บัญชีรายชือ่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพืน้ ทีอ่ ้าเภอสีคิ้ว
หมู่

สีคิ้ว

1

สีคิ้ว

2

สีคิ้ว

3
4

หนองลี
นายสาธิต พรหมพันธ์ใจ
086-2604712
บ้านเหนือ

5

สีคิ้ว

6

น้อยพัฒนา
นายวิเชียร ปิ่นสูงเนิน
089-8648121
สุชยั พัฒนา
นางอรอนงค์ แซ่แต้

7
8

สะพานด้า

9

บ้านกลาง

10

14

ทับม้า
นายสุจิน ปล้องจันทึก
089-8499374
ถนนคต
นายประสิทธิ์ หนูจันทึก
089-7414068
โคกสะอาด
นายไชยา เผือกจันทึก
086-2549641
บุ่งล้าใย
นายจาเนียร ม่วงจันทึก
083-1274410
ศาลเจ้าพ่อ

15

ตลาดเหนือ

16

ตลาดใต้

17

ริมบึง
นายสุพรรณ ตาไธสง
085-7621417
บุ่งพัฒนา
นายสันติวฒ
ุ ิ แก้วจันทึก
081-9976302

11
12
13

18

หนองน้้าใส

ลาดบัวขาว

ดอนเมือง

หนองน้้าใส
หนองบัว
ไพรสาลี
นายปรีชา สมานมิตร
นายปัญญา เกียจันทึก
นายสมคิด เมืองเส
089-9492651
081-5476498
080-7265145
ไทรงาม
ลาดบัวขาว
หนองแวง
นายสมคิด สองศรี
นายวีระศักดิ์ สาสูงเนิน
นายรุ่งโรจน์ ดีจันทึก
086-2647644
088-4743673
087-8720429
หนองไทร
ใหม่ส้าโรง
บุคา
นางสังข์เวียน โชติจันทึก นายดนัย จันทรโณทัย
นายสมโภชน์ ยะสะพัง
085-7695158
085-0243398
081-0625058
หนองเกตุ
หนองน้้าขุน่
ดอนเมือง
นางม่วย ทองลา
นายณรงค์ศักดิ์ มีทา
นายสุเวศ ยวนนา
081-0679446
081-2653540
081-9764365
ใหม่สามัคคี
คลองตะแบก
นาหว้า
นางถาวร สุดหา
นายสมาน พวงทาผา
นายสุพจน์ ดวนจันทึก
081-7604723
087-2612795
081-3213253
คลองไทร
น้้าเมา
ซับกระสังข์
นายชูชาติ หนูนอก
น.ส.จงจิต ภูจันทึก
นายพิทกั ษ์ เพียซ้าย
089-5175138
086-7202763
087-8680775
สง่าพัฒนา
โนนแต้
ลาดใหญ่
นายประกอบ ลายพยัคฆ์ น.ส.พิมพ์ลภัส ทุบจันทึก นายประเชิญ หล่อนจันทึก
085-7718435
089-8443372
089-5185750
โนนกระถิน
โนนนา
ปางโก
นายไกรสร สมานมิตร
น.ส.อารีย ชีโพธิ์
นางสมสี รักชะนาค
089-0259248
082-7570169
081-8783014
คลองแจ้ง
โนนทอง
ซับพยุง
นายดาวรุ่ง ลาขุนทด
นายฉัตรชัย จันทร์แสง นายชาญชัย เชือ่ ปัญญา
084-8355350
083-7382769
081-9766811
โนนเพชร
ดอนวัว
สุขส้าราญ
นายสาราญ พานสูงเนิน
นายวิบลู ย์ รุดจันทึก
นายธีระพงษ์ สาเนากลาง
087-2518701
082-1450611
081-9553309
หนองผักบุ้ง
โนนสว่าง
ผาแดง
นายชัยยุทธ เหมหา
นายศรวัสย์ ถิรวัฒนากร นายสมส่วน จิตร์จันทึก
087-0898608
081-6257055
088-8294812
ราษฎร์พัฒนา
เลิศสวัสดิ์
ผาชมภู
นายพิทกั ษ์ ห้อยไธสง นายศักดิด์ า บูรณะบัญญัติ นายสิริวฒ
ั น์ หล่อนจันทึก
089-9128243
081-7904054
089-9201266
เขากระโดน
ซับตะเคียน
หนองปรือ
นายสงวนศักดิ์ กลิ่นศรีสุข นายนทีกานต์ สุรสัมฤทธิ์ นายสมอาด เชิดชูศิริกูร
081-9665308
087-2416749
081-9660607
ดงเค็ง
ซับสมบูรณ์
เดิ่นพัฒนา
นายจารัส หุ้มไธสง นายปกรณ์เกียรติ ศรีประจัญ นายสุระพล เลิศกลาง
083-3654709
089-8445006
089-9251013
ซับน้้าทิพย์
เลิศนิมติ ร
เลิศมงคล
นางญาณี ขอจงกลาง
นายฉกาจ ภูมิจันทึก
นายสืบวงค์ ฉลาด
086-1249857
081-8786887
081-1859114
ชุมสามเรณู
แผ่นดินธรรม
ลาดอุดม
นายสุวรรณ สงนอก นายเสน่ห์ ปราชญ์จันทึก นางกองทุน สอนพรม
089-8032550
085-6349403
084-9622428
ทรัพย์ทวี
อุดมทรัพย์พัฒนา
นายสุพัฒ ไชยดลุน
นายมานะ โฉมสันเทียะ
087-9034274
088-7088857
ทับหก
นายยงยุทธ บุตราช
087-9008158

