาคอย โรงเรียนบ้านนาคอย 042-790651

1102 15 บ้านกอ่ใต้ 1. ยุติธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานยุติธรรมจังหวดัสกลนคร 042-712037
2. นายเสริมสุข  สุพล ก านัน 0878548182
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม โรงเรีนยบ้านโนนชนะสังคม 042-790650

1103 16 บ้านโนนสวรรค์ 1. ยุติธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานยุติธรรมจังหวดัสกลนคร 042-712037
2. นายจักรา  กลุอัก ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสนม โรงเรียนบ้านหนองสนม 081-9741046

1104 17 บ้านทุ่งโพธิ์ 1. ยุติธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานยุติธรรมจังหวดัสกลนคร 042-712037
2. น.ส.พยอม  ชินณวงษ์ ปลัดเทศบาลต าบลหนองสนม 0885617039
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 081-7087464,042-790148

1105 18 บ้านใหม่พัฒนา 1. ยุติธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานยุติธรรมจังหวดัสกลนคร 042-712037
2. นายธงชัย  ลุนจักร นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง โรงเรียนบ้านโพนแพง 084-4307007,042-756877

1106 19 บ้านโพนแพง 1. ยุติธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานยุติธรรมจังหวดัสกลนคร 042-712037

2. นายสุดใจ  ชายกวด เจ้าพนักงานเกษตรช านาญงาน 0872164857

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง โรงเรียนบ้านโพนแพง 084-4307007,042-756877
1107 20 บ้านนาจานใหม่พัฒนา 1. ยุติธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานยุติธรรมจังหวดัสกลนคร 042-712037

2. นายเสริมสุข  สุพล ก านัน 0878548182
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจาร โรงเรียนบ้านนาจาร 081-7087433,042-790649

1108 21 บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา 1. ยุติธรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานยุติธรรมจังหวดัสกลนคร 042-712037
2. นายจักรา  กลุอัก ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน โรงเรียนบ้านตาดโตน 042-790221

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1109 1 บ้านดอกนอ 1. ผอ.สนง. พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ เขต 3 042-791190,792135
2. นายภาคิน  คันธรินทร์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0883061748
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 0898618408,042702393

1110 2 บ้านอินทร์แปลง 1. ผอ.สนง. พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ เขต 3 042-791190,792135
2. นายนริศร  บุญเฮ้า ปลัด อบต. อินทร์แปลง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 0898618408,042702393

1111 3 บ้านหัวนา 1. ผอ.สนง. พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ เขต 3 042-791190,792135
2. นายกอ่กลุ  บุญสนอง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง

1112 4 บ้านโคกกอ่ง 1. ผอ.สนง. พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ เขต 3 042-791190,792135
2. นายธพั  ธรุะนนท์ ครู กศน. ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ่งคูสะคาม โรงเรียนบ้านโคกกอ่งคูสะคาม 089-8431420,042-702496

1113 5 บ้านนายม 1. ผอ.สนง. พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ เขต 3 042-791190,792135
2. นายค าแสน  สุทธอิาจ ก านัน 0916897399
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายม โรงเรียนบ้านนายม 042-794583

1114 6 บ้านวงัโพน 1. ผอ.สนง. พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ เขต 3 042-791190,792135
2. นายภาคิน  คันธรินทร์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0883061748
๓. ผู้อ านวยการโรงเรยนบ้านวงัโพน โรงเรียนบ้านวงัโพน 081-9754253

1115 7 บ้านโนนส าราญ 1. ผอ.สนง. พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ เขต 3 042-791190,792135
2. นายนริศร  บุญเฮ้า ปลัด อบต. อินทร์แปลง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรยนบ้านวงัโพน โรงเรียนบ้านวงัโพน 081-9754253

1116 8 บ้านแสงเจริญ 1. ผอ.สนง. พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ เขต 3 042-791190,792135
2. นายกอ่กลุ  บุญสนอง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรยนบ้านวงัโพน โรงเรียนบ้านวงัโพน 081-9754253

ต าบลอินทรแ์ปลง อ าเภอวานรนิวาส โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร เขต 3 เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่75

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1117 9 บ้านโพธิท์อง 1. ผอ.สนง. พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ เขต 3 042-791190,792135
2. นายธพั  ธรุะนนท์ ครู กศน. ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายม โรงเรียนบ้านนายม 042-794583



หนา้ที ่76

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1118 1 บ้านค้อเขียว 1. ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสกลนคร ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสกลนคร 042-714596
๒.นายไพบรูณ์ สารพัฒน์
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ

1119 2 บ้านดอนส้มโฮง 1. ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสกลนคร ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสกลนคร 042-714596
๒.นายสวาท เกล้ียงกล่ิน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวทิยาคม โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวทิยาคม

1120 3 บ้านดงบัง 1. ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสกลนคร ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสกลนคร 042-714596
๒.นายอนุวฒัน์ อัตสาร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนดงบังป่าโจด โรงเรียนดงบังป่าโจด

1121 4 บ้านป่าโจด 1. ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสกลนคร ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสกลนคร 042-714596
๒.นางสาวอมร ทาทอง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด

1122 5 บ้านโคกตาดทอง 1. ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสกลนคร ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสกลนคร 042-714596
๒.นายธรีะพล ทาทอง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกตาดทอง โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง

1123 6 บ้านดอนส้มโฮง 1. ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสกลนคร ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสกลนคร 042-714596
๒.นายไพบูรณ์ สารพัฒน์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวทิยาคม โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวทิยาคม

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1124 1 บ้านค าบ่อ 1. สรรพากรพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพากรพืน้ที่สกลนคร 042-711266, 713511
๒.นางสาวณัฐฐา สุภาพงษ์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบ่อ โรงเรียนบ้านค าบ่อ

1125 2 บ้านโคกโพนยาง 1. สรรพากรพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพากรพืน้ที่สกลนคร 042-711266, 713511
๒.นางวรรณภา จันทมา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบิดโคกโพนยาง โรงเรียนบ้านค าบิดโคกโพนยาง

1126 3 บ้านภูวง 1. สรรพากรพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพากรพืน้ที่สกลนคร 042-711266, 713511
๒.นางปฐมรัฐ หัสกรรณ์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกงุ โรงเรียนบ้านหนองกงุ

1127 4 บ้านหนองกงุ 1. สรรพากรพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพากรพืน้ที่สกลนคร 042-711266, 713511
๒.นางแจ่มจันทร์ จันลาวงค์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกงุ โรงเรียนบ้านหนองกงุ

1128 5 บ้านม่วงคัน 1. สรรพากรพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพากรพืน้ที่สกลนคร 042-711266, 713511
๒.นายเติมศักด์ิ พวงพิลา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบ่อ โรงเรียนบ้านค าบ่อ

1129 6 บ้านค าบิด 1. สรรพากรพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพากรพืน้ที่สกลนคร 042-711266, 713511
๒.นางสาวนัทรียา วเิศษลา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบิดโคกโพนยาง โรงเรียนบ้านค าบิดโคกโพนยาง

1130 7 บ้านหนองแปน 1. สรรพากรพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพากรพืน้ที่สกลนคร 042-711266, 713511
๒.นางสาวณัฐฐา สุภาพงษ์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน โรงเรียนบ้านหนองแปน

1131 8 บ้านทุ่งเชือก 1. สรรพากรพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพากรพืน้ที่สกลนคร 042-711266, 713511
๒.นางวรรณภา จันทมา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

1132 9 บ้านป่าม่วง 1. สรรพากรพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพากรพืน้ที่สกลนคร 042-711266, 713511
๒.นางปฐมรัฐ หัสกรรณ์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบ่อ โรงเรียนบ้านค าบ่อ

1133 10 บ้านภูวงน้อย 1. สรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร 042-711165
๒.นางแจ่มจันทร์ จันลาวงค์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกงุ โรงเรียนบ้านหนองกงุ

ต าบลค าบ่อ  อ าเภอวารชิภูมิ โดยมี สรรพากรพื นที่สกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลค้อเขียว  อ าเภอวารชิภูมิ โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร



หนา้ที ่77

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1134 11 บ้านค าบ่อใต้ 1. สรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร 042-711165
๒.นายเติมศักด์ิ พวงพิลา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบ่อ โรงเรียนบ้านค าบ่อ

1135 12 บ้านหนองกงุน้อย 1. สรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร 042-711165
๒.นางสาวนัทรียา วเิศษลา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกงุ โรงเรียนบ้านหนองกงุ

1136 13 บ้านค าปู่ตา 1. สรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร 042-711165
๒.นางสาวณัฐฐา สุภาพงษ์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

1137 14 บ้านสนามชัย 1. สรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร 042-711165
๒.นางวรรณภา จันทมา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

1138 15 บ้านน้อยขุนไกร 1. สรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร 042-711165
๒.นางปฐมรัฐ หัสกรรณ์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบ่อ โรงเรียนบ้านค าบ่อ

1139 16 บ้านภูวงใหม่พัฒนา 1. สรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร 042-711165
๒.นางแจ่มจันทร์ จันลาวงค์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกงุ โรงเรียนบ้านหนองกงุ

1140 17 บ้านหนองกงุกลาง 1. สรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร 042-711165
๒.นายเติมศักด์ิ พวงพิลา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกงุ โรงเรียนบ้านหนองกงุ

1141 18 บ้านโนนนาค า 1. สรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่สกลนคร 042-711165
๒.นางสาวนัทรียา วเิศษลา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกงุ โรงเรียนบ้านหนองกงุ

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1142 1 บ้านพังฮอ 1. ธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร ส านักงานธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร 042-711193
๒.นายพงษ์พิทักษ์ หาศรีค า
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง้ิวพังฮอ โรงเรียนบ้านง้ิวพังฮอ

1143 2 บ้านง้ิว 1. ธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร ส านักงานธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร 042-711193
๒.นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง้ิวพังฮอ โรงเรียนบ้านง้ิวพังฮอ

1144 3 บ้านดอนยานาง 1. ธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร ส านักงานธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร 042-711193
๒.นายสมควร สารพัฒน์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง โรงเรียนบ้านดอนยานาง

1145 4 บ้านปลาโหล 1. ธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร ส านักงานธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร 042-711193
๒.นายพรศักด์ิ ฤาไกรศรี
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

1146 5 บ้านไฮ่ 1. ธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร ส านักงานธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร 042-711193
๒.นายอัครเดช อินชิต
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

1147 6 บ้านนาบ่อ 1. ธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร ส านักงานธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร 042-711193
๒.นายพงษ์พิทักษ์ หาศรีค า
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาบ่อ โรงเรียนบ้านนาบ่อ

1148 7 บ้านผักตบ 1. ธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร ส านักงานธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร 042-711193
๒.นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักตบ โรงเรียนบ้านผักตบ

1149 8 บ้านโคกศาลา 1. ธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร ส านักงานธนารักษ์พืน้ที่สกลนคร 042-711193
๒.นายสมควร สารพัฒน์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกศาลา โรงเรียนบ้านโคกศาลา

1150 9 บ้านดงเชียงเครือ 1. ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นพค.26 สนภ.2 นทพ. 042-745160
๒.นายพรศักด์ิ ฤาไกรศรี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกศาลา โรงเรียนบ้านโคกศาลา

 ต าบลปลาโหล  อ าเภอวารชิภูมิ โดยมี ธนารกัษ์พื นที่สกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่78

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1151 10 บ้านปลาโหลน้อย 1. ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นพค.26 สนภ.2 นทพ. 042-745160
๒.นายอัครเดช อินชิต
๓. ผุ้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

1152 11 บ้านดงค าโพธิ์ 1. ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นพค.26 สนภ.2 นทพ. 042-745160
๒.นายพงษ์พิทักษ์ หาศรีค า
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงค าโพธิ์ โรงเรียนบ้านดงค าโพธิ์

1153 12 บ้านหนองท่ม 1. ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นพค.26 สนภ.2 นทพ. 042-745160
๒.นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงค าโพธิ์ โรงเรียนบ้านดงค าโพธิ์

