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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

1 นายเรืองชัย ตราชู สมาชิกสภาเทศบาล

2 นางสาวนันทวัลย ไกรศรีวรรธนะ สมาชิกสภาเทศบาล

3 นางสาวภาสิณี ธีรภานุ สมาชิกสภาเทศบาล

4 นายโกเมน กันตวธีระ สมาชิกสภาเทศบาล

5 นายกฤษฏ สวางไสว สมาชิกสภาเทศบาล

6 นายกิตติพล อวนไตร สมาชิกสภาเทศบาล

7 นายปรมินทร เลาหะพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล

8 นายภาสกร กาญจนวรางกูร สมาชิกสภาเทศบาล

9 นายบุญสม วิจารจันทร สมาชิกสภาเทศบาล

10 นางสาวนริสศรา   เรืองศร สมาชิกสภาเทศบาล

11 นายมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร สมาชิกสภาเทศบาล

12 นายบุญฤทธิ์ รุงเรือง พาณิชยรุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล

13 นายถนอมทรัพย สรรพโส สมาชิกสภาเทศบาล

14 นายกนิษฐ อาวัชนาการ สมาชิกสภาเทศบาล

15 นายปฎลชัย พัฒนดํารงจิตร สมาชิกสภาเทศบาล

16 นางวรินทรพร ณิชาภัทรนารากุล สมาชิกสภาเทศบาล

17 นางรัชดา ลีลาสวัสดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล

18 นายวันชัย ซ่ือศิริสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล

19 นายวรินทร เอกบุรินทร สมาชิกสภาเทศบาล

20 นายสมภพ วงศกอ สมาชิกสภาเทศบาล

21 นายสุพัฒน พงษเพียจันทร สมาชิกสภาเทศบาล

22 วาท่ี ร.ต.บัญชา สิงหคําปอง สมาชิกสภาเทศบาล

23 นายธนภณ กิตติวิมลชัย สมาชิกสภาเทศบาล

24 ดร.จันทนภา แสวงการ สมาชิกสภาเทศบาล

25 นางศิรินิภา  เมืองคํา ทองถ่ินอําเภอ

26 นายทวิช  พิมมะ ปลัดอําเภอเมืองของแกน

27 นายพศิน  พาศรีเดชาธร ประธานชุมชนทุงเศรษฐี

28 นางวิภาพร    อุทโท ประธานชุมชนศรีจันทรพัฒนา

29 นางจารุณี      สุตะชา ประธานชุมชนบะขาม

30 น.ส.ราตรี กลาเดช ประธานชุมชนโนนทัน 2

31 นายโยธิน สุทธิพิทยศักดิ์ ประธานชุมชนพระนครศรีบริรักษ

32 นายสมชาติ ชัยอยุทธ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 3

33 นพ.ชาญชัย จันทรวรชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยขอนแกน

34 นพ.สมชาย กิตติพงษหรรษา ผูอํานวยการโรงพยาบาลขอนแกนราม

35 นพ.ณัฐกร  จําปาทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร

36 รศ.นพ.อภิชาต  จิระวุฒิพงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร

37 นพ.ประสิทธิ์  สัจจพงษ ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน

38 นายสมศักดิ์  วิไลแกว ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล
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39 นายวิชิน หมื่นศรีจูม ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

40 นายบุญธรรม  โบราณมูล ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม

41 นายสิรภพ  ปราบริปูตลุง ผูอํานวยการโรงเรียนฮั่วเค้ียววิทยาลัย 

42 นายวีระเดช ซาดา ผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย

43 นายยงยุทธ ชํานาญรม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดขอนแกน

44 นายเกียรติ  เขียนทองกุล ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 4

45 นายสุรชัย ไชยสวัสดิ์ ผูจัดการศูนยขอนแกน บริษัท ทีโอที จํากัด

46 นายวิเชตร  แสนคํา อัยการจังหวัดขอนแกน

47 นายยุทธพงศ ภัทรธรรม ผูอํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรขอนแกน

48 นางทองเพชร แกวสุพรรณ กรรมการชุมชน ชุมชนโนนทัน 1

49 ร.ต.ต.ไพบูลย นุฤทธิ์มนตรี กรรมการชุมชน ชุมชนโนนทัน 7

50 นางอรอุมา เสง่ียมศรี กรรมการชุมชน ชุมชนสามเหลี่ยม 3

51 นางสงวน ตีกา กรรมการชุมชน ชุมชนหลังศูนยราชการ 2

52 นางหนูแมน วัฒนกูล กรรมการชุมชน ชุมชนศรีจันทรพัฒนา

53 นางทองมี ภาคอัต กรรมการชุมชน ชุมชนบะขาม

54 นายวิรัช เหลาสะอาด อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) ชุมชนโนนทัน

55 นางมะลิวัลย พิมานสกุลวัฒน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) ชุมชนการเคหะ

56 นางบังอร แกวเพชร อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) ดอนหญานาง 1

57 นางตั้น ศรีหลง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) สามเหลี่ยม 3

58 นายกิตตินันท วงศทองเจริญ อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 

59 นายมานิตย ดวงปกใต อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 

60 นายพัลลพ มณีรัตน อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 

61 นายสามารถ กิติมังกร อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 

62 ร.ต.ต.อดุลย พลธานี กรรมการกองทุนชุมชนเมือง ชุมชนหนองแวงตราชู 3

63 นายธีรรักษ  ปริตาโพธิ์ กรรมการกองทุนชุมชนเมือง ชุมชนหลังสนามกีฬา 1

64 นายจรูญ นอยอินทร  กรรมการกองทุนชุมชนเมือง ชุมชนนาคะประเวศน

65 นายประธาน  กาญจนวรางกูร  กรรมการกองทุนชุมชนเมือง ชุมชนคุมวัดปาอดุลยาราม

66 นางวัลลีย ธนะเสน  กลุมอาชีพขนมดอกจอก ชุมชนโนนทัน 1

67 นางสมศรี  รัตนบุตร  กลุมอาชีพไขเค็มหอม น้ําพริก ชุมชนโนนชัย 2

68 นางบัวบานชื่น  เหลาชัย  กลุมอาชีพทอผา ชุมชนหนองแวงตราชู 4

69 นางภณิตา กลอมจอหอ  กลุมอาชีพตะกราพลาสติก ชุมชนเทพารักษ 5

70 นางสุพิศ  สามหาดไทย  กลุมอาชีพไมกวาด ปุงเตา ชุมชนสามเหลี่ยม 2

71 นายเขียว  เหลาคุณ กลุมอาชีพขนมนางเล็ดสมุนไพร ชุมชนนาคะประเวชน

72 นางดาราพร  รัตนประสิทธิ์  กลุมอาชีพขนมทองมวน ชุมชนโนนทัน 1

73 นางสาวชุติมา  ฤทธิสอน  กลุมอาชีพกระเปาหนังแฮนดเมค ชุมชนบะขาม

74 นางสาวเอมอร  คําสีทา  กลุมอาชีพแชมพู ชุมชนบานตูม

75 นางบานเย็น  ภูหนองโอง  กลุมอาชีพน้ําสมุนไพร ชุมชนหนองใหญ 3

76 นางสังวาลย จําปาทอง ปราชญชุมชน ดานสรภัญญะ
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77 นางราตรี ศรีวิไล ปราชญชุมชน ดานศิลปะการแสดงอีสาน

78 นายเรือง สุระเสียง ปราชญชุมชน ดานพราหมณ พิธีกรรม

79 นางกัญญาณัฐ นครแกว อาสาสมัครกองทุนแมของแผนดิน

80 นางเก้ือกูล มูลคํา อาสาสมัครพิทักษสตรีและเด็ก

81 นางสุพรรณี วิทยาบํารุง อาสาสมัครคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครขนแกน

82 นายประพันธ หาชา อาสาสมัครปองกันยาเสพติด

83 นายยุทธศักดิ์ ภูพัฒน ศูนยเครือขายเพื่อนพนักงานบริการหญิง

84 นางสุภาพร วงษชารี ชมรมย่ิงรักษสุขภาพ

85 นายสุนัย อเสกจันทรสกุล ชมรมตลาดสดเทศบาล 1

86 นายชาญยุทธ คําบุศย ชมรมเพื่อนชวยเพื่อน

87 นางโสภี อุดมศรีวัฒนา ชมรมตลาดสดเทศบาล 2

88 นายธนบัตร สุทธิวงษ ชมรมตลาดร่ืนรมย

89 นายบุญย่ิง มาทรัพย ชมรมผูสูงอายุ

90 นายคณิต สนอุป ชมรมผูสูงอายุ

91 นายอุบล กินบุญ ชมรมผูสูงอายุ

92 ร.ต.ต.ทวีสิทธิ์ ขุนนอย ชมรมผูสูงอายุ

93 นายภพพล  เกษมสันต  ณ อยุธยา กลุมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดขอนแกน

94 นายเข็มชาติ สมใจวงษ กลุมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดขอนแกน

95 นายธนัท โฆษะวิสุทธิ์ กลุมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดขอนแกน

96 นายจักรกฤษณ ศิริพานิชย กลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจังหวัดขอนแกน

97 นางกฤติกา อภิชนตระกูล สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย -ขอนแกน

98 นางศิริพร รักษาวงศ ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน

99 นางสุธารัตน โพธิรักษานนท สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย -ขอนแกน

100 นายสมบูรณ  อารีรอบ ประธานตลาดสดเทศบาล 3 (โบเบ)

101 นายสุกฤษฎ์ิ จุลเจิม ผูประกอบการธุรกิจ

102 นายสุรสิทธิ์ สุทินฤกษ ผูประกอบการธุรกิจ

103 นายเอกราช อินเคน ผูประกอบการธุรกิจ

104 นางสุมาลี สุวรรณกร สื่อมวลชนจากเครือ Nation

105 นายสุขุม กาญจนะกัณโห สื่อมวลชนจาก อ.ส.ม.ท. ขอนแกน

106 พันโทพิสิษฐ ชาญเจริญ สื่อมวลชนจากสํานักประชาสัมพันธเขต 1

107 นายเข็มชาติ สมใจวงษ ประธานหอการคาจังหวัดขอนแกน

108 นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน

109 นายวสันต  ศรีดรราช (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

110 นายสถาพร  ศรีโนนยาง "

111 นางทองทิพย  พรมมุณี "

112 นางอมรา  พรสวัสดิ์ "

113 นายสมาน  ไชยโย "

114 นางพิกุล  เทพรินทร "
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115 นางอุบล   อรรคฮาต (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

116 นางนงเยาว  ตันชวลิต "

117 นางกองมณี  ละเวรี "

118 นายสมาน  ไชยโย "

119 นายชุมพล  ลุนมาตร "

120 ร.ต.อาลัย  ยอดแคลว "

121 คุณบุญสม  บุญเหมาะ "

122 นางภาวนา  พาหะนิชย "

123 นางอรุณรัศมี  ผิวผอง "

124 นายทองเพชร สรีดอนราช "

125 น.ส.นราศรี สิงหจู "

126 นางบุญมี  โคตรหลักคํา "

127 นางพีรดา  วงศอัครพล "

128 นายสุเทพ  บัวภา "

129 นางวาสนา  ผิวผอง "

130 นางสนม  ประทุมตะ "

131 นางสมศรี รัตนบุตร "

132 นางวาสนา ผิวผอง "

133 นางเนาวรัตน บัวภา "

134 นางจันทรเพ็ญ พันธวิไล "

135 นางนงนภัส มงคลตรี "

136 น.ส.ภคพร ศรีประเสริฐ "

137 นางลั่นทม พุฒสา "

138 น.ส.ลําไพ คํามี "

139 นางฐิติพรรณ  อรรคฮาต "

140 นายสมสมัย  คํามี "

141 นางรําไพ  คํามี "

142 นางอวรรณษา ภูถาดลาย "

143 น.ส.ศิริรัตนา  บัวภา "

144 นางแสงเดือน ยนตจําเริญ "

145 นางสาวนฤมล  พลภูเมือง "

146 นายพูลทวี  ประทุมวงศ "

147 ร.ต.ต.อุทัย  โคสาดี "

148 ร.ต.ต.สําอาง  ขุนง้ิว "

149 นางเนาวรัตน อรรคฮาต "

150 นายศักดิ์ชัย  อรรคฮาต "

151 นางลําใย  สัมพันธารักษ "

152 นางคําแพง เขียนคําสี "



5

ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

153 นางใบ  พะละนาล (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

154 คุณปน  โคตรศรีวงษ "

155 นายประคอง  ศรีคลังไพร "

156 นางพัชรี ประทุมวงศ "

157 นางเข็มมา  อรรคฮาต "

158 นางคําเบง เขียนคําสี "

159 นายวิโรจน  ชาบัณฑิต "

160 ร.ต.ทองอินทร จิตวิขาม "

161 ร.ต.ต.สําอาง  ขุนง้ิว "

162 นางดรุณี  ผานสายตา "

163 ร.ต.ต.อุทัย  โคสาดี "

164 นางพรรณี  บุญละคร "

165 น.ส.รวยพร  เชื้อจีน "

166 นางพรทิพย  ขุนง้ิว "

167 นายทองอินทร  อุปชฌาย "

168 นางสอน  แกวใสย "

169 นางขาว คุมจันดี "

170 นางเพ็ญ  เหลาลา "

171 นางสําลี  พุทธลา "

172 นางทองสุข  เดชกุมาร "

173 นางนงลักษณ  ขุนนอย "

174 น.ส.ดี  เทียมโคกสูง "

175 นางจงจิต  ทองสัทฤทธ "

176 นางแตะ  สรอยพาน "

177 นางจีน  เกตุสิว "

178 นางย้ิม  ปลั่งกลาง "

179 นางรําพง  ซุยทะแสน "

180 นางอุไร  ศรีสงคราม "

181 นางมาลัย จําปางาม "

182 นางหนูเกียง  สุดจันโท "

183 นางพุฒ ประชันกลาง "

184 นางบัว ธรรมลา "

185 นายสุวิมล  เทียมโคกสูง "

186 นางบุญเพ็ง  สินนอก "

187 นางสุธาวรรณ  วรรณชัย "

188 นางเอมอาง ดิ่งจอหอ "

189 นายสวัสดิ์  สินนอก "

190 นายบุญเลิศ เหลาลา "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

191 นางประสงค  จันทราฎร (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

192 นางคูณ ขันอาสา "

193 นายสุริยันต  ขันอาสา "

194 นางพัชรมัย  อุบุลวรรณ "

195 นายบรรจง  เหลาลา "

196 นางวงเดือน  แสนศรี "

197 นางยานฤทัย  สุขผล "

198 นางดารินทร  เดสมอนด "

199 น.ส.สําราญ พุทธลา "

200 นายเดชพิทักษ  สะทิง "

201 น.ส.พิมพพรรณ สะทิง "

202 นายบุญกวาง  ซุยทะเลน "

203 นางหนูแดง  โคตนิวงษ "

204 นายเหรียญ  ประจันตะเสน "

205 นาง จินตนา เตกฉัตร "

206 นางสวิง  จําปางาน "

207 นางสุภาพ  แสงประสิทธิ์ "

208 นางสมนึก  เพรชนาค "

209 นางสมถวิล  ตาชู "

