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เขต 2 ชุมชน บะขาม

ลาํดับที� ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นางจารุณี  สุตะชา ประธานชุมชน

2 นางแถว สุดวไิล กรรมการชุมชน

3 นายต๋อง ศรีทดัจนัทา กรรมการชุมชน

4 นางสมร กาญจนสอน กรรมการชุมชน

5 นายบุญเพง็  ภูธร กรรมการชุมชน

6 นางทอง  จาํปางาม กรรมการชุมชน

7 นางทศันีย ์ พุม่บวั กรรมการชุมชน

8 นางทองยอด  ใจดี อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

9 นางสาวกมลทิพย์ พลูพิพฒัน์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางขวญัทิพย ์ อุมะวรรณ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นางสมยั  คาํโดด อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นางลาํดวน  ชาญเชาว์ (สัดส่วนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

13 นางดุษฎี  ทองถํ�านาค

14 นางวรวรรณ  ไชยศรี ,,

15 นางทศันีย ์ พุม่บวั ,,

16 นางมณีรัตน์  ลิ�มเจริญ ,,

17 นายจวน ทองสุข ,,

18 นางสาวนุ่ม  ขอคลื�นกลาง ,,

19 นายไพบูลย ์ ภูธร ,,

20 นางอนงค์ จนัทหาร ,,

21 นางบงัอร ถาปาบุตร ,,

22 นายศรี  สอนบุญมา ,,

23 นายไตรทศ เงินเจริญ ,,

24 นางคาํแกว้ แซ่ตั�ง ,,

25 นางเครือวรรณ์ ภูธร ,,

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

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

ชื�อ - สกุล
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26 นางคาํนาง ไชยสงค์ (สัดส่วนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

27 นางเถิง แปนเมือง ,,

28 นางพลูสุข พลสิม ,,

29 นายสุรชยั ยอดยิ�ง ,,

30 นายสมุห์ กาญจนสอน ,,

31 นายเสถียร สิงห์โสภา ,,

32 นางบุญมี  อยัจกัร ,,

33 นางทอง  จาํปางาม ,,

34 นางสาวนิลาวรรณ  ขอคลื�นกลาง ,,

35 นางบวับาน ศรีหนองบวั ,,

36 นางอรุณเลิศ ทองถํ�านาค ,,

37 นางบุ  คาํโดด ,,

38 นางสาวสุภารักษ ์ ขอคลื�นกลาง ,,

39 นายจกัรกฤษ วงเดชมงคล ,,

40 นายสมศกัดิ� ทรรศนภูมิ ,,

41 นายสงวน  ภาดี ,,

42 นายณะรงยา อุสาพรม ,,

43 นายเที�ยง จาํปางาม ,,

44 นางอุไร สุดวไิล ,,

45 นางสนม ไชยสุข ,,

46 นางกญัจนา อนัทะชยั ,,

47 นางวรา  ลางคุลานนท์ ,,

48 นายบุญทนั สิงห์ภูธร ,,

49 นายประหยดั ประทุมรัตน์ ,,

50 นายสมนึก เส็งสุข ,,
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51 นางจงรักษ์ ผาบุญมา (สัดส่วนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

52 นางสอิ�ง  ภูธร ,,

53 นายพงศกร ทองจนัทร์ ,,

54 นายณรงค์ สิงห์สกุล ,,

55 นายสมเกียรติ สะตะ ,,

56 นางแต๋ว  กนักาํแหง ,,

57 นางสาวพิมพน์ภสั เนื�องเสวก ,,

58 นางมาลยั สิงห์ภูธร ,,

59 นางสาวติ�ม  ชอบเกตุ ,,

60 นางคูณ ไกรยราช ,,

61 นางจตุพร  ฤทธิ� ธรรมกุล ,,
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