1154 13 บ้านพรสวรรค์ 1. ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นพค.26 สนภ.2 นทพ. 042-745160
๒.นายสมควร สารพัฒน์
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงค าโพธิ์ โรงเรียนบ้านดงค าโพธิ์

1155 14 บ้านโนนอุดม 1. ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นพค.26 สนภ.2 นทพ. 042-745160
๒.นายพรศักด์ิ ฤาไกรศรี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาบ่อ โรงเรียนบ้านนาบ่อ

1156 15 บ้านโค้งป่ากล้วย 1. ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นพค.26 สนภ.2 นทพ. 042-745160
๒.นายอัครเดช อินชิต
๒.นายพงษ์พิทักษ์ หาศรีค า

1157 16 บ้านผักตบ ๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักตบ โรงเรียนบ้านผักตบ 042-745160
๒.นายพงษ์พิทักษ์ หาศรีค า
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักตบ โรงเรียนบ้านผักตบ

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1158 1 บ้านวาริชภูมิ 1. หัวหน้าสถานีอุตินิยมวทิยาสกลนคร สถานีอุตุนิยมวทิยาสกลนคร 042-711607
๒. นายเศรษฐา พูลสง่า
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร

1159 2 บ้านวาริชภูมิ 1. หัวหน้าสถานีอุตินิยมวทิยาสกลนคร สถานีอุตุนิยมวทิยาสกลนคร 042-711607
๒.นายวฒิุนันท์ กวพีิชชาพัชร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร

1160 3 บ้านธาตุ 1. หัวหน้าสถานีอุตินิยมวทิยาสกลนคร สถานีอุตุนิยมวทิยาสกลนคร 042-711607
๒ นางอาภาภรณ์ สวา่งศรี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุกดุพร้าว โรงเรียนบ้านธาตุกดุพร้าว

1161 4 บ้านห้วยบาง 1. หัวหน้าสถานีอุตินิยมวทิยาสกลนคร สถานีอุตุนิยมวทิยาสกลนคร 042-711607
๒. นายเสกสรร ถาบุตร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยบาง โรงเรียนบ้านห้วยบาง

1162 5 บ้านกดุตะกาบ 1. หัวหน้าสถานีอุตินิยมวทิยาสกลนคร สถานีอุตุนิยมวทิยาสกลนคร 042-711607
๒. นางนุชนาถ พรหมจ าปา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุตะกาบ โรงเรียนบ้านกดุตะกาบ

1163 6 บ้านเหล่า 1. หัวหน้าสถานีอุตินิยมวทิยาสกลนคร สถานีอุตุนิยมวทิยาสกลนคร 042-711607
๒.นายเศรษฐา พูลสง่า
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุตะกาบ โรงเรียนบ้านกดุตะกาบ

1164 7 บ้านกดุพร้าว 1. หัวหน้าสถานีอุตินิยมวทิยาสกลนคร สถานีอุตุนิยมวทิยาสกลนคร 042-711607
๒.นายวฒิุนันท์ กวพีิชชาพัชร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุกดุพร้าว โรงเรียนบ้านธาตุกดุพร้าว

1165 8 บ้านขอนขวา้ง 1. หัวหน้าสถานีอุตินิยมวทิยาสกลนคร สถานีอุตุนิยมวทิยาสกลนคร 042-711607
๒.นางอาภาภรณ์ สวา่งศรี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขวา้ง โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขวา้ง

1166 9 บ้านหนองแวง 1. หัวหน้าสถานีอุตินิยมวทิยาสกลนคร สถานีอุตุนิยมวทิยาสกลนคร 042-711607
๒.นายเสกสรร ถาบุตร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านหนองแวง

1167 10 บ้านโพนไผ่ 1. หัวหน้าสถานีอุตินิยมวทิยาสกลนคร สถานีอุตุนิยมวทิยาสกลนคร 042-711607
๒.นางนุชนาถ พรหมจ าปา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนไผ่ โรงเรียนบ้านโพนไผ่

ต าบลวารชิภูมิ  อ าเภอวารชิภูมิ โดยมีหัวหน้าสถานีอุตนิิยมวิทยาสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1168 11 บ้านภูแฉะ 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนประมงน้ าจืด ศูนย์วจิัยประพัฒนาประมงน้ าจืด 042-711447
๒.เศรษฐา พูลสง่า
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนไผ่ โรงเรียนบ้านโพนไผ่

1169 12 บ้านโพนทอง 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนประมงน้ าจืด ศูนย์วจิัยประพัฒนาประมงน้ าจืด 042-711447
๒.นายวฒิุนันท์ กวพีิชชาพัชร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขวา้ง โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขวา้ง

1170 13 บ้านดงศรีชมภู 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนประมงน้ าจืด ศูนย์วจิัยประพัฒนาประมงน้ าจืด 042-711447
๒.นางอาภาภรณ์ สวา่งศรี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขวา้ง โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขวา้ง

1171 14 บ้านห้วยบาง 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนประมงน้ าจืด ศูนย์วจิัยประพัฒนาประมงน้ าจืด 042-711447
๒.นายเสรสรร ถาบุตร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนไผ่ โรงเรียนบ้านโพนไผ่

1172 15 บ้านดงน้อย 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนประมงน้ าจืด ศูนย์วจิัยประพัฒนาประมงน้ าจืด 042-711447
๒.นางนุชนาถ พรหมจ าปา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านหนองแวง

1173 16 บ้านน้อยจอมศรี 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนประมงน้ าจืด ศูนย์วจิัยประพัฒนาประมงน้ าจืด 042-711447
๒.นายเศรษฐา พูลสง่า
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยบาง โรงเรียนบ้านห้วยบาง

1174 17 บ้านกดตะกาบทุ่ง 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนประมงน้ าจืด ศูนย์วจิัยประพัฒนาประมงน้ าจืด 042-711447
๒.นายวฒิุนันท์ กวพีิชชาพัชร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุตะกาบ โรงเรียนบ้านกดุตะกาบ

1175 18 บ้านตาดโพนไผ่ 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนประมงน้ าจืด ศูนย์วจิัยประพัฒนาประมงน้ าจืด 042-711447
๒.นางอาภาภรณ์ พรหมจ าปา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนไผ่ โรงเรียนบ้านโพนไผ่

1176 19 บ้านหนองแวงค า 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนประมงน้ าจืด ศูนย์วจิัยประพัฒนาประมงน้ าจืด 042-711447
๒.นายเสรสรร ถาบุตร
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านหนองแวง

1177 20 บ้านธาตุพัฒนา 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนประมงน้ าจืด ศูนย์วจิัยประพัฒนาประมงน้ าจืด 042-711447
๒.นางนุชนาภ พรหมจ าปา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุกดุพร้าว โรงเรียนบ้านธาตุกดุพร้าว

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ
1178 1 บ้านหนองลาด 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 042-721155, 711320

๒.พ.อ.ท.กฤติคุณ แกว้คุณนอก ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดวทิยาคาร โรงเรียนบ้านหนองลาดวทิยาคาร

1179 2 บ้านค้อ 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 042-721155, 711320
๒.ส.ต.ท.ดาเรท ประจันนวล
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดวทิยาคาร โรงเรียนบ้านหนองลาดวทิยาคาร

1180 3 บ้านดอนยาวใหญ่ 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 042-721155, 711320
๒.นายฐิติรัฐศาสตร์ พรหมวชิัย
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดวทิยาคาร โรงเรียนบ้านหนองลาดวทิยาคาร

1181 4 บ้านขาว 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 042-721155, 711320
๒.นายปราโมทย์ สิงห์ทองไชย
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดวทิยาคาร โรงเรียนบ้านหนองลาดวทิยาคาร

1182 5 บ้านจ าปา 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 042-721155, 711320
๒.พ.อ.ท.กฤติคุณ แกว้คุณนอก
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าปาศิริราษฏร์ โรงเรียนจ าปาศิริราษฏร์

1183 6 บ้านดอนยาวน้อย 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 042-721155, 711320
๒.ส.ต.ท.ดาเรท ประจันนวล
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดวทิยาคาร โรงเรียนบ้านหนองลาดวทิยาคาร

1184 7 บ้านหนองแวงน้อย 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 042-721155, 711320
๒.นายฐิติรัฐศาสตร์ พรหมวชิัย
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดวทิยาคาร โรงเรียนบ้านหนองลาดวทิยาคาร

ต าบลหนองลาด  อ าเภอวารชิภูมิ โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่80

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1185 8 บ้านหนองบาก 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 042-721155, 711320
๒.นายปราโมทย์ สิงห์ทองไชย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าปาศิริราษฏร์ โรงเรียนจ าปาศิริราษฏร์

1186 9 บ้านหนองลาด 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 042-721155, 711320
๒.พ.อ.ท.กฤติคุณ แกว้คุณนอก
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าปาศิริราษฏร์ โรงเรียนจ าปาศิริราษฏร์

1187 10 บ้านจ าปาทอง 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 042-721155, 711320
๒.ส.ต.ท.ดาเรท ประจันนวล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าปาศิริราษฏร์ โรงเรียนจ าปาศิริราษฏร์

1188 11 บ้านจ าปา 1. ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ สกลนคร เขต 2 042-721155, 711320
๒.นายฐิติรัฐศาสตร์ พรหมวชิัย
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าปาศิริราษฏร์ โรงเรียนจ าปาศิริราษฏร์



หนา้ที ่81

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1189 1 บ้านค้อใต้ 1. ผู้อ านวยการศูนย์ ปภ. เขต 7 ศูนย์ ปภ. เขต 7 042-728256
2. นางสุพัตรา  ใบภักดี ปลัด อบต.ค้อใต้ 0818716793
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อใต้ โรงเรียนบ้านค้อใต้

1190 2 บ้านหนองแค 1. ผู้อ านวยการศูนย์ ปภ. เขต 7 ศูนย์ ปภ. เขต 7 042-728256
2. น.ส.พรรทิ  ระหูภา หน.ส านักปลัด อบต. ค้อใต้
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อ านวยศิลป์) โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อ านวยศิลป์)

1191 3 บ้านขาม 1. ผู้อ านวยการศูนย์ ปภ. เขต 7 ศูนย์ ปภ. เขต 7 042-728256
2. นายวรีพล  เพลิศแกว้ ผอ.สน.บ้านข้าม 0833400025
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวทิยาคาร) โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวทิยาคาร)

1192 4 บ้านชุมพล 1. ผู้อ านวยการศูนย์ ปภ. เขต 7 ศูนย์ ปภ. เขต 7 042-728256
2. นายพรหมมา  บุตรจันทร์ ก านันต าบลค้อใต้ 0981277976
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชุมพลศึกษา โรงเรียนบ้านชุมพลศึกษา

1193 5 บ้านค าเจริญ 1. ผู้อ านวยการศูนย์ ปภ. เขต 7 ศูนย์ ปภ. เขต 7 042-728256
2. น.ส.สุรัตน์ดา  มะลิจันทร์ ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเจริญวทิยา โรงเรียนบ้านค าเจริญวทิยา

1194 6 บ้านหนองโข่ย 1. ผู้อ านวยการศูนย์ ปภ. เขต 7 ศูนย์ ปภ. เขต 7 042-728256
2. นางสุพัตรา  ใบภักดี ปลัด อบต.ค้อใต้ 0818716793
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อ านวยศิลป์) โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อ านวยศิลป์)

1195 7 บ้านท่าวดั 1. ผู้อ านวยการศูนย์ ปภ. เขต 7 ศูนย์ ปภ. เขต 7 042-728256
2. น.ส.พรรทิ  ระหูภา หน.ส านักปลัด อบต. ค้อใต้
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อใต้ โรงเรียนบ้านค้อใต้

1196 8 บ้านนาสมบูรณ์ 1. ผู้อ านวยการศูนย์ ปภ. เขต 7 ศูนย์ ปภ. เขต 7 042-728256
2. นายวรีพล  เพลิศแกว้ ผอ.สน.บ้านข้าม 0833400025
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเจริญวทิยา โรงเรียนบ้านค าเจริญวทิยา

1197 9 บ้านขามพัฒนา 1. ผู้อ านวยการศูนย์ ปภ. เขต 7 ศูนย์ ปภ. เขต 7 042-728256
2. นายพรหมมา  บุตรจันทร์ ก านันต าบลค้อใต้ 0981277976
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวทิยาคาร) โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวทิยาคาร)