210 นางเดือน  เผื่อนคา "

211 นายสังวาลย  สอนผา "

212 นางสํารวย  วุนชีลอง "

213 นายวันรัฐ  มะโนเย็น "

214 นางอัมพร  ทาวนิล "

215 นางบัว  สรรพวุฒิ "

216 นางวัน  ทองดีเขียว "

217 นางสมบัติ  จําปางาม "

218 นางสุมะลิ  เซืองทึก "

219 นางปาริชาติ   สิทธิเกษร "

220 นายณรงค  เพรชนาด "

221 นายจัน  ทองดีเขียว "

222 นางเดือน  เผือนดุ "

223 นายสุขสวัสดิ์  ขจรพิพัฒน "

224 นางประนต ตุนปา "

225 นางจําเนียง แสงนา "

226 นางใจทิพย อันภักดี "

227 นางตุ  สุขวิชัย "

228 นางวัชรี ชัยเสนา "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

229 นางแสงจันทร ชัยวิศิษฎ (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

230 นายพนม  เพชรนาค "

231 น.ส.จิตรา  เจริญสุข "

232 นายประวิทย   พันธุพัฒน "

233 นางประทิน   สุทธิประภา "

234 นายฉลอง   ศิริสําราญ "

235 นายปริญญา   พงษสุวรรณ "

236 นางอนงค   หอสกุลไท "

237 นางบัวผัน   นวลงอง "

238 นางยุวภา   แกวสุพรรณ "

239 นางกาญจนา  อัควโยคิน "

240 นางสมถวิล คงสิมา "

241 นางแดง   ดรนอยโม "

242 นางชม  ราชภักดี "

243 น.ส.ผุสดี   คําบุสย "

244 นางทัศนีย  คําบึงกลาง "

245 นางสุนีย ศรีศักดา "

246 นายไพทูลย แกวสุพรรณ "

247 นางอําพร แมนศิริ "

248 นายสวาท บุบพิ "

249 น.ส.ลุน  พรมลี "

250 น.ส.พรทิพย คําชัย "

251 นาง วัน  เถราวัตร "

252 นายประภาส   ตรีชวย "

253 นายวชิระ แมนศิริ "

254 นางพนิตนาฏ ยุทธโย "

255 นางยุพา  ภารสวัสดิ์ "

256 นายวิเชษฐ  จําเนียร "

257 นางสมหวัง   ศิริสําราญ "

258 น.ส.สุธาสินี   แจมศรี "

259 นางเสาวนีย ศรีสุพรรณ "

260 นายสมพิตร ผาบชมภู "

261 นางสรธร   ชํานาญกลาง "

262 คุณวชิรา   แมนศิริ "

263 นางดาหวัน   ทองวิเศษ "

264 นางกาญจนา   แจงคํา "

265 นางอรุณ   ศิริวงษ "

266 นายสมชาย   ทาสีทอง "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

267 นายฤทธิรงค     พจนานุกิจ (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

268 นายพิมพ  เมธินธรังสรรค "

269 นางจันทรเพ็ญ    แดงมาก "

270 นางผองใส    บัวพัฒน "

271 นางจันทรเพ็ญ   ไชยมิ่ง "

272 นางฐาปนี  ชาบัว "

273 นางบังอร  ศรีอาจ "

274 นางอัมรา  สุมมาตย "

275 นางจงจิต  ทองสอดแสง "

276 นางเลื่อน  อุดมพันธ "

277 นางขาว  ชางปรุง "

278 นางนภาภรณ  จราฤทธิ์ "

279 นายณรงค  ลาภมูล "

280 นางจงรัก  ศิริมาลา "

281 นางลมัย   ศรีสุนาครัว "

282 นางสมควร ศรีทัรพย "

283 นางหลวน เกตุดาว "

284 นางสําลี  เบ็ญจศิลป "

285 นางปราณี เกตุดาว "

286 นายสุรนนท  นนทปะ "

287 นายบุญสง  เกตุดาว "

288 นางกฤษณา ตระการไทย "

289 นางจอมสุรางค สารฤทธิคาม "

290 นางเสมอ  แดงกีสา "

291 นางเจนจิรา  อภัยโส "

292 นางเสาวลักษณ  จินโฑรจน "

293 นางสมบัติ  สีพิมพสอ "

294 นายทินกร คําภูเวียง "

295 นางสุมล  หวลหอม "

296 นางประมวล  สนอุป "

297 ร.ต.ต. สวัสดิ์  ลักษณะ "

298 นางสาว ปยนุช  อนุสุริยา "

299 นางทองใบ  มณีพันธุ "

300 นายประเสริฐ  หลาบหนองแสง "

301 นางวงเดือน  สุวรรณอําไพ "

302 นางประพิศ หนูอักษร "

303 นางวงเดือน มะรังศรี "

304 น.ส.ทิพยสุดา สวัสดีพอ "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

305 นางไพวรรณ มีเมศกุล (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

306 น.ส.อุทัย คําภูเวียง "

307 นางสงัด แดงนอย "

308 นางฝน ขามเชิด "

309 น.ส.วันทนา ชาญสูงเนิน "

310 นายวสันต  กงวงษ "

311 นายณรงคศิลป อาจมุงคุณ "

312 น.ส.กาญจนา ภูผิวผา "

313 นางเหลือ  ประจัด "

314 นายพีระพงษ  สุวรรณดี "

315 นายอนุชิต สุปญญา "

316 นายพิชิต  ลําพอง "

317 น.ส.วิลาสินี  ดาศรี "

318 นายกมล  พันธุมาศ "

319 นางหนู  อ่ิมจีน "

320 นายนาวา  คําตัน "

321 นางคําจวน  กิมภา "

322 นางทิม  ศรีพิลา "

323 นางไพรวัลย  เกิดกลาง "

324 นางสะเบียง  ศรีเสนหา "

325 นาง แสง เกียนมะเริง "

326 นางย้ิม  วะหิบ "

327 น.ส.สมัย แสนพิมพ "

328 นางจันทร  เหลาบุญสงค "

329 น.ส.พนิดา  ศรีพิลา "

330 น.ส.เอมอร  ลําพอง "

331 คุณกิตติพร  สีนามหวด "

332 น.ส.ศิระประภา  ชะออน "

333 นายพงษศักดิ์  เบาธรรม "

334 นางหนูแดง ศรีสูงเนิน "

335 นางพันธ  วิหวั่น "

336 น.ส.อรนงค  วิหวั่น "

337 นางบุญมี  กองณรงค "

338 นายโกสิทธิ์  ภูสอดสี "

339 นายบุญมา  พิทักษ "

340 นายผดุง  สมทอง "

341 นายสุทัศ  คองคํา "

342 คุณคําบาย  จําปามี "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

343 คุณเพ็ญศรี  บุบผา (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

344 คุณลําดวน  ทองการะสงค "

345 นาง ศรีนวล  รัมมะทัด "

346 น.ส.วรรณณา  รัมมะทัด "

347 นางระทัย  วงหาจักร "

348 นางเจริญ  เจริญข้ึน "

349 น.ส.จําเนียร สีหาบุตร "

350 น.ส.ภัทรวดี  คําบานฝาย "

351 นางบัวลอง  เดชมาลา "

352 นายเล็ก  นามบานคอ "

353 นางนิยม อุนขัวเรียง "

354 นายคมจิต จุทางกูร "

355 นางคําพลอย อนุมาตย "

356 นายสงกราน นาชัย "

357 นายวิเชียร  รอบคอบ "

358 นายจํานงค  ธรรมชาติ "

359 นายสมศักดิ์  ชมภูคํา "

360 นายปรีชา  ธรรมลา "

361 นายจันทร  พิมพายัท "

362 นางแสงจันทร  เจือจันดา "

363 นางบัวบูชา  ชมภูคํา "

364 นางสังเวียน  แกวบุรี "

365 นางอรทัย ทองอันตัง "

366 นายถาวร  คํามูลมี "

367 นายหนูเกตุ  ทองอันตัง "

368 นางประมวล  โสดา "

369 นายเอกชัย  ขุมดวง "

370 นายประชาญ  เมืองสูญ "

371 นางอรทัย  ทองอันตัง "

372 น.ส.หรรษา  เข็มจริยา "

373 นางศรีคง  เข็มจริยา "

374 นางทองศรี  มาตเรียง "

375 นายประชน  ศรีสมุทร "

376 น.ส.ยุพา  ลวงงาม "

377 น.ส.ทองแดง  โฉมระจันทร "

378 น.ส.นวลจันทร แซโซว "

379 นางกาญจนา  ศรีจันทร "

380 นางสุวนิตย  กาย้ิม "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

381 นางนันทนา  เซียงเห็น (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

382 นางคําปอย  สีหาบัณฑิต "

383 น.ส.สุภาภรณ  ศรีชนะ "

384 น.ส.เทียม  มินขุดทด "

385 น.ส.นารี  มูลเอก "

386 นายอาคม  คําแพง "

387 นายศุภสิทธิ์  เครือยศ "

388 นางทองหลาง  ไทยสมัคร "

389 นางเขียว เวียงอินทร "

390 นางสมคิด  หมานเย็น "

391 นายมานิตย  นาชัยเพิ่ม "

392 น.ส.เสาวณี  ดวงอินทร "

393 วาท่ี ร.ต.วาสนา อาคมศิลป "

394 นายสมหมาย  ภูธนะศรี "

395 นางบุญมี  สีลาดเลา "

396 นางคําปูน  โครตโย "

397 นายจิตติ  เชิดชู "

398 นางอุทุมพร  ศรีไชย "

399 นายสุภกร  แซจิว "

400 นายมงคล  เชิดชู "

401 นายสหรัตร  จันศรีรัต "

402 นายกิตติพงษ  ศรศักดา "

403 นายสุขสัน  ศรีวิชา "

404 นางสุมาลี  วุฒิเชาว "

405 นางเมียน หวังพลกลาง "

406 นางพนมไพร  หมูสี "

407 นายสมรักษ  ชินบุตร "

408 นายหัส  คําภามิง "

409 นางรัตนยุพาตา  ดาหลง "

410 นายปาน  หมูสี "

411 นายประดิษฐ  แกวบับภา "

412 นายไสว  ทัศคร "

413 นายณรงฤทธิ์  หมูสี "

414 นางทองยอย  วงษา "

415 นางกอบกูล  หมั่นสาร "

416 นางยม  แอแดง "

417 นางพิมลพร  อุมสิน "

418 นางเสมอ  สุภธีระ "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

419 นางกฤษณา  ลุนสําโรง (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

420 น.ส.มนูญ  มุงคุณคําซาว "

421 น.ส.ภิสรินธันย  ทองแพง "

422 นางทองมวน  โมหอชัย "

423 นายสิทธิชัย  พลตรี "

424 นายนเรนทรฤทธิ์    ขันทอง "

425 นายนพดล  สุภธีระ "

426 นางเสาวคนธ  รักเพื่อน "

427 นางหนูรันทร   นามลิวัน "

428 นายทวี  โมหอชัย "

429 น.ส.รัชณีกร   สุภธีระ "

430 น.ส.นิตยาพร  หงสสิริสกุล "

431 นางรุงนภา   เยาวภา "

432 นางลําดวน  จันทิมา "

433 นางสาวชไมพร  พรชัยยภูมิ "

434 นายจรัญ  คันทนะเทวินทร "

435 นายพิศาล  จารุพรพิพัฒน "

436 นายสราวุธ  จักรเสน "

437 นางวรรณา   เสียงเสนาะ "

438 นางสายพิณ  จงศักดิ์สิทธิ์ "

439 นายประกิตติ์  เยาวภา "

440 นายเจริญชัย เลิศจุลัศจรรย "

441 นายศุภณัฐ เครือสุคนธ "

442 นางภิญญดา พิมพแพทย "

443 นายพงษสิทธิ์   ขอยุน "

444 น.ส.นิจกานต จกรเสน "

445 นางณิชมน ลี้ดํารงคประเสริฐ "

446 น.ส.กําไร เยาวภา "

447 นายนิลภัสม ลี้ดํารงประเสริฐ "

448 นายเกษม วัฒนศรานนท "

449 นายพบบุญ หงสสิริกุล "

450 นายสุภชัย  วงษจําลอง "

451 นายสุเมธ  อุทัยนูน "

452 นางทองแดง  รัตนศรีภูมิ "

453 นางสินทร  รักษาราษฎร "

454 นางทัศนีย ทัพโยธา "

455 นางลัสวดี วงษจําลอง "

456 นายทรงคุณ รักษาราษฎร "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

457 นางสายสุวรรรณ แซนิ้ม (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

458 นายธํารง ทิวทอง "

459 นายจิราวัฒน พัชรสิริเศรษฐ "

460 นายวัชรินทร  เสริมศิริกาญจนา "

461 นายสุข  หิรัญพิศ "

462 นายดิเรก  เดชวัฒนธรรม "

463 นายพิชัย วัฒนสันติพงษ "

464 นางวลัยพรรณ  ไมชา "

465 นางทองจันทร  สุริยะธรรม "

466 น.ส.สุรียภรณ ลิ้มรัชตะกูล "

467 นายไกรทอง  ไชยบท "

468 นายนิเวช หารหนองบัว "

469 นายสิทธิ์ชัย  พันธุธนวิบูลย "

470 นางอัญชลี  พันธุธนวิบูลย "

471 นางเพ็ญพร เจริญจารุวงศ "

472 นางกิม มรรษอังกูร "

473 น.ส.อมรรัตน เสริมศิริกาญจนา "

474 นายปยพจน เธียรนิเวศน "

475 นางหนู อ่ิมจีน "

476 นางสุภาภาณ ภิรมย "

477 น.ส.เพ็ญศรี เกตุสกุล "

478 นายทวีวัฒน  อนันตรักษ "

479 นายเชาวรินทร อิทรพงษ "

480 น.ส.อนัญญา อินทรชูพงษ "

481 นายพีระ เดชวัฒนธรรม "

482 นางบุญมา สีแสง "

483 นายเกริก     ศรีบุญเรือง "

484 นางสุชารัตน    ไกรสอาด "

485 นางวรวรรณ  เท่ียงตรง "

486 นางพัชรี  มินําพันธุ "

487 นางอมร  ดวงศรี "

488 นางสวาด เดชศิริบูรณ "

489 นางสังวาลย  สกุลเพ็ชร "

490 นายณรงค  โคนชัยภูมิ "

491 นางวรวรรณ  เท่ียงตรง "

492 นายสีลา  ยอดแคลว "

493 นางทองหลอ  ทองสงคราม "

494 นายไพบูลย  ทองสงคราม "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

495 นายสุรกิจ  ดวงศรี (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

496 นายสมเดช ปานทอง "

497 นางสมบูรณ เหลาพันนา "

498 นายคําสอน เหลาพันนา "

499 นายศราวุฒิ ศรีบุญเรือง "

500 นางสาวฝนฤดี สุโภภาค "

501 นางบัวผัน ศรีบุญเรือง "

502 นางพาพร ศรีบุญเรือง "

503 นายสกุลชัย แรทอง "

504 นายสมใจ วงษคํารัตน "

505 นายวิชัย วงษคํารัตน "

506 นายสันตชัย วงษคํารัตน "

507 นางกลิ่นสุคนธ วงษคํารัตน "

