
 กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย

( ชื่อ - สกุล ประธานกลุ่ม ) อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน (ไร่ )
ชัยภูมิ นายแสวง สุสมบูรณ์ คอนสวรรค์ บ้านโสก โสก 50 500

นายพีระพงษ์ ยงคง คอนสวรรค์ บ้านโสก โสก 50 500

แบบฟอร์มตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สถานีพัฒนาที่ดิน

แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร

กิจกรรมหลัก      :    ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์

กิจกรรมย่อย      :    พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง

                         - สนับสนุนต่อยอดกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเดิม 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต..........3.....

สถานที่ดําเนินการ
จํานวนสมาชิก

นายพีระพงษ์ ยงคง คอนสวรรค์ บ้านโสก โสก 50 500

นายวิจิตร ผลประเสริฐ คอนสวรรค์ หนองขาม โนนแต้ 50 500

นางตรีปภัส  บือขุนทด เมือง บ้านค่าย โค้งน้ําตับประชารักษมัคคี 50 500

นายจันทร์ ดอนผดุง แก้งคร้อ หนองไผ่ หนองแก 50 500

นายบุญรอด สุจริต แก้งคร้อ ช่องสามหมอ หนองแต้ 50 500

นายวิลาศ โกจารย์ศรี แก้งคร้อ หนองสังข์ กองศรี 50 500

นายอุดร  คณาจันทร์ เมือง ห้วยบง หนองไม้งาม 50 500

นายหวล จํานงค์บุญ เมือง ลาดใหญ่ ลาดใหญ่ 50 500

นายชูเดช  คุ้มไข่น้ํา เมือง ลาดใหญ่ ลาดใหญ่ 50 500

นางวันเพ็ญ ทาท่าหว้า เมือง นาเสียว ไทรงาม 50 500



 กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย

( ชื่อ - สกุล ประธานกลุ่ม ) อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน (ไร่ )
สถานีพัฒนาที่ดิน

สถานที่ดําเนินการ
จํานวนสมาชิก

นายสาคร หาญละคร คอนสวรรค์ ยางหวาย โนนเขวา 50 500

นายอุทัย  ทิชัย เมือง ห้วยบง ห้วยบงใต้ 50 500

นายสัญญา ครองสุข เมือง นาเสียว นาเสียว 50 500

นายสุนทร  ฝาชัยภูมิ เมือง บ้านเล่า ม่วง 50 500

นายทวีศักดิ์  เริงรัง เมือง โนนสําราญ กระพี้ 50 500

นายคําผาง  แก้งพรม แก้งคร้อ หลุบคา ภูดิน 50 500

นายแปลก  สมบูรณ์น้อย คอนสวรรค์ บ้านโสก โปร่งคลอง 50 500

นายสมพร  หิรัญคํา คอนสวรรค์ บ้านโสก โปร่งโก 50 500

นายประชัย  กุลเมืองน้อย เมือง โนนสําราญ โนนสูงสะอาด 50 500

นางสีไพร  รอนยุทธ คอนสวรรค์ บ้านโสก ดอนหัน 50 500นางสีไพร  รอนยุทธ คอนสวรรค์ บ้านโสก ดอนหัน 50 500

นายเคน  นามมงคล แก้งคร้อ โคกกุง หนองแวง 50 500

นายวิฑูรย์ บานดี เมือง โคงสูง โคกสูง 50 500

นางแสวง ประสานศักดิ์ เมือง บ้านค่าย โค้งน้ําตับ 50 500

นายนิวัติ  ชนะพาล เมือง นาเสียว ไทรงาม 50 500

นายมงคล ศรีดาวฤกษ์ คอนสวรรค์ โนนสะอาด โนนสงเปลือย 50 500

นายอุทิศ  คลังแก้ว คอนสวรรค์ โนนสะอาด โนนสะอาด 50 500

นายขจร ภู่ชัยภูมิ เมือง กุดตุ้ม หนองคอนไทย 50 500

นายสมัย อาสากิจ เมือง กุดตุ้ม หนองเขื่อง 50 500

นายไชยยา ประจญกล้า เมือง กุดตุ้ม หนองคอนไทย 50 500
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นายวิเชียร หาญมรรคา เมือง กุดตุ้ม หนองเขื่อง 50 500

นายอําพล บัวชัย เมือง กุดตุ้ม หนองคอนไทย 50 500

นายจํานงค์ รักษาชนม์ คอนสวรรค์ โคกมั่งงอย หนองเม็ก 50 500

นางเรณู  ตอพล คอนสวรรค์ โคกมั่งงอย หนองโน 50 500

นายโสภา  จันขอนแก่น เมือง ท่าหินโงม ห้วยหมากแดง 50 500

นายมณี  ชาลีพร คอนสวรรค์ โคกมั่งงอย หนองโน 50 500

นางครองลักษณ์  ผุยพา แก้งคร้อ หนองสังข์ ก่าน 50 500

นายสมศรี  คุณวันดี เมือง กุดตุ้ม ผือ 50 500

นายอากาศ  เจนชัย เมือง กุดตุ้ม สระไข่น้ํา 50 500

นายสมคิด  โชควิเศษ เมือง กุดตุ้ม ผือ 50 500นายสมคิด  โชควิเศษ เมือง กุดตุ้ม ผือ 50 500

นายคํามุง  ถิ่นสมบูรณ์ เมือง โพนทอง นางเม้ง 50 500

นายหลวง  ไชยดวงศรี เมือง นาเสียว นาเสียว 50 500

นางกองแพง พวงวงค์ เมือง หนองไผ่ หนองแหน 50 500

นายวิชิต  ฝางชัยภูมิ เมือง ห้วยบง หนองโมง 50 500

นายสมภาส มหาชัย เมือง ชีลอง หนองปลาโด 50 500

นายมงคง มณีธรรม เมือง ชีลอง ชีลอง 50 500

นายหนู แนวโนนทัน เมือง นาเสียว นาเสียว 50 500

นายชูชีพ ชัยภูมิ เมือง นาเสียว ซับรวงไทร 50 500

นายสนั่น ชุ่มนาเสียว เมือง นาเสียว ใหม่นาเสียว 50 500
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นายคําตัน แก้วกุดตุ้ม เมือง กุดตุ้ม หนองคูขาด 50 500

นายสําเนียง หาญกุดตุ้ม เมือง กุดตุ้ม กุดตุ้ม 50 500

นายพันธ์เทพ ชาตินาฮี คอนสวรรค์ ศรีสําราญ หนองเบ็น 50 500

นางวงเพ็ชร บันลือ คอนสวรรค์ ยางหวาย สงแดง 50 500

นายปาณบดี วังสระ คอนสวรรค์ โนนสะอาด กุดโดน 50 500

นายธวัชชัย ศรีภิรมย์ คอนสวรรค์ โนนสะอาด โคกก่อง 50 500

นายชัชวาลย์  มหาสารินันท์ แก้งคร้อ หนองไผ่ โนนสวรรค์ใต้ 50 500

นายถนอม นาคคํา คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ นาเสียว 50 500