1198 10 บ้านหนองแค 2 1. ผู้อ านวยการศูนย์ ปภ. เขต 7 ศูนย์ ปภ. เขต 7 042-728256
2. น.ส.สุรัตน์ดา  มะลิจันทร์ ครู กศน.ต าบล
๓.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อ านวยศิลป์) โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อ านวยศิลป์)

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1199 1 บ้านค าสะอาด 1. ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. นางล าพูน  หินดี ปลัด อบต. ค าสะอาด 0810524677
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าสะอาด โรงเรียนบ้านค าสะอาด

1200 2 บ้านดงจันทู 1. ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. น.ส.อารีย์  ส าพะโว หน.ส านักปลัด อบต. ค าสะอาด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันทูหนองไผ่ โรงเรียนบ้านจันทูหนองไผ่

1201 3 บ้านหนองหมากแซว 1. ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. นางอัมรา  ดีแท้ ผอ.รพ.สต.ค าสะอาด 0862385953
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหมากแซว โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว

1202 4 บ้านปลวก 1. ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. นายวรีะชน  ชัยสมบูรณ์ ท าการแทนก านัน 0878646650
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวทิยา โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวทิยา

1203 5 บ้านยางค า 1. ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. น.ส.เพ็ญนภา  สารสวสัด์ิ ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางค า โรงเรียนบ้านยางค า

1204 6 บ้านนาดินจี่ 1. ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. นางล าพูน  หินดี ปลัด อบต. ค าสะอาด 0810524677
๓.ผอ.โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวนั(รวมธรรมราษฏร์บ ารุง) ร.ร.บ้านนาดินจี่แสงตะวนั(รวมธรรมราษฏร์บ ารุง)

ต าบลค าสะอาด   อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลค้อใต ้  อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี ผู้อ านวยการศูนย์ ปภ.เขต ๗ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร



หนา้ที ่82

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1205 7 บ้านหนองไผ่ 1. ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. น.ส.อารีย์  ส าพะโว หน.ส านักปลัด อบต. ค าสะอาด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันทูหนองไผ่ โรงเรียนบ้านจันทูหนองไผ่

1206 8 บ้านค าสะอาด 2 1. ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. นางอัมรา  ดีแท้ ผอ.รพ.สต.ค าสะอาด 0862385953
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าสะอาด โรงเรียนบ้านค าสะอาด

1207 9 บ้านแสงตะวนั 1. ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. นายวรีะชน  ชัยสมบูรณ์ ท าการแทนก านัน 0878646650
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าสะอาด โรงเรียนบ้านค าสะอาด

1208 10 บ้านหนองหมากแซว 1. ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. น.ส.เพ็ญนภา  สารสวสัด์ิ ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหมากแซว โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว

1209 11 บ้านธาตุโสภา 1. ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. นางล าพูน  หินดี ปลัด อบต. ค าสะอาด 0810524677
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวทิยา โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวทิยา

1210 12 บ้านค าสะอาดพัฒนา 1. ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. น.ส.อารีย์  ส าพะโว หน.ส านักปลัด อบต. ค าสะอาด
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าสะอาด โรงเรียนบ้านค าสะอาด

1211 13 บ้านปลวก 1. ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สน.ส านักงาน กศน. จ.สกลนคร 042-711629
2. นางอัมรา  ดีแท้ ผอ.รพ.สต.ค าสะอาด 0862385953
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวทิยา โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวทิยา

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1212 1 บ้านโคกสี 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นายรัฐศาสตร์  หาบหา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0887317737
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภมิวทิยา) โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภมิวทิยา)

1213 2 บ้านโคกคอน 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นางวจันาพร  ส าราญใจ รองปลัดเทศบาลต าบลโคกสี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย

1214 3 บ้านโคกสวา่ง 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นางวราภรณ์  ไชยสาคร ผอ.รพ.สต.บ้านตาล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภมิวทิยา) โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภมิวทิยา)

1215 4 บ้านหนองไผ่ 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นายทองสี ถาววีร ก านันต าบลโคกสี 0872222515
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

1216 5 บ้านบึงโน 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นายวรชัย  สุวรรณชัยรบ ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงโน โรงเรียนบ้านบึงโน

1217 6 บ้านดอนม่วย 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นายรัฐศาสตร์  หาบหา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0887317737
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย

1218 7 บ้านบึงโนนอก 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นางวจันาพร  ส าราญใจ รองปลัดเทศบาลต าบลโคกสี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงโน โรงเรียนบ้านบึงโน

1219 8 บ้านท่าสะอาด 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นางวราภรณ์  ไชยสาคร ผอ.รพ.สต.บ้านตาล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด โรงเรียนบ้านท่าสะอาด

1220 9 บ้านสามแยก 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นายทองสี ถาววีร ก านันต าบลโคกสี 0872222515
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภมิวทิยา) โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภมิวทิยา)

1221 10 บ้านตาล 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นายวรชัย  สุวรรณชัยรบ ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาล โรงเรียนบ้านตาล

ต าบลโคกศร ี  อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมีอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่83

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1222 11 บ้านป่ารักน้ า 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นายรัฐศาสตร์  หาบหา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0887317737
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงโน โรงเรียนบ้านบึงโน

1223 12 บ้านตาล 2 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นางวจันาพร  ส าราญใจ รองปลัดเทศบาลต าบลโคกสี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาล โรงเรียนบ้านตาล

1224 13 บ้านสุขเกษม 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นางวราภรณ์  ไชยสาคร ผอ.รพ.สต.บ้านตาล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงโน โรงเรียนบ้านบึงโน

1225 14 บ้านโคกดอน 2 1. อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 042-744008, 970024
2. นายทองสี ถาววีร ก านันต าบลโคกสี 0872222515
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1226 1 บ้านตาลโกน 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 042-725007, 725000
2. นายบันเลียง  ไชยเชษฐ์ ปลัด อบต. ตาลโกน 0899413785
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลโกน โรงเรียนบ้านตาลโกน

1227 2 บ้านโคกพุทธา 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 042-725007, 725000
2. น.ส.นิภากร  ศรีจันดา หน.ส านักปลัด อบต. ตาลโกน
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลโกน โรงเรียนบ้านตาลโกน

1228 3 บ้านโคกกลาง 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 042-725007, 725000
2. นางวารี  สุวรรณอินทร์ ผอ.รพ.สต.ตาลโกน 0879496789
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลโกน โรงเรียนบ้านตาลโกน

1229 4 บ้านเล่า 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 042-725007, 725000
2. นายวชัระ  วทิยานุกลู ก านันต าบลตาลโกน 0801942394
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห)์ โรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห)์

1230 5 บ้านโคกสุวรรณ 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 042-725007, 725000
2. นายวฒิุชัย  ธอิัมพร ครู กศน. ต าบล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห)์ โรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห)์

1231 6 บ้านหนองตอกแป้น 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 042-725007, 725000
2. นายบันเลียง  ไชยเชษฐ์ ปลัด อบต. ตาลโกน 0899413785
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห)์ โรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห)์

1232 7 บ้านหนองแสนแปน 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 042-725007, 725000
2. น.ส.นิภากร  ศรีจันดา หน.ส านักปลัด อบต. ตาลโกน
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห)์ โรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห)์

1233 8 บ้านหนองดินด า 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 042-725007, 725000
2. นางวารี  สุวรรณอินทร์ ผอ.รพ.สต.ตาลโกน 0879496789
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลโกน โรงเรียนบ้านตาลโกน

1234 9 บ้านหนองแสง 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 042-725007, 725000
2. นายวชัระ  วทิยานุกลู ก านันต าบลตาลโกน 0801942394
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห)์ โรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห)์

1235 10 บ้านตาลโกน 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 042-725007, 725000
2. นายวฒิุชัย  ธอิัมพร ครู กศน. ต าบล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลโกน โรงเรียนบ้านตาลโกน

1236 11 บ้านโคกพุทธา 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 042-725007, 725000
2. นายบันเลียง  ไชยเชษฐ์ ปลัด อบต. ตาลโกน 0899413785
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลโกน โรงเรียนบ้านตาลโกน

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1237 1 บ้านตาลเนิ้ง 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลอีสานฯ 042-734724-5
2. นายจารึก  นันทราช ปลัด อบต. ตาลเนิ้ง 0854603140
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิร์าษฎร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิร์าษฎร์บ ารุง)

ต าบลตาลเนิ ง   อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลอีสานฯ เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลตาลโกน   อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรตจิังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่84

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1238 2 บ้านหนองหลักช้าง 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลอีสานฯ 042-734724-5
2. นายสมควร  มีธรรม หน.ส านักปลัด อบต.ตาลเนิ้ง
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง

1239 3 บ้านนาเตียง 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลอีสานฯ 042-734724-5
2. น.ส.พรพิมล  พันธะสา ผอ.รพ.สต.นาเตียง 0818725194
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเตียง โรงเรียนบ้านนาเตียง

1240 4 บ้านหนองหวาย 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลอีสานฯ 042-734724-5
2. นายพิราม  บุตรสะอาด ก านันต าบลตาลเนิ้ง 0879480921
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย โรงเรียนบ้านหนองหวาย

1241 5 บ้านดงมีชัย 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลอีสานฯ 042-734724-5
2. น.ส.นันทราภรณ์  พรมโสภา ครู กศน.ต าบล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง

1242 6 บ้านหนองผือ 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลอีสานฯ 042-734724-5
2. นายจารึก  นันทราช ปลัด อบต. ตาลเนิ้ง 0854603140
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง

1243 7 บ้านดงสวรรค์ 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลอีสานฯ 042-734724-5
2. นายสมควร  มีธรรม หน.ส านักปลัด อบต.ตาลเนิ้ง
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเตียง โรงเรียนบ้านนาเตียง

1244 8 บ้านโนนตูม 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลอีสานฯ 042-734724-5
2. น.ส.พรพิมล  พันธะสา ผอ.รพ.สต.นาเตียง 0818725194
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิร์าษฎร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิร์าษฎร์บ ารุง)

1245 9 บ้านตาลนิ้ง 1. รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลอีสานฯ 042-734724-5
2. นายพิราม  บุตรสะอาด ก านันต าบลตาลเนิ้ง 0879480921
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิร์าษฎร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิร์าษฎร์บ ารุง)

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1246 1 บ้านทรายมูล 1. หัวหน้าสถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร สถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร
2. นายเสง่ียม  ไพศาล ปลัด อบต. ทรายมูล 0819756582
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลหนองกงุทรายศรีพิทยา โรงเรียนบ้านทรายมูลหนองกงุทรายศรีพิทยา

1247 2 บ้านม้า 1. หัวหน้าสถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร สถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร
2. นายสุนทร  กองแกว้ หน.ส านักปลัด อบต. ทรายมูล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้า โรงเรียนบ้านม้า

1248 3 บ้านเตาไห 1. หัวหน้าสถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร สถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร
2. นายตองอ่อน  สายค าภา ผอ.รพ.สต.ทรายมูล 0810521978
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแกว้ โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแกว้

1249 4 บ้านสร้างแกว้ 1. หัวหน้าสถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร สถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร
2. พ.จ.อ.จตุรงค์  เมืองบาล ต าบลต าบลทรายมูล 0981437521
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแกว้ โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแกว้

1250 5 บ้านค าเม็ก 1. หัวหน้าสถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร สถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร
2. น.ส.กนกอร  วนัชูยศ ครู กศน.ต าบล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเม็ก (พัฒนะบ ารุง) โรงเรียนบ้านค าเม็ก (พัฒนะบ ารุง)

1251 6 บ้านดอนยานาง 1. หัวหน้าสถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร สถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร
2. นายเสง่ียม  ไพศาล ปลัด อบต. ทรายมูล 0819756582
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง โรงเรียนบ้านดอนยานาง

1252 7 บ้านหนองกงุ 1. หัวหน้าสถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร สถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร
2. นายสุนทร  กองแกว้ หน.ส านักปลัด อบต. ทรายมูล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลหนองกงุทรายศรีพิทยา โรงเรียนบ้านทรายมูลหนองกงุทรายศรีพิทยา