508 นางพรรณี พรหมวิจิตร "

509 นางมาลัย วงษคํารัตน "

510 นายคอนแวน ศรีบุญเรือง "

511 นางลัดดา คําออ "

512 นางวชิรา คําโหยก "

513 นางสาววรรณา ฮมซาย "

514 นางศิริพร หงษทัพ "

515 นางสาวสุพตา คลังบุญครอง "

516 นางธนัชชวนัญ กิหมื่นไวย "

517 นางกองแพง แสงมีคุณ "

518 นางจีระพันธ ยอดแคลว "

519 นายประพันธ  ทองสงคราม "

520 นายอําพล  มินําพันธุ "

521 นางอรุณ   หัวใจเพชร "

522 นางทองสุข  จุลหนองใหญ "

523 นางมลิวรรณ       เนียมสกุล "

524 นางสาวธัญพร       นาคพะเนา "

525 นางสาวบุญยรัตน     คําตาสีลา "

526 นายจักรพงศ ศิริพรหม "

527 นายโชคชัย      นนทชมภู "

528 นายประยุทธ       ฤาชา "

529 นางคําพอง  เคนมิ่ง "

530 นางมะลิวรรณ ดวงปกใต "

531 นายสุริยะ  นิลพันธ "

532 นางนิตยาภรณ  ลานโกฏ์ิ "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

533 นายไพรัช  เคนวิเศษ (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

534 นายอุดม  พลจันทึก "

535 นางบรรดิษ  ไชยโส "

536 นางสาวสุกัญญา  คมสันต "

537 นางบรม ฤทธิ์ลา "

538 นายปรีชา ชาวโพธิ์ "

539 นางสุภาภรณ โคตรเสนา "

540 นางบําเพ็ญ นุทพิเรนทร "

541 นางพัชณี ถาไชยลา "

542 นางอัจฉรา แกวเอ่ียม "

543 นางสุภาพร อุชาดี "

544 นางเหลียม สีแสง "

545 นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์ลา "

546 นางพันธุทิพา สุทธิประภา "

547 นายพันพิสิทธิ์ ดวงปกษใต "

548 นายสวิตต ลิมปะนะสานนท "

549 นางสมบัติ นิลพันธุ "

550 นางถนอมศรี คมสันต "

551 นายประเสริฐ แนนอุดร "

552 นางสาวสุจิตตรา อาปอง "

553 นางกมลพร จันทา "

554 นางสาวทองสุข บันทะกิจ "

555 นางพยอม กุญชนะรงค "

556 นางสาวจิรพรรณ มาโชติ "

557 นายพัฒนา คําหนามแทง "

558 นายประวัติ ตราชู "

559 นายวิฑูรย ตราชู "

560 นางสาวเนียน ภูมิ่งดาว "

561 นางสาวณัฐิกา ชะตะ "

562 นางจิตนา นนทชมภู "

563 นายประเสริฐ  แนนอุดร "

564 นายประดิษฐ ชาดง "

565 นายแม็ค                    ศรีบุญเรือง "

566 นายมังกร                เก่ียวหนองแก "

567 นางวัชรีย                 พรมเสนา "

568 นางทองดํา              กองเมิ้ง "

569 นางสาวพรนิภา       สมิตานนท "

570 นางฮวด                   ปอมสุวรรณ "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

571 นางอมราลักษณ      เขียวสดชวลิต (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

572 นายอราม                    ศรีวิชา "

573 นางสมบัติ              สิงหพร "

574 นางสุดา                 อาจคําภา "

575 นายอุทัย                จุลหนองใหญ "

576 นางนงลักษณ เรขาโชค "

577 นางนาราภัทร อ่ิมนาง "

578 นางลําพูล สูสุข "

579 นางสุวรรณ เก่ียวหนองแก "

580 นางสาวจันทรพิมพ เย่ียมจันทรสกุล "

581 นางละมัด แสนโคตร "

582 นายกิจติพงษ สายน้ํา "

583 นางจันทรเท่ียง สอนกําเนิด "

584 นางสาวนอย แสนมี "

585 นายพงษา แสนมี "

586 นางสาวพุทธชาติ เหล็กดี "

587 นางเสาวนีย สงครามยศ "

588 นายสถิตย กองเมิ้ง "

589 นายสงัด สงครามยศ "

590 นางสาวดวงรัตน แสงสุวรรณ "

591 นางทิพวรรณ ศาศวัตสินธุ "

592 นางสาวเอมอร ศรีเสมอ "

593 นางสมปราถนา ประเสริฐสุข "

594 นางสาวลัคนา พลมาตย "

595 นางณัฏฐกิตติ์กัญญา กลิ่นโอชา "

596 นางผองศรี เหลาพันนา "

597 นางสาวฐานิดา เหลาพันนา "

598 นายทรงธรรม เหลาพันนา "

599 นายบุญเลิศ เหลาพันนา "

600 นางสาวจารุณี เหลาพันนา "

601 นายสวัสดิ์                จรรยากรณ "

602 นางบุญชู                แสงสุวรรณ "

603 นางนอง                  ศรีสุข "

604 นางสาวทิชากร         เชยคําดี "

605 นางสาวเรียบ               ภูครองพลอย "

606 นางสมใจ                 สายน้ํา "

607 นางราตรี                  สุนทรไชยา "

608 นางสาวฐิตารีย                   จันทรแจมมงคล "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

609 นายโพธิ์              อําพะรัตน (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

610 นางเพ็ญศรี                 อดทน "

611 นายชมเชย             แสนเมือง "

612 นายรัส                 ออนละมุล "

613 นางสมจิตร               อารีเอ้ือ "

614 นายเส็ง                ถามูลตรี "

615 นางสาวนฤมล           ประทุมศรี "

616 นางหนูจันทร          ชินะพาส "

617 นางสงวน คําเบาเมือง "

618 นางแยม ชินะพาส "

619 นายถาวร เหลาตน "

620 นางหวัน ชินะพาส "

621 นายเอ้ือน อยูย่ิง "

622 นางวรา ลางคุลานนท "

623 นางสาวสมัย คําโดด "

624 นางแถว สุดวิไล "

625 นายตอง ศรีทัดจันทา "

626 นางสมร กาญจนสอน "

627 นางทอง  จําปางาม "

628 นางทัศนีย  พุมบัว "

629 นางทองยอด  ใจดี "

630 นางลําดวน  ชาญเชาว "

631 นางดุษฎี  ทองถํ้านาค "

632 นางวรวรรณ  ไชยศรี "

633 นางทัศนีย  พุมบัว "

634 นางมณีรัตน  ลิ้มเจริญ "

635 นายจวน ทองสุข "

636 นางสาวนุม  ขอคลื่นกลาง "

637 นายไพบูลย ภูธร "

638 นายศรี  สอนบุญมา "

639 นายไตรทศ เงินเจริญ "

640 นางคําแกว แซตั้ง "

641 นางเครือวรรณ ภูธร "

642 นางคํานาง ไชยสงค "

643 นางเถิง แปนเมือง "

644 นางพูลสุข พลสิม "

645 นายสุรชัย ยอดย่ิง "

646 นายเสถียร สิงหโสภา "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

647 นางบุญมี  อัยจักร (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

648 นางทอง  จําปางาม "

649 นางพูลสิน  ออนทองใหญ "

650 นางศิรินุช  เกาะแกง "

651 นางทองจันทร  โลหิตผา "

652 นายธนกร  จันทะโส "

653 นายอุดม  สาระบุญ "

654 นางกองมณี  รัตนพันธ "

655 นางรัญจวน  พัชรานุฉัตร "

656 นางฉวี  เนียนหอม "

657 นายเกษม  โลหิตยา "

658 นางใบ  ดอนนางพา "

659 นางสมร  แสนจันแดง "

660 นางสาวดอกจันทร ลีโคกกลาง "

661 นายสุริยันต สาระบุญ "

662 นางบุญเพ็ง  วรบุตร "

663 นางบุญเพ็ง  พรมโชติ "

664 นางบุญเรือง  มหามณี "

665 นางบุญมา  คลังบุญครอง "

666 นางมยุรี  คําฤทธิ์ "

667 นางพันป  พันธโม "

668 นางสุระพิน  ศรีแสง "

669 นางทัศนียา แกวมณี "

670 นางสาวระกัน ภูวงษ "

671 นางสาวเปลี่ยน ภูวงษ "

672 นางสมพิศ มหานาม "

673 นางสาวชัญญา แคนตะ "

674 นายอธินันท คําฤทธิ์ "

675 นางแปร สาระบุญ "

676 นางสาวนาฎนภา ออนทองใหญ "

677 นายประหยัด เกียรตินอก "

678 นางพิจิตรา ขันกา "

679 นางอรดี ศรีเพียชัย "

680 นางสาวกันยา ชวยสมพร "

681 นายจรูญ  นอยอินทร "

682 นางบาง อดทน "

683 นางอังคณา  ภูธรฤทธิ์ "

684 นางสุดถนอม ภูมิซองแมว "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

685 นายเขียว  เหลาคุณ (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

686 นางสมจิต  เหลาคุณ "

687 นางสาวรุงฤดี  ขนานแข็ง "

688 นางพรรณนภา  แกวทํา "

689 นางถาวร  พรบัณฑิต "

690 นางแดง  ยาตาแสง "

691 นางคําลวน  สวางนึก "

692 นางดวงจันทร  วิเศษโวหาร "

693 นางสาวประนัสดา เตชะนอก "

694 นางสาวถวิล  บูโฮม "

695 นายสังกาจ  สุดา "

696 นางชุติมา  แสงนา "

697 ด.ต.โสภณ  ประถมรักษ "

698 นางบุญเรือน นอยอินทร "

699 นางวิรัญญา ผาสุก "

700 นางสาวพัชรินธร ภูธรฤทธิ์ "

701 นางสมยงค ลีชาคํา "

702 นายสามารถ อันทะนิล "

703 นายธนากร ภูธรฤทธิ์ "

704 นางสาวลักขณา ผาสุก "

705 นายเลิศชัย ผาสุก "

706 นายสงวน อันทะนิล "

707 นางสําราญ แยมโอษฐ "

708 นางออนจันทร ศรีชาติ "

709 นางนอย ขามธาตุ "

710 นางสํารอง ชัยวิเชียร "

711 นายวีรชัย ผาสุก "

712 นางสาวสุภาวดี พิทักษ "

713 นางวิลาวัลย ภูสะทด "

714 นางศิรินทร กลิ่นศรีสุข "

715 นางนิภาพร  พลยา "

716 นางเข็มพร   สีนอเนตร "

717 นางนีระมล   ฬาทอง "

718 นางสาวอุบล  ดีโยธา "

719 นางสาวนวลจันทร   รัตนขจรจิตต "

720 นางหนูหลั่ง   บูรณศิลป "

721 นายสุเทพ  ทิพยเนตร "

722 นางสาววันเพ็ญ   โพธิยา "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

723 นางอารีย   ผิวเหลือง (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

724 นางยุพิน  วรรธนะไพสิฐ "

725 นายธีระชัย  ศิริสุจริตกุล "

726 นางบุญจันทร วรรณพงค "

727 นางฉวีวรรณ  วิชัยวงษ "

728 นางมุยย้ิน  ฮาตระวงษ "

729 นางฉลอง  ลัภโต "

730 นางธมนตวรรณ   ภูดียา "

731 นางพัฒนนรี  สายวัน "

732 นางทองสุข  พาวังหิน "

733 นางทองสุข  ดวงทาแสง "

734 นายหนูเรียง เนตรสุภาพ "

735 นางสงัด เนตรสุภาพ "

736 นายสวัสดิ์ สีนอเนตร "

737 นางณัฐนันท เลิศรัตนธํารงกุล "

738 นางเซาะฮุง แซโคว "

739 นายสุรัตน เผาพงษ "

740 นางพันธ ปราพิมอาราม "

741 นางศริยา อังศรีประเสริฐ "

742 นางเยาวภาณี แตงเอม "

743 นางอนุภัคนันท มุกดาหาญ "

744 นางสมจิตต ทิพยเนตร "

745 นางธิดาวัลย ศรีลับซาย "

746 นายเซียม แซฉี "

747 นางจีระพันธ สุวรรณประภา "

748 นางทัศวรรณ ศราภัย "

749 นางจันทรฉาย ถาจอหอ "

750 นางปญหา พานสายตา "

751 นางวรรณี แปดทิศ "

752 นางโกศญา ดวงแสงจันทร "

753 นางสาวปุญญพัฒน แสนนาม "

754 นายอนิวรรต กลิ่นศรีสุข "

755 นางสาวโศภิตา กลิ่นศรีสุข "

756 นางสาวดวงจันทร  รัตนขจรจิตต "

757 นางสาวเอมอร แซอ้ึง "

758 นางบัวไข   ทันจันทึก "

759 นายสมบูรณ  แซเลา "

760 นางสาววราภรณ  สหพล "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

761 นายพีระพล   ฬาทอง (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

762 นายเศกฤทธิ์             ดาวังปา "

763 นางพันทิพา           ศิลาวิเศษ "

764 นางสมคิด                สาดา "

765 นางสุรางค                  จันทรหอม "

766 นางภันตรี                 เวชกามา "

767 นางอมรรัตน            พิพัฒนวนิชกุล "

768 นางบุญ                     ฉัตรานุฉัตร "

769 นางประภัสสร เชาวสกู "

770 นางจิตอารีย             กาญจนพงษ "

771 นางสาวภารณี                 ชัยวิรัตนะ "

772 นางสาวอนงค                แพงไชยศรี "

773 นางสาวสุรีย                 เกียรตินันท "

774 นายพันทิพา           ศิลาวิเศษ "

775 นางอุไรวรรณ         เล็กดี "

776 นายวรวุฒิ               เอกวงศษา "

777 นางแพง               อาวัชนาการ "

778 นางสาวจุฑามาศ        เต็งกิตติไพศาล "

779 นางสาวอัมพรรณ อาภรณปรุ "

780 นางลัดดา               แนนอุดร "

781 นางอุไร โพธศรี "

782 นางศรีสวัสดิ์ นาหวยนาค "

783 นางสาวจริยา สาระ "

784 นางสาวมุกดา จึงตระกูล "

785 นางสาววลัยภรณ จึงตระกูล "

786 นางสาวสุกานดา เชาวสกู "

787 นางสาวปวีณา ดาวังปา "

788 นางกิมลวง แซโลว "

789 นางสาวน้ําผึ้ง เอกวงศษา "

790 นางจันทรผกา สาระ "

791 นางภคอร ไทยเสถียร "

792 นายชาญชัย เต็งกิตติไพศาล "

793 นางสาวคูณ บุญจันทร "

794 นางกาญจนา ไพบูลย "

795 นางศิรินทร กลิ่นศรีสุข "

796 นางนิภาพร  พลยา "

797 นางเข็มพร   สีนอเนตร "

798 นางนีระมล   ฬาทอง "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

799 นางสาวอุบล  ดีโยธา (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

800 นางสาวนวลจันทร   รัตนขจรจิตต "

801 นางหนูหลั่ง   บูรณศิลป "

802 นายสุเทพ  ทิพยเนตร "

803 นางสาววันเพ็ญ   โพธิยา "

804 นางอารีย   ผิวเหลือง "

