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เขต   3 ชุมชน  หนองแวงเมืองเก่า 1

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นางโสภา พิศพล ประธานชุมชน

2 นายเอกชยั วงศม์งคล กรรมการชุมชน

3 นายอดิศกัดิ�   ไชยเพีย กรรมการชุมชน

4 นางนนัทอร  ภูพิศพล กรรมการชุมชน

5 นางวลิยัวรรณ ซาสุด กรรมการชุมชน

6 นายสราวธุ  แสนสนิท กรรมการชุมชน

7 นายชยัณรงค ์ดวงชยั กรรมการชุมชน

8 นางวนัเพญ็ ประทุมชยั อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

9 นางยนุ นาดกระจาย อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางสุบิน จนัทา อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นางหนูเตือน รัตนพงศ์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นางมะลิ วงศพ์งศค์าํ คณะกรรมการกองทุน

13 นายพิศนุ เทศแกว้ คณะกรรมการกองทุน

14 นายบุญส่ง ประเสริฐสัง คณะกรรมการกองทุน

15 นางสาวสายอรุณ สีหาราช คณะกรรมการกองทุน

16 นายติแก  แซ่เล็ก ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

17 นางสาํเรียน  แกว้ลือ อาสาพฒันาชุมชน

18 นายดาํริห์  แสนสนิท อาสาพฒันาชุมชน

19 นายสังคม  สีนํ�าคาํ อาสาพฒันาชุมชน

20 นางนิภาพร  วงศป์ระเสริฐ ชมรมผูสู้งอายุ

21 นางสาวดารินทร์  วงศส์วา่งศิริ ชมรมผูสู้งอายุ

22 นางสาวสาํเรียน  แกว้ลือ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

23 นางทองใบ  ผวิขาํ ,,

24 นางวนิดา  พิทกัษว์งศ์ ,,

25 นางสุภาภรณ์  กลิ�นชาติ ,,

26 นางจิตรา  ราชธา ,,

27 นางนอ้ย  รําพึง ,,

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564



2

เขต   3 ชุมชน  หนองแวงเมืองเก่า 1

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

28 นายพิน   กลิ�นชาติ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

29 นายอุบล  พลอินทร์ ,,

30 นางสายยนต ์ ยางตลาด ,,

31 นายชยัสิทธิ�   ชยัชาญ ,,

32 นายมานิต  พิศพล ,,

33 นางสาวปราณี  ซาหล่อน ,,

34 นางสาวเพญ็ประภา  ศรีเรือง ,,

35 นางวรรณบูลย ์จุลคาํภา ,,

36 นางสาวปวณีา  ดอกไม้ ,,

37 นางสาวรัชณี  แสนสนิท ,,

38 นางสาวรัชนี  จนัทา ,,

39 นางสาวพทัยา  พิศพล ,,

40 นางสาวรุ่งกาญจน์  ตน้สีนนท์ ,,

41 นางจินตนา ลพพนัธ์ุทอง ,,

42 นางจุฑามาศ ลพพนัธ์ุทอง ,,

43 นางนภาพร  วงศป์ระเสริฐ ,,

44 นางทชัชภร วชิาโคตร ,,

45 นางกวา้ง  พุทธสอน ,,

46 นางสาวปัทมพนัธ์  วฒันละครพงษ์ ,,

47 นางวนัทนา วฒันศกัดิ� ,,

48 นางสังวาลย ์ แก่นกิจวบิูลย์ ,,

49 นางขาํ  ผางโคกสูง ,,

50 นางจนัทร์ดี  พิศพล ,,

51 นายสุริยนั บุบพิ ,,

52 นางวรรณนิดา ปานเนือง ,,

53 นายชยั แสนทอง ,,

54 นางพนูสุข หงอประดิษฐ์ ,,
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55 นางสาวสุภลคัน์ เชียงนางงา (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

56 นายสุริยณัห์ เชียงนางงา ,,

57 นายวฒันา ซาสุด ,,

58 นายจุมพล เมืองเก่า ,,

59 นายเสน่ห์ นามบุญเรือง ,,

60 นางหนูแดง นามบุญเรือง ,,

61 นายธวชัชยั มงคลสินธ์ุ ,,

62 นางเบญจวรรณ ชาดู ,,

63 นางอารีย ์บรันสเดล ,,

64 นางสุจิตร จูมพิลา ,,

65 นางนวม แกว้บุญเรือง ,,

66 นายโชติวฒัน์ พนมเขต ,,

67 นางนิภา หินกลา้ ,,

68 นายไชยา ชินบุตร ,,
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