หนองหญ้าขาว

กุดน้อย

หนองไผ่
นายวสันต์ เขียวอัมพร
085-2086238
โนนกราด
นายศักดิช์ ัย แก้วหนองแซง
087-2505826
หนองหญ้าขาว
นายมงคล ชัยสิทธิ์
081-4704509
วะยาว
นายสาคร เพียนอก
086-2608923
ล้าบ้านใหม่
นายสมศักดิ์ แสพลกรัง
084-9598718
มอดินแดง
นางอรทัย วชิรเกยูร
089-5811014
โศกรวก
นายเนตร มัง่ พิมาย
089-2117028
ดงล้าไย
นายณรงค์ เรือจันทึก
089-946091
ซับชุมพล
นางอุดม หวังกัน้ กลาง
085-7759689
หนองห่าน
นายสันติ ชูใจ
089-2869575
หนองไผ่พัฒนา
นายทศพล มะโนมัน่
087-8802083
ทรัพย์สมบูรณ์
นายมานะชัย สร้อยขุนทด
081-1855188
คลองดินด้า
นายเสน่ห์ ครูสอนดี
085-4692162
คลองยางพัฒนา
นางสายทอง เร็วจันทึก
082-7483648
โนนสระสามัคคี
นายอรรคพล ศรีโสภา
087-8319926

กุดน้อย
นายชานนท์ วงศสุระพิศ
080-4664222
วังกรวด
นายวุฒินนั ท์ เล็กสีโต
081-9129810
กุดเต่างับ
นายประคอง แสนธิ
081-7097140
หนองสลักได
นายวิทยา สารจันทึก
085-2053852
ดอนนกเขา
นายสาคร ชมจันทึก
090-1863469
โนนเสลา
นายจรูญ กิจจันทึก
081-7904753
ดอนมะนาว
นายบุญเลิศ ซอสูงเนิน
085-6905604
หัวสระ
นายดนัย ภาวจันทึก
086-2477995
ถนนนาดี
นางอานวย ผ่องสูงเนิน
089-9171391
ไก่เส่า
นายปัญญา กันจันทึก
085-0177031
บ้านใหม่ กม.9
นายชานิ โคกศรีเมือง
086-2452570
สะพานหงษ์
นายส่งดี ใสจันทึก
085-7708506
ปรางค์เก่า
นางถนอม ขาวงาม
082-1309785
บ่อทอง
นายจาเนียร จุ้ยจันทึก
089-8643908