805 นางยุพิน  วรรธนะไพสิฐ "

806 นายธีระชัย  ศิริสุจริตกุล "

807 นางบุญจันทร วรรณพงค "

808 นางฉวีวรรณ  วิชัยวงษ "

809 นางมุยย้ิน  ฮาตระวงษ "

810 นางฉลอง  ลัภโต "

811 นางธมนตวรรณ   ภูดียา "

812 นางพัฒนนรี  สายวัน "

813 นางทองสุข  พาวังหิน "

814 นางทองสุข  ดวงทาแสง "

815 นายหนูเรียง เนตรสุภาพ "

816 นางสงัด เนตรสุภาพ "

817 นายสวัสดิ์ สีนอเนตร "

818 นางณัฐนันท เลิศรัตนธํารงกุล "

819 นางเซาะฮุง แซโคว "

820 นายสุรัตน เผาพงษ "

821 นางพันธ ปราพิมอาราม "

822 นางศริยา อังศรีประเสริฐ "

823 นางเยาวภาณี แตงเอม "

824 นางอนุภัคนันท มุกดาหาญ "

825 นางสมจิตต ทิพยเนตร "

826 นางธิดาวัลย ศรีลับซาย "

827 นายเซียม แซฉี "

828 นางจีระพันธ สุวรรณประภา "

829 นางทัศวรรณ ศราภัย "

830 นางจันทรฉาย ถาจอหอ "

831 นางปญหา พานสายตา "

832 นางวรรณี แปดทิศ "

833 นางโกศญา ดวงแสงจันทร "

834 นางสาวปุญญพัฒน แสนนาม "

835 นายอนิวรรต กลิ่นศรีสุข "

836 นางสาวโศภิตา กลิ่นศรีสุข "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

837 นางสาวดวงจันทร  รัตนขจรจิตต (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

838 นางสาวเอมอร แซอ้ึง "

839 นางบัวไข   ทันจันทึก "

840 นายสมบูรณ  แซเลา "

841 นางสาววราภรณ  สหพล "

842 นายพีระพล   ฬาทอง "

843 นายเศกฤทธิ์             ดาวังปา "

844 นางพันทิพา           ศิลาวิเศษ "

845 นางสมคิด                สาดา "

846 นางสุรางค                  จันทรหอม "

847 นางภันตรี                 เวชกามา "

848 นางอมรรัตน            พิพัฒนวนิชกุล "

849 นางบุญ                     ฉัตรานุฉัตร "

850 นางประภัสสร เชาวสกู "

851 นางจิตอารีย             กาญจนพงษ "

852 นางสาวภารณี                 ชัยวิรัตนะ "

853 นางสาวอนงค                แพงไชยศรี "

854 นางสาวสุรีย                 เกียรตินันท "

855 นายพันทิพา           ศิลาวิเศษ "

856 นางอุไรวรรณ         เล็กดี "

857 นายวรวุฒิ               เอกวงศษา "

858 นางแพง               อาวัชนาการ "

859 นางสาวจุฑามาศ        เต็งกิตติไพศาล "

860 นางสาวอัมพรรณ อาภรณปรุ "

861 นางลัดดา               แนนอุดร "

862 นางอุไร โพธศรี "

863 นางศรีสวัสดิ์ นาหวยนาค "

864 นางสาวจริยา สาระ "

865 นางสาวมุกดา จึงตระกูล "

866 นางสาววลัยภรณ จึงตระกูล "

867 นางสาวสุกานดา เชาวสกู "

868 นางสาวปวีณา ดาวังปา "

869 นางกิมลวง แซโลว "

870 นางสาวน้ําผึ้ง เอกวงศษา "

871 นางจันทรผกา สาระ "

872 นางภคอร ไทยเสถียร "

873 นายชาญชัย เต็งกิตติไพศาล "

874 นางสาวคูณ บุญจันทร "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

875 นางกาญจนา ไพบูลย (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

876 นางพัชรพร  พวงพันธ "

877 นางไพ ไชยสิน "

878 นางสมหวัง บุญประสพ "

879 นางบานเย็น ฉายรักษา "

880 นางธารยา โคตรชัย "

881 นางหนูเรียม ศรีจันทร "

882 นางสงา ศรีพิมพา "

883 นางนงคราญ ภูมิคอนสาร "

884 นางบวน   พิมพสุต "

885 นางสาวสุพัตรา มีกุญชร "

886 นายบุญชวย มวงนิล "

887 นายพัน   โคตรพรมศรี "

888 จ.ส.อ.ประเชิญ เอนกเวียง "

889 นางอรรณพ   ละลอย "

890 นายชัยณรงค มวงนิล "

891 นางรัศมี ตะวัน "

892 นางสาวศิวพร สีพรม "

893 นางสุขดี โคตรพรมศรี "

894 นางสุวรรณ มูลศรีละ "

895 นายนิเวศน พงศมยุราเฟองฟู "

896 นายสมเพชร พนมจันทร "

897 นายปวิช ปททุมมานนท "

898 นายวรวุฒิ แกวหลวง "

899 นางรัตนาภรณ บุญเลิศ "

900 นางปทมา บรรเลงสวรรค "

901 นางทับ บุญกวาง "

902 นายประดิษฐ พระลับรักษา "

903 นายสุกิจ ฮามธรรมมา "

904 นางอมรรัตน จีนชาง "

905 นางสุณิภา พลใส "

906 นายวันดี พลใส "

907 นางทอง แกวหลวง "

908 นายบรรพรต            เหลืองอุบล "

909 ร.ต.ท.วิทิตย               จันทรโฮง "

910 นายสงา                     บัวกอง "

911 นางสาวสุภาพ      วรานุชพิทักษ "

912 นายสนิท                 พิรุณ "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

913 นางเปรมยุดา           กาญจนรัชต (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

914 นายบุญ                    กอมออน "

915 นางรําไพ                แสงโฮง "

916 นางสาวสมควร            สิงหขวา "

917 นางเลิง                   ตูคัมภีร "

918 นายชารี                  ผุดผอง "

919 นางนิรมล              ทองมี "

920 นางจันทรเพ็ญ     ทาระพันธ "

921 นายเข็มมา แดนดี "

922 นางเพ็ญศรี           ภูขจร "

923 นายเสถียร            ศรีบุญตา "

924 นายบุรินทร          นามโสม "

925 นายสวน              สิงหทอง "

926 นางทองไหล      พานใต "

927 นางบําเพ็ญ        ชนะบํารุง "

928 นายรักษา           บุผาแสง "

929 นายยุทธกร          ภักดีปญญา "

930 นางละมัย           ดาทุมมา "

931 นางศิริมา           สิงหคําปอง "

932 นายจรูญ              วิทยากร "

933 นายชัยยงค         ศรีอิสาน "

934 นายสุระชัย              สุวรรณสิรินนท "

935 นางสาวกรรณิการ         สังขแกว "

936 นายมนัส                   ปลั่งกลาง "

937 นายณรงค               กุลี "

938 นายอนันต                ทุมคํา "

939 นางธัญนันท           ชาอุไร "

940 นางสาวรัศมี                  แสนสมบัติ "

941 นายปญญา  โพธิเศษ "

942 นายเอกชัย  พิชิตกุญชร "

943 นายชัยณรงค  ขําสุข "

944 นายมนตรี  ศรีจันทรอินทร "

945 นายสมัย  นวรัตนากร "

946 นายเพิ่ม หารู "

947 นางอระศรี  อันทุ "

948 นางสุภาณี  ศรีชาติ "

949 นายเกง  อินทปตถา "

950 นายภาสกร  กิณเรศ "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

951 นางสาวฐานิตา  แซเตีย (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

952 นายวิเชียรศักดิ์  เพชรดี "

953 นางอัมพร  แมนเมือง "

954 นายสมศักดิ์  พลหาร "

955 นายประสงค  แข็งฤทธิ์ "

956 นายวรวุฒิ  สุทธิสุวรรณ "

957 นางปาริฉัตร  สิริจงวัฒนา "

958 นางณัฐกฤตตา           พานิช "

959 นางดารุณี                     สืบสุขสกุลวงศ "

960 นางนุดี                      ทองทุม "

961 นายณรงค                   ฉัตรบุปผา "

962 นางสวาง                  คงทัน "

963 นางอุไรรัตน             เสนาเพ็ง "

964 นางละมุล                   แกวศิริ "

965 นายวุฒิศักดิ์                พลพินิจ "

966 นางปทมา  เหลาภักดี "

967 นางอภิวันท ทองสอดแสง "

968 นางสาคร มุสิกพันธ "

969 นางสาวสมใจ จันทรโสดา "

970 นายสัมพันธ อุทโท "

971 นางไสว ดอนนอยโม "

972 นางวารี กริชจนวัช "

973 นางนิรมล ทองสอดแสง "

974 นายเกษมสุข ทองสอดแสง "

975 นายสิริพงศ สัยงาม "

976 นางจันทรฟอง ครุฑกษัตริยไทย "

977 นายสมจิตร จันทรโสดา "

978 นางสาวจุฑามาศ แซเฮีย "

979 นางสาวทองงาม ศิริโยธา "

980 นายประคอง ภูถมศรี "

981 นางลําเจียก ชาวงษ "

982 นางจงจิต ยามี "

983 นายวินัย สกุณี "

984 นางมุกภา พลศักดิ์ "

985 นางเบ็ญจรัสส บุลยเลิศ "

986 นางนิภา วรรณดี "

987 นางประนอม สุภเมธีร "

988 นางสาวกนกวรรณ อินวาริช "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

989 นายประจักษ ทะไกรราช (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

990 นายสุชาติ เหมาะหมาย "

991 นางสุรัญญา หลอดสวาง "

992 นางฐิติรัตน อัครสูริย "

993 นางอุทัยวรรณ กงสะเด็น "

994 นายสมาน เพ็ชรสูงเนิน "

995 ดร.ชูศักดิ์ ศุกรนันทน "

996 นายจุมพล ลีนะวัฒน "

997 นางสากล สิงหจู "

998 นางประคอง ทุมวัน "

999 นางเสง่ียม ทัศคร "

1000 นางศรีผกา ทรัพยสมบูรณ "

1001 นางสุนี    สุวะนาม "

1002 นายพิเชษฐ ภูไชยแสง "

1003 นางนาฎสุดา            ผาบคีรี "

1004 นายประนอม            สุวะนาม "

1005 นางสาวสุลี                      โสพุฆออน "

1006 นางลําใย                    สุนทรนาค "

1007 นางสาวสมนึก         สุภา "

1008 นางจิรัชยา                  รัตนาไลย "

1009 นางวิจิตร                     แนวโนนทัน "

1010 ร.ต.อ.เทอดศักดิ์ ปแหล "

1011 ด.ต.ทองพูล โทวรรณา "

1012 ด.ต.อดิเทพ วิริยะมงคล "

1013 ด.ต.เสกสันต คํามูล "

1014 ด.ต.พุทธา พูลเพิ่ม "

1015 นายคงเดช พุทธรรมมา "

1016 นางชรารินทร พุทธรรมมา "

1017 นางออนสี แสนพรม "

1018 นางสาวสายฝน ลุนใต "

1019 นางประภาส อามาตยสมบัติ "

1020 นายพัฒนา                     ปลิวไธสง "

1021 นางวันเพ็ญ ตาลปอก "

1022 นายกิจพสิษฐ               ขาวลา "

1023 นายอุดม                       รินจางวาง "

1024 นางทองใบ                 ชุมแสงวาป "

1025 นางอัมพร                   ปองพาล "

1026 นางอารีย                     จันทรซาย "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1027 นางสมใจ                    อามาตยสมบัติ (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1028 นายประพจน คุณชัยวงษ "

1029 นายพรชัย แกวกุลชัย "

1030 นายสุทิน พรพิรุณโรจน "

1031 นางสาวอุไรวรรณ ผานเจริญ "

1032 นางสาวสิริพรรณ ธนะมงคล "

1033 นางสาวพิราวรรณ พิทยาวุธวินิจ "

1034 นางสาวมัทนา เลขะอนันตกุล "

1035 นางประไพ  วังปรัชญานนท "

1036 นายทองใบ  แสนแกว "

1037 นายสมเดช  วังปรัชญานนท "

1038 นางอํานวย  ชางเกวียน "

1039 นางมะลิ  ดีเจมส "

1040 นายสมานชัย  ครองทรัพยดี "

1041 นางราตรี  แสนแกว "

1042 นายไพโรจน บัวสุวรรณ "

1043 นางเกษศรินทร  พวงชอ "

1044 นายประยนต  ชางเกวียน "

1045 นางไพรัช  จิตตการุญ "

1046 นางกระจางจิต  ผาณิบุศย "

1047 นางสาวอิสรา  แสนแกว "

1048 นางสาวปรัชญาภรณ  วังปรัชญานนท "

1049 นางสาวดรุณี ทองผา "

1050 นายวิษณุ อณุชน "

1051 นางซอนกลิ่น เกลี้ยงกลิ่น "

1052 นางวีณา ทองผา "

1053 นางสาวณัฐธยาน  แซเฮง "

1054 นายวีระวัฒน ภูดวงดาษ "

1055 นายเติม ชนะบุญ "

1056 นายกฤษดา จันทริมา "

1057 นายสมาน อวนหวัน "

1058 นายณัฐพล ลันศรี "

1059 นางถนอมจิต เลิศไทสง "

1060 นางราตรี มาลาศรี "

1061 นางสมศรี พันเดช "

1062 นางถนอม ศรีโพธิ์ "

1063 นายธีรพันธ ฝุนเงิน "

1064 นางศตพร ปทมารัง "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1065 นางพัฒนา วาทโย (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1066 นางสาวธัญสุดา ขจรสมบัติ "

1067 นางอํานวยศิลป แกวโพนเพ็ก "

1068 นางพัชรี จังพล "

1069 นางรัศมี ภูเกาแกว "

1070 นางสุวิมล เตรียมวิทยานนท "

1071 นายธนิชชัย แสนไทย "

1072 นายพงษสันติ์  ศรีนวกุล "

1073 นางยวม พึ่งภาษี "

1074 นางอุไรพร เล "

1075 นางคําขวัญ ขาวสรอย "

1076 นายพีรพงศ โชคพิริยะกุล "

1077 นางสุดใจ  วงษาซาย "

1078 นางจันทรศรี  วิชัยศึก "

1079 นายเผด็จ วงษาซาย "

1080 นายสําเภา มาลาศรี "

1081 นางกาญจนา  สมบูรณ "

1082 นายกงใจ  แสนชาง "

1083 นางสําเนียง  บุระคํา "

1084 นางสาวดรุณีย  ตั้งพงศ "

1085 นางวาศินย จันวีระ "

1086 นางสาวนาตยา นุสีวอ "

1087 นางสาวสุวิมล  อรุณมาตย "

1088 นางสมหมาย  ทัพซาย "

1089 นางบังอร         ศิริสัจจัง "

1090 นางเกษณี    เทพนัส "

1091 นางอุษา  จันทพิชัย "

1092 นายภาณุวัฒน สมบูรณ "

1093 นางจิราภรณ  เพชรกอน "

1094 นางวัลลี มีหาฤทธิ์ "

1095 นางรัศมิ์นภัส  วิชัยวงศ "

1096 นางนิตติยา  ตันติรัตน "

