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เขต   3 ชุมชน  โนนทนั 2

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1  นางสาว ราตรี  กลา้เดช ประธานชุมชน

2  นางทองจนัทร์  ปีหึน กรรมการชุมชน

3  นางสวสัดิ�   ด่านปัน กรรมการชุมชน

4  นางสมพร  โนนทนวงษ์ กรรมการชุมชน

5  นางนิลพนัพรรณ  ศรีชนา กรรมการชุมชน

6  นางคาํมว้น  โนนทนวงษ์ กรรมการชุมชน

7  นายประนอม  ผอมขาว กรรมการชุมชน

8  นางสาวบงัอร วงษเ์บาะ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

9  นางยี�สุ่น  โนนทนวงษ์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10  นางอมัพร  แกว้กลัยา อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11  นางสาวสมพร  คะวนิลาํ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12  นางดวงจนัทร์  นาอุดม คณะกรรมการกองทุน

13 นายอนนัท ์ เทสาพรม คณะกรรมการกองทุน

14 นางคาํตา  บุบผา คณะกรรมการกองทุน

15  นายประพฒัน์  นาทนั สมาชิกชมรมธุรกิจ การคา้

16   นางนิตยา  มูลวชิา (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

17   นางเพียร  กลา้เดช ,,

18   นางวรรณพร  โนนทนวงษ์ ,,

19   นางบุสดี  ชยัลา ,,

20   นางสาววาสนา  มีสุข ,,

21   นางสาววรรณา  กลา้เดช ,,

22 นายอุดม กลา้เดช ,,

23   นายสุทศัน์  ต่อคนดี ,,

24  นางวรรณทวง  ชุมภาษี ,,

25   นายบุญส่ง  สมนึก ,,

26   นางตุง้ นวมนอ้ม ,,

27  นายวริน  ร่มชา้ย ,,

28 นางเคลือวลัย ์ บวัเทิง ,,

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

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

30   นางนวลสวาด ร่มซา้ย ,,

31   นางสาย  ศิริแกว้ ,,

32   นางเพญ็  แสนดีคาํมว้น ,,

33  นางสมร  เสียสี ,,

34   นางบุญเถิง  ปัญญา ,,

35   นางฉลวย  มาเมือง ,,

36   นางผอง บุญญาเซียง ,,

37   นางสันทดั  บุญรักทา ,,

38   นายสาํราญ พนัชมภู ,,

39 นางวภิาภรณ์  คุณชยัวงษ์ ,,

40   นางบุญณะ พนัชมภู ,,

41   นางรัชนี  พนัชมภู ,,

42   นายมาโชน  ดีสัสดิ� ,,

43   นายอุดม  กลา้เดช ,,

44   นางประไพ  เอาะนอ้ย ,,

45   นายสมบติั  โนนทนวงษ์ ,,

46   นายสมมิตร  โนนทนวงษ์ ,,

47   นางศรี  โครตอุดร ,,

48   นางสาวรสธิน  พรธิวง ,,

49 นางนิลพรรณ ศรีษะนา ,,

50 นางนิลพรรณ ศรีษะนา ,,

51 นางอิสรีย ์ เมธาพีรยศกุล ,,

52 นางยี�สุน  เขียวสด ,,

53 น.ส.สมพร คะวนิลาํ ,,

54 นางวราพร สุนทรไชยา ,,

55 นางศิระภสัสร ธรรมสอน ,,

56 น.ส.หนูเมือง เวยีงวเิศษ ,,
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57 นาย ทว ี กลา้เดช (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

58 นางอรศรี  โคตรอุดร ,,

59 น.ส.พชัรินทร์  ทิพยสุ์วรรณ ,,

60 นางบุญเฉิง ปัญญา ,,

61 นางบุญลอ้ม ผอมขาว ,,

62 น.ส.ประเพญ็  ฮามพงค์ ,,

63 นางประทีป พยคัมะเริง ,,

64 น.ส.สุภาพร  มีเมืองเก่า ,,

65 นายสุกรี โนนทนวงษ์ ,,

66 นางละคร  เอาะนอ้ย ,,

67 น.ส.เยาวภา ดวงจิตร ,,

68 นางทองสูน โนนทนวงษ์ ,,
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