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เขต 3 ชุมชนแก่นนคร

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 ร.ต.ต.สนั�น  เปือยศรี ประธานชุมชน

2 ดร.วรีะเดช  ซาตา ผูอ้าํนวยการโรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั

3 นายพินิจ  จุลสาสนะ กรรมการชุมชน

4 นายสิทธิพงษ ์ ชื�นบุญเพิ�ม กรรมการชุมชน

5 นายเสมอ  คุยกลาง กรรมการชุมชน

6 นายสถิต  เพชรภูเขียว กรรมการชุมชน

7 นางณิชาภา กรหมื�นศรี กรรมการชุมชน

8 นางเกศนี  ศิลพรสมบติั กรรมการชุมชน

9 นางสุพรรณี  วทิยาบาํรุง อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางนวล  แจ่มใส อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นางสง่า  กองพลพรหม อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นางสวง  ม่วงกลาง อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

13 นางศิริพร  วรีะพฒันพรรณ คณะกรรมการกองทุน

14 นายวชิยั   ปุ้งทอง คณะกรรมการกองทุน

15 นายสมจิตร  สัสดีไกรสร คณะกรรมการกองทุน

16 นายมีชยั  สิงห์สุวรรณ คณะกรรมการกองทุน

17 นางนภาพร  โกจารยศ์รี ผูท้รงคุณวฒิุ

18 นายเปลี�ยน  แจ่มใส ผูท้รงคุณวฒิุ

19 นางบุญมาก  ชาํนาญ ผูท้รงคุณวฒิุ

20 ดร.พรชยั  ลือวลิยั ผูท้รงคุณวฒิุ

21 นายพยนต ์ พิมพแ์กว้ อาสาพฒันาชุมชน

22 นางสุกญัยา  เพชรภูเขียว อาสาพฒันาชุมชน

23 นางสุรางค ์ กาบุตร อาสาพฒันาชุมชน

24 นางสวย   เปือยศรี อาสาพฒันาชุมชน

25 นายคาํพนัธ์  กองพลพรหม อาสาพฒันาชุมชน

26 นางเตือนใจ  สุวรรณหงษ์ อาสาพฒันาชุมชน

27 นายประสาทพร  ทาหลง อาสาพฒันาชุมชน

28 นายชื�น  สัสดีไกรสร อาสาพฒันาชุมชน

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
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29 นางจิราวรรณ  อมูลราช อาสาพฒันาชุมชน

30 นางอรพรรณ  เจนจดัการ อาสาพฒันาชุมชน

31 นางสุพรรณ  วทิยาบาํรุง สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

32 นางหวนิ  เนียมจกัโถน สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

33 นางสวง  ม่วงกลาง สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

34 นางคาํปาว  วชิาโคตร (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

35 นางอภยั  กาหลง ,,

36 นายทองแดง  มีธรรม ,,

37 นายพิชิต  โนนทนวงษ์ ,,

38 นายสมบติั  แจ่มกระจ่าง ,,

39 นายชนศกัดิ�   สุขหงษท์อง ,,

40 นายวริะพล  ฝ่ายจาํปา ,,

41 นายสุภลกัษณ์  สุกุมาลย์ ,,

42 นางแดง  สัสดีไกรสร ,,

43 น.ส.สุรางรัตน์ เปือยศรี ,,

44 นางวรัญญา  ธีรศกัดิ� วรากุล ,,

45 นางอรพรรณ  เจนจดัการ ,,

46 นางศิริรักษ ์ คาํงาม ,,

47 นางดวงพร  ชื�นบุญเพิ�ม ,,

48 นางเพญ็  สัสดีไกรรสร ,,

49 นายสุคนธ์ พรหมทา ,,

50 นางฆารณี  บุตรเวยีงพนัธ์ ,,

51 นางพิศมยั  ศรีทะ ,,

52 นางอนงค ์ พรหมสวน ,,

53 นางเสาวนีย ์ เวยีงวะลยั ,,

54 นางสมปอง  ยงคส์วสัดิ� ,,

55 นายบวัหาญ  สิงหรัตน์ ,,

56 นายสาํอาง  จนัทะดวง ,,
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57 นางมณีรัตน์  ภทัรจินดา (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

58 นางสุมาลี  พิมพดี์ ,,

59 นางจรัสศรี  หิมะธนะสุวรรณ ,,

60 น.ส.อุดมทรัพย ์ พรหมสอน ,,
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