1097 นายธีรวิสาข  สมบูรณ "

1098 นายเชาวลิต  ตันติรัตน "

1099 นายสุภาพร  โคบุตรี "

1100 นายภาณุพงศ สมบูรณ "

1101 นางสาวรัตนา  จุฑากฤษฎา "

1102 นางสมบูรณ  อารีรอบ "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1103 นายสมพงษ  นพวิญูวงศ (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1104 นายนรินทร  ตนตระกูลไชย "

1105 นายวีรชัย  พวงพรพิทักษ "

1106 นายเอกภาวี  สวาง "

1107 นายวสุ  อนวัชมงคล "

1108 นายนิวัฒนชัย  วินัยแพทย "

1109 นางพิมพรัตน อนวัชมงคล "

1110 นางนิดดา  พวงพรพิทักษ "

1111 นางปวีณา  ศักดิ์ศรีไพศาล "

1112 นายสุวรรณ  วรวิริยะประเสริฐ "

1113 นายธีระนันท  บูรณะไมตรี "

1114 นางวันทนา  โอฬารอรามกุล "

1115 นายเลื่อน  สงวนหอม "

1116 นายพัฒนา  ยอดสะอึ "

1117 นายสนธยา  เครือสุวรรณ "

1118 นางสุเพ็ญภาณ  คงกุทอง "

1119 น.ส.วนิดา  วระบุตร "

1120 นายบุญมี  นามบุตร "

1121 นายนันทจักร  คันธนพฤกษ "

1122 นายสมัย  วงษาสิน "

1123 นายผง  คงกุทอง "

1124 คุณนารี  ปาสะนัม "

1125 คุณทองดี  ขันซาย "

1126 คุณบุญเพ็ง  คําภักดี "

1127 นายทองสุข  สุพรรณคํา "

1128 นางบพิตร  สุพรรณคํา "

1129 นางสะใบทิพย  พจนา "

1130 พระครูกิตติปญญานุโยค "

1131 นายนิกร  นวโชติรส "

1132 นางสะอาด  ราชาเดช "

1133 นายสมบูรณ  จาสอน "

1134 นางสาวพฤกษพร  ฟองฤทธิ์ "

1135 นายปชชา  คําสามปอนด "

1136 นางสาวอรุณรัตน  คงกุทอง "

1137 นางโสภา พิศพล "

1138 นายเอกชัย วงศมงคล "

1139 นายอดิศักดิ์ ไชยเพีย "

1140 นางนันทอร  ภูพิศพล "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1141 นางวิลัยวรรณ ซาสุด (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1142 นายสราวุธ แสนสนิท "

1143 นายชัยณรงค ดวงชัย "

1144 นางวันเพ็ญ ประทุมชัย "

1145 นางยุน นาดกระจาย "

1146 นางสุบิน จันทา "

1147 นางหนูเตือน  รัตนพงศ "

1148 นางมะลิ วงศพงศคํา "

1149 นายพิศนุ เทศแกว "

1150 นายบุญสง ประเสริฐสัง "

1151 นางสาวสายอรุณ  สีหาราช "

1152 นายติแก  แซเล็ก "

1153 นางสําเรียน แกวลือ "

1154 นายดําริห  แสนสนิท "

1155 นายสังคม  สีน้ําคํา "

1156 นางนิภาพร  วงศประเสริฐ "

1157 นางสาวดารินทร  วงศสวางศิริ "

1158 นางสาวสําเรียน แกวลือ "

1159 นายมานพ  ภูศรี "

1160 นายมิตร  ทองยศ "

1161 นางยุพิน  ทองยศ "

1162 นางเพ็ญศรี  ภูศรี "

1163 นายไชยศ   ศรีหนองบัว "

1164 นาวราภรณ ซาสุด "

1165 นางมัฒฑณา  จริยไพบูลย "

1166 นางอรุณ  พลตรี "

1167 นางฉวีวรรณ  พลตรี "

1168 นางสมพิศ นนทอามาตย "

1169 นางหลง  แควนดอนฉิม "

1170 นายเปร่ือง เดนกิ "

1171 นายจักรพันธ ตะประดํา "

1172 นายจดใจ  ปะระคะ "

1173 นายเดช  สาบุ "

1174 นายสุพัฒ  พรมประสาท "

1175 นายประมวล  สีสงคราม "

1176 นางวิสาห  นาทา "

1177 นางสาวอังคณา  แควนคอนฉิม "

1178 นางบังอร  ศรีหนองบัว "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1179 นางพรพิมล  สอรักษา (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1180 นางถาวร  นามวิชิต "

1181 นางสม  บุดดานอย "

1182 นายประพจน  ศรีหนองบัว "

1183 นายสิริโชติ  รัตติรักษ "

1184 นายชาติ  ชินบุตร "

1185 นางมะลิ อุพลเถียร "

1186 นางปราณี   ราชบุตร "

1187 น.ส.สุวิมล   ทองบานทุม "

1188 คุณถนอมจิตร  สาลิกา "

1189 นางสมพร ดวงอาจนา "

1190 นางพรเพ็ญ   สมนุกุลชัย "

1191 นางนิตยา  สรรศรี "

1192 นายสุเทพ  เงาพระฉาย "

1193 นายพวง ลุนสา "

1194 นางเพ็ญศรี  เงาพระฉาย "

1195 นางมาลา  คําปอง "

1196 นางอรพินท   คงศรี "

1197 คุณประจิตร  พิพุฒิ "

1198 น.ส.ถิน   ซาสุด "

1199 นางราตรี บุดดานอย "

1200 คุณมะลิวรรณ  เพชรนอย "

1201 นาง พรรณี  วงศปจฉิม "

1202 นายฉัตรทอง สุทธิ "

1203 นายนิยม  ทวีโคตร "

1204 นายประถม สมานจิต "

1205 นายชยพล  คําพิลัง "

1206 นายพิน  หะยาจันทา "

1207 นางสาวกฤษณา  ราชธา "

1208 นายสุนนท  บรรยงค "

1209 นางอัมพร  เฟอเดอ "

1210 นายวิรัช เหลาสะอาด "

1211 นางบัวเรียน  ทวีโคตร "

1212 นางประนอม สิงหเคน "

1213 นางไมตรี วิชัยธรรม "

1214 นางเพ็ญพิมล  คําออ "

1215 นางสาวสุมาลี คําพิลัง "

1216 นายสุพล  ปองเรือ "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 
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ช่ือ - สกุล

1217 นายแสวง แซโคว (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1218 นางภาศิริน คําสอนทา "

1219 นางเพ็ญจันทร  มาพล "

1220 นางสาวอรนุช  ธูปทิศศาล "

1221 นางสาวสุพรรณี  โพธิ์ศรี "

1222 นางสาวกรรณิการ  มาพล "

1223 นางสาวดวงเดือน  โทบุราณ "

1224 นายสําราญ  พรมขรยาง "

1225 นางสุธินี  พรหมณี "

1226 นางสําเนียง  ทองธรรมชาติ "

1227 น.ส.สุมาลี  ขันซาย "

1228 น.ส.พรรณราย  สริมราช "

1229 นางวงเดือน  จันดาแสง "

1230 นางคําปลิว ขาลมา "

1231 นางปยะสรณ เพิ่มยินดี "

1232 นางหนึ่งฤทัย อะโน "

1233 นางอุบล ศรีรับขวา "

1234 นางเครือวัลย  จันทะบูรณ "

1235 นางสายพิน  โคระดา "

1236 นางสมจิตร  บํารุงผล "

1237 นางสารทูล  นิรมัยถาวร "

1238 นายอดุลย สุขบุญญสถิตย "

1239 นายบุญย่ิง มาทรัพย "

1240 นายสุทิน  เสริมราช "

1241 นางอัมพร  พรมกา "

1242 น.ส.วงเดือน  ชัยสุนทร "

1243 นางสุธินี  ทองธรรมชาติ "

1244 นางจันทรทิพย พลเชียงสา "

1245 นางไขมุก คนาธร "

1246 นางศิริเพ็ญ  โพธิ์เหล็ก "

1247 นางสวางศรี  พลเชียงสา "

1248 นางสุภาพร  วงษชารี "

1249 นางกัญญารัตน  สีดา "

1250 นางกิตติมา แสนอุย "

1251 นางสมบูรณ  คํามีสีนนท "

1252 นายคําตัน  สุขจอย "

1253 นายคนึง วรสาร "

1254 นางทองสุข  พวงพิลา "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 
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ช่ือ - สกุล

1255 นางเพ็ญ  จงวิชิต (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1256 นางสุภาพร สาขวา "

1257 นางละมัย  หงษสินี "

1258 ดร.วิทยา ทองดี "

1259 นายสมาน กาบขน "

1260 นางสุคนธ  เนาวโสภา "

1261 นายเจริญ  คงนาแซง "

1262 นางเรียม  มหาชานนท "

1263 นางเนียน เวียงแกว "

1264 นางสุภารัตน วรสาร "

1265 นางนันทพร เหลืองจาลึก "

1266 นางพรอมพรรณ ออนสุด "

1267 นางสาววรรณี  ศรีสุทธิพันธ "

1268 นางวิจิตร  สะทานบัว "

1269 นายชอบ แสงเนียม "

1270 นายประสพ นาคดี "

1271 นางสดใส  ภูวิชัย "

1272 นางจิราพร แสงบุญ "

1273 นายอนันต ดอนบานเขียว "

1274 นายถนอม ยางธิสาร "

1275 นางสาว อรุณ สัสดีคําวัง "

1276 นายโต ครรไลพิมาย "

1277 นางศรัญญา  เมฆขุนทศ "

1278 นางจารุวรรณ เชื้อเอ่ียมพันธ "

1279 นางลําใย คําละกาย "

1280 นางจิรวัฒน  สีหราช "

1281 นายเทพเสถียร ถินทับสาร "

1282 นางสาวสุพัตรา ถินทับสาร "

1283 นางสาวกัลยาภัสร    มากําเนิด "

1284 นางสาวจรัลรัตน    มากําเนิด "

1285 นายสมบูรณ ภูสอดสี "

1286 นายมานพ จันทุม "

1287 นายฮอล บุรมศรี "

1288 นายสุดใจ พรมศรี "

1289 นายสวาท วรชัย "

1290 นายณัฏฐกฤษย พฤกษะศรี "

1291 นางประพัฒน  โพธิ์จันทร "

1292 นางสาวราตรี  โพธิ์จันทร "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 
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ช่ือ - สกุล

1293 นางสมจิตร วรสีหะ (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1294 นางทองผัด  สาผิว "

1295 นางยุภาพร  คํามูล "

1296 นางสายชล ทองคําอยู "

1297 นางสาวิตรี โพธิ์จันทร "

1298 นางบุบผา อุดหลุม "

1299 นางเพ็งแสงเทียน ยศหานาม "

1300 นางมะลิ  ยศหานาม "

1301 นายจักรพงค  โพธิ์จันทร "

1302 นางสมถวิล  หงษสินี "

1303 นายเสาร  วงษอาสา "

1304 นายพนม วงษอาสา "

1305 นายเอกลักษณ จําเริญมูล "

1306 นายสุริยา ระฤกธรรม "

1307 นางสุภาพ  อุดมราช "

1308 นายนําพล โพธิ์จันทร "

1309 นางรุงนภา โพธิ์จันทร "

1310 นางทองสี  หอไชย "

1311 นายชาญ สาผิว "

1312 นายอรรถพงษ โพธิ์จันทร "

1313 ร.ต.ต.สนั่น  เปอยศรี "

1314 นายพินิจ  จุลสาสนะ "

1315 นายสิทธิพงษ ชื่นบุญเพิ่ม "

1316 นายเสมอ  คุยกลาง "

1317 นายสถิต เพชรภูเขียว "

1318 นางณิชาภา กรหมื่นศรี "

1319 นางเกศนี  ศิลพรสมบัติ "

1320 นายคําพันธ  กองพลพรหม "

1321 นางนวล แจมใส "

1322 นางสงา  กองพลพรหม "

1323 นางสวง  มวงกลาง "

1324 นางศิริพร วีระพัฒนพรรณ "

1325 นายวิชัย ปุงทอง "

1326 นายสมจิตร สัสดีไกรสร "

1327 นายมีชัย  สิงหสุวรรณ "

1328 นางนภาพร โกจารยศรี "

1329 นายเปลี่ยน แจมใส "

1330 นางบุญมาก ชํานาญ "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 
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ช่ือ - สกุล

1331 ดร.พรชัย  ลือวิลัย "

1332 นายพยนต  พิมพแกว "

1333 นางสุกัญยา เพชรภูเขียว "

1334 นางสุรางค  กาบุตร "

1335 นายสุศิษฏ์ิ ศรีแกว "

1336 วาท่ี ร.ต.สมปอง วิมาโร "

1337 นายพลัฎธ ศรีมงคล "

1338 นายวานิช  สิมพวง "

1339 นางสมสนิท เปลี่ยนแจม "

1340 นางครองทิพย ภักดี "

1341 นางเลื่อน สามหาดไทย "

1342 นางมยุรี  แซอ้ึง "

1343 นางสุมาลัย  ปะมาคะเต "

1344 นางพรทิพยภา  ดาตุย "

1345 นางฝาย วาวิทักษ "

1346 นางสุพิชฌาย วรพันธุ "

1347 นายสมพงษ เพียคําเมือง "

1348 นางละมุล  สุริยงค "

1349 นางเกตุแกว อนันตกุล "

1350 นางเครือวัลย ปากวิเศษ "

1351 นางบุญชวย วัจนสุนทร "

1352 นางสงวน  ขันตี "

1353 นางสมมาตย  ดาตุย "

1354 นางอุบล  ดีหนองแหว "

1355 นางสุชาดา  ทอนสวัสดิ์ "

1356 นางอนุศรา  จันทรกุล "

1357 นายจรูญ เจริญสุข "

1358 นางนภาพร คันธี "

1359 นางพิสมัย ศิริสุดโท "

1360 นายชาติชาย ผิวบัวเรียง "

1361 นายสุดสาคร เจริญสุข "

1362 นางลัดดา คําภูมี "

1363 นางพงศกร นามศิริ "

1364 นางอาทิตยอุทัย โยมะบุตร "

1365 นางสมจิต ราศี "

1366 นางทิพวรรณ ลําพา "

1367 นางทองใบ บุญรัตน "

1368 นายวิชาญ แกลวกลา "



37

ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1369 นางศศิธร มาประดิษฐ (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1370 นางจันทรสด เจริญสุข "

1371 นายพงศกร นามศิริ "

1372 นางสาคร สรอยมาตย "

1373 นางทองหลู วรรณพงษ "

1374 นางมะลิ อัมพระรัตน "

1375 นายสุระวิมล  เจียไธสง "

1376 นายถาวร เจริญสุข "

1377 นางสังเวียน เจริญสุข "

1378 นางวสุวลี ดวงชาทม "

1379 นายสัมฤทธิ์ ดีพุม "

1380 นายบุญศรี สังฆะเพศ "

1381 นายหมื่น  ชัยวงษ "

1382 นายนิคม  ลันศรี "

1383 นางพนอจิตร  สมิงวรรณ "

1384 นางชื่น  สังฆะเพศ "

1385 นางสุนันทา  บุญยอ "

1386 นางนิยรัตน สีหาคุณ "