นายแดง เวียงชัยภูมิ คอนสวรรค์ ช่องสามหมอ หนองแดง 50 500

นายวิลาส  วิไลวรรณ์ คอนสวรรค์ ช่องสามหมอ หนองแดง 50 500นายวิลาส  วิไลวรรณ์ คอนสวรรค์ ช่องสามหมอ หนองแดง 50 500

นายสมนึก เลี้ยงพรม คอนสวรรค์ หนองขาม หนองฉิม 50 500

นายพิเชษฐ์ ประยูรหาญ คอนสวรรค์ หนองขาม โนนทอง 50 500

นายวิรัตน์ เทอมยางหวาย คอนสวรรค์ หนองขาม โนนแต้ 50 500

นายจํานงค์ อาจประจักษ์ คอนสวรรค์ หนองขาม หนองตาไก้ 50 500

นายประจบ ศิริเปรมกุล แก้งคร้อ หนองไผ่ หนองโน 50 500

นายคําแพง งอกชัยภูมิ เมือง นาฝาย ตาดโตน 50 500

นายลึก   ธรรมโชติ เมือง นาฝาย นาฝาย 50 500

นายบุญล้อม อุนานุยา เมือง นาฝาย หนองหญ้าปล้อง 50 500

นายซาว กุลนาฝาย เมือง นาฝาย นาฝายเหนือ 50 500



 กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย

( ชื่อ - สกุล ประธานกลุ่ม ) อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน (ไร่ )
สถานีพัฒนาที่ดิน

สถานที่ดําเนินการ
จํานวนสมาชิก

นายพิมภา ขันสาลี เมือง ห้วยต้อน ชีลองเหนือ 50 500

นายนา รักอาชา เมือง ห้วยต้อน สามพันตา 50 500

นายประยูร จันทร์ศิริ เมือง ห้วยต้อน ใหม่สามพันตา 50 500

นายนิจ หาวิชิต เมือง บุ่งคล้า หนองฉิม 50 500

นายสมบูรณ์ กล้าจริง เมือง บุ่งคล้า โนนหัวนา 50 500

นายประยูร  กล้าจริง เมือง บุ่งคล้า บุ่งคล้า 50 500

นายเชิดชัย มานะพงษ์ เมือง บุ่งคล้า บุ่งคล้า 50 500

นางอารยา  จันปุ่ม เมือง โพนทอง หนองหญ้ารังกา 50 500

นายวีระ  คณะขาม เมือง โพนทอง ซับพระไวย์ 50 500

นายพิชิต ตั้งใจ เมือง โพนทอง โนนม่วง 50 500นายพิชิต ตั้งใจ เมือง โพนทอง โนนม่วง 50 500

นางพรรณี รัตนวิจิตร เมือง โพนทอง หนองหญ้ารังกา 50 500

นายบุญโฮม กองจันทร์ เมือง โพนทอง หนองหญ้ารังกา 50 500

นายบุญยง พิลาวรรณ์ เมือง โพนทอง โพนทอง 50 500

นายหนูแดง  ฝาชัยภูมิ เมือง กุดตุ้ม นาฝาย 50 500

นายกําพล พงษ์สวัสดิ์ เมือง รอบเมือง กกบก 50 500

นายราชัญ ฐานสมบูรณ์ เมือง บ้านเล่า เล่า 50 500

นายวัฒนสิน ไพศาลธรรม เมือง บ้านเล่า โพธิ์น้อย 50 500

นายสมศรี เหล็กกล้า แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม โคกงาม 50 500

นายอุทัย แผนวิชิต แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม หนองรวก 50 500
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นายประมวล แพงไธสงค์ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม นาแก 50 500

นายวิวัฒน์ พรเติม แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม โนนสง่า 50 500

นายศาสตรา โยชัย แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม โนนรัง 50 500

นายสมจิตร มังกร แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม นาแกศรีสวัสดิ์ 50 500

นางกรรยา บุญโชค แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม นาแกท่าขอนยูง 50 500

นายบุญเกิด  จํานงบุญ แก้งคร้อ หนองสังข์ ป่าชาด 50 500

นางมณีรัตน์  มีสําราญ แก้งคร้อ หนองสังข์ หนองปลามัน 50 500

นายสมมุติ  คําแพง แก้งคร้อ หนองสังข์ หนองหญ้าปล้อง 50 500

นายสุริยา  บุรีวัน แก้งคร้อ หนองสังข์ หนองศาลา 50 500

นายสมาน  ลุนเพ็ง แก้งคร้อ โคกกุง กรุงกลาง 50 500นายสมาน  ลุนเพ็ง แก้งคร้อ โคกกุง กรุงกลาง 50 500

นางพู  สิงห์ชัย แก้งคร้อ โคกกุง กรุงสามัคคี 50 500

นายนรินทร์  ประสานะโม แก้งคร้อ โคกกุง กรุงบูรพา 50 500

นายวิรัช  นาใจกล้า แก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน ท่ามะไฟหวาน 50 500

นายคําภัย  จันทะเนตร แก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน กุดโง้ง 50 500

นายประภาส  ภูมิชนะ แก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน ยางคํา 50 500

นายวิชัย  จํานงค์สิน แก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน ใหม่ไทยเจริญ 50 500

นายถวิล  พิรักษา แก้งคร้อ เก่าย่าดี หลุบช้างพลาย 50 500

นายหลวง  พาพิมพ์ แก้งคร้อ ช่องสามหมอ หนองแสง 50 500

นายเรียบ  แมนสถิตย์ เมือง โพนทอง ใหม่พัฒนา 50 500
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นางหนูกัน บํารุงเมือง เมือง โพนทอง สร้างแว้ 50 500

นายบุญจันทร์  พิลาวรรณ เมือง กุดตุ้ม หนองไผ่ล้อม 50 500

นายหล่า  ญาติพร้อม คอนสวรรค์ ห้วยไร่ ห้วยไร่ 50 500

นายกองงัน  ญาติปลื้ม คอนสวรรค์ ห้วยไร่ โคกสง่า 50 500

นายกระจ่าง  อาจฤทธิ์ เมือง นาฝาย โนนสะอาด 50 500

นายอรุณ  อาพาส คอนสวรรค์ ห้วยไร่ ห้วยยาง 50 500

นายเสน่ห์  ศรีวิเศษ คอนสวรรค์ โคกมั่งงอย หนองแดงน้อย 50 500

นายยงยุทธ  พิจิตร คอนสวรรค์ โคกมั่งงอย โสกกกแดง 50 500

นายมนตรี  ทวีทรัพย์ คอนสวรรค์ โคกมั่งงอย หนองแดงน้อย 50 500

นายทองเหลา ปวงประชัง แก้งคร้อ ช่องสามหมอ แสงเจริญ 50 500นายทองเหลา ปวงประชัง แก้งคร้อ ช่องสามหมอ แสงเจริญ 50 500