วังโรงใหญ่

มิตรภาพ

กฤษณา

หนองบัวน้อย

กฤษณา
มิตรภาพ
ปางละกอ
หนองกกยาง
นายกันตินันท์ พงษ์ประจักษ์กลุ นายสุพตร์ ชนม์สูงเนิน
นายบุญมี สุขสาราญ
086-2574679
083-3780033
ห้วยลุง
โนนกุ่ม
วังกระสวย
หนองกก
นายนุพรบ เปล่งสันเทียะ
นางสอาด เข็มสันเทียะ
นายอดุล พุฒจันทึก
089-5805914
089-2839969
โนนดู่
มูลตุ่น
หนองดู่
หนองกกวังม่วง
นายภานุเกียรติ จันจันทึก
นางขนิษฐา เทินสะเกตุ
นายสมจิตร เชิดชู
085-7653600
086-2438025
หนองกระทุ่ม
กุดชะนวน
วังโรงน้อย
สุมทุม
นายแฉล้ม สายจันทึก นางแหม่ม ดาวกระจาย นางจิรัชญา เคนจันทึก
นางกุสุมา งัดสันเทียะ
081-1477736
089-8820453
087-9564550
หนองไทร
หนองจอก
โนนรัง
หนองบัวน้อย
นายประจวบ แย้มจันทึก นายสมคิด พิมจันทึก
นายกมลชัย เปาจันทึก
นายฉนัย ศรีทอง
086-2639829
081-0679015
083-3822461
ค่ายทะยิง
มอจะบก
หนองวัว
ตะกั่วเก่า
นายสมปอง เง็บสูงเนิน
นายศุภวัฒน์ วิรุฬดก นายสามารถ เมืองจันทึก
นายสุรินทร์ ทิสุก
082-1402070
089-5801411
089-5783692
วังโรงใหญ่
บ้านไร่
ซับใต้
ห้วยตะแคงเหนือ
นายบัญชา กอบขุนทด
นายสุวสั คานจันทึก
นายวิจกร์ บารุงจิต
นางระหัน กุดขุนทด
086-2633391
081-9692962
081-1869205
วังราง
หนองขาม
หนองแวงน้อย
ห้วยตะแคงใต้
นายสง่า ยศสันเทียะ
นายวรพรต ดีสวน
นายวันเฉลิม แสงบัว
นางสมหวัง เวทไธสง
087-8768951
087-8633873
085-3011752
โนนสมบูรณ์
ศาลสถิตย์
ห้วยเกตุ
หนองไม้ตาย
นายสมพงษ์ ศรีนอก
นางหนูแดง เกยพุดซา
086-2478400
087-2406308
หนองสองห้อง
ท่าข้าม
ดอนหัวมัน
วังตะเคียน
นายเภา ซื่อตรง
นายทองเงิน รูปงาม
นายคง หลั่นจันทึก นายก้องปัญญา เก็บค้างพูล
083-3761538
084-4105593
089-5806168
ถ้้ามังกร
โรงงาน
ซับกระจาย
หนองมน
นายแดน เมิมขุนทด
นายชัชวาล เดชะ
นายสมหมาย จัดกลาง นายประภาส เหินจันทึก
081--0753845
089-5848459
085-4693383
หนองโบสถ์
ทุ่งพนมวัง
คลองนาดี
มงคลชัย
นายพงษ์ศักดิ์ มุดไธสง
นายสีหลอด จุลขุนทด
นายสุชาติ เป๋าจันทึก
นายป๋อง หวลขุนทด
080-1647124
085-2006249
080-1644408
ฝายหลวง
ชัยพัฒนา
นายสมชัย ประสิทธิ์นอก น.ส.ดวงรัตน์ รามพุดซา
089-2817157
โนนประดู่
นายเด่นชัย ด้ามสูงเนิน

บ้านหัน

คลองไผ่

บ้านหัน
นางนลิน ศรีจันทึก

คลองไผ่
นางสมใจ อินทรพงษ์พันธุ์

หันโพธิ์ทอง
นายสุหรี เพียซ้าย

นายจักรกฏษณ์ จันทรกลาง

ศรีษะกระบือ
นายชมพู ศรีสูงเนิน

หนองขอน
นายคงคา แก้ววิเศษ

หันสามัคคี
นายชัยวัฒน์ อารีย์เจริญ

มะค่างาม
นายเหลือ มุง่ พูนกลาง

หันยางเอน
นายอดิเทพ เล้าอารยรักษ์

ซับสวรรค์
นายประสาท โมกศรี

หนองโอง
นายสุเทพ สร้อยสระคู

นายพรพรรณ โทมโคกกรวด

นาหนอง
นายณรงค์ ปิดจันทึก

เขาพริก
นางธงไชย จันพิทกั ษ์

หันเมืองตะกั่ว
นายไฉน จงจันทึก

เกตุทิพย์
นายสมพงษ์ เช็ดจันทึก

ห้วยลึก
นายอ๊อด กล่อมสูงเนิน

ซับศิลาทอง
นายอายัน ขอผลกลาง

หันวังเรือ
นายสมอาด สุดจันทึก

เขายายเที่ยงใต้
นายปรีชา กาซัน

ใหม่นาหนอง
นายสาราญ จรจันทึก

ซับศรีจันทร์

เขายายเที่ยง