1253 8 บ้านหนองหวา้ 1. หัวหน้าสถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร สถานีวจิัยทดสอบพันธุสั์ตวส์กลนคร
2. นายตองอ่อน  สายค าภา ผอ.รพ.สต.ทรายมูล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหวา้ โรงเรียนบ้านหนองหวา้

ต าบลทรายมูล   อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่85

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1254 1 บ้านธาตุทอง 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร ศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร 042-711471
2. นางอุไรวรรณ  สกลุปีบ ปลัด อบต.ธาตุทอง 0819756143
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุ โรงเรียนบ้านธาตุ 

1255 2 บ้านหินโงม 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร ศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร 042-711471
2. น.ส.ประภัสสร  แสนนาเรียง หน.ส านักปลัด อบต.ธาตุทอง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ

1256 3 บ้านโนนสร้างไพร 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร ศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร 042-711471
2. นายพัชรพล  อ่อนสุระทุม ผอ.รพ.สต.ธาตุทอง 0812629971
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ

1257 4 บ้านหนองหอย 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร ศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร 042-711471
2. นายประเสริฐศักด์ิ  เกตุนันท์ ก านันต าบลธาตุทอง 0872288227
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านหนองหอย

1258 5 บ้านคันชา 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร ศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร 042-711471
2. นางนวลอนงค์  เอ้มะราช ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคันชา โรงเรียนบ้านคันชา

1259 6 บ้านโคกหลวง 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร ศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร 042-711471
2. นางอุไรวรรณ  สกลุปีบ ปลัด อบต.ธาตุทอง 0819756143
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหลวง โรงเรียนบ้านโคกหลวง

1260 7 บ้านเดิด 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร ศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร 042-711471
2. น.ส.ประภัสสร  แสนนาเรียง หน.ส านักปลัด อบต.ธาตุทอง
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุ โรงเรียนบ้านธาตุ 

1261 8 บ้านเด่ือ 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร ศูนย์วจิัยข้าวสกลนคร 042-711471
2. นายพัชรพล  อ่อนสุระทุม ผอ.รพ.สต.ธาตุทอง 0812629971
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านหนองหอย

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1262 1 บ้านกดุจิก 1. ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร 042-728516-18, 728516-9
2. นายอรรถสิทธิ ์ แทบสี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0869883304
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุจิดนาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านกดุจิดนาสมบูรณ์

1263 2 บ้านบงใต้ 1. ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร 042-728516-18, 728516-9
2. น.ส.ธนพร  ไชยบุบผา หน.ส านักปลัดเทศบาลต าบลบงใต้
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบงใต้โนนรังพัฒนา โรงเรียนบ้านบงใต้โนนรังพัฒนา

1264 3 บ้านบ่อร้าง 1. ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร 042-728516-18, 728516-9
2. นายวมิลศักด์ิ  กาสินพิลา ผอ.รพ.สต.บ่อร้าง 0883115092
๓. ผู้อ านวยกาโรงเรียนบ้านบ่อร้าง โรงเรียนบ้านบ่อร้าง

1265 4 บ้านยางงาม 1. ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร 042-728516-18, 728516-9
2. นายไมตรี  การิก ก านันต าบลบงใต้ 0915651476
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางงาม โรงเรียนบ้านยางงาม

1266 5 บ้านโนนรัง 1. ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร 042-728516-18, 728516-9
2. นายณรงค์ศักด์ิ  อ่อนตา ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบงใต้โนนรังพัฒนา โรงเรียนบ้านบงใต้โนนรังพัฒนา

1267 6 บ้านนาดอกไม้ 1. ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร 042-728516-18, 728516-9
2. นายอรรถสิทธิ ์ แทบสี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0869883304
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

1268 7 บ้านหนองกงุ 1. ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร 042-728516-18, 728516-9
2. น.ส.ธนพร  ไชยบุบผา หน.ส านักปลัดเทศบาลต าบลบงใต้
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองกงุ โรงเรียนบ้านโคกหนองกงุ

1269 8 บ้านค านาดี 1. ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสกลนคร 042-728516-18, 728516-9
2. นายวมิลศักด์ิ  กาสินพิลา ผอ.รพ.สต.บ่อร้าง 0883115092
๓. ผู้อ านวยกาโรงเรียนบ้านค านาดี โรงเรียนบ้านค านาดี

ต าบลบงใต ้อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมีผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลธาตทุอง อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่86

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1270 9 บ้านต่อเขต 1. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน โครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน 042-1655058
2. นายไมตรี  การิก ก านันต าบลบงใต้ 0915651476
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางงาม โรงเรียนบ้านยางงาม

1271 10 บ้านชุมชัย 1. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน โครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน 042-1655058
2. นายณรงค์ศักด์ิ  อ่อนตา ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

1272 11 บ้านโคกสีนวล 1. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน โครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน 042-1655058
2. นายอรรถสิทธิ ์ แทบสี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0869883304
๓. ผู้อ านวยกาโรงเรียนบ้านค านาดี โรงเรียนบ้านค านาดี

1273 12 บ้านบงใต้พัฒนา 1. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน โครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน 042-1655058
2. น.ส.ธนพร  ไชยบุบผา หน.ส านักปลัดเทศบาลต าบลบงใต้
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบงใต้โนนรังพัฒนา โรงเรียนบ้านบงใต้โนนรังพัฒนา

1274 13 บ้านบ่อร้าง 1. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน โครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน 042-1655058
2. นายวมิลศักด์ิ  กาสินพิลา ผอ.รพ.สต.บ่อร้าง 0883115092
๓. ผู้อ านวยกาโรงเรียนบ้านบ่อร้าง โรงเรียนบ้านบ่อร้าง

1275 14 บ้านกดุจิกสามัคคี 1. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน โครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน 042-1655058
2. นายไมตรี  การิก ก านันต าบลบงใต้ 0915651476
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุจิดนาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านกดุจิดนาสมบูรณ์

1276 15 บ้านห้วยไร่สามัคคี 1. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน โครงการส่งน้ าและบ ารุงน้ าอูน 042-1655058
2. นายณรงค์ศักด์ิ  อ่อนตา ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยกาโรงเรียนบ้านบ่อร้าง โรงเรียนบ้านบ่อร้าง

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1277 1 บ้านบงเหนือ 1. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-734795
2. วา่ที่ ร.ต.รักษ์ตระการ ตระการสุข ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบงเหนือ โรงเรียนชุมชนบงเหนือ

1278 2 บ้านดอนหัน 1. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-734795
2. นายทศพร  ทันแล้ว ผอ.หน.สป.บงเหนือ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน โรงเรียนบ้านดอนหัน

1279 3 บ้านจ าปา 1. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-734795
2. นางสมฤดี  ดาบลาอ้ม ผอ.รพ.สต.นาถ่อน 0897116706
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ าปานาถ่อน โรงเรียนบ้านจ าปานาถ่อน

1280 4 บ้านบาก 1. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-734795
2. นายสัญชัย  ค าควร ก านันต าบลบงเหนือ 0806252846
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาก โรงเรียนบ้านบาก

1281 5 บ้านขาว 1. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-734795
2. น.ส.รัชนีกร  ไกรรัตน์ ครู ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขาว โรงเรียนบ้านขาว

1282 6 บ้านโคกสวสัดี 1. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-734795
2. วา่ที่ ร.ต.รักษ์ตระการ ตระการสุข ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสวสัดี โรงเรียนบ้านโคกสวสัดี

1283 7 บ้านนาถ่อน 1. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-734795
2. นายทศพร  ทันแล้ว ผอ.หน.สป.บงเหนือ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ าปานาถ่อน โรงเรียนบ้านจ าปานาถ่อน

1284 8 บ้านหนองกงุ 1. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-734795
2. นางสมฤดี  ดาบลาอ้ม ผอ.รพ.สต.นาถ่อน 0897116706
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกงุ โรงเรียนบ้านหนองกงุ

1285 9 บ้านโนนสะอาด 1. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-734795
2. นายสัญชัย  ค าควร ก านันต าบลบงเหนือ 0806252846
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน โรงเรียนบ้านดอนหัน

1286 10 บ้านพิมพ์พัฒนา 1. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-734795
2. น.ส.รัชนีกร  ไกรรัตน์ ครู ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาก โรงเรียนบ้านบาก

ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี หัวหน้าส านักงานจัดรปูที่ดนิจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่87

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1287 11 บ้านบงเหนือนอก 1. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-734795
2. วา่ที่ ร.ต.รักษ์ตระการ ตระการสุข ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบงเหนือ โรงเรียนชุมชนบงเหนือ

1288 12 บ้านนาถ่อน 1. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-734795
2. นายทศพร  ทันแล้ว ผอ.หน.สป.บงเหนือ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ าปานาถ่อน โรงเรียนบ้านจ าปานาถ่อน

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1289 1 บ้านต้าย 1. ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-747121
2. นายไพบูลย์  หล้าชาญ ปลัดเทศบาลต าบลบ้านต้าย 0895737326
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวทิยา โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวทิยา

1290 2 บ้านนาทม 1. ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-747121
2. นางชนานันท์  ทัศคร หน.ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านต้าย
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาทม โรงเรียนบ้านนาทม

1291 3 บ้านนาคูณ 1. ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-747121
2. นายพิริยะ  ทะนันชัย แพทย์แผนไทยประยุกต์ 0903547560
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวทิยา โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวทิยา

1292 4 บ้านค าบอน 1. ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-747121
2. นายยุทธยา  ต้นสาย ก านันต าบลบ้านต้าย 0890609221
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าสะแนน โรงเรียนบ้านค าสะแนน

1293 5 บ้านค าไชยวาน 1. ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-747121
2. นางวมิลรัตน์  เศรษฐสิงห์ ครู กศน. ต าบล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไชยวาน โรงเรียนบ้านค าไชยวาน

1294 6 บ้านดอนม่วงไข่ 1. ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-747121
2. นายไพบูลย์  หล้าชาญ ปลัดเทศบาลต าบลบ้านต้าย 0895737326
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่

1295 7 บ้านต้ายใหม่พัฒนา 1. ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัสกลนคร 042-747121
2. นางชนานันท์  ทัศคร หน.ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านต้าย
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวทิยา โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวทิยา

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1296 1 บ้านถ่อน 1. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 042-716719
2. ส.ต.อ.วนิิจ  จดจ า ปลัด อบต. บ้านถ่อน 0871571249
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนถ่อน(คุรุราษฏร์สามัคคี) โรงเรียนถ่อน(คุรุราษฏร์สามัคคี)

1297 2 บ้านหนามแท่งใหญ่ 1. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 042-716719
2. นางพุทธพร  โพธิช์าเนตร หน.ส านักปลัด อบต. บ้านถ่อน 0857597243
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง โรงเรียนบ้านแหนมแท่ง

1298 3 บ้านหนองตาล 1. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 042-716719
2. นายวฒิุพงค์  ศรีสุก ผอ.รพ.สต. บ้านถ่อน 0892739357
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาล โรงเรียนบ้านหนองตาล

1299 4 บ้านหนามแท่งน้อย 1. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 042-716719
2. นายพฤหัสณชัย  กองแกว้ ก านันต าบลบ้านถ่อน 0981031756
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง โรงเรียนบ้านแหนมแท่ง

1300 5 บ้านค าเจริญ 1. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 042-716719
2. นางนภาวรรณ์  บังแกว้ ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเจริญราษฏร์บ ารุง โรงเรียนบ้านค าเจริญราษฏร์บ ารุง

1301 6 บ้านทุ่งปลากดั 1. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 042-716719
2. ส.ต.อ.วนิิจ  จดจ า ปลัด อบต. บ้านถ่อน 0871571249
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปลากดั โรงเรียนบ้านทุ่งปลากดั

1302 7 บ้านหนองบัวแพ 1. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 042-716719
2. นางพุทธพร  โพธิช์าเนตร หน.ส านักปลัด อบต. บ้านถ่อน 0857597243
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแพ โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ

ต าบลบ้านถ่อน  อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมีผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดนิจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่88

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1303 8 บ้านทุ่งปลากดัน้อย 1. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 042-716719

