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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ที่อยู 

เบอรโทรศัพท

ติดตอ 

๑ นายเพชร    จิตอาคะ สมาชิก อปพร.  ๒๐๓ หมู  ๑  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๒ นายพนัมหา  พรมหากุล สมาชิก อปพร.  ๑๒๒ หมู  ๑  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๓ นายสงวน  พรมหากุล สมาชิก อปพร. ๑๘๘  หมู  ๑  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๔ นายเกษกอง  พรมหากุล ประธาน อปพร. ๑๔๙  หมู  ๑  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๕ นายกร   ทัศจันดา  สมาชิก อปพร.    ๑   หมู  ๑  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๖ นายนวลมะณ ี  ศรีบัว สมาชิก อปพร. ๑๑๙  หมู  ๑  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๗ นายหนูรักษ   ชยัมุงคุณ สมาชิก อปพร.   ๖๒  หมู  ๑  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๘ นายวลิัยรักษ   ทัศนจนัดา สมาชิก อปพร.   ๒๔  หมู  ๑  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๙ นางสาวจนัจิรา  เงางาม สมาชิก อปพร. ๒๕๗  หมู  ๑  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๐ นายสุรเชษฎ  เงางาม สมาชิก อปพร. ๒๕๗   หมู ๑  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๑ นางสาวอรอนงค  ไทยสอน สมาชิก อปพร.  ๗๙   หมู  ๑  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๒ นายนันธวฒุิ  จันโทวาท สมาชิก อปพร. ๒๕๗  หมู  ๑  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๓ นายพงศพทั  ทิลารักษ สมาชิก อปพร. ๒๒๘/๑ หมู ๒ ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๔ นายดสุิต    คุมไพฑูรย สมาชิก อปพร.  ๒๐๙  หมู ๒  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๕ นายสมศักดิ์ ปญญาประชุม ประธาน อปพร.    ๓  หมู  ๒   ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๖ นายวฒุิ   เทพวงษา สมาชิก อปพร.  ๔๐  หมู  ๒   ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๗ นายศิวภัทร จิตติพงษวาริน สมาชิก อปพร. ๒๓๔  หมู  ๒  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๘ นายสมบัติ   คํ่าคูณ สมาชิก อปพร.  ๘๗  หมู  ๒   ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๙ นายสมยศ   พรมนาถ สมาชิก อปพร.  ๓๑  หมู  ๒   ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๒๐ นายศราวุธ   ทิลารักษ สมาชิก อปพร. ๑๓๒  หมู  ๒  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๒๑ นายทนงศักดิ์   มะหุวัน สมาชิก อปพร. ๑๗๒  หมู  ๒  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๒๒ นายวิทยา   นาโควงค สมาชิก อปพร. ๑๖๗  หมู  ๒  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๒๓ นายฤทธิ์เดช จามนอยพรม สมาชิก อปพร.  ๔๑  หมู   ๓  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๒๔ นายแสน   นามทะมาตร สมาชิก อปพร.   ๔๙  หมู  ๓  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๒๕ นายเศษ   จามนอยพรม สมาชิก อปพร.   ๕๘  หมู  ๓  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๒๖ นายทองสืบ  จาํรักษา ประธาน อปพร.   ๒๒  หมู  ๓  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๒๗ นายวสันต   ลุนจักร สมาชิก อปพร.   ๑๔  หมู  ๓  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๒๘ นายจนัทรศรี   นาโควงค สมาชิก อปพร.     ๘  หมู  ๓  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๒๙ นายปรีชา   รัตนะอาสา สมาชิก อปพร.   ๒๙ หมู  ๓   ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

ภาคผนวก ค  



๓๐ นายเปรียญ  ลุนจักร สมาชิก อปพร.   ๓๕ หมู  ๓   ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๓๑ นายราเชนทร  ไชปญหา สมาชิก อปพร.   ๘๓ หมู  ๓   ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๓๒ นายไพริน  โคตรมิตร สมาชิก อปพร.   ๕๒  หมู  ๔  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๓๓ นางสาววชิชุตา  นาโควงค สมาชิก อปพร.   ๕๗  หมู  ๔  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๓๔ นายบัวศรี   มงคล สมาชิก อปพร.   ๓๔  หมู  ๔  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

     

๓๕ นายปราโมทย  ถากรงาม สมาชิก อปพร.   ๔๔  หมู  ๔  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