นายสมาน  บํารุงฤทธิ์ เมือง กุดตุ้ม หนองคอนไทย 50 500

นายสุริยา  พลมณี เมือง ห้วยต้อน ห้วยต้อน 50 500

นายทองใบ  ปราบภัย เมือง ห้วยต้อน ใหม่ผาเอียง 50 500

นายบุญมี  กุณา เมือง ในเมือง หนองปลาเฒ่า 50 500

นายเพิ่มสินทรัพย์  หนูน้อย บําเหน็จณรงค์ บ้านเพชร เพชร 50 500

นายสมหมาย  แพขุนทด บําเหน็จณรงค์ บ้านเพชร หนองแวง 50 500

นายกุย   เหลี่ยมกลาง บําเหน็จณรงค์ บ้านเพชร หนองแวงน้อย 50 500

นายบุญรัตน์   มาสิงห์ บําเหน็จณรงค์ บ้านเพชร หนองกก 50 500

นายเพียร   ทานประสิทธิ์ บําเหน็จณรงค์ บ้านเพชร ดอนทะยิง 50 500
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นายนัส  น้อยสุวรรณ์ บําเหน็จณรงค์ บ้านเพชร โคกแฝก 50 500

นายจังหวัด  ศรีสวัสดิ์ บําเหน็จณรงค์ บ้านเพชร หนองแวงพัฒา 50 500

นายคุณากร  หงษ์ขุนทด บําเหน็จณรงค์ บ้านเพชร เพชรสําโรง 50 500

นายนิคม   ศรีประเทศ บําเหน็จณรงค์ บ้านเพชร หนองแวงศรีพัฒนา 50 500

นายหวาน  หาญณงด์ บําเหน็จณรงค์ หัวทะเล หัวทะเล 50 500

นายพรพิมล   สีหัวสระ บําเหน็จณรงค์ หัวทะเล เต่า 50 500

นางสํารวย   ยุทธยงค์ บําเหน็จณรงค์ หัวทะเล หัวสระพาน 50 500

นายด้วง   เผียดสูงเนิน บําเหน็จณรงค์ หัวทะเล หัวทะเล 50 500

นายสวาสดิ์   มะลิวรรณ บําเหน็จณรงค์ โคกเพชรฯ โคกผงาด 50 500

นายเขียว  กลิ่นศรีสุข บําเหน็จณรงค์ โคกเพชรฯ คันฉูเก่า 50 500นายเขียว  กลิ่นศรีสุข บําเหน็จณรงค์ โคกเพชรฯ คันฉูเก่า 50 500

นางจุฬาวรรณ กลิ่นศรีสุข บําเหน็จณรงค์ บ้านชวน บ้านชวน 50 500

นายพะเยาว์  สิทธิถาวร บําเหน็จณรงค์ บ้านชวน ปะโค 50 500

นายผะไท  หอพิกลาง บําเหน็จณรงค์ บ้านชวน ตะกอ 50 500

นายทองเหลือง  ประกานนท์ บําเหน็จณรงค์ บ้านชวน ถนนหว้า 50 500

นายเจริญ  เถินมงคล บําเหน็จณรงค์ บ้านชวน ทรายเงิน 50 500

นายโกมิน  สุนา บําเหน็จณรงค์ บ้านตาล ท่าศาลา 50 500

นายวีรวัฒน์  ตันติปัจพร บําเหน็จณรงค์ บ้านตาล หัวบึง 50 500

นายรอด  ขันสันเทียะ บําเหน็จณรงค์ เกาะมะนาว ป่ารวก 50 500

นายจรูญ     โปยขุนทด บําเหน็จณรงค์ เกาะมะนาว จอมแก้ว 50 500
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นายมีชัย     ไพรดีพะเนา บําเหน็จณรงค์ เกาะมะนาว เกาะไทรงาม 50 500

นายวิชา   นบสันเทียะ ซับใหญ่ ตะโกทอง ซับใหม่ 50 500

นายบุญเรือง   ชัยมีแรง  ซับใหญ่ ตะโกทอง ห้วยเจริญผล 50 500

นายสนธยา เดชสูงเนิน ซับใหญ่ ตะโกทอง กลุ่มสูง 50 500

นายวิมุต   มั่นคํา ซับใหญ่ ท่ากูบ ท่าชวน 50 500

นายน้อม  จํานง ซับใหญ่ ท่ากูบ วังขอนสัก 50 500

นายธูป  แก่นร้านหญ้า ซับใหญ่ ท่ากูบ วังรัง 50 500

นายมูน   ด่านกระโทก ซับใหญ่ ท่ากูบ ซับสมบูรณ์ 50 500

นายสุชาติ  ชัยมีแรง ซับใหญ่ ท่ากูบ วังรัง 50 500

นายบุญหลั่น   แก้วศรีไว ซับใหญ่ ซับใหญ่ ใหญ่พัฒนา 50 500นายบุญหลั่น   แก้วศรีไว ซับใหญ่ ซับใหญ่ ใหญ่พัฒนา 50 500

นายวุฒิสาร  เกษมสุข จัตุรัส บ้านกอก บ้านกอก 50 500

นายสนั่น   จันทร์แหล่ จัตุรัส บ้านกอก กอก 50 500

นายอุบล   สิงห์ลา จัตุรัส บ้านกอก สําโรงทุ่ง 50 500

นายสุภาพ   สอนสะอาด จัตุรัส บ้านกอก มะเกลือ 50 500

นายก้อน   ย้อยฉิมพลี จัตุรัส บ้านกอก โนนทอง 50 500

นายอนันต์  จันทร์น้ําใส จัตุรัส บ้านกอก มะเกลือ 50 500

นายอําพล   ผิวรักษา จัตุรัส บ้านกอก สระสี่เหลี่ยม 50 500

นางสมหวัง   เหิงขุนทด จัตุรัส บ้านกอก หนองไผ่ 50 500

นายสมภาร  เสี่ยงบุญ จัตุรัส บ้านขาม โนนคร้อ 50 500
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นายไพฑูรย์  ปิ่นสวรรณ จัตุรัส บ้านขาม โนนคร้อเหนือ 50 500

นายสุนา  จันอาจ จัตุรัส ละหาน ละหาน 50 500

นายอุดร  ชาติบุตร จัตุรัส ละหาน ละหาน 50 500

นายใหม่  มาสิงห์ จัตุรัส ละหาน ห้วยยาง 50 500

นายรักษ์   ดิลกชาติ จัตุรัส ละหาน หนองหญ้าข้าวนก 50 500

นายสมนึก   ภาพชัยภูมิ จัตุรัส ละหาน ท่าศาลา 50 500

นายอนันต์  ชาละหาน จัตุรัส ละหาน กันกง 50 500

นายนัส   หวังครอบกลาง จัตุรัส ละหาน โคกแพงพวย 50 500

นายตุ่น   พันธุ์เดช จัตุรัส ละหาน ลี้ 50 500

นายบุญหลอด  หวังครอบกลาง จัตุรัส ละหาน ดอนละนาม 50 500นายบุญหลอด  หวังครอบกลาง จัตุรัส ละหาน ดอนละนาม 50 500

