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เขต 1 ชุมชนเทพารักษ์ตอน 5

ลาํดบัที� ชื�อ - สกลุ ตาํแหน่งในสัดส่วน

1 นายจิตติ  เชิดชู ประธานชุมชน

2 นายปาน  หมูสี กรรมการชุมชน

3 นายประดิษฐ ์ แกว้บบัภา กรรมการชุมชน

4 นายไสว  ทศัคร กรรมการชุมชน

5 นายณรงฤทธิ�   หมูสี กรรมการชุมชน

6 นางทองยอ้ย  วงษา กรรมการชุมชน

7 นางกอบกูล  หมั�นสาร กรรมการชุมชน

8 นางอุทุมพร  ศรีไชย อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

9 นางยม  แอแดง อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางพิมลพร  อุม้สิน อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 น.ส.รุ่งนภา  ตาสวา่ง อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นายสุเทพ  อุดอาด อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)

13 นางคาํมูล  แกว้บบัภา อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)

14 นายบุตรศรี   เผน็ณรงค์ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)

15 นายประสิทธฺ  ชินบุตร อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)

16 นางคาํซาว  อินกณัหา คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

17 นางมะลยัพร  อินธวง คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

18 นางดวงจนัทร์  โสนาชยั คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

19 นายประดิษฐ ์ เพง็ฟู คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

20 นางอุลยั  ขนัธวธุ กลุ่มอาชีพ 

21 นางไพศรี  โพธิ� ศรี กลุ่มอาชีพ 

22 นางเสน่ห์  ศรีวชิา กลุ่มอาชีพ 

23 นางนิยม  ขนัธวธุ กลุ่มอาชีพ 

24 นางบุญเพง็  ศรีป่า กลุ่มอาชีพ 

25 นางสมจิต  เยาวนารถ กลุ่มอาชีพ 

26 นายฉลอง  คุณทอง กลุ่มอาชีพ 

27 นางทองเพชร  สิงห์เรืองพล กลุ่มอาชีพ 

28 นางบวัเรียน  อรพล กลุ่มอาชีพ 

29 น.ส.เอือมเดือน  นวลบุดี กลุ่มอาชีพ 

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดบัชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
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30 อาจารย ์อภิญญา  วงการดี ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

31 พต.สมจิตร  หนุนนดั ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

32 อาจารยว์รรณการ  สุรเสียง ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

33 นายอุดม  มาจนัทร์แดง ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

34 นางทองสุข  สิงเมืองพล อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

35 น.ส.อมรัตน์  ทบับุญ อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

36 น.ส.ทิพวรรณ  ศรีคาํ อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

37 น.ส.นกยงู  ทศัดร อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

38 น.ส.วไิลวรรณ  อุดอาด อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

39 นางสงวน  อุ่นฝาง อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

40 นายภกัดี  สิทธิโชติ อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

41 นางบวัภา  นามยา อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

42 นายประสิทธิ  มนูธรรม อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

43 นางเอมอร  อินกนัหา อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

44 นางเปรีย  ยนิมะเริง สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

45 นางสงดั  ฟ้าคะนอง สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

46 นางเพชร  วงกลาง สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

47 นายถนอม  ชินอนั สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

48 นางสมควร  ชิดทอง  องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การลงทุนฯ

49 นายโสวตั  จนัทร์ศรีรัตน์ องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การลงทุนฯ

50 นางสมบูรณ์  ทิหมื�นไลย์ องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การลงทุนฯ

51 นายวทิยา  ศรีคาํ องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การลงทุนฯ

52 นางณรงค ์ ศรีคาํ องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การลงทุนฯ

53 นายสุภกร  แซ่จิว (สดัส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

54 นายมงคล  เชิดชู ,,

55 นายสหรัตร  จนัศรีรัต ,,

56 นายกิตติพงษ ์ ศรศกัดา ,,

57 นายสุขสนั  ศรีวชิา ,,

58 นางสุมาลี  วฒิุเชาว ,,
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59 นางเมียน หวงัพลกลาง (สดัส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

60 นางพนมไพร  หมูสี ,,

61 นายสมรักษ  ชินบุตร ,,

62 นายหสั  คาํภามิง ,,

63 นางรัตนยพุาตา  ดาหลง ,,
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