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เขต   1 ชุมชน  ดอนหญ้านาง 3

ลาํดบัที� ชื�อ - สกลุ ตาํแหน่งในสัดส่วน

1 ดร.จนัทนภา   แสวงการ สมาชิกสภาเทศบาล

2 คุณวรินทร์พร   ณิชาภทัร์นารากุล สมาชิกสภาเทศบาล

3 นายประวทิย ์  พนัธ์ุพฒัน์ ประธานชุมชน

4 นายขวญัชยั   สนัติแสงทอง หวัหนา้ส่วนราชการหรือตวัแทนราชการ/รัฐวสิาหกิจ

5 นางประทิน   สุทธิประภา กรรมการชุมชน

6 นางสรธร   ชาํนาญกลาง กรรมการชุมชน

7 คุณวชิรา   แมน้ศิริ กรรมการชุมชน

8 นางดาหวนั   ทองวเิศษ กรรมการชุมชน

9 นายฉลอง   ศิริสาํราญ กรรมการชุมชน

10 นายประเดิมชยั   พงษสุ์วรรณ กรรมการชุมชน

11 นางกาญจนา   แจง้คาํ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นางอนงค ์  หอสกุลไท อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

13 นางอรุณ   ศิริวงษ์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

14 นางบวัผนั   นวลงอ้ง อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

15 นายสมชาย   ทาสีทอง อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อป.พร.)

16 นายหวด   หาญหนองบวั คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

17 นางยวุภา   แกว้สุพรรณ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

18 นางอรทยั   วงษชยัเพง็ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

19 นายสวาสดิ�   บวัพวงชน ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

20 นายสุรศกัดิ�   เพรชนาค ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

21 นายประมวล  เสรีพล ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

22 นายเศกสิทธิ  ทา้วนิล อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

23 นางเนืองนิตร  ทา้วนิล อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

24 นายกิตติศกัดิ�   ผาบชมภู อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

25 นายสุนทร เพรชนาค อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

26 นายเจริญ  อ่อนหลา้ อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

27 นายบุญสงค ์ ถูสมบติั อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดบัชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561- 2564
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28 ด.ต.ทรัพย ์ ศรีชาติ อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

29 นางบวัเรือน  พาวงัหิน อาสาพฒันาชุมชน ฯลฯ

30 นางแพง  พีเกาะ สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

31 นายอุบล  นวลงอ้ง สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

32 นางกาญจนา  อคัวโยคิน (สดัส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

33 นางสมถวลิ คงสิมา ,,

34 นางแดง   ดรนอ้ยโม้ ,,

35 นางชม  ราชภกัดี ,,

36 น.ส.ผสุดี   คาํบุสย์ ,,

37 นางทศันีย ์ คาํบึงกลาง ,,

38 นางสุนีย ์ศรีศกัดา ,,

39 นายไพทูลย ์แกว้สุพรรณ ,,

40 นางอาํพร แมน้ศิริ ,,

41 นายสวาท บุบพิ ,,

42 น.ส.ลุน  พรมลี ,,

43 น.ส.พรทิพย ์คาํชยั ,,

44 นางวนั  เถราวตัร ,,

45 นายประภาส   ตรีช่วย ,,

46 นายวชิระ แมน้ศิริ ,,

47 นาง พนิตนาฏ ยทุธโย ,,

48 นางยพุา  ภารสวสัดิ� ,,

49 นายวเิชษฐ ์จาํเนียร ,,

50 นางสมหวงั   ศิริสาํราญ ,,

51 น.ส.สุธาสินี   แจ่มศรี ,,

52 นางเสาวนีย ์ศรีสุพรรณ ,,

53 นายสมพิตร ผาบชมภู ,,

54 นางสุภาณี   ศรีลบัชา้ย ,,
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55 พ.ต.ต.วรีะ   ศรีลบัชา้ย (สดัส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

56 นายสุรีย ์  ศรีชะตา ,,

57 นายทองแดง   นิยมจนัทร์ ,,

58 นางคาํดี    จรนิเทศ ,,
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