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เขต   3 ชุมชน  โนนหนองวดั 4

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นายโสภา  ดีบุตร ประธานชุมชน

2 นายศกัดิ�   บุญโสพิศ กรรมการชุมชน

3 นายประสาทพร  ทองดี กรรมการชุมชน

4 นางสาวธนญัญา  สุยอย กรรมการชุมชน

5 นางบรรเทา  จนัทะบาน กรรมการชุมชน

6 นางรัตนา  บาซินสกี กรรมการชุมชน

7 นางรวมพร สุยอย กรรมการชุมชน

8 อาจารยส์วาสดิ�   รงดุต อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

9 นางสุดารัตน์  อีโต อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางเพง็มณี  จารุพกัตร์วทิยา อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นายสมนึก  กาญจน์วฒักุล คณะกรรมการกองทุน

12 นายสิทธิ�   ไชยตอกเบี�ย คณะกรรมการกองทุน

13 นายหนูเพียร  ชาญประเสริฐ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

14 นางฝาก  ชาญประเสริฐ ,,

15 นางเสาวรัก  แก่นโสม ,,

16 นายสายตา  ทพัวเิศษ ,,

17 นายสมบูรณ์  ตุย้ดว้ง ,,

18 นางงาย  ไพรินทร์ ,,

19 นางราตรี  แก่นนาคาํ ,,

20 นางทองบรร  ไชยหงษ์ ,,

21 นางสาวปภาวร์ี  ขนุจร ,,

22 นายสมพร  พนัธ์ุสวา่ง ,,

23 นางอ่อน  ดว้งอินทร์ ,,

24 นายจนัทร์  ดว้งอินทร์ ,,

25 นางวาสนา  บนัเยน็ ,,

26 นายสมภพ  ไพรินทร์ ,,

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
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27 นายสังคม  ทองขาน (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

28 นางอรวรรณ  ทองขาน ,,

29 นางจนัทร์จิรา  เยาวศรีสุวรรณ ,,

30 คุณบุญมา  เสาร่อน ,,

31 คุณเวชยนต ์ จนัทรา ,,

32 นางจนัทร์  เถื�อนนาดี ,,

33 นายบุญหลง  คาํเผอืก ,,

34 คุณลดัใจ  โสภาราษฎร์ ,,

35 คุณศศิธร  ดามะนา ,,

36 นางเกษรา  คุรุเจริญ ,,

37 นางเสงี�ยม  จนัทรศร ,,

38 นายสงขลา  ชื�นชม ,,

39 นางอรวรรณ  พินิจประเสริฐ ,,

40 นายจิรศกัดิ�   นอรินยา ,,

41 นางนอ้ม  นอรินยา ,,

42 นางสุนนัทา  มืดอินทร์ ,,

43 นางจิดาภา  พลเพง็กุล ,,

44 นายสมดี  มืออินทร์ ,,

45 นางมณีจนัทร์  วงคโ์พธิ� สาร ,,

46 นางเพลินพิศ  วรไวย์ ,,

47 น.ส.สาํรอง  แกว้พิมพา ,,

48 นางสาวนงลกัษณ์  นอรินยา ,,

49 นางธีรวลัย ์ ไชยพิลา ,,

50 น.ส.เพญ็มณี  สุยอย ,,

51 นายวศิิษ  รงดุต ,,
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52 นายพุฒิพงศ ์ พนัธ์ุสวา่ง (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

53 นายสมจิตร  วงศโ์พธิสาร ,,

54 น.ส.ระพีพร  วรไวย์ ,,

55 น.ส.นิศานาถ  ปานเชียงราก ,,

56 น.ส.บุษกร  วรไวย์ ,,

57 น.ส.ปนดัดา  แปยอ ,,

58 น.ส.ศิริพร  ไชยพิลา ,,

59 นางละมยั  ม่วงศกัดิ� ,,

60 นางจารุจิตร  ชุมชยั  ,,

61 นางนอ้ย  ศรีม่วงกลาง ,,

62 นางสงบ  รอบรู้ ,,

63 น.ส.อรวรรณ  จนัทรศร ,,

64 น.ส.เกณิกา  จินดานุรักษ์ ,,

65 นางสุภาพร  แสนนาใต้ ,,

66 นายยงยทุธ  สุดสาร ,,

67 นางยพุิน  สุดสาร ,,
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