ลําดับ 

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ที่อยู 

เบอรโทรศัพท

ติดตอ 

๓๖ นายขวัญชัย   ปาทา ประธาน อปพร. ๒๒  หมู  ๔  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๓๗ นายสทิธินนัท  พรมหากุล สมาชิก อปพร. ๒๙  หมู  ๔  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๓๘ นายประจักร   จันลาวงค สมาชิก อปพร.  ๒  หมู  ๔   ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๓๙ นายเอกพจน  พรมหากุล สมาชิก อปพร. ๔๒  หมู  ๔  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๔๐ นายนิมิต   อุสาพรม สมาชิก อปพร. ๒๓  หมู  ๔  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๔๑ นายเทิดศักดิ์  อุสาพรม สมาชิก อปพร.   ๗  หมู  ๔  ต.วังยาง  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๔๒ นายเสถียร  บาดด ี สมาชิก อปพร. ๓๑  หมู  ๔  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๔๓ นายสงัวร  ทัศจันดา สมาชิก อปพร.  ๑๙  หมู  ๔  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๔๔ นายสายัญห  พันจําปา สมาชิก อปพร.  ๒๔  หมู  ๕  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๔๕ นายไพรรัช  สุโข สมาชิก อปพร.  ๕๓  หมู  ๕  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๔๖ นายสงบ   พรมหืด สมาชิก อปพร.  ๒๗  หมู  ๕  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๔๗ นายทนงค   โคตพรม สมาชิก อปพร.  ๕๗  หมู  ๕  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๔๘ นายชาตรี   โคตพรม สมาชิก อปพร.  ๒๖  หมู  ๕  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๔๙ นายคํากอง  ศรีวะสุทธิ ์ ประธาน อปพร.  ๒๘  หมู  ๕  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๕๐ นายลอง   อุนใจ สมาชิก อปพร.  ๕๔  หมู  ๕  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๕๑ นายสงัวร  ลิภา สมาชิก อปพร.  ๖๑  หมู  ๕  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๕๒ นายสทิธิ์ทวี   นาโควงค สมาชิก อปพร.  ๒๒  หมู  ๕  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๕๓ นายปติ  นาโควงค สมาชิก อปพร.  ๓๙  หมู  ๕  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๕๔ นายลือชัย  นาโควงค สมาชิก อปพร.  ๘๙  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๕๕ นายทองศรี   ศรีวะสทุธิ ์ สมาชิก อปพร.  ๔๕  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๕๖ นายฉัตรชัย   ไพรมะรัตน สมาชิก อปพร.  ๔๔  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๕๗ นายปรีชา   พานะลม สมาชิก อปพร.  ๘๗  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๕๘ นายประนม   สาวมนตรี สมาชิก อปพร.  ๒๖  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  



๕๙ นายเอกวัฒน   นาโควงค สมาชิก อปพร.  ๑๕  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๖๐ นายอัมรินทร  แสนปญหา สมาชิก อปพร.  ๗๗  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๖๑ นายใส  คํ่าคูณ ประธาน อปพร.  ๓๘  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๖๒ นายถนอม  อุนใจ สมาชิก อปพร.  ๓๗  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๖๓ นายกิจกําจร   นาโควงค สมาชิก อปพร.  ๑๕  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๖๔ นายเดนชัด  ดวงมาลา สมาชิก อปพร.  ๘๑  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๖๕ นายหวาง  อุตสาพรม สมาชิก อปพร.  ๔๙ หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๖๖ นายพรศักดิ ์  นนธิบุตร สมาชิก อปพร.   ๑  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๖๗ นายอุทัย   นาโควงค สมาชิก อปพร. ๗๓  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๖๘ นายสนับ  บัวลระภา สมาชิก อปพร. ๑๖  หมู  ๖  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๖๙ นายสายนั  เสงี่ยมทรัพย สมาชิก อปพร. ๕๓  หมู  ๗  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๗๐ นายบุญมา  ไชยทิพย สมาชิก อปพร. ๑๔๕  หมู  ๗  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๗๑ นายกาส ี เกษวงศา สมาชิก อปพร. ๑๑๔ หมู  ๗  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๗๒ นายบุญมี  โคตบิน สมาชิก อปพร.  ๖๓ หมู  ๗  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๗๓ นางออย  แมดมิ่งเหงา สมาชิก อปพร.  ๑๕๑ หมู  ๗  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๗๔ นายเอกวิทย   แจมสุวรรณ สมาชิก อปพร.  ๕๗  หมู  ๗  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๗๕ นายสมพงษ  คําจวง สมาชิก อปพร.  ๙๓  หมู  ๗  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๗๖ นายบัวพา   โกสาแสง สมาชิก อปพร. ๑๐๖  หมู  ๗  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  
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๗๗ นายอุดม  มณีกัน สมาชิก อปพร. ๒๑  หมู  ๗  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๗๘ นายศรีทองจันทร   บาตด ี ประธาน อปพร. ๘๒  หมู  ๗  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๗๙ นายนิพน   สติยศ สมาชิก อปพร. ๑๑๓ หมู  ๗  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๘๐ นายจีระศักดิ์  อุสาพรม สมาชิก อปพร. ๑๐๕  หมู  ๗  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๘๑ นายณรงค  ปะทังวา สมาชิก อปพร. ๑๒๖  หมู  ๗  ต.วังยาง  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๘๒ นางนะภาพร   อาสาวงั สมาชิก อปพร.    ๔  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๘๓ นางสาวออย   นนัตะสุข สมาชิก อปพร.   ๘๗  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๘๔ นางถวิล   หวังเกยกลาง สมาชิก อปพร.   ๙๖  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๘๕ นางทองอินทร   ทิลารักษ สมาชิก อปพร.   ๖๑  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๘๖ นายธนพัฒน   คงเจริญ สมาชิก อปพร. ๑๖๓  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๘๗ นายประเสริฐ   สุวรรณรงค สมาชิก อปพร.  ๑๐  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๘๘ นายประหัส   บาตด ี ประธาน อปพร.  ๘๘  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  