1387 นางเข็มพร บุญกัณหา "

1388 นางสมร พันมะลี "

1389 นางยุวรี สีสม "

1390 นางทิกร นามลุน "

1391 นางหนูเพียร  ลาวัลย "

1392 นายเรือง  ทิพยเนตร "

1393 นางรัง เลิศพงษ "

1394 นางบัว  ภูทอง "

1395 นางวิลัย  บํารุงษเผา "

1396 น.ส.เฉลียว อินทรทะเล "

1397 นายสอน  นามเลน "

1398 นายพเยาว เบญจศาสตร "

1399 นายเพชร  โพธิ์ศรี "

1400 นายสมศักดิ์  ลาวัลย "

1401 นายธนโชติ  นามสีฐาน "

1402 นายวีระพล  แสนจําสาร "

1403 นายสงัด ครุตรารักษ "

1404 นางสมควร สําราญกิจ "

1405 นายพิชัย  สุวรรณไกรษร "

1406 นางวิภาวรรณ สําราญกิจ "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1407 นางสมสนิท  นามราช (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1408 นางมยุรี  คําจันทรดี "

1409 นางกาญจนา  สุยอย "

1410 นางณิชากร   เกิดเหลี่ยม "

1411 นางเล็ก  นักประทุม "

1412 นางสมมาตร  บาตรงูเหลือม "

1413 นางสมคิด  นามิสา "

1414 นางลําดวน  คําเดือนใจ "

1415 นายสวาท  มีสําราญ "

1416 นางสมพาน  หงษสินี "

1417 นางพังงา ศรีพรหม "

1418 นางสุณิสา กาญจนวัฒนกุล "

1419 นางทองเพชร  หงสสินี "

1420 นายบุญ พิมพลับ "

1421 นายปณณวัตน  เกิดผล "

1422 นางวัลยา สมภาร "

1423 นายโสภา ดีบุตร "

1424 นายศักดิ์  บุญโสพิศ "

1425 นายประสาทพร ทองดี "

1426 นางสาวธนัญญา สุยอย "

1427 นางบรรเทา  จันทะบาน "

1428 นางรัตนา  บาซินสกี "

1429 นางรวมพร สุยอย "

1430 อาจารยสวาสดิ์  รงดุต "

1431 นางสุดารัตน  อีโต "

1432 นางเพ็งมณี  จารุพักตรวิทยา "

1433 นายสมนึก  กาญจนวัฒกุล "

1434 นายสิทธิ์  ไชยตอกเบี้ย "

1435 นายหนูเพียร  ชาญประเสริฐ "

1436 นางฝาก  ชาญประเสริฐ "

1437 นางเสาวรัก แกนโสม "

1438 นายสายตา  ทัพวิเศษ "

1439 นายสมบูรณ ตุยดวง "

1440 นางงาย ไพรินทร "

1441 นางราตรี แกนนาคํา "

1442 นางทองบรร ไชยหงษ "

1443 นางสาวปภาวีร  ขุนจร "

1444 นายสมพร พันธุสวาง "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1445 นายบุญถม  ทองดี (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1446 นายสมประสงค หิรัญคํา "

1447 นางสมพิศ ไชยบท "

1448 นางสุภาพร ฉลวยแสง "

1449 นายอัษฎาวุธ แสงโม "

1450 นายคําไพ พลศักดิ์ซาย "

1451 นางนิตติยา จําปาบุญ "

1452 นางสุมาลี พลศักดิ์ซาย "

1453 นางสุนทร ตราทอง "

1454 นางกัญญา เติมผล "

1455 นางอุทัย ศรีมันตะ "

1456 นายสาธิต หาวิชิต "

1457 นายมงคล พลศักดิ์ซาย "

1458 นางอภิญญา หาวิชิต "

1459 นางนิภาพร สุมงคล "

1460 นายวิชิต ปตตะ "

1461 นายชัน วาโยพัฒนา "

1462 นายอนันต อนุศรี "

1463 นายอําพร จรรยาคต "

1464 นายจําเนียร ไพรศรี "

1465 นางนอย วงษสาจันทร "

1466 นางสงวน เจียมระเริง "

1467 นายสงกา แพภูเขียว "

1468 นางสายชล สิงหสุวรรณ "

1469 นางดวงนภา ชมโพธิ "

1470 นายศิริพงษ  ธารายศ "

1471 นายปรีชา นาดปลอง "

1472 นางปรียาวัลย  เคนอินทร "

1473 นางวิไลรัตน กายชัยภูมิ "

1474 นายชวน  ศรีพรม "

1475 นางแสงจันทร  วอหลา "

1476 นางลิขิต ลีพรหมมา "

1477 นางสาวทับทิม  สีโมรส "

1478 นางจินตนา  แพภูเขียว "

1479 นายพิพัฒนพล  เคนอินทร "

1480 นายสันทัด พหลทัพ "

1481 นายประยงค แดงพูลผล "

1482 นายทองใบ  พลไธสง "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1483 นายสุนิตย  ขอนสัก (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1484 นางเสนอ แดนมาคํา "

1485 นายจันทร นาคขุนทด "

1486 นายแถว  เคนอินทร "

1487 นางสมร  นามสงา "

1488 นางพันธ จันทรงาม "

1489 นายสุรกิตติ    เกษมสุข "

1490 นายนิเทศ     ซาธรรม "

1491 นางอัมพร   พงษเพียจันทร "

1492 นางระพีพรรณ คําหยุด "

1493 นางสมนึก ไมลตานนท "

1494 นางพนิดา แกวดวงตา "

1495 นางสายสมร     พร้ิงเจริญ "

1496 นายวัชรินทร  ผิวเวียง "

1497 นางวรารินทร  เพียยุระ "

1498 นางพรรณี ราวฉลาย "

1499 น.ส.มุกดาวัลลย  พิทักษ "

1500 น.ส.จิรวรรณ   ธนะเสน "

1501 นางสุกันยา   พิทักษ "

1502 นางคมขํา     เหลาพันนา "

1503 พ.ต.สุบิน    มูลภักดี "

1504 นายอุดร      สิมสวัสดิ์ "

1505 นายหนูเขน โนนทนวงษ "

1506 นางสุพรรณี เสริมอวน "

1507 นายหวย   ล่ําสัน "

1508 นางสาวจารนัย   พลยุทธิ์ตรานนท "

1509 นางงามพิศ     จันทรนิโฮม "

1510 นางประพิน   รัตนรองใต "

1511  นางสาว ราตรี กลาเดช "

1512  นางทองจันทร ปหึน "

1513  นางสวัสดิ์  ดานปน "

1514  นางสมพร โนนทนวงษ "

1515  นางนิลพันพรรณ  ศรีชนา "

1516  นางคํามวน  โนนทนวงษ "

1517  นายประนอม  ผอมขาว "

1518  นางสาวบังอร วงษเบาะ "

1519  นางย่ีสุน  โนนทนวงษ "

1520  นางอัมพร  แกวกัลยา "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1521  นางสาวสมพร  คะวินลํา (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1522  นางดวงจันทร  นาอุดม "

1523 นายอนันท  เทสาพรม "

1524 นางคําตา  บุบผา "

1525  นายประพัฒน  นาทัน "

1526   นางนิตยา  มูลวิชา "

1527   นางเพียร  กลาเดช "

1528   นางวรรณพร  โนนทนวงษ "

1529   นางบุสดี  ชัยลา "

1530   นางสาววาสนา  มีสุข "

1531   นางสาววรรณา  กลาเดช "

1532 นายอุดม กลาเดช "

1533 นายพันธ โคตรปลาบู "

1534 นางไพวัลย  คําพิชิต "

1535 นางคําพอง  เฉลียวฉลาด "

1536 นายบุญญา  ศรีหาบุตร "

1537 นางละมัย  ภูงาม "

1538 นายสมยศ  ศรีคูณ "

1539 นางประภาวดี แสงโฮง "

1540 นายสุทัศน  ดีสุด "

1541 นางธนาภา  เนตรวงอินทร "

1542 นางบุญถม  ศรีหาบุตร "

1543 นายสุรชัย  คําโฮง "

1544 นายผาน เหลาพันนา "

1545 นางพิรุณ  หมื่นนอย "

1546 นายประสงค  หมื่นนอย "

1547 นางนาฏวดี  โสบุญ "

1548 นางอรพิน  วิริยะอุดมผล "

1549 นายสาคร ศรีคูณ "

1550 นายเกษมสุข  สุขประเสริฐ "

1551 นางสํารอง  คุณไชยวงค "

1552 นางสุภาพ  ปกกุนนัน "

1553 นายคิด  โนนทนวงษ "

1554 นางสมหวัง  ภักดีปญญา "

1555 นายกรรณ  หมั่นเดช "

1556 นางอมรพรรณ  สินพันธ "

1557 นางระวีวรรณ   เพ็งแจง "

1558 นางสาวถวิล  บัวชวย "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1559 นายสมนึก   แผวใจดี (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1560 นางสาคร  หมั่นเดช "

1561 นางคําแปลง   ปะนะมัง "

1562 คุณอรทัย   ดานธิติ "

1563 คุณทองสุข   เมืองซอง "

1564 นางกวย  ฤทธิ์ชัย "

1565 คุณนันทพรรณ   วรกิตติยานนท "

1566 นางจินตนา   คุณชัยวงษ "

1567 น.ส.ปราณี   บัวชวย "

1568 ร.ต.ต.สวาง  อวนศรี "

1569 ร.ต.บรรจง  ขันธสาคร "

1570 คุณธัญญาเรศ  ศิริหนองบัว "

1571 นางอรทัย   วรฉัตร "

1572 นางฝาย   เพชรสิงห "

1573 นายคมขํา  บัวชวย "

1574 นางบุญถม  ทนทา "

1575 นางอนงค  ทนทา "

1576 นางหนูเวียง  ทนทา "

1577 นางสมสมร  สุนทรพิทักษ "

1578 นางหนูเจน   แฝงเมืองราช "

1579 นางสมพักตร    สุนทรพิทักษ "

1580 ร.ต.ต.ศรีเดช  ตุยศักดา "

1581 น.ส.พรสุข  ศรีพรหมมา "

1582 นางวัณรัฐ  สุนทรพิทักษ "

1583 นางสาวสมพร    สุนทรพิทักษ "

1584 นางนงคราญ   สุนทรพิทักษ "

1585 นางปราณี   ลาจอย "

1586 นางสุวัฒน  แฝงเมืองราช "

1587 นางสาวสุภาวดี    สุนทรพิทักษ "

1588 นางสําเนียง  เหลาพันนา "

1589 นางวิไล      ภิรมญภักดี "

1590 นางจิตรา   สุขเกษตร "

1591 นางสาววาสนา  ปญญา "

1592 นางจารุนิภา  ตะโนนทอง "

1593 นางวรรณไพร  นาเมืองจันทร "

1594 นางวรรณงาม   โพธิหนองไฮ "

1595 นางสาวพจีรา  นิลนอย "

1596 นางสาวศิริลักษณ  โพธิ์หนองไฮ "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1597 อ.เจือจันทร  ดาทูมมา (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1598 นางสาวประไพพร  นิลนอย "

1599 นางฉวีวรรณ  ศรีวงศษา "

1600 นายศิริ  วัฒนธีรางกูร "

1601 นางสาวทัศนี  นุชนวลรัตน "

1602 นายสานิต  สื่อประเสริฐสุข "

1603 นายเดือน  คําแดง "

1604 นายสุวิช  ศิริกมลา "

1605 นายสม  คําสมุทร "

1606 นายทองเพชร  พรมคํานอย "

1607 นายสุวิทย  ชนะโยธา "

1608 นายศักรภพน  นครศรี "

1609 นางลําไย  วรรณภัคดี "

1610 นายถวิล  คุณไชยวงษ "

1611 นายสุรเดช  หลาดาห "

1612 นายถวิล  วรรณภักดี "

1613 นายวีรพงษ  อินไพบูลย "

1614 นางกรุณี  มาลัยพวง "

1615 นางระเบียบ  ชนะโยธา "

1616 นายจักรพงษ ไชยวงษ "

1617 นางอรีวรรณ  หลาดาห "

1618 นางลําดวน  สีมาหด "

1619 นายสัมพันธ  คุณภู "

1620 นางเพ็ชร  โคตรแสน "

1621 ร.ต.ท.อุดมชัย  ถาปราบมาตย "

1622 นายสุพจน  หีดขุนทด "

1623 นายจรัส  แอมนนท "

1624 นางหนู  พหลทัพ "

1625 นางอรุณรัตน  หงษคํา "

1626 นางบุญยู  นาแสวง "

1627 นางลําญวน  สุภูตานน "

1628 นางพรเพ็ญ  เสนหราชกิจ "

1629 นางเกษร  ไชยอินทร "

1630 นางรัตนา  สีหานนท "

1631 นายนาวา  ฤทธิชัย "

1632 นายมีชัย  คนใจบุญ "

1633 นายเทพชัย  สุภูตานน "

1634 นายสุทัศน  เตสุกุล "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1635 นายทรัพย  ศิริรักษ (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1636 นางสุภาพร  ดวงพรหมทอง "

1637 นางกัญจะนา  ศีริรักษ "

1638 นางเสมอ  บุตรดีศักดิ์ "

1639 นางอม  ยุพานิช "

1640 นายสมภาร   คงกุทอง "

1641 นายสัญชัย  ดวงพรหมทอง "

1642 นางจอม  ไชยสมบัติ "

1643 นายตรี  มาตยา "

1644 นายบุญเลิศ  โฉมสุภาพ "

1645 นางบุญยา  บัวเย็น "

1646 นายบุญมา  บุหรัน "

1647 นางจุลนี  ศรีตะวัน "

1648 นางดวงมณี  นาคศรี "

1649 นางสาวนภัสวรรณ  ภูบุญอบ "

1650 นางสาวทองมวน ธรรมสอน "

1651 นางจิราพร  สันตะศิริ "

1652 นางสาวอําพร  ดอกแขมกลาง "

1653 นางเสนอ ภูสีน้ํา "

1654 นางไสว  มาตยา "

1655 นางทองใส บุหรัน "

1656 นายประยูณ  แสนโคตร "

1657 นายรถ  กรแกว "

1658 นายภานุศักดิ์  ไชยศรี "

1659 นายสิทธิศักดิ์    มรรคผล "

1660 นายสีศักดิ์  คงกุทอง "

1661 นายสวัสดิ์  สารศักดิ์ "

1662 นายเสรี โยปดทุม "

1663 นางรัชนี  ศรีสมพาน "

1664 น.ส.กนกวัลย  สุขสมัย "

1665 นางสาวมะลิวัลย  เรืองจรัส "

1666 นายเกษม  ทองอุดม "

1667 นายสุพรม  คําชัย "

1668 นายวิพัฒน  สุเพ็งคํา "

1669 นายอํานวย  จันทรตรา "

1670 นายทรงศักดิ์  ตรีเดช "

1671 นางบุบผา  ทิพยอักษร "

1672 นางสุวรรณี  จุทะสิงห "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1673 นางสาวพนิชา  ทิพยอักษร (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1674 นางสาวณัฐนันท  ทานอุทิศ "

1675 นายศักดิ์ชาย  โชติทอง "

1676 นางศรีสมพร  สุนทรชาติ "