2. นายวฒิุพงค์  ศรีสุก ผอ.รพ.สต. บ้านถ่อน 0892739357

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปลากดั โรงเรียนบ้านทุ่งปลากดั
1304 9 บ้านโพธิช์ัย 1. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 042-716719

2. นายพฤหัสณชัย  กองแกว้ ก านันต าบลบ้านถ่อน 0981031756
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาล โรงเรียนบ้านหนองตาล

1305 10 บ้านโคกเจริญ 1. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 042-716719
2. นางนภาวรรณ์  บังแกว้ ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแพ โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1306 1 บ้านพันนา 1. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร 042-725124
2. นางวรรณิดา  มั่นคง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0981032430
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันนา โรงเรียนบ้านพันนา

1307 2 บ้านโมน 1. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร 042-725124
2. น.ส.กรวรรณ  พรหมศิริ หน.ส านักปลัด อบต.พันนา
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโมน (เกาะกว้วทิยา) โรงเรียนบ้านโมน (เกาะแกว้วทิยา)

1308 3 บ้านถ่อน 1. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร 042-725124
2. นายสุรศักด์ิ  สุภาพรม ผอ.รพ.สต.พันนา 0879553353
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ่อน โรงเรียนบ้านถ่อน

1309 4 บ้านง้ิว 1. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร 042-725124
2. นายเอกพงษ์  นิยมคุณ ก านันต าบลพันนา 0899559299
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าตานา โรงเรียนบ้านค าตานา

1310 5 บ้านแย้ 1. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร 042-725124
2. นายวษิณุวฒัน์  เศรษฐสิงห์ ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าตานา โรงเรียนบ้านค าตานา

1311 6 บ้านค าตานา 1. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร 042-725124
2. นางวรรณิดา  มั่นคง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0981032430
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าตานา โรงเรียนบ้านค าตานา

1312 7 บ้านหนองหอยคัน 1. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร 042-725124
2. น.ส.กรวรรณ  พรหมศิริ หน.ส านักปลัด อบต.พันนา
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคัน โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน

1313 8 บ้านหนองปลาเข็ง 1. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร 042-725124
2. นายสุรศักด์ิ  สุภาพรม ผอ.รพ.สต.พันนา 0879553353
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโมน (เกาะกว้วทิยา) โรงเรียนบ้านโมน (เกาะแกว้วทิยา)

1314 9 บ้านหนองไผ่ยาว 1. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร 042-725124
2. นายเอกพงษ์  นิยมคุณ ก านันต าบลพันนา 0899559299
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคัน โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน

1315 10 บ้านพันนาใต้ 1. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร 042-725124
2. นายวษิณุวฒัน์  เศรษฐสิงห์ ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันนา โรงเรียนบ้านพันนา

1316 11 บ้านเมืองทอง 1. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร 042-725124
2. นางวรรณิดา  มั่นคง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0981032430
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันนา โรงเรียนบ้านพันนา

1317 12 บ้านพันนานคร 1. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์กลนคร 042-725124
2. น.ส.กรวรรณ  พรหมศิริ หน.ส านักปลัด อบต.พันนา
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันนา โรงเรียนบ้านพันนา

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1318 1 บ้านโพนสูง 1. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแลงที่ 7.3 จังหวดัสกลนคร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 7.3 จ.สกลนคร 042-711359
2. น.ส.สุภรัตน์  ค ามี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0883205052
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสูง โรงเรียนบ้านโพนสูง

ต าบลโพนสูง อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคตดิตอ่น าโดยแมลงที่ 7.3 สกลนคร  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี หัวหน้าสถานีอาหารสัตว์สกลนคร  เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1319 2 บ้านค าชน 1. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแลงที่ 7.3 จังหวดัสกลนคร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 7.3 จ.สกลนคร 042-711359
2. นางอมรรัตน์  แสนบรรดิษฐ์ หน.ส านักปลัด อบต. โพนสูง 0985918845
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าชนดงต้อง โรงเรียนบ้านค าชนดงต้อง

1320 3 บ้านยางชุม 1. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแลงที่ 7.3 จังหวดัสกลนคร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 7.3 จ.สกลนคร 042-711359
2. นางลัดดา  อ ามาตย์ ผอ.รพ.สต.ยางชุม 0847982245
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม

1321 4 บ้านโพนสวา่ง 1. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแลงที่ 7.3 จังหวดัสกลนคร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 7.3 จ.สกลนคร 042-711359
2. นายปฐมพล  บุญยืน ก านันต าบลโพนสูง 0993415524
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสูง โรงเรียนบ้านโพนสูง

1322 5 บ้านค้อ 1. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแลงที่ 7.3 จังหวดัสกลนคร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 7.3 จ.สกลนคร 042-711359
2. นางอาภาภัทร  เสนเสนา ครู กศน.ต าบล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม

1323 6 บ้านดงต้อง 1. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแลงที่ 7.3 จังหวดัสกลนคร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 7.3 จ.สกลนคร 042-711359
2. น.ส.สุภรัตน์  ค ามี ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0883205052
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าชนดงต้อง โรงเรียนบ้านค าชนดงต้อง

1324 7 บ้านดอนเชียงยืน 1. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแลงที่ 7.3 จังหวดัสกลนคร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 7.3 จ.สกลนคร 042-711359
2. นางอมรรัตน์  แสนบรรดิษฐ์ หน.ส านักปลัด อบต. โพนสูง 0985918845
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน

1325 8 บ้านค าบก 1. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแลงที่ 7.3 จังหวดัสกลนคร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 7.3 จ.สกลนคร 042-711359
2. นางลัดดา  อ ามาตย์ ผอ.รพ.สต.ยางชุม 0847982245
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน

1326 9 บ้านดอนเจริญ 1. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแลงที่ 7.3 จังหวดัสกลนคร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 7.3 จ.สกลนคร 042-711359
2. นายปฐมพล  บุญยืน ก านันต าบลโพนสูง 0993415524
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1327 1 บ้านแวง 1. ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลคร ส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลนคร 042-714838
2. นางอาภรณ์  ไพศาล ปลัด อบต.แวง 0862758481
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนแวง โรงเรียนแวง

1328 2 บ้านโนนเสาขวญั 1. ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลคร ส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลนคร 042-714838
2. นางสุดารัตน์  พรหมวจิารย์ หน.ส านักปลัด อบต. แวง
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเสาขวญั โรงเรียนบ้านโนนเสาขวญั

1329 3 บ้านตาลเด่ียว 1. ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลคร ส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลนคร 042-714838
2.นายศักด์ิชัย  กาสินพิลา ผอ.รพ.สต.สร้างแป้น 0833616699
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนแวง โรงเรียนแวง

1330 4 บ้านสร้างแป้น 1. ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลคร ส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลนคร 042-714838
2. นายวไิลย  ศรีสถาน ก านันต าบลแวง 0833460301
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น โรงเรียนบ้านสร้างแป้น

1331 5 บ้านโคกสีไค 1. ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลคร ส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลนคร 042-714838
2. น.ส.เสาวลักษณ์  ประธาน ครู กศน.ต าบล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีไค โรงเรียนบ้านโคกสีไค

1332 6 บ้านสร้างดู่ 1. ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลคร ส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลนคร 042-714838
2. นางอาภรณ์  ไพศาล ปลัด อบต.แวง 0862758481
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง

1333 7 บ้านโนนเรือ 1. ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลคร ส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลนคร 042-714838
2. นางสุดารัตน์  พรหมวจิารย์ หน.ส านักปลัด อบต. แวง
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเสาขวญั โรงเรียนบ้านโนนเสาขวญั

1334 8 บ้านนางัว 1. ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลคร ส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลนคร 042-714838
2.นายศักด์ิชัย  กาสินพิลา ผอ.รพ.สต.สร้างแป้น 0833616699
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางัว โรงเรียนบ้านนางัว

1335 9 บ้านโพนงาม 1. ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลคร ส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลนคร 042-714838
2. นายวไิลย  ศรีสถาน ก านันต าบลแวง 0833460301
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม โรงเรียนบ้านโพนงาม

ต าบลแวง  อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1336 10 บ้านดอนเขือง 1. ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลคร ส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลนคร 042-714838
2. น.ส.เสาวลักษณ์  ประธาน ครู กศน.ต าบล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง

1337 11 บ้านโนนแสนสุข 1. ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลคร ส านักงาน คปภ.จังหวดัสกลนคร 042-714838
2. นางอาภรณ์  ไพศาล ปลัด อบต.แวง 0862758481
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม โรงเรียนบ้านโพนงาม

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1338 1 บ้านหัน 1. หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร ส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร 042-711918
2. น.ส.ชนกนันท์  แสงศักด์ิชัย ปลัดเทศบาลต าบลสวา่งแดนดิน 095169949
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126

1339 2 บ้านง่อน 1. หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร ส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร 042-711918
2. นางพรรณนภา  พลสมัคร หน.ส านักงานปลัด อบต.สวา่งแดนดิน 0898403795
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126

1340 3 บ้านสนามชัย 1. หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร ส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร 042-711918
2. นายกฤษฎา  นามบุรี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0808061654
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126

1341 4 บ้านหวาย 1. หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร ส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร 042-711918
2. นายสุขสันต์  อุสาห์ ก านันต าบลสวา่งแดนดิน 0872244821
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหวาย โรงเรียนบ้านหวาย

1342 5 บ้านดอนวงัเวนิ 1. หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร ส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร 042-711918
2. นายเกวลิน  โคตรบัญชา ครู กศน.ต าบล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126

1343 6 บ้านโนนค้อ 1. หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร ส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร 042-711918
2. น.ส.ชนกนันท์  แสงศักด์ิชัย ปลัดเทศบาลต าบลสวา่งแดนดิน 095169949
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหวาย โรงเรียนบ้านหวาย

1344 7 บ้านหนองไผ่ 1. หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร ส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร 042-711918
2. นางพรรณนภา  พลสมัคร หน.ส านักงานปลัด อบต.สวา่งแดนดิน 0898403795
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหวาย โรงเรียนบ้านหวาย

1345 8 บ้านเปือย 1. หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร ส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร 042-711918
2. นายกฤษฎา  นามบุรี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0808061654
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวนัพิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวนัพิทยาสรรค์

1346 9 บ้านหนองทุ่ม 1. หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร ส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 2 - 3 สกลนคร 042-711918
2. นายสุขสันต์  อุสาห์ ก านันต าบลสวา่งแดนดิน 0872244821
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์ โรงเรียนหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์

1347 10 บ้านหนองชาด 1. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-972186
2. นายเกวลิน  โคตรบัญชา ครู กศน.ต าบล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชาด โรงเรียนบ้านหนองชาด

1348 11 บ้านสวา่งแดนดิน 1. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-972186
2. น.ส.ชนกนันท์  แสงศักด์ิชัย ปลัดเทศบาลต าบลสวา่งแดนดิน 095169949
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสวา่งแดนดิน โรงเรียนอนุบาลสวา่งแดนดิน

1349 12 บ้านโคกสวา่ง 1. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-972186
2. นางพรรณนภา  พลสมัคร หน.ส านักงานปลัด อบต.สวา่งแดนดิน 0898403795
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสวา่งแดนดิน โรงเรียนอนุบาลสวา่งแดนดิน

1350 13 บ้านดงสวรรค์ 1. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-972186
2. นายกฤษฎา  นามบุรี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0808061654
3 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสวรรค์ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์

1351 14 บ้านหนองพะเนาว์ 1. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-972186
2. นายสุขสันต์  อุสาห์ ก านันต าบลสวา่งแดนดิน 0872244821
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126

1352 15 บ้านดอนธงชัย 1. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-972186
2. นายเกวลิน  โคตรบัญชา ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสวา่งแดนดิน โรงเรียนอนุบาลสวา่งแดนดิน

ต าบลสว่างแดนดนิ  อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่91

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1353 16 บ้านน้อยหนองบัว 1. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-972186
2. น.ส.ชนกนันท์  แสงศักด์ิชัย ปลัดเทศบาลต าบลสวา่งแดนดิน 095169949
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชาด โรงเรียนบ้านหนองชาด