นายจันดี   สิงห์ลา จัตุรัส ละหาน หนองไผ่งาม 50 500

นายชัยยงค์  พรมจันทร์ จัตุรัส ละหาน ละหาน 50 500

นายภูมิ   สงค์ไมท์ จัตุรัส ละหาน หนองหญ้าข้าวนก 50 500

นายประสิทธิ์  เบ้าลี จัตุรัส ส้มป่อย โนนม่วง 50 500

นายล้วน   มนต์ขลัง จัตุรัส ส้มป่อย หนองม่วง 50 500

นายสด   แววบุญมา จัตุรัส ส้มป่อย ส้มป่อย 50 500

นายสุทัศน์   ทองประสม จัตุรัส กุดน้ําใส วังเสมา 50 500

นายฉัตรฉาย  โพธิ์ชัย จัตุรัส กุดน้ําใส สําโรงโคก 50 500

นายอุทัย   ลาภเกิด จัตุรัส กุดน้ําใส ท่าแตง 50 500
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นายเฉลิม  ดีน้อย จัตุรัส กุดน้ําใส ร่วมมิตร 50 500

นายสมควร  กองสีชา จัตุรัส กุดน้ําใส โคกสําโรง 50 500

นายบุญเรียบ  สุวรรณราช จัตุรัส หนองโดน ห้วย 50 500

นายสัมฤทธิ์  ภิรมย์ไทย จัตุรัส หนองโดน ห้วยยาง 50 500

นายสฤษดิ์  วรรณา จัตุรัส หนองบัวโคก หนองตะครอง 50 500

นายวิรัช เลียดขุนทด จัตุรัส หนองบัวโคก ห้วยดอนยาว 50 500

นายปัน  อาจกล้า จัตุรัส หนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ 50 500

นายอํานาจ   เกิดสิน จัตุรัส หนองบัวใหญ่ จานทุ่ง 50 500

นายพรเทพ  เคนชมภู จัตุรัส หนองบัวใหญ่ หนองไผ่ล้อม 50 500

นายสุระพล  ศรีสุข จัตุรัส หนองบัวใหญ่ ห้วยมะนาว 50 500นายสุระพล  ศรีสุข จัตุรัส หนองบัวใหญ่ ห้วยมะนาว 50 500

นายบุญมี  เบ้าสอน จัตุรัส หนองบัวใหญ่ โนนพันชาติ 50 500

นายสําราญ  สวงโท จัตุรัส หนองบัวบาน หนองบัวบาน 50 500

นายทองขัน  บํารุง จัตุรัส หนองบัวบาน หนองบัวบาน 50 500

นายบุญหุ้ม โพธิ์ชัย จัตุรัส หนองบัวบาน โคกโต่งโต้น 50 500

นายอุดม  การบรรจง จัตุรัส หนองบัวบาน บ้านหลักศิลา 50 500

นายสายหยุด  มานิชพงษ์ จัตุรัส หนองบัวบาน หนองบัวบาน 50 500

นายสําเนียง  พูนประสิทธิ์ จัตุรัส หนองบัวบาน หนองบัวบาน 50 500

นายอุทิศ  ชัยสงค์ จัตุรัส หนองบัวบาน หนองบัวบาน 50 500

นายพันธ์  แตงทรัพย์ เนินสง่า ตาเนิน ตาเนิน 50 500
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นายสวาท   ละหานนอก เนินสง่า ตาเนิน โนนไร่ 50 500

นายซา      ศรีวงศ์ เนินสง่า ตาเนิน หนองโพธิ 50 500

นายประสิทธิ์  เสงี่ยมทรัพย์ เนินสง่า ตาเนิน หนองขาม 50 500

นายผิน  โพธิ์กลางดอน เนินสง่า ตาเนิน หัวบึง 50 500

นายสุภาพ   แป้นพิมาย เนินสง่า ตาเนิน สามหลักพัฒนา 50 500

นายจันดี     ฆ้องนอก เนินสง่า ตาเนิน บึงสง่า 50 500

นายบุญช่วย  ศรีธรรมมา เนินสง่า ตาเนิน เนินสมบูรณ์ 50 500

นายธีรพล  กิ่งนอก เนินสง่า ตาเนิน เนินเพชร 50 500

นายแสวง   เพ็งบุญ เนินสง่า หนองฉิม โสนทอง 50 500

นายกาญจน์     สวงโท เนินสง่า หนองฉิม หนองผักชี 50 500นายกาญจน์     สวงโท เนินสง่า หนองฉิม หนองผักชี 50 500

นายพะวงศ์  สุขนิล เนินสง่า กะฮาด กะฮาด 50 500

นายบุ  นิลวดี เนินสง่า รังงาม บุฝาย 50 500

นายดอกไม้    มะสันเทียะ เนินสง่า รังงาม หนองตอ 50 500

นายประมูล  แก้วศิลา เนินสง่า รังงาม ดอนเป้า 50 500

นายมนตรี   บรรหาร เทพสถิต โป่งนก ซับมงคล 50 500

นายพยุงศักดิ์  นามโคตร เทพสถิต บ้านไร่ บ้านไร่ 50 500

นายอนันต์  มุ่งก่อกลาง เทพสถิต บ้านไร่ โนนสําราญ 50 500

นายวีระ  ฉวีอินทร์ เทพสถิต บ้านไร่ วังอ้ายโพธิ์ 50 500

นายธวัชชัย  ปิดสุวรรณ เทพสถิต บ้านไร่ บ้านวังตาเทพ 50 500
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นายสมคิด  มลิวรรณ เทพสถิต บ้านไร่ วังอ้ายคง 50 500

นายสุเมธ  ศรีพุฒ เทพสถิต บ้านไร่ สวนสรรค์ 50 500

นายฉลอง   เสียงบุญ เทพสถิต นายางกลัก นายางกลัก 50 500

นายเบา   พิศนอก เทพสถิต นายางกลัก ห้วย 50 500

นายจักเฮง  แซ่ตั้ง เทพสถิต นายางกลัก น้ําลาด 50 500

นายอนันต์  อภัยนอก เทพสถิต นายางกลัก โนนจําปา 50 500

นายบุญรอง  ปะมะตัง เทพสถิต นายางกลัก โนนเจริญ 50 500

นายพีรพงศ์  หวังประสพกลาง เทพสถิต นายางกลัก หนองรัง 50 500

นายทศพล  จันทะหาร เทพสถิต ห้วยยายจิ๋ว มะกอกงาม 50 500

นายพูน  บุปผา เทพสถิต ห้วยยายจิ๋ว วังบายศรี 50 500นายพูน  บุปผา เทพสถิต ห้วยยายจิ๋ว วังบายศรี 50 500

