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เขต   3 ชุมชน  โนนทนั 1

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 ร.อ.สระจิตร  สีดาทนั ประธานชุมชน

2 นางทองเพชร  แกว้สุพรรณ กรรมการชุมชน

3 นายสุรกิตติ    เกษมสุข กรรมการชุมชน

4 นายนิเทศ     ซาธรรม กรรมการชุมชน

5 นางอมัพร    พงษเ์พียจนัทร์ กรรมการชุมชน

6 นางวลัลีย ์    ธนะเสน กรรมการชุมชน

7 นางระพีพรรณ    คาํหยดุ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

8 นางสมนึก  ไมลตานนท์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

9 นางพนิดา  แกว้ดวงตา อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางสายสมร        พริ�งเจริญ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นายวชัรินทร์    ผวิเวยีง อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)

12 นางวรารินทร์     เพียยรุะ คณะกรรมการกองทุน

13 นางพรรณี     ร้าวฉลาย กลุ่มอาชีพ ฯ

14 น.ส.มุกดาวลัลย ์  พิทกัษ์ กลุ่มอาชีพ ฯ

15 น.ส.จิรวรรณ   ธนะเสน กลุ่มอาชีพ ฯ

16 นางสุกนัยา      พิทกัษ์ กลุ่มอาชีพ ฯ

17 นางคมขาํ     เหล่าพนันา กลุ่มอาชีพ ฯ

18 พ.ต.สุบิน     มูลภกัดี ผูท้รงคุณวฒิุ

19 นายอุดร      สิมสวสัดิ� ผูท้รงคุณวฒิุ

20 นายหนูเขน   โนนทนวงษ์ ผูท้รงคุณวฒิุ

21 นางดาราพร   รัตน์ประสิทธิ� ผูท้รงคุณวฒิุ

22 นายห่วย      ลํ�าสัน อาสาพฒันาชุมชน

23 นางสาวจารนยั    พลยทุธิ� ตรานนท์ อาสาพฒันาชุมชน

24 นางงามพิศ      จนัทร์นิโฮม อาสาพฒันาชุมชน

25 นางประพิน    รัตน์รองใต้ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

26 นางสุพรรณี     เสริมอว้น ,,

27 น.ส.มณัฑนา    นิลนอ้ย ,,

28 นางอนงคเ์ยาว ์   สุจริตสาพร ,,

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
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29 นางแสงทอง   แสนศิริโภค (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

30 น.ส.ชนิดา    ทองผนึก ,,

31 นายสุรศกัดิ�    อุดม ,,

32 นางเครือวลัย ์   มีเลิศ ,,

33 นายนทนงศิลป์    ติ�วคะลา ,,

34 นายดว้ง    พลยทุธิ� ตรานนท์ ,,

35 นางบุญฉลอง    โสภา ,,

36 นางพรชนก    บุญไชย ,,

37 นางขนัทอง   มางจนัดีอุดม ,,

38 นายเสถียร    ผวิเวยีง ,,

39 นางรัชนีกร   บุตรโม ,,

40 นางสมบติั   นิสยนัต์ ,,

41 นางสมใจ   ขนัที ,,

42 นางสิริกร   ดอนอ่อนสี ,,

43 นางหนูชิต   ปลอดพยนัต์ ,,

44 น.ส.วมิลรัตน์   ทองอ่อน ,,

45 นายกลม      ภูพนันา ,,

46 นางศิริกุล   เนียมจกัร ,,

47 นายพุทธิพงษ ์   คาํแหงพล ,,

48 นางอนงค ์ คนัธารส ,,

49 นางบุญเรือน พงษเ์พียจนัทร์ ,,

50 นางวานิช ภูมิผกัแวน่ ,,

51 น.ส.จนัทรา เลิศแลว้ ,,

52 นางนิชาภา  เสริมอว้น ,,

53 นางเจียมจิตร สืบม่วงไทย ,,

54 น.ส.ดารารัตน์ ศกุนะสิงห์ ,,

55 นางประเทือง หงษส์ระแกว้ ,,

56 นางวรารินทร์ ไชยเยศ ,,
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บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 
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57 น.ส.กชพร เสริมอว้น (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

58 น.ส.สุวารี เดชสุวรรณ ,,

59 นางนอ้ย   บุญจนัทร์ ,,

60 นางโอบ้  สุจริตสาพร ,,

61 นายจิระศกัดิ�   สีดาทนั ,,

62 นายโสภนั  ชาญป่าไพร ,,

63 นางดวงจนัทร์ พฒันะ ,,

64 น.ส.วราลกัษณ์ แกว้สุพรรณ ,,
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