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เขต 3 ชุมชน โนนหนองวดั 3

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นายธนโชติ  นามสีฐาน ประธานชุมชน

2 นายวรีะพล  แสนจาํสาร กรรมการชุมชน

3 นายสงดั  ครุตรารักษ์ กรรมการชุมชน

4 นางสมควร  สาํราญกิจ กรรมการชุมชน

5 นายพิชยั  สุวรรณไกรษร กรรมการชุมชน

6 นางวภิาวรรณ  สาํราญกิจ กรรมการชุมชน

7 นางสมสนิท  นามราช กรรมการชุมชน

8 นางมยรีุ  คาํจนัทร์ดี อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

9 นางกาญจนา  สุยอย อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางณิชากร  เกิดเหลี�ยม อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นางเล็ก  นกัประทุม อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นางสมมาตร  บาตรงูเหลือม คณะกรรมการกองทุน

13 นางสมคิด  นามิสา คณะกรรมการกองทุน

14 นางลาํดวน  คาํเดือนใจ คณะกรรมการกองทุน

15 นายสวาท  มีสาํราญ สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

16 นางสมพาน  หงษสิ์นี สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

17 นางพงังา  ศรีพรหม สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

18 นางสุณิสา  กาญจน์วฒันกุล สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

19 นางทองเพชร  หงส์สินี (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

20 นายบุญ พิมพลบั ,,

21 นายปัณณวตัน์  เกิดผล ,,

22 นางวลัยา  สมภาร ,,

23 น.ส.เพียงดาว  อิสริยศไกร ,,

24 นางอญัชรีกร  นพเกา้ ,,

25 คุณกนกพร  วริิยะปิยะ ,,

26 น.ส.สิรี  คงดิษฐ์ ,,

27 นางนิตยา  ตนัเจริญ ,,

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
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28 นางพรรณี  สงกลาง (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

29 นายถวลัย ์ นพเกา้ ,,

30 นางวลิาวลัย ์ ภูทองธง ,,

31 นายเสกสรร  สุวรรณะ ,,

32 นายทินกร  บงการ ,,

33 นางมยรุา  บุตรตา ,,

34 นางสายบุญ  จนัทร์ศรี ,,

35 นางอุลยั  ศิริวารินทร์ ,,

36 นายชยัวฒัน์  สุนทรเวชพงษ์ ,,

37 นายทาํทอง  มั�นทอง ,,

38 นางสาวสมบูรณ์  สีหาบุตร ,,

39 นางสุภาพร  สุนทรเวชพงษ์ ,,

40 นางชุติมา  นามสีฐาน ,,

41 น.ส.สุกานดา  ดาํริวงษไ์พศาล ,,

42 นายสมภาร  เคนแสนโคตร ,,

43 นางเริ�ม  มลตรีแพน ,,

44 น.ส.สุปรานี  สุยอย ,,

45 น.ส.อรวรรณ  นพเกา้ ,,

46 นายสมนึก  กาญจน์วฒักุล ,,

47 นางกองจิตร์  แซ่เอง ,,

48 นายสุวทิย ์ สาไพรวลัย์ ,,

49 น.ส.นิสาชล  จนัศรี ,,

50 นายอนนัต ์ คาํจนัทร์ดี ,,

51 นายไพบูลย ์ คาํจนัทร์ดี ,,

52 นางเก๋  พงศนิ์รามยั ,,

53 นางฟุ้ง  เครือเขื�อนเพชร ,,

54 นายนิวฒัน์  บรรจบลาภ ,,
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55 นายธนบตัร  สุทธิวงศ์ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

56 นางทองสูนย ์ ชุมชยั ,,

57 นางสาวลว้น  ไพรี ,,
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