นายเส็ง    นามตะ เทพสถิต ห้วยยายจิ๋ว โคกรัง 50 500

นายเสาร์  สิงห์โสภา เทพสถิต ห้วยยายจิ๋ว คลองสอง 50 500

นายสมาน  หาญณรงค์ เทพสถิต วะตะแบก ยางเกี่ยวแฝก 50 500

นายนิคม   คงพันธุ์ เทพสถิต วะตะแบก ซับหมี 50 500

นายสําราญ  พลซิต เทพสถิต วะตะแบก ซับเจริญ 50 500

นายอ่ม  ชัยกุล เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า เป้า 50 500

นายสุภาพ  ศกภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า หญ้านาง 50 500

นายนิพนธ์  ปันแก้ว เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า บ้านทิก 50 500

นายสุภาพ  ดอกเข็ม เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า พรม 50 500
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นายชูศักดิ์  ขจรนาม เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า โนนสังห์ 50 500

นางมนฑา  ลีลาศ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า ร่องแสนคํา 50 500

นายอร่าม  สอนจรูญ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า บ้านเป้า 50 500

นายธนบุรี  แขวงภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า บ้านเป้า 50 500

นางสาวกลั่น  ฦาฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า บ้านเป้า 50 500

นายอํานวย  ปิ่นเขียว เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า บ้านเป้า 50 500

นายช่วย  ดวงภมร เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า บ้านเป้า 50 500

นายสํารวย  เหมพรม เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า บ้านเป้า 50 500

นายวิชัย  ลาภปรากฎ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า บ้านเป้า 50 500

นายชนะ  สนเจริญ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า บ้านเป้า 50 500นายชนะ  สนเจริญ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า บ้านเป้า 50 500

นางเกษมศรี  ฤาชา เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า หนองข่า 50 500

นายสมพงษ์   เหง้านอก เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า ฉนวน 50 500

นายบุญตา  พรมเมตตา เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า โจด 50 500

นายโสนา  ฉากงาม เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า ห้วยยางคํา 50 500

นายสุนทร  จิตรโคตร เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า กุดจิก 50 500

นายวุฒิศักดิ์  บัวสระรัตน เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า บ้านฉนวน 2 50 500

นายนวย  สกลรัตน์ เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า หนองโสน 50 500

นายสากกล  เหง้านอก เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า โจด 50 500

นายประยูร  พรมเมตตา เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า นาสมบูรณ์ 50 500
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นายประหยัด  มาหามแห เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า ท่าคร้อ 50 500

นายเสน่ห์  โยชารี เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า โนนศิลา 50 500

นายบุญศรี  พลทะยาน เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า หนองแดง 50 500

นายฉลอง  โคกแปะ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           เดื่อ 50 500

นายสุนันท์  น่วมตุ่น เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           ดอนกลาง 50 500

นายสําอางค์  นามกุล เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           จะหมื่น 50 500

นายไทย  ปีมะนาว เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           หนองแต้ 50 500

นายหนูพิน  นราพล เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           นาหัวโสก 50 500

นายพรม  เกิ้นโนนกอก เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           นาสีดา 50 500

นายประสงค์  กงชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           หนองบัวน้อย 50 500นายประสงค์  กงชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           หนองบัวน้อย 50 500

นางสาวทองเยื่ยม  พรมเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           หลักแดน 50 500

นายจรัส  สุวรรณชัย เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           น้อยพัฒนา 50 500

นายไพโรจน์  ขันตี เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           หนองบัวพัฒนา 50 500

นายแหล่  ป้องขันธ์ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           หนองบัว 50 500

นายสุรัตน์  อาจประจักษ์ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           หนองแต้พัฒนา 50 500

นายพยุง  รัตนวิชัย เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           หนองบัวใหญ่ 50 500

นางหอมจันทร์  ลาภทวี เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           ทุ่งสีดา 50 500

นางสัมผัส  ดาทุขัง เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ                                                           ใหม่ดอนกลาง 50 500

นายกงจักร  โชคบัณทิต บ้านแท่น บ้านเต่า หนองเม็กน้อย 50 500
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สถานีพัฒนาที่ดิน

สถานที่ดําเนินการ
จํานวนสมาชิก

นายบุญมี  ชํานาญ บ้านแท่น บ้านเต่า ดอนดู่ 50 500

นายขุน  โชคบัณทิต บ้านแท่น บ้านเต่า แสนสําราญ 50 500

นายทองเรียง  ผลมาตย์ บ้านแท่น บ้านเต่า บ้านเต่า 50 500

นายวิจิตร  พงษ์สระพัง บ้านแท่น บ้านเต่า หินลาด 50 500

นายบัญชา  โชคบัณทิต บ้านแท่น บ้านเต่า หนองเม็ก ม.3 50 500

นายหวาง  พงษ์สระพัง บ้านแท่น บ้านเต่า วังหิน 50 500

นายประทีป  กาฬปักษี บ้านแท่น บ้านเต่า ดอนขิงแดง 50 500

นายวิเชียร  กัลยาศรี บ้านแท่น บ้านเต่า เหล่าน้อย ม.8 50 500

นายดุสิต  ชํานาญ บ้านแท่น บ้านเต่า สะเดา 50 500

นายชัย  สอนทุย บ้านแท่น บ้านเต่า เสาเล้า 50 500นายชัย  สอนทุย บ้านแท่น บ้านเต่า เสาเล้า 50 500

นายคํามุ  รัตนจันทร์ บ้านแท่น บ้านเต่า หนองแฝก 50 500

นายวิจิตร  ชํานาญ บ้านแท่น บ้านเต่า เต่าใต้ 50 500

นายทรงเดช  เจริญธรรม บ้านแท่น หนองคู หนองคู 50 500

นายสุรพงษ์  พงษ์สระพัง บ้านแท่น หนองคู หนองเรือ 50 500

นายปราโมทย์ โชคบัณทิต บ้านแท่น หนองคู ดอนมะเกลือ 50 500

นายไพบูลย์  หาญดี บ้านแท่น หนองคู โนนสะอาด 50 500

นายทองเติม  โชคบัณทิต บ้านแท่น หนองคู หนองหญ้าม้า 50 500

นายประสิทธิ์ พวกดอนเค็ง บ้านแท่น หนองคู ดอนเค็ง 50 500

นายเกรียงไกร  ธงภูเขียว บ้านแท่น หนองคู หนองหญ้าปล้อง 50 500
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นายพยอม  หมั่นจิตร บ้านแท่น หนองคู หนองดินดํา ม.8 50 500