1677 นางปุน  กงครี "

1678 นางสาวนภัส  วงษจําปา "

1679 นายพนม  ลันสี "

1680 นางอิสรีย  เมธาพีรยศกุล "

1681 นายสมชาย  ตั้งพูลผล "

1682 นายพิทัก  ศิธรรวรรณ "

1683 นายอุดม  วิลัยแกว "

1684 นางเฉลิมศรี  ศรีกลชาญ "

1685 น.ส.เดือนเนตร  โชติทอง "

1686 นางบุญ  ยิกไทสง "

1687 นางบานเย็น    สุระแสง "

1688 นางอางทอง  วรรณสุทธิ์ "

1689 นางกรรณิกา    สรอยทอง "

1690 นางสาวรัชนี     ลิ้มสวัสดิ์ธารา "

1691 นางราณี   ใชฮวดเจริญ "

1692 นางสาวมนัสดา      ชมกลิ่น "

1693 นางบุญปลูก       ถนอมโกมล "

1694 นางบัวไข          โคตรทุม "

1695 นางมะลิวัลย    พิมานสกุลวัฒน "

1696 นายภราดร  ศรีสุวรรณ "

1697 นางรุงทิพ    เทพนนทกลาง "

1698 นายบันทึก     พิมานสกุลวัฒน "

1699 นายอุน  สรอยโสม "

1700 นางสาวนอย  วงษลาษี "

1701 นายชูวิทย    ชมภูราช "

1702 นางวิเชียร   ชมกลิ่น "

1703 นายสถิตย   ชมกลิ่น "

1704 นายอานุภาพ  สอาดปรุ "

1705 นายโยธิน บัวชุม "

1706 นางจันทรเพ็ญ    ศรีสุวรรณ "

1707 นายวณิช  สุระแสง "

1708 นางสาวนงนุช  ชมกลิ่น "

1709  นางสาวนงคเยาว  กงภูเวศน "

1710  นางบุญลํา   เพ็งศรีโครต "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1711  นางสาวกมลรส  คําวงษา (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1712  นางสาวบุญสิตาร  เปงทอง "

1713  นางศศินาฒ  รัตนบัติ "

1714  นางพรรณิภา  ศรีสวัสดิ์ "

1715 นายสมาน  พอมศรี "

1716  นายพิชิต  สิทธิชัย "

1717  นายมาลี  บุญเพ็ง "

1718  นางสุพัฒน  ผานเมือง "

1719  นายบุญลําเพ็ง  ศรีโครต "

1720  นายสุทิน  พิมพตะคลอง "

1721  นายวิทยา  วีระปรียากูร "

1722  นางจันทรเพ็ญ  สิทธิชัย "

1723 คุณสมชาย  บันทนพล "

1724 คุณราตรี  มะลิมาศ "

1725 นายตองตา  ตะโมทิง "

1726  คุณสุนทรี  สวนเดือนลาย "

1727 คุณแดง  เมฆประสาร "

1728 นายถนัด                     รัตนบัติ "

1729 นายกองคํา   คําวงษา "

1730 นายวิทยา  วีระปรียากุร "

1731 นายโยธิน   สุทธิพิทยศักดิ์ "

1732 นายเสรี   จูบุญสง "

1733 คุณนันทนภัส  สุทธิวงษวัฒนา "

1734 คุณจินตนา   โททํา "

1735 นางกานดา   แทประสาทสิทธิ์ "

1736 นายศักดิ์ชัย   ย้ิมศิริ "

1737 คุณอาภรณ   ทองมั่น "

1738 นายวรเทพ   สุวรรณวงศ "

1739 นางบังเอิญพร   เสนาพล "

1740 นางบาง   ทองสุข "

1741 น.ส.ปณิธิ   พลศักดิ์ "

1742 นายคมกริช   ชัยกิจ "

1743 คุณสมจิตร   สาระศักดิ์ "

1744 นางลี   พวงสวัสดิ์ "

1745 นางบุษบา   นภาชัยเทพ "

1746 นางเรืองคํา   สรรพโส "

1747 นายเข่ือง   โททํา "

1748 นางจินตนา  กิติวราจิรายส "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1749 นายวิทยา   วรรณธนะศักดิ์ (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1750 นางสาวยศวีร   รอบคอบ "

1751 นายศรีชัย   เลิศกาญจนวงศ "

1752 นางสาววิมลรัตน   ชัยเจริญชนะ "

1753 นางพิสุทธิพร  ตั้งเทียนทีป "

1754  นายบัญญัติ  ธูปหอม "

1755  นางกชมน  เกรซิ "

1756  นางธนาภา  ไพรส "

1757 นางชื่นจิตต  จันทรพรอม "

1758  นางมันทนา ศิริเพ็ญโสภา "

1759  นางวงเดือน  ธูปหอม "

1760  นางกัญญาภา  โพธิ์นาค "

1761  นายสุริยา  กุศลกิจ "

1762  นางสาวอัจฉรา  เฮงพระธานี "

1763  นางสาวจริยา  เคร่ืองขวัญ "

1764  นางสุวรรณ  ศรีบัวออน "

1765  คุณสงา  รวยสูงเนิน "

1766  คุณ โชตินรินทร  พิริยะศิลป "

1767 นางนันทวัน  รัตนสุภา "

1768  นายทวี  รัตนสุภา "

1769  นายชนกนันท  สุขกําเนิด "

1770  นางประกายดาว  โฉมโสภา "

1771  นางเพ็ญนภา  ศรีหร่ิง "

1772  นางสาว นัทธหทัย  ตั้งเทียนประทีบ "

1773 นางยุพา  พระภิเดช "

1774 นางประคอง  สิงหขวา "

1775 นายวิชัย  วรรณแสง "

1776 นายจํารัส  ขวัญเพ็ชร "

1777 นางอรุณวรรณ ชะพินใจ "

1778 นางสาวณิชกาณต  ประวันนา "

1779 นางสาวสนง   วรกา "

1780 นางสาวพลอยชมพู  กุลสุวรรณ "

1781 นางอรุณ  ยะมณี "

1782 นางสาวปญจนา  ปะสะวะลัง "

1783 น.ส.หนึ่งฤทัย  อภัยโส "

1784 นางวิไลวรรณ นาคประเวศน "

1785 นางสุวรรณา  ธรรมพงศมิตร "

1786 นายอดิเรก  ทาวอ่ิม "
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1787 นายสมเจตน  ศาลางาม (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1788 นายถนอม  เพชรฤทธิ์ ,,

1789 นายประสิทธิ์  เพ็ญศรีเมือง ,,

1790 นางสาวพิชญา  มีเงินลาน ,,

1791 นางเดือนเพ็ญ  ยะมณี ,,

1792 นางสาวภาวิณี  นวพงศพิทักษ ,,

1793 นางพิมพิลา  ประคงบุญ ,,

1794 นายเทอดทูน  ชินคําหาร ,,

1795 นายทองสิน  เกตุแกว ,,

1796 นายพิเชษฐ  ดาทุมมา ,,

1797 นายบุญมี ปานิคม ,,

1798 นายวิชัย คงเดชอุดมกุล ,,

1799 นางเอมอร จันณรงค ,,

1800 นางวิไลลักษณ ภูหลงเพีย ,,

1801 นางลําพูน จําปาราช ,,

1802 พ.ท.วีระศักดิ์  จันทจร ,,

1803 นางตั้น ศรีหลง ,,

1804 นายบุญประเสริฐ  ซาซุม ,,

1805 นายสราวุธ  โกศลวิทยานันต ,,

1806 นายสมพงษ  บัววัด ,,

1807 นายมณี ปานิคม ,,

1808 นางสาวธารทิพย  มนตรี ,,

1809 นายจอม ชัยวิเศษ ,,

1810 นางมาลัย  ฮุยประอาจ ,,

1811 นายนคร  นิลาลาศ ,,

1812 นางสาวจินตนา ศรีสุพรรณ ,,

1813 นางลําปาง  เครือสุวรรณวงษ ,,

1814 นางสาวอรวรรณ แซลี้ ,,

1815 นางสุรียัน ยินมะเริง ,,

1816 นายณรงเดช มีนอก ,,

1817 นายสนั่น รามมะเริง ,,

1818 นายอุดม แกวแสนชัย ,,

1819 นายสุรชัย อักฌราศิวะโรจน ,,

1820 นายหนูพัด พิมพคําไหล ,,

1821 นางสมหมาย รามมะเริง ,,

1822 นางทองมวน แกวแสนชัย ,,

1823 นางทองสา ศรีดอนชัน ,,

1824 นายประดิษฐ แกวแสนชัย ,,
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1825 นางสําลี ทองหนองกอย (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1826 นางหลาย ใหญกลาง ,,

1827 นางสงศกุล รัตนานิคม ,,

1828 นายวิทยา สามหาดไทย ,,

1829 นายบุญรัตน รัตนานิคม ,,

1830 นายไพรวัน มณีพงษ ,,

1831 นางจิราวรรณ ตุนบัว ,,

1832 นางเจียว วรชินา ,,

1833 นางทุม จันทรโสม ,,

1834 นางคนึงสุข บุญครอบ ,,

1835 นางขานทอง พิทักษ ,,

1836 นายศิวพล แนนอุดร ,,

1837 นางระมิตร วังธิยอง ,,

1838 นายวราฤทธิ์ รมโพธิ์ ,,

1839 นางรัตนา บัวลง ,,

1840 นางสาวนิภาพร คงทับ ,,

1841 นางสมปอง สีลากุล ,,

1842 นางหม จันทรโสม ,,

1843 นายพุฒ ไกรโสดา ,,

1844 นางสาวสามินี ปองกันภัย ,,

1845 นายลิ้ม จันทรโท ,,

1846 นางอุสนี พวงพิลา ,,

1847 นางอําพร มณีขัติย ,,

1848 นายสุจริต สมศรีสุข ,,

1849 นางบุญเทียน ไชยสินธุ ,,

1850 นางสาวณีรนุช บุญเพ็ง ,,

1851 นางทองคํา ปุริตัง ,,

1852 นางปราณี วิเศษวุฒิ ,,

1853 นายธีรพล นามวงศ ,,

1854 นายภูมิธนา พวงพิลา ,,

1855 นางเจริญ ดาวสาวะ ,,

1856 นายเฉลา ไชยคํา ,,

1857 นายอํารุง จงปติยัตต ,,

1858 นางอรไท วรรณวิเชษฐ ,,

1859 นายวิชิต วรรณวิเชษฐ ,,

1860 นายประจักษ แพทยผล ,,

1861 นายเสถียร มามุข ,,

1862 นายลิ้ม จันทรโท ,,



50

ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1863 นายสงวน ปุริตัง (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1864 นายอรุณ สุพันธ ,,

1865 นางกรวรรณ วัฒนเจริญกุล ,,

1866 นายพรสิทธิ์ สิมะลี ,,

1867 นายหนูรมย ชวยพันธ ,,

1868 นางสุดสาคร ชรินทร ,,

1869 นางทรรศนันท ประเสริฐสังข ,,

1870 นางกลีบผกา สิมมาทัน ,,

1871 นางถนอม เพิ่มสินทวี ,,

1872 นายคําพลอย ศรีกุลวงษ ,,

1873 นางสาวธนวดี ลืออุติกุลวงศ ,,

1874 นายสิทธิศักดิ์ สีจวง ,,

1875 นายบัญชา ศรัทธาสุวรรณ ,,

1876 นางตู ศรีตนโพธิ์ ,,

1877 นางเอมอร ภูนอย ,,

1878 นางสงวน เกษเลิศ ,,

1879 นายบุญเพ็ง จันทศิลา ,,

1880 นางคําเติม บุบผา ,,

1881 นายสมชาย บัวใหญรักษา ,,

1882 นายวารี โคตรโยธี ,,

1883 นางธนาภา ศรีเทพย ,,

1884 นางเพ็ญศรี โคตรรักษา ,,

1885 นางสาววารุณี โฆสิททัต ,,

1886 นางบัวลอย แสงจันทรทอง ,,

1887 นายคําแสง พงษชัย ,,

1888 นางลําไพ พลภูเมือง ,,

1889 นายณรงค มูลคํา ,,

1890 นางเอ่ียม พงษชัย ,,

1891 นางบาลี จุฑานิตย ,,

1892 นางชอย หมีมะเริง ,,

1893 นางแปลง วรชินา ,,

1894 นายอุดม แกวคํากอง ,,

1895 นายประสงค จอมสําโรง ,,

1896 นางสมัย หอมสมบัติ ,,

1897 นางพิศมัย บัวใหญรักษา ,,

1898 นายกิตติศักดิ์ กิตติภักดีกุล ,,

1899 นางประยงค จันทรสีลา ,,

1900 นายโสภณ นอยสุวรรณ ,,



51

ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1901 นางสาวสิริรักษ กุหลาบทิพย (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1902 นางพวงเพชร คงเจริญกุล ,,

1903 นางสุรีรัตน เบญจประยูรศักดิ์ ,,

1904 นางไพรวัลย อุบลบาล ,,

1905 นางบวร ดาบบัง ,,

1906 นางอัมพร พาเภา ,,

1907 นางสุมาลี กองศรี ,,

1908 นางอํานวย ศิริภูมิ ,,

1909 นายสมทรง คุยกลาง ,,

1910 นางรัมภา กิมยงค ,,

1911 นายสุรชาติ อุบลบาล ,,

1912 นางสายทอง ธรรมมุลตรี ,,

1913 นายสมชัย สัตยบัณฑิต ,,

1914 นางเกศิณี ประสานศรี ,,

1915 นางไพจิตร มูลเคา ,,

1916 นางเล็ก บุตรศรี ,,

1917 นายสมาน ลีปา ,,

1918 นางณภัทร นิธินันทพร ,,

1919 นายวรวุฒิ ชมพูพาน ,,

1920 นายพินิจ รอบรู ,,

1921 นางสุกันยา จันทองออน ,,

1922 นายอิสระ คําสิงห ,,

1923 นายพุทธลักษ มณีพงษ ,,

1924 นายสมเกียรติ จันทรโสม ,,

1925 นายเลียม แสนงาม ,,

1926 นายเกษม ดวงพิมพ ,,

1927 นายอดุลย ถงสะเด็น ,,

1928 นางสมพร พลมิตร ,,

1929 นางจงกล สาผิว ,,

1930 นางวิภาวรรณ แกวลวน ,,

1931 นางทองดวง มีเมืองเกา ,,

1932 นางโสดา วันดี ,,

1933 นางยศ พิมพลับ ,,

1934 นางลันดร จันทรโสม ,,

1935 นายหนูคํา ขอยุน ,,

1936 นายบัวบาน มีเมืองเกา ,,

1937 นายสมชาย แซเลา ,,

1938 นายสราวุธ ตระกูลวังชัย ,,
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1939 นายคําบาย สอนหลุย (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1940 นายสงวน สุริฉาย ,,

