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เขต   3 ชุมชน  โนนทนั 6

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 วา่ที� ร.ต.บญัชา  สิงห์คาํป้อง สมาชิกสภาเทศบาล

2 นางฉววีรรณ์  ศรีวงศษ์า ประธานชุมชน

3 นายแพทยณ์ฐักร  จาํปาทอง ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

4 นายศิริ  วฒันธีรางกรู ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น

5 นางสาวทศันี  นุชนวลรัตน์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาลบา้นโนนทนั

6 นายสานิต  สื�อประเสริฐสุข ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรนํ�าภาค 4 (ขอนแก่น)

7 นายเดือน  คาํแดง กรรมการชุมชน

8 นายสุวชิ  ศิริกมลา กรรมการชุมชน

9 นายสม  คาํสมุทร กรรมการชุมชน

10 นายทองเพชร  พรมคาํนอ้ย กรรมการชุมชน

11 นายสุวทิย ์ ชนะโยธา กรรมการชุมชน

12 นายศกัรภพน์  นครศรี กรรมการชุมชน

13 นางลาํไย  วรรณภคัดี อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

14 นายถวลิ  คุณไชยวงษ์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

15 นายสุรเดช  หลา้ดาห์ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)

16 นายถวลิ  วรรณภกัดี อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)

17 นายวรีพงษ ์ อินไพบูลย์ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)

18 นางกรุณี  มาลยัพวง คณะกรรมการกองทุน

19 นางระเบียบ  ชนะโยธา คณะกรรมการกองทุน

20 นายจกัรพงษ ์ไชยวงษ์ คณะกรรมการกองทุน

21 นางอรีวรรณ  หลา้ดาห์ กลุ่มอาชีพ ฯ

22 นางลาํดวน  สีมาหด กลุ่มอาชีพ ฯ

23 นายสัมพนัธ์  คุณภู่ กลุ่มอาชีพ ฯ

24 นางเพช็ร  โคตรแสน กลุ่มอาชีพ ฯ

25 นางปราณี  บุพิ กลุ่มอาชีพ ฯ

26 นางสุนนัท ์คาํแดง กลุ่มอาชีพ ฯ

27 นางสาวประภาพร  แกว้ใสยา กลุ่มอาชีพ ฯ

28 นางทองเริ�ม  ฉาไธสง กลุ่มอาชีพ ฯ

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
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29 นางทองร่วม  เสนใหม่ กลุ่มอาชีพ ฯ

30 นางหนูสิน  สุวรรณภูมิ กลุ่มอาชีพ ฯ

31 นายธีร  โฆษณสันติ ผูท้รงคุณวฒิุ

32 นายบุญเพง็  วุน้สีแซง ผูท้รงคุณวฒิุ

33 นายสมชาย  มูลศรี ผูท้รงคุณวฒิุ

34 นายประวทิย ์ ทิพฤาตรี ผูท้รงคุณวฒิุ

35 นายวรพนัธ์ุ   นิติธรรมวฒัน์ อาสาพฒันาชุมชน

36 นายสานิต  ดาทุมมา อาสาพฒันาชุมชน

37 นายประวทิย ์ จาํปาขาว อาสาพฒันาชุมชน

38 นายสมพร  จนัทร์ภูมิ อาสาพฒันาชุมชน

39 นายทนงศกัดิ�   กาญจนรังสิชยั อาสาพฒันาชุมชน

40 นายบุญจนัทร์  โคตรทา อาสาพฒันาชุมชน

41 นางสาวนิสา  พรหมราช อาสาพฒันาชุมชน

42 นายสุบิน  วรรณภกัดี อาสาพฒันาชุมชน

43 นางสุทิน  ลีปาน อาสาพฒันาชุมชน

44 นางศิริจนัทร์  กอ้นอุไร อาสาพฒันาชุมชน

45 นางสนุก  เติมศกัดิ� สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

46 นางสมบติั  เกศางาม สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

47 นางไพบูณร์  วุน้สีแซง สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

48 อาจารยพ์รรณี  พาภกัดี สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

49 นายทินกร  มาลยัพวง (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

50 นายเกษมสันต ์ อุปพลเถียร ,,

51 นายทินกร  เคา้ฉิม ,,

52 นางนภาภทัร  ประภาวงษ์ ,,

53 นายพิมพ ์ ขวาแซน้ ,,

54 นางสมจิต  สุขศรี ,,

55 นางมลัลีกา  โสภากลู ,,

56 นายสมปอง  ชาสิงห์แกว้ ,,
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57 นายประยทุธ  ใจเพชร (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

58 นางพชัราภา  สะอาดใจ ,,

59 นางสาวฉววีรรณ  สุขเกษม ,,

60 นายทว ี ชาตรี ,,

61 นางเกียงลุน  นิลนอ้ย ,,

62 นายศุภชยั  เวยีงวะลยั ,,

63 นางอมรรัตน์  อูสุวลูู ,,

64 นายนิกร  เถาทิพย์ ,,

65 นายอนวชั  ศรีแยม้ ,,

66 นายสัมฤทธิ�   กรมหมื�น ,,

67 นางทองผา่น  จนัทะวงษ์ ,,

68 นางทบัทิม  คาํนึงวฒิุศกัดิ� ,,

69 นางเกียง  กรมหมื�น ,,

70 นายตะวนั  ศรีวงคษ์า ,,

71 นางรมิดา  สรสิทธิ� ,,

72 นายประยรู  โคผดุง ,,

73 นางบุปผา  โคผดุง ,,

74 นางอุดร  นาทนัรีบ ,,

75 นางลาํใย  วรรณภกัดี ,,

76 นางเจริญ  ศรีหนองบวั ,,

77 นายพรพิรุณ  วงษจ์าํลอง ,,

78 นางสาวมนสัชนก  สีหาราช ,,

79 นางลาํไพ  สีหาราช ,,

80 นางสมร  คาํสมุทร ,,

81 นายมานพ  สงสีเสา ,,

82 นางสุคนธ์ทิพย ์ ถิ�นกมุท ,,

83 นางธนูสิน  สุวรรณคุณ ,,

84 นายสงคราม  คุณภู่ ,,
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85 นางสาวเนตรดาว  พลเสนา (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

86 นางทองมว้น  พลเสนา ,,

87 นางประภสัสร  เถาทิพย์ ,,
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