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เขต   1 ชุมชน  ดอนหญ้านาง2

ลาํดบัที� ชื�อ - สกลุ ตาํแหน่งในสัดส่วน

1 นายเหรียญ  ประจนัตะเสน ประธานชุมชน

2 นาง จินตนา เตกฉตัร กรรมการชุมชน

3 นางสวงิ  จาํปางาน กรรมการชุมชน

4 นางสุภาพ  แสงประสิทธิ� กรรมการชุมชน

5 นางสมนึก  เพรชนาค กรรมการชุมชน

6 นางสมถวลิ  ตาชู กรรมการชุมชน

7 นางเพญ็ศรี  อมรรัตนวรรณ กรรมการชุมชน

8 นางเดือน  เผื�อนคา อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

9 นายสงัวาลย ์ สอนผา อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางสาํรวย  วุน่ชีลอง คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

11 นายวนัรัฐ  มะโนเยน็ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

12 นางอมัพร  ทา้วนิล กลุ่มอาชีพ 

13 นางบวั  สรรพวฒิุ กลุ่มอาชีพ 

14 นางวนั  ทองดีเขียว กลุ่มอาชีพ 

15 นางสมบติั  จาํปางาม กลุ่มอาชีพ 

16 นางสุมะลิ  เซืองทึก กลุ่มอาชีพ 

17 นางปาริชาติ  สิทธิเกษร กลุ่มอาชีพ 

18 นายมานนิต เนตรพระ กลุ่มอาชีพ 

19 นายน็อม  สวสัวงค์ ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

20 นายมานิตย ์ สพัวฒิุ ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

21 นายเลือน  ประจนัตะเสน ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

22 นายสาํรอง  ทองดีเขียว อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

23 นายณรงค ์ เพรชนาด อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

24 นายจนั  ทองดีเขียว สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

25 นางอุไร  บุตรพุธ สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

26 นางเดือน  เผือนดุ สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

27 นายสุขสวสัดิ�   ขจรพิพฒัน์ (สดัส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

28 นายอาํนวย  พรหมจนัทร์ ,,

29 นายเฉลิมพร  มาตยค์าํ ,,

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดบัชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
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30 นางปวณีา  สุพิพิน (สดัส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

31 นางอุไรวรรณ  บุตรพุฒ ,,

32 นายเลื�อน  ประจนัตะเสน ,,

33 นางกงจนัทร์  ชนเหลือ ,,

34 นางอญัชลี  กลอนโพธิ� ,,

35 นายต่าย  ลิ�มประเสริฐ ,,

36 นายบุญมา  จิรารักษ์ ,,

37 นาย รัตนะ ไชยชนะ ,,

38 นาง กญัญาพชัร บวัสกุล ,,

39 นาง มนสั ขาวมหาไชย ,,

40 นาง วลิาวณัย ์พุมพาน ,,

41 นาง ศศิธร ชลิตอมรบุญ ,,

42 นาง จาํเรียง สุกุมาลย์ ,,

43 นางสมบติั  ผากบงั ,,

44 นางบุญนอ้ม  สุกรชยั ,,

45 นายวบูิลย ์ โมแยม้ ,,

46 นางรัชนี  กลมเกลา ,,

47 นางอนัทิวา  พรมพิมพ์ ,,

48 ร.อ.ฉตัร  ควาบสะนอ้ย ,,

49 นางวรวภิา  ทนนัชยับุตร ,,

50 ร.ต.เจริญ  นาวลัย์ ,,

51 นางแสงจนั  วชิยัดิษฐ์ ,,

52 นางประนต ตุ่นป่า ,,

53 นาง จาํเนียง แสงนา ,,

54 นาง ใจทิพย ์อนัภกัดี ,,

55 นาง ตุ ๊ สุขวชิยั ,,

56 นาง วชัรี ชยัเสนา ,,

57 นาง แสงจนัทร์ ชยัวศิิษฎ์ ,,

58 นายพนม  เพชรนาค ,,
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59 น.ส. จิตรา  เจริญสุข (สดัส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

60 น.ส. ปูชิตา พระลบัรักษา ,,

61 น.ส. สวาท จาํปางาม ,,

62 น.ส. สุดา ประเวเฆ ,,

63 น.ส. ววภิา สวนอ่อน ,,

64 น.ส. ปิยวดี โปรษยะบุตร ,,

65 นาย อคัรินทร์ ทองดี ,,

66 นาย กิตติ�   นวลสุธา ,,

67 นาย มานิตย ์สรรพวธุ ,,

68 น.ส. โอลิตา้  แกว้ปัดชา ,,
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