1354 17 บ้านหนองทุ่มน้อย 1. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-972186
2. นางพรรณนภา  พลสมัคร หน.ส านักงานปลัด อบต.สวา่งแดนดิน 0898403795
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์ โรงเรียนหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์

1355 18 บ้านโนนสวรรค์ 1. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-972186
2. นายกฤษฎา  นามบุรี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0808061654
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชาด โรงเรียนบ้านหนองชาด

1356 19 บ้านนาเจริญ 1. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-730464
2. นายสุขสันต์  อุสาห์ ก านันต าบลสวา่งแดนดิน 0872244821
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์ โรงเรียนหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์

1357 20 บ้านโคกสวา่งเหนือ 1. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-730464
2. นายเกวลิน  โคตรบัญชา ครู กศน.ต าบล
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์ โรงเรียนหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์

1358 21 บ้านทานตะวนั 1. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-730464
2. น.ส.ชนกนันท์  แสงศักด์ิชัย ปลัดเทศบาลต าบลสวา่งแดนดิน 095169949
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวนัพิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวนัพิทยาสรรค์

1359 22 บ้านดงพระเจ้า 1. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-730464
2. นางพรรณนภา  พลสมัคร หน.ส านักงานปลัด อบต.สวา่งแดนดิน 0898403795
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวนัพิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวนัพิทยาสรรค์

1360 23 บ้านหนองชาดทรายทอง 1. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-730464
2. นายกฤษฎา  นามบุรี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 0808061654
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชาด โรงเรียนบ้านหนองชาด

1361 24 บ้านสร้างแกว้พัฒนา 1. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-730464
2. นายสุขสันต์  อุสาห์ ก านันต าบลสวา่งแดนดิน 0872244821
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวนัพิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวนัพิทยาสรรค์

1362 25 บ้านหนองทุ่มพัฒนา 1. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-730464

2. นายเกวลิน  โคตรบัญชา ครู กศน.ต าบล

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์ โรงเรียนหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์
1363 26 บ้านง่อนใหม่ 1. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวดัสกลนคร 042-730464

2. น.ส.ชนกนันท์  แสงศักด์ิชัย ปลัดเทศบาลต าบลสวา่งแดนดิน 095169949
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1364 1 บ้านหนองหลวง 1. ผอ.สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.สน. 042-732064
2. นางศศิธร  เชิงหอม นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0930919705
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงวทิยานุกลู โรงเรียนหนองหลวงวทิยานุกลู

1365 2 บ้านโคกดินแดง 1. ผอ.สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.สน. 042-732064
2. น.ส.รุ่งฤดี  ศรีทะจักร์ หน.ส านักปลัด อบต. หนองหลวง 0904293020
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกดินแดง โรงเรียนบ้านโคกดินแดง

1366 3 บ้านหนองหลวงน้อย 1. ผอ.สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.สน. 042-732064
2. นายวเิชียร  เที่ยงธรรม ผอ.รพ.สต.หนองหลวง 0801999658
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงวทิยานุกลู โรงเรียนหนองหลวงวทิยานุกลู

1367 4 บ้านหนองผือ 1. ผอ.สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.สน. 042-732064
2. นายสุนัน  รัตนวงศ์ ก านันต าบลหนองหลวง 0956586133
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงวทิยานุกลู โรงเรียนหนองหลวงวทิยานุกลู

1368 5 บ้านโคกส าราญ 1. ผอ.สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.สน. 042-732064
2. นางวรรณี  พันธพ์รหม ครู กศน.ต าบล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกส าราญ โรงเรียนบ้านโคกส าราญ

1369 6 บ้านหนองย่างชิ้น 1. ผอ.สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.สน. 042-732064
2. นางศศิธร  เชิงหอม นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0930919705
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนชัยหนองย่างชิ้น โรงเรียนชุมชนชัยหนองย่างชิ้น

ต าบลหนองหลวง  อ าเภอสว่างแดนดนิ โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่92

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1370 7 บ้านนาอ้อม 1. ผอ.สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.สน. 042-732064
2. น.ส.รุ่งฤดี  ศรีทะจักร์ หน.ส านักปลัด อบต. หนองหลวง 0904293020
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนชัยหนองย่างชิ้น โรงเรียนชุมชนชัยหนองย่างชิ้น

1371 8 บ้านโคกน้ าเกล้ียง 1. ผอ.สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.สน. 042-732064
2. นายวเิชียร  เที่ยงธรรม ผอ.รพ.สต.หนองหลวง 0801999658
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกดินแดง โรงเรียนบ้านโคกดินแดง

1372 9 บ้านโคกกอ่ง 1. ผอ.สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.สน. 042-732064
2. นายสุนัน  รัตนวงศ์ ก านันต าบลหนองหลวง 0956586133
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกส าราญ โรงเรียนบ้านโคกส าราญ

1373 10 บ้านหนองหลวงพัฒนา 1. ผอ.สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.สน. 042-732064
2. นางวรรณี  พันธพ์รหม ครู กศน.ต าบล
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงวทิยานุกลู โรงเรียนหนองหลวงวทิยานุกลู

1374 11 บ้านหนองเม็ก 1. ผอ.สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.สน. 042-732064
2. นางศศิธร  เชิงหอม นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 0930919705
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกดินแดง โรงเรียนบ้านโคกดินแดง

1375 12 บ้านไผ่หลวง 1. ผอ.สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จังหวดัสกลนคร สนง.การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.สน. 042-732064
2. น.ส.รุ่งฤดี  ศรีทะจักร์ หน.ส านักปลัด อบต. หนองหลวง 0904293020
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนชัยหนองย่างชิ้น โรงเรียนชุมชนชัยหนองย่างชิ้น



หนา้ที ่93

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1376 1 บ้านท่าศิลา 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นายปริชาติ ปากดีสี ปลัดอ าเภอ 088-5383114
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าศิลา โรงเรียนบ้านท่าศิลา

1377 2 บ้านภูตะคาม 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นายเรืองยศ ศรีบุญ นวก.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 081-1178094
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูตะคาม โรงเรียนบ้านภูตะคาม

1378 3 บ้านชัยชนะ 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นางสาวส ารวย สุวรรณเขต นวก.พัฒนาชุมชนช านาญการ 081-3202724
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชัยชนะ โรงเรียนบ้านชัยชนะ

1379 4 บ้านค ากา้ว 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นายสวาท บุญเลิศ ก านัน 087-2297957
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค ากา้ว โรงเรียนบ้านค ากา้ว

1380 5 บ้านสีสุก 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นางอรทัย ค ามั่น นวก.สาธารณสุข 086-4766191
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีสุก-ห้วยโมง โรงเรียนบ้านสีสุก-ห้วยโมง

1381 6 บ้านท่าวารี 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นายปริชาติ ปากดีสี ปลัดอ าเภอ 088-5383114
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี โรงเรียนบ้านท่าวารี

1382 7 บ้านหนองลุมพุก 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นายเรืองยศ ศรีบุญ นวก.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 081-1178094
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าศิลา โรงเรียนบ้านท่าศิลา

1383 8 บ้านอุดมพัฒนา 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นางสาวส ารวย สุวรรณเขต นวก.พัฒนาชุมชนช านาญการ 081-3202724
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสังวรวทิยา โรงเรียนอุดมสังวรวทิยา

1384 9 บ้านเจริญชัย 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นายสวาท บุญเลิศ ก านัน 087-2297957
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูตะคาม โรงเรียนบ้านภูตะคาม

1385 10 บ้านห้วยโมง 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นางอรทัย ค ามั่น นวก.สาธารณสุข 086-4766191
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีสุก-ห้วยโมง โรงเรียนบ้านสีสุก-ห้วยโมง

1386 11 บ้านทุ่งอินทร์แปลง 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นายปริชาติ ปากดีสี ปลัดอ าเภอ 088-5383114
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี โรงเรียนบ้านท่าวารี

1387 12 บ้านท่าดินแดงพัฒนา 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นายเรืองยศ ศรีบุญ นวก.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 081-1178094
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสังวรวทิยา โรงเรียนอุดมสังวรวทิยา

1388 13 บ้านทุ่งสวรรค์ 1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 042-747213, 747198
๒. นางสาวส ารวย สุวรรณเขต นวก.พัฒนาชุมชนช านาญการ 081-3202724
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค ากา้ว โรงเรียนบ้านค ากา้ว

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1389 1 บ้านท่าวดั 1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร
๒. นายพีรภพ สอนถึง ปลัดอ าเภอ 092-2543019
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านหนองม่วง

1390 2 บ้านถ้ าต้ิว 1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร
๒. นางสาวขนิษฐา กา๋ค ามูล นวก.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ 093-3192934
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ(่มิตรภาพที่ 36) โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ(่มิตรภาพที่ 36)

1391 3 บ้านหนองม่วง 1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร
๒. นางสาวส ารวย สุวรรณเขต นวก.พัฒนาชุมชนช านาญการ 081-3202724
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านหนองม่วง

ต าบลปทุมวาปี  อ าเภอส่องดาว โดยมี หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลท่าศิลา  อ าเภอส่องดาว โดยมี ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร



หนา้ที ่94

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1392 4 บ้านบ่อแกน้อย 1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร
๒. นายคณิต พวงเพชร ก านัน 089-3980177
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ(่มิตรภาพที่ 36) โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ(่มิตรภาพที่ 36)

1393 5 บ้านบ่อแกใหญ่ 1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร
๒. นายพัฒนาวฒิุ เรืองชัย จพง.สาธารณสุขปฏิบัติการ 061-0762119
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ(่มิตรภาพที่ 36) โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ(่มิตรภาพที่ 36)

1394 6 บ้านปทุมวาปี 1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร
๒. นายพีรภพ สอนถึง ปลัดอ าเภอ 092-2543019
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปทุมวาปี โรงเรียนบ้านปทุมวาปี

1395 7 บ้านโพนสวาง 1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร
๒. นางสาวขนิษฐา กา๋ค ามูล นวก.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ 093-3192934
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง โรงเรียนบ้านโพนสวาง

1396 8 บ้านหนองแวง 1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร
๒. นางสาวส ารวย สุวรรณเขต นวก.พัฒนาชุมชนช านาญการ 081-3202724
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(ประชาราษฏร์อ านวย) โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประชาราษฏร์อ านวย)

1397 9 บ้านหนองเจริญ 1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร
๒. นายคณิต พวงเพชร ก านัน 089-3980177
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง โรงเรียนบ้านโพนสวาง

1398 10 บ้านโนนฉิม 1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร
๒. นายพัฒนาวฒิุ เรืองชัย จพง.สาธารณสุขปฏิบัติการ 061-0762119
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านหนองม่วง

1399 11 บ้านทรายทอง 1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร
๒. นายพีรภพ สอนถึง ปลัดอ าเภอ 092-2543019
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(ประชาราษฏร์อ านวย) โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประชาราษฏร์อ านวย)

1400 12 บ้านดงสร้างค า 1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัสกลนคร
๒. นางสาวขนิษฐา กา๋ค ามูล นวก.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ 093-3192934
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปทุมวาปี โรงเรียนบ้านปทุมวาปี

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1401 1 บ้านดงแสนตอ 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 042-972038
๒. นายประสิทธิ ์นะวะค าศรี ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฏร์วทิยาคาร) โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฏร์วทิยาคาร)

1402 2 บ้านเหล่าใหญ่ 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 042-972038
๒. นายศราวฒิุ เกล้ียงพร้อม นวก.ส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 093-3192935
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปทุมวาปี โรงเรียนบ้านปทุมวาปี

1403 3 บ้านโคกสะอาด 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 042-972038
๒.นายสุรไกร กา๋สมุทร นวก.พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 083-3192935
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

1404 4 บ้านวฒันา 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 042-972038
๒. นายมานิช ลีระครจันทร์ ก านัน 084-7964363
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

1405 5 บ้านนาสีนวล 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 042-972038
๒. นางสาวสุริวรรณ์ สุวรรณมาลี นวก.สาธารณสุข 091-3670309
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

1406 6 บ้านกดุแสง 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 042-972038
๒. นายประสิทธิ ์นะวะค าศรี ปลัดอ าเภอ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุแสง(ธาราประชาบ ารุง) โรงเรียนบ้านกดุแสง(ธาราประชาบ ารุง)