๘๙ นายทรรศนนัท   ผายวงษา สมาชิก อปพร.  ๔๘  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๙๐ นายพลู  บาดด ี สมาชิก อปพร.    ๘  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๙๑ นายเดชา   นามทมาต สมาชิก อปพร.    ๓  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๙๒ นายเกรียงศักดิ์  ทิลารักษ สมาชิก อปพร.   ๖๔  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๙๓ นายบุญล้าํ   ศรีกุลกิจ สมาชิก อปพร.   ๒๕  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๙๔ นายอุดร   ปนุหาวงค สมาชิก อปพร.   ๕๗  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๙๕ นายสญัญา   สุนาพรม สมาชิก อปพร.   ๖๖  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๙๖ นายคําใส   พรมจันทร สมาชิก อปพร.   ๘๓  หมู  ๘  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๙๗ นายประภาส   ทัศนจนัดา สมาชิก อปพร.    ๘   หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๙๘ นางเพชรา   ทัศนจนัดา สมาชิก อปพร.   ๙๙  หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๙๙ นางศรีไพ   ทัศนจนัดา สมาชิก อปพร. ๑๕๐  หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๐๐ นางสาวนัยนา   ทัศนจันดา สมาชิก อปพร. ๑๐๕  หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๐๑ นางประไพ   ทัศนจนัดา สมาชิก อปพร.  ๑๙   หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๐๒ นางพนัณารัตน ทัศนจันดา สมาชิก อปพร. ๑๕๘  หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๐๓ นายอนงคคราญ  จิตอาคะ สมาชิก อปพร.  ๗๒   หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๐๔ นายประทาน  ทัศนจันดา ประธาน อปพร. ๒๔๗  หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๐๕ นายคําสอน   ทัศนจันดา สมาชิก อปพร. ๒๒๓  หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๐๖ นายเดชารัตน  ทัศนจันดา สมาชิก อปพร. ๒๑๓  หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๐๗ นายอัมพร   ทัศนจนัดา สมาชิก อปพร. ๒๑๘  หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๐๘ นายเฉลิมศรี   ทัศนจนัดา สมาชิก อปพร. ๑๐๗   หมู ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๐๙ นายบุญทอน   ทัศนจันดา สมาชิก อปพร.  ๙๓   หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๑๐ นายอุดมเดช   ทัศนจันดา สมาชิก อปพร.  ๒๐  หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร.  

๑๑๑ นายเรืองเดช  แสนนาเรียง สมาชิก อปพร. ๑๗๙  หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๑๒ นายชาตชิาย   นาโควงค สมาชิก อปพร. ๑๑๗  หมู  ๙  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๑๓ นายประสงค   เบียนชยั ประธาน อปพร.  ๔๑  หมู ๑๐  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๑๔ นายครรชิต   กําทองด ี สมาชิก อปพร. ๑๐๙  หมู ๑๐  ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๑๕ นางทองจนัทร   ทลิารักษ สมาชิก อปพร. ๑๑๗  หมู ๑๐  ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๑๖ นายอดิพงษ   สุนาพรม สมาชิก อปพร. ๒๗๗  หมู ๑๐  ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๑๗ นายโกวทิ   คมขํา สมาชิก อปพร. ๒๔๓  หมู ๑๐  ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๑๘ นายวระเชดิ   ทิพยทอง สมาชิก อปพร.  ๖๓  หมู ๑๐  ต.เชิงชุม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๑๙ นายรังสรรค  สมไชยมาด สมาชิก อปพร. ๑๙๑  หมู  ๑๐ ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๒๐ นายกฤษฎา   ขันละคร สมาชิก อปพร. ๒๔๐  หมู  ๑๐ ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  



๑๒๑ นายประสิทธิ์  บุญจนัทร สมาชิก อปพร. ๒๖๙  หมู  ๑๐ ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

ลําดับ 

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ที่อยู 

เบอรโทรศัพท

ติดตอ 

๑๒๒ นายประสิทธิ์  เขียววงศรี สมาชิก อปพร. ๑๓๙  หมู  ๑๐  ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  

๑๒๓ นายเวิน   สุนาพรม สมาชิก อปพร. ๒๗๗  หมู ๑๐  ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๒๔ นายวนัดี   เบียนชัย สมาชิก อปพร. ๒๕๓  หมู ๑๐  ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

๑๒๕ นายจนัทรเพ็ญ  ดันมีแกว สมาชิก อปพร. ๑๔๓  หมู ๑๐  ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

บัญชีรายช่ือเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง 

ขององคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 

 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ที่อยู เบอรโทรศัพทติดตอ 

๑ 

 

นายเกชา  จันทรเพ็งเพ็ญ 

 

 

จพง. ปองกันฯ ชํานาญงาน ๑๒๔ ม. ๕ ตําบลวังยาง อ.

พรรณานิคม จ. สกลนคร 

๐-๔๒๗๐-๔๖๙๗ 

๐๘-๖๔๕๑-๐๙๖๘ 

 

 

 


