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เขต 1 ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข

ลาํดบัที� ชื�อ - สกลุ ตาํแหน่งในสัดส่วน

1 นายมานพ  หวงัสวสัดิ� โอฬาร สมาชิกสภาเทศบาล

2 นายสุภชยั  วงษจ์าํลอง ประธานชุมชน

3 นายสุเมธ  อุทยันูน กรรมการชุมชน

4 นางทองแดง  รัตนศรีภูมิ กรรมการชุมชน

5 นางสินทร  รักษาราษฎร์ กรรมการชุมชน

6 นายสมบติั  โทแสง กรรมการชุมชน

7 นายเชิดชยั  วาโราย กรรมการชุมชน

8 นายมงคล  นครชยั กรรมการชุมชน

9 นางพทัธนนัท ์ ลิ�มพานิชย์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางชะโลม  ลีลาวงศานนท์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นางโสภี  อุดมศรีวฒันา อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นางชะมา้ย  จนัทร์พิทกัษ์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

13 นายวเิชียร  ดอนชยั อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)

14 น.ส.สสัวดี  รอดเกิด กลุ่มอาชีพ 

15 นางสุนนัทา  วงษจ์าํลอง กลุ่มอาชีพ 

16 นายสมควร  ปิ� นแกว้ กลุ่มอาชีพ 

17 นายณชัพล  ลิ�มพานิช กลุ่มอาชีพ 

18 นายบุญชนะ  บุญตรัง กลุ่มอาชีพ 

19 น.ส.ภทัรภร  ฉามารัตน์ กลุ่มอาชีพ 

20 น.ส.โอภา  ศิริมโนภิเชษฐ์ กลุ่มอาชีพ 

21 นางฤดีพร  โสเมือง กลุ่มอาชีพ 

22 นางสุทธินนัท ์ ตนัเชาวลิต กลุ่มอาชีพ 

23 นางสุวรรณี  ถนอมวงษ์ กลุ่มอาชีพ 

24 นางมุก  วงศต์ระกูล ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

25 นายทว ี ปรีชาดิเรก ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

26 นายยรรยง  โสเมือง ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

27 นายพรศกัดิ�   ตนัเชาวลิต ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

28 น.ส.นิชาภา  วงษจ์าํลอง อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

29 นายเดช  ปทุมโคตร อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดบัชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
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30 น.ส.กรวรา  จนัทร์พิทกัษ์ อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

31 น.ส.ภาสินีย ์ โสเมือง อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

32 น.ส.ณฐัวดี  โสเมือง อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

33 น.ส.ศิริญาภรณ์  ถนอมวาปี อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

34 นางทองขนัธ์  ไทยเสถียร อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

35 นายพจน์  กิตติมงคล อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

36 นางจูล  สนธิเจริญ อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

37 นางสมพิศ  พนมเทียน สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

38 นางส่อยมว้ย  แซ่ตั�ง สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

39 นางสมพร  แซ่อือ สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

40 นางนภาพร  ดิลกกลัยากุล สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

41 นายสรวฒิุ  จนัทร์พิทกัษ์ องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การลงทุนฯ

42 นางจารุภา  ขนัธิกุล องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การลงทุนฯ

43 นายยูล่ง้  ศรีทรัพยย์งศิน องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การลงทุนฯ

44 น.ส.นงเยาว ์ สุพฒันะพงศ์ องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การลงทุนฯ

45 นางภิญญดา  พิมพแ์พทย์ องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การลงทุนฯ

46 นายชยัพร  คาํวลิยัศกัดิ� สื�อมวลชน

47 นายยอดดวง  วงศพ์นารักษ์ สื�อมวลชน

48 นางทศันีย ์ทพัโยธา (สดัส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

49 นางลสัวดี วงษจ์าํลอง ,,

50 นายทรงคุณ รักษาราษฎร์ ,,

51 นางสายสุวรรรณ แซ่นิ�ม ,,

52 นายธาํรง ทิวทอง ,,

53  นายจิราวฒัน์ พชัรสิริเศรษฐ ,,

54 นายบริพตัร พานิชยานุบาล ,,

55 นางจุฑามณี พานิชยานุบาล ,,

56 นางพิมพาภรณ์ ตนัติววิฒันไชย ,,

57 นายสุภชยั จรรยาวทิย์ ,,

58 น.ส.สมศรี จรรยาวทิย์ ,,
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59 น.ส.อุไรภรณ์ รัตนพงษเ์ลขา (สดัส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

60 นายณชัพล โฆษะวสุิทธิ� ,,

61 นางพิมลวรรณ โฆษะวสุิทธิ� ,,

62 นางเรียว ทองแสง ,,

63 นางศิริพร สวสัดิ� ปรุ ,,

64 นายบุญชนะ ตรังวนั ,,

65 นางสุนีพร พิมลลกัขณากุล ,,
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