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เขต 2 ชุมชน หน้า ร.พ.ศูนย์

ลาํดับที� ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นายบรรพรต            เหลืองอุบล ประธานชุมชน

2 นายแพทยช์าญชยั จนัทร์วรชยักุล ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น

3 นายโปร่งวทิย์ ลิ�มตระกลู ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคนิคขอนแก่น

4 นางสาวกนัตินนัท์ แสนทาํนา ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา(หญิง)

5 ร.ต.ท.วทิิตย ์              จนัทร์โฮง กรรมการชุมชน

6 นายสง่า                     บวักอง กรรมการชุมชน

7 นางสาวสุภาพ      วรานุชพิทกัษ์ กรรมการชุมชน

8 นายสนิท                 พิรุณ กรรมการชุมชน

9 นางสังขท์อง           แคว้นดอนฉิม กรรมการชุมชน

10 นายไพโรจน์           มหามาตย์ กรรมการชุมชน

11 นางเปรมยดุา           กาญจนรัชต์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นายบุญ                    กอ้มอ่อน อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

13 นางรําไพ                แสงโฮง อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

14 นางสาวสมควร            สิงห์ขวา อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

15 นางวภิาดา นามโสม คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

16 นางเลิง                   ตูค้มัภีร์ ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

17 นายชารี                  ผดุผอ่ง (สัดส่วนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

18 นางนิรมล              ทองมี ,,

19 นางจนัทร์เพญ็     ทาระพนัธ์ ,,

20 นายเขม็มา แดนดี ,,

21 นางเพญ็ศรี           ภู่ขจร ,,

22 นายเสถียร            ศรีบุญตา ,,

23 นายบุรินทร์          นามโสม ,,

24 นายสวน              สิงห์ทอง ,,

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564

ชื�อ - สกุล
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25 นางทองไหล      พานใต้ (สัดส่วนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

26 นางบาํเพญ็        ชนะบาํรุง ,,

27 นายรักษา           บุผาแสง ,,

28 นายยทุธกร          ภกัดีปัญญา ,,

29 นางละมยั           ดาทุมมา ,,

30 นางศิริมา           สิงห์คาํป้อง ,,

31 นายจรูญ              วทิยากร ,,

32 นายชยัยงค ์        ศรีอิสาน ,,

33 นางไพรินทร์ แสงดาว ,,

34 นางจุฑามาศ ข่วงสิมมา ,,

35 นางวลิยั เหลืองอุบล ,,

36 นางพนัทิพา เหลืองอุบล ,,

37 นางกรองแกว้ ศิริภกัดิ� ,,

38 นางรําไพ                ทาํดา ,,

39 นางผอ่งศรี ทองอ่อน ,,

40 นายทองพนู สิงห์ทอง ,,

41 นายวฑูิรย์ สิงห์คาํป้อง ,,

42 ร.ต.ท.ยทุธพนัธ์ สมบติั ,,

43 นางสร้อย ผดุผอ่ง ,,

44 นางสาวโฉมกิต ศรีประเสริฐ ,,

45 นายเฉลิม สารบณัฑิตกุล ,,

46 นางคาํไพร นามวงษ์ ,,

47 นายหดั                อรัญญปักษ์ ,,

48 นางฉววีรรณ        เหลืองรัตนา ,,

49 นางหนู                  สิงห์ทอง ,,
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50 นายพิมล               ทองจนัทร์ (สัดส่วนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

51 นางสุกญัญา          จนัทร์โฮง ,,

52 นางลดัดา นาคราช ,,

53 นายอาํนวย          แสงดาว ,,

54 นางอาภา             ผานิล ,,

55 นางวรรณิกา         ศุทธชยั ,,

56 นายจกัรพงษ ์         ศรีพงษว์วิฒัน์ ,,

57 นายชยัยา               กณัหา ,,

58 นางพิสมยั             พินแกว้ ,,
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