1941 นางทองคํา สุริฉาย ,,

1942 นางประนอม เพ็งชัย ,,

1943 นางจารุพร สอนหลุย ,,

1944 นางสมร เหงานี ,,

1945 นายคําผาน ทิพยนาง ,,

1946 นางเจือจันทร สุวรรณโชติ ,,

1947 นางทองดี ผัวขาว ,,

1948 นายบุญถม มหามาตร ,,

1949 นางแตงออน ถากง ,,

1950 นายจอม ฟาโปรด ,,

1951 นางคําตา ศรีณรงค ,,

1952 นางมยุรี เหลืองออน ,,

1953 นางละคร ทิพยนาง ,,

1954 นางแวน วันเพ็ชร ,,

1955 นางรําเพย จิตศรชัย ,,

1956 นางฟุง จีนเมฆ ,,

1957 นางรําแพง อัตศรชัย ,,

1958 นายปยุทธ ยืนยง ,,

1959 นางดรุณี เหลืองออน ,,

1960 นายปยุทธ ยืนยง ,,

1961 นางประเทืองจิตร กัลยา ,,

1962 นายจอม ฟาโปรด ,,

1963 นางจําปา ศรีหลัก ,,

1964 นางเฉลียว เฉลิมวุฒิพงษ ,,

1965 นายวีระศักดิ์ จันชัย ,,

1966 นางนอย แสงสีเรือง ,,

1967 นายหนูฤทธิ์ ลามแขก ,,

1968 นางธิดารัตนื ชาลีมาตย ,,

1969 นายสมเจตต แสนสมจิตใจ ,,

1970 นางมะลิ สิงหสูถํ้า ,,

1971 นางดารา ศรีรักษา ,,

1972 นางกองสิน พิมพืคช ,,

1973 นายสุทธิกมล วิชาธรรม ,,

1974 นางสมพร ศรีทอง ,,

1975 นายสุระสิทธิ์ ชาลีมาตย ,,

1976 นายผดุง ศรีรักษา ,,



53

ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

1977 นายสมบัติ ประเศรษฐสุต (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

1978 นายละมัย หาริวงศ ,,

1979 นายสนิท ประเศรษฐสุต ,,

1980 นายสมศักดิ์ งามสมบัติ ,,

1981 นางบุญสนอง เพียรักษา ,,

1982 นายพรมมา นารีไผ ,,

1983 นาย กิตตินันท ลามแขก ,,

1984 นางสาวลัดดา ลามแขก ,,

1985 นางจันทิมา ลามแขก ,,

1986 นางสาวสราญรัตน บุญจวง ,,

1987 นางพิมาย ลามแขก ,,

1988 นางเพียร นารีไผ ,,

1989 นางนิตยา ขันธโพธิ์นอย ,,

1990 นายคําปลิว นามา ,,

1991 นายวัลลภ จัตุภักดิ์ ,,

1992 นายสุชีพ ศรีหงไทร ,,

1993 นายสะอาด ภูชวรรณ ,,

1994 นายบุญธรรม เพียลักษา ,,

1995 นายคําปุน ยุคง ,,

1996 นายสมนึก พลศรี ,,

1997 นายสําอางค สารีบุตร ,,

1998 นางสมบัติ ชินโชติกร ,,

1999 นางวาสนา ขอยุน ,,

2000 นายเนตร ชัยหานิจ ,,

2001 นางลุน โมหอชัย ,,

2002 นายสมาน พนมเนตร ,,

2003 นางจันทร พนมเนตร ,,

2004 นายสายัน พลหภสถิตย ,,

2005 นางบัวซอน โมหอชัย ,,

2006 นางสมบัติ ยุคง ,,

2007 นางทองยอย กาบบัวลอย ,,

2008 นางสวัด เขยนอก ,,

2009 นายสมศักดิ์ เขยนอก ,,

2010 นางนงลักษณ ชนะชัย ,,

2011 นางนาถฤดี เบาชัย ,,

2012 นางบัวฮอง วรรณชัย ,,

2013 นายโสภา ภูระวงศ ,,

2014 นางพัชรา สิมไพรี ,,
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

2015 นางทองยุน ธรรมศิลป (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

2016 นางเปลี่ยน เพิ่มพูน ,,

2017 นางสังวาล พรศรี ,,

2018 นายสวรงค หอมดวง ,,

2019 ร.ต.ต.สัมฤทธิ์ เวชกิจ ,,

2020 นางมลัย ทิมนตรี ,,

2021 นายศุภกฤษ สนิทนิตย ,,

2022 นางสาวิตรี พิมพศรี ,,

2023 นางยุพิน แสงมีคุณ ,,

2024 นางหนูไพร พลศักดิ์ ,,

2025 นางสาวสฐาปนีย อุตรนคร ,,

2026 นายหนูพันธ โคตรตาแสง ,,

2027 นางสุภาศินี สงวนตนกัลยา ,,

2028 นายสุรพงศ ใจเมือง ,,

2029 นางบุญธรรม วัฒโน ,,

2030 นายเวทย เบาชัย ,,

2031 นายเลิศ กันชื้น ,,

2032 นางสาวสงกรานต ซ่ือตรง ,,

2033 นายสุภฤกษ สุภธีระ ,,

2034 นางนงเยาว ศรีแสง ,,

2035 นางพูลสุข วงศย้ิม ,,

2036 นางสรวีย สังสิทธิสวัสดิ์ ,,

2037 นางดวงใจ อุทัยทัพ ,,

2038 นางเสาวนิตย ซานสุข ,,

2039 นางเจียมจิตร แสนอาจ ,,

2040 นางจาระนัย สุขประเสริฐ ,,

2041 นายประมวล ลาภทวี ,,

2042 นางลักขณา ลาภทวี ,,

2043 นางยงเยาว ศรีแสง ,,

2044 นางพาน ประภาเวสังข ,,

2045 นางรักทวิด ไชยราช ,,

2046 นายวรพจน ประภาสมุทร ,,

2047 นางภาน ประภาเวสังข ,,

2048 นายสุจิน เจริญสกุลวนิชย ,,

2049 พ.ต.ท.อนันต ตั้งใจ ,,

2050 นางตอย ดานจง ,,

2051 นางปราณี ไชยราช ,,

2052 นายชาญณรงค กรมภักดี ,,



55

ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

2053 นางสาวกัลยา นามคํามี (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

2054 นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน ,,

2055 นางสิริกร ชวยหาร ,,

2056 นางสุบิน โชคคุรงค ,,

2057 นางทองหลาง เมืองสาวะถี ,,

2058 นางทองเหรียญ เทียบพระ ,,

2059 นางสาววรารักษ ฤทธิ์กระโทก ,,

2060 นายเซ็ง ดวงทองมา ,,

2061 นางดาวเรือน เพียราษฎร ,,

2062 นายถาวร หลาประเสริฐ ,,

2063 นางทองใบ สุวรรณรงณ ,,

2064 นายสมาน หมื่นสา ,,

2065 นางเสาวนีย มหาวีระ ,,

2066 นางสมบูรณ แกวบับภา ,,

2067 นางสําราญ หมื่นสา ,,

2068 นางดาหวัน วงศอินทรจันทร ,,

2069 นายเทียบ ชูศรี ,,

2070 นายเสมียน เทียบพระ ,,

2071 นายสมเกียรติ ฤทธี ,,

2072 นายบุญตา ธรรมบุตร ,,

2073 นางทองอินทร กรไชยา ,,

2074 นางปรียา อุลยแสง ,,

2075 นางสาวบัวลอย เสาสิงห ,,

2076 นางสมัย เรืองบุญ ,,

2077 พ.ต.ท.วิทยา อิมทรผล ,,

2078 นางนิภาพร เต็งตั่งรัมย ,,

2079 นางสาวพัชรา เนื่องมหา ,,

2080 นางคํากลิ้ง นัทธี ,,

2081 นายสมพร เหลาชัย ,,

2082 นางสาวมณีรัตน ขุนก้ัน ,,

2083 นายแดง ชัยสน ,,

2084 นายวัฒนา เหลาชัย ,,

2085 นางสาวอารีรัตน พิมพา ,,

2086 นางสาวสุดาทิพย ภูเพชร ,,

2087 นางสาวมาลิษา ธนะสีมา ,,

2088 นางเล็ก พรมนัด ,,

2089 นางบรรเลิง โยธาธรรม ,,

2090 นายเคน สอนนอก ,,
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

2091 นายสําลี ศรีเจริญ (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

2092 นายสําราญ ภูภิรมย ,,

2093 นายวิจักขณ พิมพะนิตย ,,

2094 นายเมธี คุณทะวงษ ,,

2095 นายสุเมธ วงษโก ,,

2096 นางไพทูลย ทรงสังข ,,

2097 นายชาติชาย พิมพศรี ,,

2098 นายยอด โสทอง ,,

2099 นายเกษม แกนทิพย ,,

2100 นายสํารวย พร้ัวโพธิ์ ,,

2101 นายคําพันธ แพนพา ,,

2102 นายเคน ศรีมาพล ,,

2103 นายมรกต ชมจินดา ,,

2104 นางขํามะลา อินทรีย ,,

2105 นางคมคาย นามวงษา ,,

2106 นางไมตรี อัฑฒพงศพิเชฎฐ ,,

2107 นางเขมษร สุนทรชัย ,,

2108 นายทองชุน สุวรรณคํา ,,

2109 นายสุรเชษฐ สรางการนอก ,,

2110 นางสาวอัมรา พร้ัวโพธิ์ ,,

2111 นายนิธิศ ตรเชยกุล ,,

2112 นายสุเทพ นามวิเศษ ,,

2113 นายเสนีย พลมุก ,,

2114 นายขจร นาชัยลอง ,,

2115 นายราชัย จันหัวโทน ,,

2116 นางปฐมพร พันธตะเภา ,,

2117 นางทับทิม บุษราคัม ,,

2118 นายสุวิทย ทองธรรมชาติ ,,

2119 นางสมเดือน คําแพง ,,

2120 นางหนูเอ่ียม อรรคฮาต ,,

2121 นางเยาวนา นิลคูหา ,,

2122 นายธน อุดมธนานันต ,,

2123 นางสาวปนหทัย อุดมธนานันต ,,

2124 นายสุวิธา สายโพธิ์ ,,

2125 นางประนอม ทรงพุทธิ์ ,,

2126 นางร่ืนจิต เกสะวัฒนะ ,,

2127 นางสาวระวีวรรณ วีระพลพันธุ ,,

2128 นางลําไย จันทรเสี่ยน ,,
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

2129 นายเฉลิมชัย จิตตะยโศธร (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

2130 นางสาวเอ่ียมจิต ปตทุมมา ,,

2131 นางนิทยา ภูพาลชื่น ,,

2132 นายสุริยัน คุณนาม ,,

2133 นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวี ,,

2134 นางสุรนารี ออนชอย ,,

2135 นางสุรีย มาลี ,,

2136 นางวาสนา จันทนา ,,

2137 นางนงเยาว ขันธเครือ ,,

2138 นายชูชาติ สุทธิบุตร ,,

2139 นายคมสัน พิมสวรรค ,,

2140 นางตุ ปงยศ ,,

2141 นายสมบุญ นายสมบุญ  ชางโม ,,

2142 นางอรวรรณ งามนิรัตน ,,

2143 นายพินิจ ศรีหานู ,,

2144 นางทรัพยทวี ลามแขก ,,

2145 นายธวัชชัย ทวงพูนพัฒนากุล ,,

2146 นายเปรมชัย สิทธิวิกรัย ,,

2147 นายถาวร ชัยศิริถาวรกุล ,,

2148 นายสันติพงษ แดงวิชัย ,,

2149 นายชวานนท ปงยศ ,,

2150 นายไพศาล ผิวขาว ,,

2151 นายรัชต ธิยารัตน ,,

2152 นางประทีป วิริยเวช ,,

2153 นายอาณัติ สีหวัฒนะ ,,

2154 นายพงษกร ศิริรักษ ,,

2155 นายสมเพชร ปอมสุวรรณ ,,

2156 นายฉออน ความมั่น ,,

2157 นางละเอียด ทองยัง ,,

2158 นางสาวสาวิตรี จันทะโชติ ,,

2159 นางพิศมัย สัตนันท ,,

2160 นางเลื้อน สําราญ ,,

2161 นางสมหมาย ความมั่น ,,

2162 นางบุญรวม โชคชัย ,,

2163 นางสวัสดิ์ นามขันตรี ,,

2164 นางสุคนธ อยูยุติ ,,

2165 นางสายอดุลย โงะบุดดา ,,

2166 นางนิตยา ตุลากรรณ ,,
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

2167 นางธีระดาวัน พรรณขาม (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

2168 นางสาวอรวรรณ แสนศิลา ,,

2169 นายวีระพล แกวมะ ,,

2170 นางอําพร เชื้อสีดา ,,

2171 นางวาสนา อภินาคพงศ ,,

2172 นางเพชร ความมั่น ,,

2173 นางสาวจรัสศรี วิเศษวุฒิ ,,

2174 นายธนกฤษ อ้ึงเจริญ ,,

2175 นายสมชาย คารมกลาง ,,

2176 นายสมชาย กลึงกลาง ,,

2177 นายสามารถ มุงสูงเนิน ,,

2178 นางรฐา พานรอง ,,

2179 นายสมหมาย ปนประเสริฐ ,,

2180 นายสมศักดิ์ กลึงกลาง ,,

2181 นางสาววรรณนิภา กลึงกลาง ,,

2182 นางวิชชุพร อ้ิมพัฒน ,,

2183 นายดวง มุงสูงเนิน ,,

2184 นางสาวอารีรันตน เกรียงไกรนาวิน ,,

2185 นางสาวตุย ปนประเสริฐ ,,

2186 นางสมศรี ปนประเสริฐ ,,

2187 นางสาวยุภาพร ศรีทองหลาง ,,

2188 นายสุวิทย นันกาสี ,,

2189 นางพวงเพ็ช คําทองพะเนาว ,,

2190 นางสมควร เลี๊ยบประเสริฐ ,,

2191 นางเอ่ียม สัมฤทธิ์ ,,

2192 นายอดิศักดิ์ กระแสร ,,

2193 นายสงวน สัมฤทธิ์ ,,

2194 นายคําจันทร เทียบจันทร ,,

2195 นายสําเนียง วงศขุมเงิน ,,

2196 นายวฤทธิ์ กัณหา ,,

2197 นายธนพัฒน กัณหา ,,

2198 นางสาวชญาภา ปญญาโรจน ,,

2199 นายบุญเรือง ปญญาโรจน ,,

2200 นางอรามศรี ดาราษฎร ,,

2201 นางสาวธัญญษรัตน ขันอาษา ,,

2202 นายคะนอง หมื่นพรม ,,

2203 นางสาวพอง พงษสระพัง ,,

2204 นางฉวีวรรณ นราธร ,,
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ลําดับที่ ตําแหนงในสัดสวน

บัญชีแนบทายประกาศเทศบาลนครขอนแกน 

เร่ือง สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ช่ือ - สกุล

2205 นางสมบัติ ชนะพลพิทักษ (สัดสวนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร)

2206 นางสุวรรณ เบญจศิล ,,

2207 นางสาวอุบล มูลมัง ,,

2208 นางเฮื้อน มูลสาร ,,

2209 นางขวัญมา อาจวิชัย ,,

2210 นางขนิษฐา ปญญาโรจน ,,

2211 นางแพง หมื่นพรม ,,

2212 นางเอมอร สัมฤทธิ์ ,,

2213 นางสุนิษา กุมภวงษ ,,

2214 นางจันทรเพ็ญ ศิริคําเพ็ง ,,
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