
บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์
บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์

1 นายจิรายุส โมหนองเด่ิน 40
นาย ชวน โมหนองเด่ิน    
นางจรัสพร โมหนองเด่ิน

227 2 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 38000 227 2 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 38000 28

2 นายธนชิต ประทุมชาติ 40
นายทอง ประทุมชาติ    
นางณิชา ประทุมชาติ

35 12 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 35 12 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 110

3 นายรัฐเขต  สุทธิโคตร 40
นายเสกสรร  สุทธิโคตร    
นางยุภาภรณ์  สุทธิโคตร

333 3 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150 333 3 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150 715

4 นายเจริญชัย จันมี 40
นายชัยยุทธ จันมี          
นางถนอม ฮมภาราช

34 11 น้้าจ้ัน เซกา บึงกาฬ 38150 34 11 น้้าจ้ัน เซกา บึงกาฬ 38150 490

5 นายสิทธิพล หัสประกอบ 40
นายบุญโฮม หัสประกอบ  
นางดอกมะลิ หัสประกอบ

253 12 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 253 12 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 124

6 นายอดิศักด์ิ ศาลางาม 40
นายต้อม ศาลางาม        
นางส้ารี บุญเหลือ

105 3 ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 105 3 ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 56

7 นายสหรัฐ ชนะดี 40
นายจันทร์ศรี ชนะดี      
นางสมคิด นันทา

2 13 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150 2 13 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150 16

8 นายอดิศักด์ิ จันบา 40
นายดวงจันทร์ จันบา    นาง
ล้าดวน จันบา

172 12 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150 172 12 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150 255

9 นายชัชชล พลอยกลม 40
นายบุญหนัก พลอยกลม   
นางอุดม ยอดคีรี

104 11 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150 104 11 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150 194

10 นายนรินทร์ บ้างต้ารวจ 40
นาย ทองดี บ้างต้ารวจ    
นาง รัชณี ท้าเนาว์

55 11 โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ 38190 55 11 โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ 38190 225

11 นายจักรพรรด์ิ มุทาพร 40
นาย กัญหา มุทาพร       
นาง เสริมสวย มุทาพร

33 15 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 38150 33 15 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 38150 582

12 นายเจษฎา ลอดทรง 40
นายค้าพันธ์ ลอดทรง     
นางรัตนา ลอดทรง

135 5 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 135 5 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 47

ท่ีอยู่ปัจจุบัน
สด.9 
เลขท่ี
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