นายสนั่น   ชํานาญ บ้านแท่น หนองคู หนองดินดํา  กลุ่ม2 50 500

นายวีระ  โชคบัณทิต บ้านแท่น หนองคู สว่างนิคม 50 500

นายถนอม  ชนะผ่อง คอนสาร ดงกลาง โคกนกทา 50 500

นายคําพุทธ  จันแล คอนสาร ดงกลาง โคสว่าง 50 500

นายทองพูน  พิทักษ์พงษ์ คอนสาร ดงกลาง ท่าศาลา 50 500

นางคํามูล  สวัสดิ์รักษ์ คอนสาร ดงกลาง หนองตากล้า 50 500

นายหลงมา  หนูจันทร์ คอนสาร ดงกลาง บ้านกุดแคน 50 500

นายสังเวียน  หลอดอาสา คอนสาร ดงกลาง บ้านนาผักเสียน 50 500

นายแท่น  สีเขียว คอนสาร ดงกลาง บ้านวังชมภู 50 500นายแท่น  สีเขียว คอนสาร ดงกลาง บ้านวังชมภู 50 500

นางสุภาพ  ต่อกําไร คอนสาร ดงกลาง บ้านดงใต้ 50 500

นายบุญหลาย  โพธิ์ศรี คอนสาร ดงกลาง ดงกลาง 50 500

นายไสว  มาชา คอนสาร ห้วยยาง บ้านโนนเพิ่ม 50 500

นายประกอบ  ศิริไมย คอนสาร ห้วยยาง บ้านผาเบียด 50 500

นายลือ  ชาติชํานาญ คอนสาร ห้วยยาง ห้วยยางใหญ่ 50 500

นายสัมพันธ์  ต่อวาส คอนสาร ห้วยยาง โนนจําปา 50 500

นายประสิทธ์  สวัสดิ์รักษ์ คอนสาร ห้วยยาง บ้านป่หว่าน 50 500

นายบุญช่วย  บุสนา คอนสาร ห้วยยาง บ้านท้ายทุ่ง 50 500

นายสมเด็จ  ชัยโก คอนสาร ห้วยยาง บ้านดอนอุดม 50 500
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นายมี  ป้องสิงห์ คอนสาร ห้วยยาง โนนสวรรค์ 50 500

นายเรวัติ  ชาติชํานาญ คอนสาร ห้วยยาง บ้านห้วยยางโง 50 500

นายทองปาน  ขันธ์สกุล คอนสาร ห้วยยาง บ้านปากช่อง 50 500

นายสุทิน  ทองเทพ คอนสาร ห้วยยาง บ้านป่าผึ้ง 50 500

นายสุดใจ  ละอองนก คอนสาร ห้วยยาง บ้านคลองเตยใน 50 500

นายคํา  สีสมดี คอนสาร ห้วยยาง มอตาเจ็ก 50 500

นายเล็ก  คําหมู่ คอนสาร ห้วยยาง ห้วยจันทร์หล้า 50 500

นายคํา  โพธิ์ใส คอนสาร ห้วยยาง บ้านหนองหล่มใต้ 50 500

นายอ่าน  ศรีสวัสดิ์ คอนสาร ห้วยยาง บ้านศรีอู่ทอง 50 500

นางก้านพิกุล  บุตรมหา คอนสาร ห้วยยาง บ้านเสลืองทอง 50 500นางก้านพิกุล  บุตรมหา คอนสาร ห้วยยาง บ้านเสลืองทอง 50 500

นายประยนต์  ลวดอุปโป คอนสาร ห้วยยาง บ้านหนองหล่ม 50 500

นายตอง  ไทยธรรม คอนสาร ห้วยยาง บ้านคลองเตย 50 500

นายเป  จิตรกล้า คอนสาร โนนคูณ บ้านโนนโจด 50 500

นายสุมิตร  แก้วประเสริฐ คอนสาร โนนคูณ บ้านโจดกลาง 50 500

นายประยูร  งามเปลี่ยม คอนสาร โนนคูณ บ้านโศกมะตูม 50 500

นายตัน  จันทร์สว่าง คอนสาร โนนคูณ บ้านโนเตาไห 50 500

นายพรมมา  พิมพา คอนสาร โนนคูณ โนนเจริญ 50 500

นายจิตรกร  หลงน้อย คอนสาร โนนคูณ ห้วยเจริญสุข 50 500

นายสําลวน  เจริญเกียรติ คอนสาร โนนคูณ โนนคูณ 50 500
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นายบุญจันทร์  ฤทธิ์จรูญ คอนสาร โนนคูณ โนนสง่า 50 500

นายพีระพัฒน์  จวบทรัพย์ คอนสาร โนนคูณ โสกมะตูม 50 500

นายประดิษฐ์  เติมวิถี คอนสาร โนนคูณ บ้านกุดมะนาว 50 500

นายสุริยันต์  จิตรกล้า คอนสาร โนนคูณ โนนสะอาด 50 500

นายหนูผ่อง  ศรทอง ภูเขียว ธาตุทอง บ้านธาตุ 50 500

นายณรงค์  วัฒนสาร ภูเขียว ธาตุทอง บ้านหนองคัน 50 500

นายเหรียญชัย  ชํานาญ ภูเขียว ธาตุทอง หนองกุงใหม่ 50 500

นายพัฒน์  โคตรภูเขียว ภูเขียว ธาตุทอง ฝายพญานาค 50 500

นายแพง  พันธ์สนิท ภูเขียว ธาตุทอง บ้านห้วยหอย 50 500

นายพรม  โคกอาสา ภูเขียว ธาตุทอง ตาดรินทอง 50 500นายพรม  โคกอาสา ภูเขียว ธาตุทอง ตาดรินทอง 50 500

นายเปลี่ยน  คุณรันดี ภูเขียว ธาตุทอง หนองกุงศรี 50 500

นายอุทัย  สุภสร ภูเขียว ธาตุทอง บ้านหนองบัวคํา 50 500

นายสกุล  มุขนิล ภูเขียว ธาตุทอง บ้านธาตุกลาง 50 500

นายสมหมาย  มโนลัย ภูเขียว ธาตุทอง ธาตุทอง ม.10 50 500

นายเสาร์  สูงบุญมาก ภูเขียว ธาตุทอง ห้วยหอยน้อย 50 500

นายมา  ต่อเงิน ภูเขียว ธาตุทอง ฝายพญานาคเหนือ 50 500

นายพรม   ยศรุ่งเรือง หนองบัวแดง คูเมือง โนนตาปู่ 50 500

นายสงคราม  ยศรุ่งเรือง หนองบัวแดง คูเมือง ห้วยกนทาเหนือ 50 500

นายบัวลี   ยศรุ่งเรือง หนองบัวแดง นางแดด โนนเหม่า 50 500
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นายบุญมี  ทองภู หนองบัวแดง นางแดด ใหม่สําราญ 50 500