1407 7 บ้านทุ่งบ่อ 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 042-972038
๒. นายศราวฒิุ เกล้ียงพร้อม นวก.ส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 093-3192935
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฏร์วทิยาคาร) โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฏร์วทิยาคาร)

1408 8 บ้านโพนศรี 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 042-972038
๒.นายสุรไกร กา๋สมุทร นวก.พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 083-3192935
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ต าบลวัฒนา  อ าเภอส่องดาว โดยมี ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่95

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1409 9 บ้านเหล่าสุขสันต์ 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 042-972038
๒. นายมานิช ลีระครจันทร์ ก านัน 084-7964363
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1410 1 บ้านส่องดาว 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) 042-721807
๒. นายวรีะพงษ์ สีแกว้นิตย์ จนท.ปค.ช านาญงาน 089-2781087
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส่องดาว โรงเรียนบ้านส่องดาว

1411 2 บ้านธวชัชัย 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) 042-721807
๒. นางสาวณปภัส จิระนันทิกลุ นวก.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 089-9538245
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส่องดาว โรงเรียนบ้านส่องดาว

1412 3 บ้านหนองกงุ 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) 042-721807
๒. นายสุรไกร กา๋สมุทร นวก.พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 083-4196112
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกงุ โรงเรียนบ้านหนองกงุ

1413 4 บ้านโคกกลาง 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) 042-721807
๒. นายทองค า กาละทอน ก านัน 088-3108029
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกงุ โรงเรียนบ้านหนองกงุ

1414 5 บ้านหนองใส 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) 042-721807
๒. นางละมัย หลักทอง นวก.สาธารณสุขช านาญการ 098-1863409
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองใสพรเจริญ โรงเรียนบ้านหนองใสพรเจริญ

1415 6 บ้านพรเจริญ 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) 042-721807
๒. นายวรีะพงษ์ สีแกว้นิตย์ จนท.ปค.ช านาญงาน 089-2781087
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองใสพรเจริญ โรงเรียนบ้านหนองใสพรเจริญ

1416 7 บ้านทันสมัย 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) 042-721807
๒. นางสาวณปภัส จิระนันทิกลุ นวก.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 089-9538245
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทันสมัย โรงเรียนบ้านทันสมัย

1417 8 บ้านไทยเจริญ 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) 042-721807
๒. นายสุรไกร กา๋สมุทร นวก.พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 083-4196112
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยเจริญ รงเรียนบ้านไทยเจริญ

1418 9 บ้านโนนสะอาด 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) 042-721807
๒. นายทองค า กาละทอน ก านัน 088-3108029
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส่องดาว โรงเรียนบ้านส่องดาว

1419 10 บ้านหนองแดง 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) 042-721807
๒. นางละมัย หลักทอง นวก.สาธารณสุขช านาญการ 098-1863409
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทันสมัย โรงเรียนบ้านทันสมัย

1420 11 บ้านหนองแซง 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) 042-721807
๒. นายวรีะพงษ์ สีแกว้นิตย์ จนท.ปค.ช านาญงาน 089-2781087

1421 12 บ้านรักษาดินแดน 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สวา่งแดนดิน) 042-721807
๒. นางสาวณปภัส จิระนันทิกลุ นวก.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 089-9538245
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส่องดาว โรงเรียนบ้านส่องดาว

ต าบลส่องดาว  อ าเภอส่องดาว โดยมี ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 2 (สว่างแดนดนิ) เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่96

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1422 1 บ้านท่ากอ้น 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 042-711059
2. นายณัฐพงศ์  อุปทุม ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0872367396
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ากอ้น โรงเรียนบ้านท่ากอ้น 081-2600731,042-756903

1423 2 บ้านท่าควาย 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 042-711059
2. นายฤทธิ ์ ร่มเกษ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าควาย โรงเรียนบ้านท่าควาย 083-3415828,042-790636

1424 3 บ้านนาหวาย 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 042-711059
2. นายวทิยา  พรมกาวงศ์ ปลัดเทศบาลต าบลท่ากอ้น
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาหวาย โรงเรียนบ้านนาหวาย 081-0554557,042-790636

1425 4 บ้านดอนแดง 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 042-711059
2. นายเรวฒัน์  เคนไชยวงค์ นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลท่ากอ้น
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง โรงเรียนบ้านดินแดง 089-8630984,042-790698

1426 5 บ้านดอนปอ 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 042-711059
2. นายเอกรัตน์  ค าสิงห์ ก านันต าบลท่ากอ้น
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง โรงเรียนบ้านดินแดง

1427 6 บ้านโพนกอ่ 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 042-711059
2. นายณัฐพงศ์  อุปทุม ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0872367396
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนกอ่ โรงเรียนบ้านโพนกอ่ 088-3364841,042-756905

1428 7 บ้านท่าควาย 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 042-711059
2. นายฤทธิ ์ ร่มเกษ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าควาย โรงเรียนบ้านท่าควาย

1429 8 บ้านท่ากอ้นเหนือ 1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 042-711059
2. นายวทิยา  พรมกาวงศ์ ปลัดเทศบาลต าบลท่ากอ้น
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ากอ้น โรงเรียนบ้านท่ากอ้น

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1430 1 บ้านนาฮี 1. ผู้อ านวยการส านักทางหลวงที่ 3 ส านักทางหลวงที่ 3 042-704001, 712882
2. นายเดชา  อุปรี ปลัด อบต. นาฮี 0899448018
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฮี โรงเรียนบ้านนาฮี 097-3050101,042-799702

1431 2 บ้านนากะทาด 1. ผู้อ านวยการส านักทางหลวงที่ 3 ส านักทางหลวงที่ 3 042-704001, 712882
2. นายชลอ  นาควสุิทธิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากะทาด โรงเรียนบ้านนากะทาด 089-0193394,042-756900

1432 3 บ้านสงเปือย 1. ผู้อ านวยการส านักทางหลวงที่ 3 ส านักทางหลวงที่ 3 042-704001, 712882
2. นายปราการชัย  สุวรรณจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.นาฮี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย โรงเรียนบ้านสงเปือย 089-7683375,042-168530

1433 4 บ้านโนนสวรรค์ 1. ผู้อ านวยการส านักทางหลวงที่ 3 ส านักทางหลวงที่ 3 042-704001, 712882
2. นางศิริรัตน์  สุโพธิ์ นักพัฒนาชุมชน อบต.นาฮี 0801834434
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 087-2243343,042-799124

1434 5 บ้านบะมะเกลือ 1. ผู้อ านวยการส านักทางหลวงที่ 3 ส านักทางหลวงที่ 3 042-704001, 712882
2.นายชมภูพร  เขยไชย ก านันต าบลนาฮี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 087-2243343,042-799124

1435 6 บ้านโนนสมบูรณ์ 1. ผู้อ านวยการส านักทางหลวงที่ 3 ส านักทางหลวงที่ 3 042-704001, 712882
2. นายเดชา  อุปรี ปลัด อบต. นาฮี 0899448018
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 087-2243343,042-799124

1436 7 บ้านทุ่งพัฒนา 1. ผู้อ านวยการส านักทางหลวงที่ 3 ส านักทางหลวงที่ 3 042-704001, 712882
2. นายชลอ  นาควสุิทธิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฮี โรงเรียนบ้านนาฮี 097-3050101,042-799702

1437 8 บ้านนาฮี 1. ผู้อ านวยการส านักทางหลวงที่ 3 ส านักทางหลวงที่ 3 042-704001, 712882
2. นายปราการชัย  สุวรรณจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.นาฮี
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฮี โรงเรียนบ้านนาฮี 097-3050101,042-799702

ต าบลนาฮ ี อ าเภออากาศอ านวย โดยมี ผู้อ านวยการส านักทางหลวงที่ 3 เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลท่าก้อน  อ าเภออากาศอ านวย โดยมี ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

คณะท างานตดิตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐัจังหวัดสกลนคร



หนา้ที ่97

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1438 9 บ้านนากะทาด 1. ผู้อ านวยการส านักทางหลวงที่ 3 ส านักทางหลวงที่ 3 042-704001, 712882
2. นางศิริรัตน์  สุโพธิ์ นักพัฒนาชุมชน อบต.นาฮี 0801834434
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากะทาด โรงเรียนบ้านนากะทาด 089-0193394,042-756900

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1439 1 บ้านวงัม่วง 1. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จังหวดัสกลนคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จ.สน. 042-713730
2. นายกติติภูมิ  บุพศิริ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0847151700
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัม่วง โรงเรียนบ้านวงัม่วง 089-2194655,042-799288

1440 2 บ้านบะหวา้ 1. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จังหวดัสกลนคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จ.สน. 042-713730
2. นางรัชนี  เตชะค าภู ปลัดเทศบาลต าบลบะหวา้
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะหวา้ โรงเรียนบ้านบะหวา้ 081-9547246,042-706299

1441 3 บ้านบะยาวใหญ่ 1. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จังหวดัสกลนคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จ.สน. 042-713730
2. น.ส.สุจิตรา  วะลัย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะยาว โรงเรียนบ้านบะยาว 083-1500169,042-720046

1442 4 บ้านเม่นน้อย 1. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จังหวดัสกลนคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จ.สน. 042-713730
2. นางนงค์รัก  รัตนมาลี นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลบะหวา้ 0892680791
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเม่นน้อย โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 086-3364841,042-706260

1443 5 บ้านบะยาวน้อย 1. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จังหวดัสกลนคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จ.สน. 042-713730
2. นายล าไพ  ผากงค า ก านันต าบลบะหวา้
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะยาว โรงเรียนบ้านบะยาว

1444 6 บ้านส่ีแยกบริบูรณ์ 1. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จังหวดัสกลนคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จ.สน. 042-713730
2. นายกติติภูมิ  บุพศิริ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0847151700
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเม่นน้อย โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 086-3364841,042-706260

1445 7 บ้านบะหวา้ 1. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จังหวดัสกลนคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จ.สน. 042-713730
2. นางรัชนี  เตชะค าภู ปลัดเทศบาลต าบลบะหวา้
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะหวา้ โรงเรียนบ้านบะหวา้ 081-9547246,042-706299

1446 8 บ้านวงัม่วง 1. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จังหวดัสกลนคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จ.สน. 042-713730
2. น.ส.สุจิตรา  วะลัย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัม่วง โรงเรียนบ้านวงัม่วง 089-2194655,042-799288

1447 9 บ้านบะหวา้ 1. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จังหวดัสกลนคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จ.สน. 042-713730
2. นางนงค์รัก  รัตนมาลี นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลบะหวา้ 0892680791
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะหวา้ โรงเรียนบ้านบะหวา้ 081-9547246,042-706299

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1448 1 บ้านโพนงาม 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. นายเดชาภัทร  พุม่พวง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0985843377
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 081-7683128,042-756881

1449 2 บ้านโพนงาม 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. นางรัฐกานต์  ทองหมั้น นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 081-7683128,042-756881

1450 3 บ้านดงเสียว 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. นางจรัญลักษณ์  โตสันเที๊ยะ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเสียว โรงเรียนบ้านดงเสียว 042-790642

1451 4 บ้านท่าแร่ 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. น.ส.เพ็ญแข  ราชชมภู รองปลัด อบต.โพนงาม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าแร่ โรงเรียนบ้านท่าแร่ 042-790693

1452 5 บ้านดงสาร 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. นายสุนทร  ช่วยรักษา ก านันต าบลโพนงาม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสาร โรงเรียนบ้านดงสาร 081-9567159,042-790710

1453 6 บ้านเสาวดั 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. นายเดชาภัทร  พุม่พวง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0985843377
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสาวดั โรงเรียนบ้านเสาวดั 081-9652380,042-790692

ต าบลโพนงาม  อ าเภออากาศอ านวย โดยมี หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลบะหว้า  อ าเภออากาศอ านวย โดยมี ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนฯ จังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล
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ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1454 7 บ้านดงมะกุ้ม 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. นางรัฐกานต์  ทองหมั้น นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 042-790702

1455 8 บ้านชุมชนพัฒนา 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. นางจรัญลักษณ์  โตสันเที๊ยะ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 042-790702

