
                 รายช่ือทหารผ่านศึกท่ีเป็นแกนน าเครือข่าย  จว. นครพนม

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง อ าเภอ หมายเลขโทร

๑ จ่าสิบเอก  ส าเนา  นกแสง ประธาน อ.บ้านแพง 083-6729726

สมาชิก ประยงค์  ตะลาด รองประธาน อ.บ้านแพง 088-3215201

๒ พลฯ จันทร์เพชร  อุ่นกลม ประธาน อ.ศรีสงคราม 082-8384837

พลฯ รวมชัย  บริเอก รองประธาน อ.ศรีสงคราม 088-5330489

๓ พลฯ ขวัญชัย  ศรีนาทม ประธาน อ.นาทม ๐๘๒ ๖๕๒ ๔๒๕๕

พลฯ สีทอง  อุค า รองประธาน อ.นาทม 089-5757560

๔ พลฯ แก้ว  ชินบูรณ์ ประธาน อ.โพนสวรรค์ 087-2298025

พลฯ เหรียญ  โยลัย รองประธาน อ.โพนสวรรค์ 084-7984742

๕ พลฯ สมาน  วงษ์ล่าม ประธาน อ.ท่าอุเทน 080-4019933

สิบตรี วีระศักด์ิ  บุพรม รองประธาน อ.ท่าอุเทน 087-9237396

๖ พลฯ เฉลิม   วันนาพ่อ ประธาน อ.วังยาง 087-2215680

สมาชิก อุทาน  พรหมดี รองประธาน อ.วังยาง 089-8221913

๗ พลฯ พิมพา   แสงก่ า ประธาน อ.นาแก 083-2913431

พลฯ ธง  พิมพ์ทอง รองประธาน อ.นาแก ๐๘๗ ๒๒๙ ๗๘๖๕

พลฯ นิกร   พ่อเพียโคตร รองประธาน อ.นาแก 089-2742360

๘ ว่าท่ีร้อยเอก บรรเจิด  แลชาติ ประธาน อ.ธาตุพนม 087-5695399

สมาชิก ไพศาล  คงแสง รองประธาน อ.ธาตุพนม 081-9642745

๙ พลฯ ฉลวย  คะสุดใจ ประธาน อ.นาหว้า 0๘๕ ๗๕๖ ๔๗๔๐

สมาชิก วิเชียร  เหง้าน้อย รองประธาน อ.นาหว้า 0๙๒ ๘๖๙ ๖๕๐๖

พลฯ สวัสด์ิ  วันทอง รองประธาน อ.นาหว้า ๐๘๓ ๖๗๐ ๖๙๘๘

พลฯ เทียมศักด์ิ  คานสี กรรมการ อ.นาหว้า ๐๘๖ ๒๗๓ ๘๕๗๔

พลฯ พีระศักด์ิ  โกษาแสง กรรมการ อ.นาหว้า ๐๘๗ ๒๑๙ ๔๓๘๕

พลฯ จันทร์  ศักด์ิศรีวัน กรรมการ อ.นาหว้า ๐๙๓ ๔๗๖ ๔๙๖๘

จ านวน  ๑๒   กลุ่ม



ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง อ าเภอ หมายเลขโทร

๑๐ พ.ต.ผดุง  ทิพย์วงษ์ ประธาน อ.เรณูนคร 0๖๑ ๔๙๐ ๙๑๙๑

พลฯ อุดม  จวงพลงาม รองประธาน อ.เรณูนคร 0๙๓ ๕๓๕ ๐๕๖๕

พลฯ ส าลี  จรีรัตน์ รองประธาน อ.เรณูนคร ๐๙๘ ๗๕๘ ๕๐๖๑

ส.ต.เทพพนม ธ.น.ผา กรรมการ อ.เรณูนคร ๐๙๙ ๐๗๑ ๕๗๐๕

สมาชิก ครแก้ว  แสนมิตร กรรมการ อ.เรณูนคร ๐๘๐ ๗๖๖ ๗๗๕๒

สมาชิก ค าถง  เทพทุมมี กรรมการ อ.เรณูนคร ๐๘๓ ๓๖๕ ๗๑๒๒

นายหมู่ใหญ่ วิระวงค์ พลหาญ กรรมการ อ.เรณูนคร ๐๖๑ ๓๔๓ ๗๙๙๔

พลฯ อภินันท์  พงษ์ถาวร กรรมการ อ.เรณูนคร ๐๖๕ ๐๗๓ ๐๘๐๑

พลฯ ศรีเทเวส  สุนนท์ กรรมการ อ.เรณูนคร ๐๙๓ ๔๓๔ ๓๑๙๖

พลฯ ธวัช  แสนค า กรรมการ อ.เรณูนคร ๐๘๙ ๐๗๓ ๑๙๗๖

นายหมู่ตรี กัมปนาท อินทร์ติยะ กรรมการ อ.เรณูนคร ๐๘๔ ๔๖๕ ๗๒๔๒

๑๑ พลฯ บัญชา  ทองน้อย ประธาน อ.ปลาปาก ๐๘๙ ๒๗๘ ๗๘๕๘

นายหมู่ใหญ่ สรศักด์ิ  สุ้มนาว รองประธาน อ.ปลาปาก ๐๖๒ ๘๑๓ ๐๔๐๐

พลฯ สมเพชร  แสนสุภา รองประธาน อ.ปลาปาก ๐๖๔ ๖๗๓ ๔๔๖๕

พลฯ เดชา  พรมกัลป์ กรรมการ อ.ปลาปาก ๐๙๓ ๓๘๑ ๙๓๑๖

พลฯ สกลรักษ์  ศรัจันทร์แก้ว กรรมการ อ.ปลาปาก ๐๘๙ ๒๗๔ ๐๕๕๓

นายหมู่ตรี ณรงค์ เทพวงษา กรรมการ อ.ปลาปาก ๐๙๓ ๔๒๙ ๓๙๕๓

สมาชิก คาน พิมายนอก กรรมการ อ.ปลาปาก

๑๒ ร.ต.สมเดช  วังคะฮาต ประธาน อ.เมืองนครพนม ๐๘๓ ๓๓๕ ๖๔๘๘

พลฯ ประจิม  พรายเวศ รองประธาน อ.เมืองนครพนม ๐๘๗ ๙๓๒ ๕๐๒๖

พลฯ ค าสิงห์  มูลจันดา รองประธาน อ.เมืองนครพนม ๐๘๗ ๒๒๗ ๓๖๑๘

พลฯ อนง สีเก้ิน กรรมการ อ.เมืองนครพนม ๐๖๒ ๑๗๒ ๑๙๔๒

พลฯ ธีรพัฒน์  พระแสง กรรมการ อ.เมืองนครพนม ๐๖๑ ๖๕๒ ๘๗๘๑

พ.จ.อ.มานิจ  ทันประโยชน์ กรรมการ อ.เมืองนครพนม ๐๘๑ ๙๐๕ ๙๓๙๑

พลฯ เอ่ียม  เสนพรหม กรรมการ อ.เมืองนครพนม ๐๖๑ ๑๑๓ ๐๕๗๑