นายชนัลวิทย์   บํารุงเมือง หนองบัวแดง นางแดด โนนเหม่า 50 500

นายสุทิน  เสนาเสถียร หนองบัวแดง ถ้ําวัวแดง หนองหอยปัง 50 500

นายลิขิต  สีไพ หนองบัวแดง ถ้ําวัวแดง หนองหอยปังพัฒนา 50 500

นายดนัย  วรรณประภา หนองบัวแดง ถ้ําวัวแดง บําเหน็จสุวรรณ์ 50 500

นายสมบูรณ์  เงินลาด หนองบัวแดง หนองบัวแดง ลาดใต้ 50 500

นายน้อย คงโนนกอก หนองบัวแดง หนองบัวแดง หนองไฮเหนือ 50 500

นายประยูร  เวียงชัยภูมิ หนองบัวแดง หนองบัวแดง ลาดวังม่วง 50 500

นายหนูจันทร์  ไฮงาม หนองบัวแดง หนองบัวแดง หนองไฮพัฒนา 50 500

 นายไสว   แก้วศรีทอง หนองบัวแดง ท่าใหญ่ โนนสะอาด 50 500 นายไสว   แก้วศรีทอง หนองบัวแดง ท่าใหญ่ โนนสะอาด 50 500

นายสมนึก  ทาห้วยแก้ว หนองบัวแดง หนองแวง นารี 50 500

นายวีรพล  เกนทาง หนองบัวแดง หนองแวง หนองประดู่ 50 500

นายทวี  บุญชมภู หนองบัวแดง หนองแวง ห้วยไผ่เหนือ 50 500

นายลพ  จรูญ หนองบัวแดง หนองแวง หนองสําราญ 50 500

นายบุญเรือง  ไชยสงค์ หนองบัวแดง หนองแวง หัวสนาม 50 500

นายสมศักดิ์  ฤาชา หนองบัวแดง กุดชุมแสง นาคานหัก  ม.1 50 500

นายกองเพ็ญ  เขียงเขียว หนองบัวแดง กุดชุมแสง กุดชุมแสง  ม.3 50 500

 นายกองขัน  กําไรเงิน หนองบัวแดง กุดชุมแสง นาสมบูรณ์ 50 500

นายบุญเส็ง   หาญคําจันทร์ หนองบัวแดง กุดชุมแสง หนองหอยเหนือ 50 500



 กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย
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สถานีพัฒนาที่ดิน

สถานที่ดําเนินการ
จํานวนสมาชิก

นายชัย   ได้พร หนองบัวแดง กุดชุมแสง นาชุมแสง  ม.9 50 500

นายบัวลา แก้วกาเหรียญ  หนองบัวแดง กุดชุมแสง ชุมชนพัฒนา  ม.11 50 500

นายสุวรรณ์    ลือชา หนองบัวแดง กุดชุมแสง ใหม่นาดี  ม.15 50 500

นายอ๊อด  ชูประยูร หนองบัวแดง กุดชุมแสง คลองชุมแสง  ม.17 50 500

นายยงยุทธ์  ไพสิทธิ์ ภักดีชุมพล วังทอง นาระยะ 50 500

นายขวัญชัย ก้อนค้างพลู ภักดีชุมพล วังทอง นาทุ่งใหญ่ 50 500

นายสี  วิไลเขวา ภักดีชุมพล วังทอง เนินทราย 50 500

นายสมหมาย  เสนานุช ภักดีชุมพล วังทอง ผาทอง 50 500

นายหนูไพร  ขันชัยภูมิ ภักดีชุมพล เจาทอง โนนม่วง 50 500

นายสมพงษ์  ดีบ้านโสก ภักดีชุมพล เจาทอง ลาดไทรทอง 50 500นายสมพงษ์  ดีบ้านโสก ภักดีชุมพล เจาทอง ลาดไทรทอง 50 500

นายปาน  ศรีสุระ ภักดีชุมพล แหลมทอง ดงสวรรค์  ม.5 50 500

นายพินิจ  โคกโพธิ์ ภักดีชุมพล แหลมทอง วังตะภู  ม.6 50 500

นายจรูญ   แสนสิบ ภักดีชุมพล แหลมทอง โนนผักหวาน  ม.7 50 500

นายสมเกียรติ  จันทร์แดง ภักดีชุมพล แหลมทอง ซับไทรทอง 50 500

นายทวี  สายคํากอง ภักดีชุมพล บ้านเจียง เจียง  ม.1 50 500

นางมัฉฉา  น้อยสุวรรณ ภักดีชุมพล บ้านเจียง หนองหญ้าปล้อง  ม.2 50 500

นายถม  สิมพิมาย ภักดีชุมพล บ้านเจียง คลองจันลา  ม.6 50 500

นายสมหวัง  ศรีทอง ภักดีชุมพล บ้านเจียง หนองใหญ่ 50 500

นายสนั่น  สิงห์ทอง ภักดีชุมพล บ้านเจียง โนนคูณ  ม.8 50 500
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นายมุข  ราษีสวย ภักดีชุมพล บ้านเจียง โนนศิลาทอง  ม.10 50 500

นายมาก  ยังโนนตาด บ้านเขว้า บ้านเขว้า โนนตาด 50 500

นายชาลี  จานมาตร บ้านเขว้า บ้านเขว้า หนองโสมง 50 500

นายสมหมาย  นวลขาม บ้านเขว้า บ้านเขว้า โนนโก 50 500

นายสมปอง  วรรณเกตุ บ้านเขว้า บ้านเขว้า อุดมผล 50 500

นายเจียม  จารนัย บ้านเขว้า บ้านเขว้า หนองอุดม 50 500

นายบุญเรีอน  แสนตัน บ้านเขว้า บ้านเขว้า หนองแขม 50 500

นายประยูร   พันธุ์กุ่ม บ้านเขว้า ลุ่มลําชี ป่ายาง 50 500

นายอําพร   เอกบัว บ้านเขว้า ลุ่มลําชี โนนน้อย 50 500

นายสมบูรณ์   รีบชัยภูมิ บ้านเขว้า ลุ่มลําชี ป่าไม้แดง 50 500นายสมบูรณ์   รีบชัยภูมิ บ้านเขว้า ลุ่มลําชี ป่าไม้แดง 50 500

นางสาวภัทจิรา  ผิวผ่อง บ้านเขว้า ลุ่มลําชี ท่าแก้ง 50 500

นายบุญพจน์  เชื้อเจริญ บ้านเขว้า ลุ่มลําชี วังปลาฝา 50 500

นายน้อย   ลมสูงเนิน บ้านเขว้า ลุ่มลําชี ห้วยทราย 50 500

นายชูชีพ  กลั่นสุวรรณ์ บ้านเขว้า ลุ่มลําชี แผ่นดินทอง 50 500

นายสุเทพ   บรรจบพุทรา บ้านเขว้า ลุ่มลําชี ป่าคันฉู 50 500

นายนคร   สายทอง บ้านเขว้า ลุ่มลําชี น้อยพัฒนา 50 500

นายบุญหา   ผาดี บ้านเขว้า ลุ่มลําชี คลองโลโพ 50 500

นายสําลี  มีสิทธิ์ บ้านเขว้า ลุ่มลําชี วังโพธิ์ทอง 50 500

นายถวิล  ศิริ บ้านเขว้า ลุ่มลําชี หนองส้มโฮง 50 500
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นายหนูค่าย จูมพลพงษ์ บ้านเขว้า ลุ่มลําชี โนนโพธิ์ทอง 50 500