1456 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. น.ส.เพ็ญแข  ราชชมภู รองปลัด อบต.โพนงาม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าแร่ โรงเรียนบ้านท่าแร่ 042-790693

1457 10 บ้านโพนงาม 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. นายสุนทร  ช่วยรักษา ก านันต าบลโพนงาม
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 081-7683128,042-756881

1458 11 บ้านพลังใหม่ 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. นายเดชาภัทร  พุม่พวง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 0985843377
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสาร โรงเรียนบ้านดงสาร 081-9567159,042-790710

1459 12 บ้านเสาวดั 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. นางรัฐกานต์  ทองหมั้น นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสาวดั โรงเรียนบ้านเสาวดั 081-9652380,042-790692

1460 13 บ้านดงเสียว 1. หน.สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวดัสกลนคร สนง.กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สน. 042-733493
2. นางจรัญลักษณ์  โตสันเที๊ยะ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเสียว โรงเรียนบ้านดงเสียว 042-790642

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1461 1 บ้านแพงน้อย 1. ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร 042-163076,747163
2. นายสามชัย  ชาไมล์ ปลัดเทศบาลต าบลโพนแพง 0856822122
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงน้อย โรงเรียนบ้านแพงน้อย 081-0618182,042-799685

1462 2 บ้านแพงใหญ่ 1. ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร 042-163076,747163
2. นางศรีสวรรค์  ค าสอน รองปลัดเทศบาลต าบลโพนแพง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงใหญ่ โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 089-6171588,042-799084

1463 3 บ้านเชือม 1. ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร 042-163076,747163
2. นายสุทธ ิ ง้ิวไชยราช นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชือม โรงเรียนบ้านเชือม 083-2886661,042-799790

1464 4 บ้านกลาง 1. ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร 042-163076,747163
2. นายวรีะพันธ ์ ใครบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงใหญ่ โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 089-6171588,042-799084

1465 5 บ้านนาโน 1. ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร 042-163076,747163
2. นายเสกสรร  อ่อนอ าพันธ์ ก านันต าบลโพนแพง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคึม โรงเรียนบ้านคึม 081-9748320,042-790646

1466 6 บ้านคึม 1. ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร 042-163076,747163
2. นายสามชัย  ชาไมล์ ปลัดเทศบาลต าบลโพนแพง 0856822122
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคึม โรงเรียนบ้านคึม 081-9748320,042-790646

1467 7 บ้านเชือม 1. ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร 042-163076,747163
2. นางศรีสวรรค์  ค าสอน รองปลัดเทศบาลต าบลโพนแพง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชือม โรงเรียนบ้านเชือม 083-2886661,042-799790

1468 8 บ้านกลาง 1. ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร 042-163076,747163
2. นายสุทธ ิ ง้ิวไชยราช นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 087-6404796,042-799039

1469 9 บ้านโพนแพง 1. ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร 042-163076,747163
2. นายวรีะพันธ ์ ใครบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงน้อย โรงเรียนบ้านแพงน้อย 081-0618182,042-799685

1470 10 บ้านคึม 1. ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร 042-163076,747163
2. นายเสกสรร  อ่อนอ าพันธ์ ก านันต าบลโพนแพง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคึม โรงเรียนบ้านคึม 081-9748320,042-790646

ต าบลโพนแพง  อ าเภออากาศอ านวย โดยมีผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตสิกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่99

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1471 11 บ้านเชือม 1. ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร 042-163076,747163
2. นายสามชัย  ชาไมล์ ปลัดเทศบาลต าบลโพนแพง 0856822122
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชือม โรงเรียนบ้านเชือม 083-2886661,042-799790

1472 12 บ้านกลาง 1. ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร 042-163076,747163
2. นางศรีสวรรค์  ค าสอน รองปลัดเทศบาลต าบลโพนแพง
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงใหญ่ โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 089-6171588,042-799084

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1473 1 บ้านกดุจอกน้อย 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. น.ส.กงทว ี อินธโิคตร ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0879516937
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุจอกน้อย โรงเรียนบ้านกดุจอกน้อย 087-4474789,042-790689

1474 2 บ้านวาใหญ่ 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. นายปิติพงษ์  พิมพ์ศรี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวาใหญ่ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 081-7683375,042-799288

1475 3 บ้านวาน้อย 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. พ.จ.อ.อาธศัิกด์ิ  ใครบุตร ปลัดเทศบาลต าบลวาใหญ่
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวาน้อย โรงเรียนบ้านวาน้อย 081-7682668,042-799289

1476 4 บ้านกดุจอกใหญ่ 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. น.ส.อนงค์  บุญมาผ้ึง รองปลัดเทศบาลต าบลวาใหญ่
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุจอก โรงเรียนบ้านกดุจอก 087-9452815,042-790690

1477 5 บ้านโคกไม้ล้ม 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. นายชมเชย  ค าเกาะ ก านันต าบลวาใหญ่
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 089-2793764,042-790688

1478 6 บ้านหนองบัวแดง 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. น.ส.กงทว ี อินธโิคตร ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0879516937
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 085-4627215,042-790687

1479 7 บ้านข้าวแป้ง 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. นายปิติพงษ์  พิมพ์ศรี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข้าวแป้ง โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 081-8735942,042-790696

1480 8 บ้านบง 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. พ.จ.อ.อาธศัิกด์ิ  ใครบุตร ปลัดเทศบาลต าบลวาใหญ่
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข้าวแป้ง โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 081-8735942,042-790696

1481 9 บ้านวาใหญ่ 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. น.ส.อนงค์  บุญมาผ้ึง รองปลัดเทศบาลต าบลวาใหญ่
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวาใหญ่ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 081-7683375,042-799288

1482 10 บ้านดอนกลาง 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. นายชมเชย  ค าเกาะ ก านันต าบลวาใหญ่
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวาใหญ่ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 081-7683375,042-799288

1483 11 บ้านหนองบัวแดงเหนือ 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. น.ส.กงทว ี อินธโิคตร ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0879516937
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 085-4627215,042-790687

1484 12 บ้านวาใหญ่ 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. นายปิติพงษ์  พิมพ์ศรี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวาใหญ่ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 081-7683375,042-799288

1485 13 บ้านโคกไม้ล้ม 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. พ.จ.อ.อาธศัิกด์ิ  ใครบุตร ปลัดเทศบาลต าบลวาใหญ่
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 089-2793764,042-790688

1486 14 บ้านวาใหญ่ 1. ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 042-747150, 747157
2. น.ส.อนงค์  บุญมาผ้ึง รองปลัดเทศบาลต าบลวาใหญ่
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวาใหญ่ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 081-7683375,042-799288

ต าบลวาใหญ่  อ าเภออากาศอ านวย โดยมี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่100

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1487 1 บ้านถ ้าเต่า 1. อุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 042-711686
2. นายณรงค์  แกว้สนิท ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0895765541
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าเต่า โรงเรียนบ้านถ้ าเต่า 083-6631136,042-756903

1488 2 บ้านโนนจ าปา 1. อุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 042-711686
2. นายวรัิตน์  สมพรหม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0954418247
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าเต่า โรงเรียนบ้านถ้ าเต่า 083-6631136,042-756903

1489 3 บ้านดอนทอย 1. อุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 042-711686
2. นายคมชาญ  บงค์บุตร ปลัดเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 0935563625
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทอย โรงเรียนบ้านดอนทอย 081-0546192,042-790635

1490 4 บ้านหนองผือ 1. อุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 042-711686
2. นางพิญาดา  ขันติยู ผอ.กองสวสัดิการ ทต.สามัคคีพัฒนา 0956631939
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ 086-2333999

1491 5 บ้านนาดอกไม้ 1. อุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 042-711686
2. นายชวลิต  บุญชาญ ก านันต าบลสามัคคีพัฒนา 0847827080
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 081-9655026,042-756868

1492 6 บ้านหนองสนุก 1. อุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 042-711686
2. นายณรงค์  แกว้สนิท ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0895765541
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทอย โรงเรียนบ้านดอนทอย 081-0546192,042-790635

1493 7 บ้านหนองสามขา 1. อุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 042-711686
2. นายวรัิตน์  สมพรหม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 0954418247
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขา โรงเรียนบ้านหนองสามขา 081-7687283,042-756916

1494 8 บ้านนาดอกไม้ 1. อุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 042-711686
2. นายคมชาญ  บงค์บุตร ปลัดเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 0935563625
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 081-9655026,042-756868

1495 9 บ้านสามัคคี 1. อุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 042-711686
2. นางพิญาดา  ขันติยู ผอ.กองสวสัดิการ ทต.สามัคคีพัฒนา 0956631939
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ 086-2333999

1496 10 บ้านโนนจ าปา 1. อุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 042-711686
2. นายชวลิต  บุญชาญ ก านันต าบลสามัคคีพัฒนา 0847827080
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าเต่า โรงเรียนบ้านถ้ าเต่า 083-6631136,042-756903

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1497 1 บ้านอากาศ 1. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0876572984
2. นายบรรณศักด์ิ  จันทมา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0807484333
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ 081-9542110,042-799077

1498 2 บ้านอากาศ 1. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0876572984
2.นายณรงค์  จุติยนต์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ 081-9542110,042-799077

1499 3 บ้านอากาศ 1. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0876572984
2. ส.ต.อ.หญิงนภาพร  ทัพซ้าย นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ 081-9542110,042-799077

1500 4 บ้านอากาศ 1. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0876572984
2. นายทรงศักด์ิ  โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ 098957111
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ 081-9542110,042-799077

1501 5 บ้านดอนแดง 1. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0876572984
2.นายบรรจบ  เพริศแว ก านันต าบลอากาศ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 089-8411780,042-790683

1502 6 บ้านนายอ 1. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0876572984
2. นายบรรณศักด์ิ  จันทมา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0807484333
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 089-8411780,042-790683

ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย โดยมี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล

ต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย โดยมี อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะท างานระดบัต าบล



หนา้ที ่101

ที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน คณะท างาน ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

1503 7 บ้านเม่นใหญ่ 1. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0876572984
2.นายณรงค์  จุติยนต์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 089-8411780,042-790683

1504 8 บ้านนาเมืองใหญ่ 1. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0876572984
2. ส.ต.อ.หญิงนภาพร  ทัพซ้าย นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง โรงเรียนบ้านนาเมือง 083-3626572,042-790681

1505 9 บ้านอากาศ 1. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0876572984
2. นายทรงศักด์ิ  โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ 098957111
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ 081-9542110,042-799077

1506 10 บ้านอากาศ 1. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0876572984
2.นายบรรจบ  เพริศแว ก านันต าบลอากาศ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ 081-9542110,042-799077

1507 11 บ้านหนองตาไก้ 1. หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0897152211
2. นายบรรณศักด์ิ  จันทมา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0807484333
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 081-7991932,042-790682

1508 12 บ้านนาเมืองน้อย 1. หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0897152211
2.นายณรงค์  จุติยนต์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง โรงเรียนบ้านนาเมือง 083-3626572,042-790681

1509 13 บ้านนายอใต้ 1. หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0897152211
2. ส.ต.อ.หญิงนภาพร  ทัพซ้าย นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายอ โรงเรียนบ้านนายอ 089-5775469,042-790864

1510 14 บ้านอากาศ 1. หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0897152211
2. นายทรงศักด์ิ  โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ 098957111
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ 081-9542110,042-799077

1511 15 บ้านอากาศ 1. หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0897152211
2.นายบรรจบ  เพริศแว ก านันต าบลอากาศ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ 081-9542110,042-799077

1512 16 บ้านอากาศ 1. หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0897152211
2. นายบรรณศักด์ิ  จันทมา ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 0807484333
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ 081-9542110,042-799077

1513 17 บ้านอากาศ 1. หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0897152211
2.นายณรงค์  จุติยนต์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ 081-9542110,042-799077

1514 18 บ้านอากาศ 1. หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0897152211
2. ส.ต.อ.หญิงนภาพร  ทัพซ้าย นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ 081-9542110,042-799077

1515 19 บ้านโพธิไ์ทรทอง 1. หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 0897152211
2. นายทรงศักด์ิ  โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ 098957111
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง โรงเรียนบ้านนาเมือง 083-3626572,042-790681