นายหลง  หาญรุก บ้านเขว้า ตลาดแร้ง กุดไผ่  ม. 1 50 500

นางต๋อย  กันพะยา บ้านเขว้า ตลาดแร้ง ดอนไฮ  ม.2 50 500

นายบุญสงค์  กองโฮม บ้านเขว้า ตลาดแร้ง กุดยาง  ม.3 50 500

นายบุญชู   เจนชัย บ้านเขว้า ตลาดแร้ง ท่าจั่น 50 500

นายเหงี่ยม  ปลื้มใจ บ้านเขว้า ตลาดแร้ง หลุบโพธิ์ ม.5 50 500

นายรุณ  สุวรรณทา บ้านเขว้า ตลาดแร้ง โนนเปลือย 50 500

                                                                                 นายจิตร   สถิตชัย บ้านเขว้า ตลาดแร้ง โนนขี้ตุ่น 50 500

นายองอาจ  เป่าโพนทอง บ้านเขว้า ตลาดแร้ง กุดหูลิง ม.10 50 500

นายฉัตรชัย   ชัยมา บ้านเขว้า ตลาดแร้ง โคกน้อย  ม.11 50 500นายฉัตรชัย   ชัยมา บ้านเขว้า ตลาดแร้ง โคกน้อย  ม.11 50 500

นายสุชาติ   ทับสมบัติ บ้านเขว้า ตลาดแร้ง ตาดพัฒนา 50 500

นายสุภาพ   ทองจํารูญ บ้านเขว้า ตลาดแร้ง คลองอุดม 50 500

นางขวัญจิรา   กองโฮม บ้านเขว้า ตลาดแร้ง ตลาดแร้ง  ม.14 50 500

น.ส.นงลักษ์  กะการณ์ดี บ้านเขว้า ตลาดแร้ง โนนเปลือย  ม.16 50 500

นางคําปอก   ยอดวงศ์ บ้านเขว้า ตลาดแร้ง หลุบโพธิ์เพชร 50 500

นายทองปัน  ป้องขัน บ้านเขว้า ตลาดแร้ง ห้วยเหนือ  ม.18 50 500

นายสัมฤทธิ์ ปะนัดตะเถ บ้านเขว้า ภูแลนคา หว้าเฒ่า  ม.1 50 500

นายไชยา  ยันชัย บ้านเขว้า ภูแลนคา แจ้งยาว  ม.2 50 500

นายวิเชียร  พึงอ้อ บ้านเขว้า ภูแลนคา ห้วยน้ําคํา  ม.3 50 500
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นายบัวไล   แก้วมูลมุข บ้านเขว้า ภูแลนคา นาอินทร์แต่ง 50 500

นายสุวิทย์  เลิกนอก บ้านเขว้า ภูแลนคา ซับปลากั้ง  ม.5 50 500

นายอดิศักดิ์  เย็นใจ บ้านเขว้า ภูแลนคา โนนเหลื่อม ม.7 50 500

นางอนงลักษณ์  ชื่นใส หนองบัวระเหว โสกปลาดุก หนองตานา 50 500

นายชวน  เบียดนอก หนองบัวระเหว โสกปลาดุก หนองบัวน้อย (ม.4) 50 500

นายหนูกัณ  จันณรงค์ หนองบัวระเหว โคกสะอาด ตะลอมไผ่ 50 500

นายสมมาตร  สุญศรี หนองบัวระเหว โคกสะอาด ละหานค่าย (ม.2) 50 500

นายสมเกียรติ   กอสี หนองบัวระเหว โคกสะอาด ห้วยทับนาย 50 500

นายจ่อย ศรีบุญ หนองบัวระเหว โคกสะอาด ดอนกอก 50 500

นายเส็ง นามหาญ หนองบัวระเหว บ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 50 500นายเส็ง นามหาญ หนองบัวระเหว บ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 50 500

นายประนอม แก้วอิน หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ปากค่ายช่องแมว 50 500

นางวิชชุดา โอทาวงษ์ หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หัวหนอง 50 500

นายไพศาล กุดจิก หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 50 500

นายวรรณ สิงหนะ หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว โนนหญ้านาง 50 500

นายเกือ กันหา หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 50 500

นายคมสันต์   โขดสันเทียะ หนองบัวระเหว วังตะเฆ่ วังตะเฆ่ (ม.1) 50 500

นางนาลอน เหล็กกล้า หนองบัวระเหว วังตะเฆ่ บ้านวังอ้ายจืด ม.3 50 500

นายสรเดช  น้อยน้ําเที่ยง หนองบัวระเหว วังตะเฆ่ สํานักตูมกา 50 500

นายทอง  แว่กระสินธุ์ หนองบัวระเหว วังตะเฆ่ โนนสําราญ 50 500
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นายสวัสด์   ถนอมพุทธา หนองบัวระเหว วังตะเฆ่ แจ้งวังทอง 50 500

นายพลชนะ  เลือกนอก หนองบัวระเหว ห้วยแย้ ใหม่สามัคคี 50 500

นายอุไร  โรมรัน หนองบัวระเหว ห้วยแย้ ห้วยไฮ (ม.3) 50 500

นายสมพงษ์  หนูวงค์ หนองบัวระเหว ห้วยแย้ ห้วยยางดี (ม.5) 50 500

นายสมหวัง  งอกเข้านก หนองบัวระเหว ห้วยแย้ หนองกองแก้ว 50 500

นางแก้วฟ้า อาพรแก้ว หนองบัวระเหว ห้วยแย้ ซับหวาย 50 500

นายไพรวัลย์  ชื่นสบาย หนองบัวระเหว ห้วยแย้ คลองงูเหลือม 50 500

นายประยูร  สาแพง หนองบัวระเหว ห้วยแย้ ห้วยแย้ (ม.9) 50 500

นายชาตรี บุตรเขียว หนองบัวระเหว ห้วยแย้ โนนสมบูรณ์ 50 500

นางวัลภา  กําเนิดศรี หนองบัวระเหว ห้วยแย้ ห้วยยางกลาง (ม.11) 50 500นางวัลภา  กําเนิดศรี หนองบัวระเหว ห้วยแย้ ห้วยยางกลาง (ม.11) 50 500

นายมงคล  จ้ายหนองบัว หนองบัวระเหว ห้วยแย้ เหวใหญ่ 50 500

นายสมาน  ปั้นแต่ง หนองบัวระเหว ห้วยแย้ ห้วยแย้ (ม.13) 50 500

23,000             230,000           รวม


