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เขต  3 ชุมชน  โนนทนั 7

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นายสงคราม  สีหานนท์ ประธานชุมชน

2 ร.ต.ต.ไพบูลย ์ นุฤทธิ� มนตรี กรรมการชุมชน

3 นายสุพจน์  หีดขนุทด กรรมการชุมชน

4 นายจรัส  แอมนนท์ กรรมการชุมชน

5 นางหนู  พหลทพั กรรมการชุมชน

6 นางอรุณรัตน์  หงษค์าํ กรรมการชุมชน

7 นางบุญยู ้ นาแสวง กรรมการชุมชน

8 นางลาํญวน  สุภูตานน อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

9 นางพรเพญ็  เสน่ห์ราชกิจ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางเกษร  ไชยอินทร์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นางรัตนา  สีหานนท์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นายนาวา  ฤทธิชยั คณะกรรมการกองทุน

13 นายมีชยั  คนใจบุญ คณะกรรมการกองทุน

14 นายเทพชยั  สุภูตานน คณะกรรมการกองทุน

15 นายสุทศัน์  เตสุกุล คณะกรรมการกองทุน

16 นายทรัพย ์ ศิริรักษ์ กลุ่มอาชีพ ฯ

17 นางสุภาพร  ดวงพรหมทอง กลุ่มอาชีพ ฯ

18 นางกญัจะนา  ศีริรักษ์ กลุ่มอาชีพ ฯ

19 นางเสมอ  บุตรดีศกัดิ� กลุ่มอาชีพ ฯ

20 นางอม้  ยพุานิช กลุ่มอาชีพ ฯ

21 นายสมภาร   คงกุทอง กลุ่มอาชีพ ฯ

22 นายสัญชยั  ดวงพรหมทอง กลุ่มอาชีพ ฯ

23 นางจอม  ไชยสมบติั กลุ่มอาชีพ ฯ

24 นางหนูรัตน์  สอนพิลา กลุ่มอาชีพ ฯ

25 นายยศ  ถามูลแสน ผูท้รงคุณวฒิุ

26 นางสมคิด  วงษผ์าคุณ ผูท้รงคุณวฒิุ

27 ร.ต.ท.อุดมชยั  ถาปราบมาตย์ ผูท้รงคุณวฒิุ

28 นายสายณัห์  คมขาํ ผูท้รงคุณวฒิุ

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
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29 จ.ส.อ.ทวชิ  แมนนาวา อาสาพฒันาชุมชน

30 นางศิริพร   มูลตรีแกว้ อาสาพฒันาชุมชน

31 นายประภาส  สีดาลาด อาสาพฒันาชุมชน

32 นายธรรมรัตน์  คาํเยี�ยง อาสาพฒันาชุมชน

33 นางนฤมล  คาํเยี�ยง อาสาพฒันาชุมชน

34 นายสุนทร  แกว้กาหลง อาสาพฒันาชุมชน

35 นายสากล  ไชยสมบติั อาสาพฒันาชุมชน

36 นางสวาสดิ�   แกว้สาํราญ สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

37 นายแพง  นานนท์ สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

38 นางสาํรวย  ภูกองไชย สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

39 นางนาง  ซองรัมย์ สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

40 นางเบญ  โนนศรี สมาชิกชมรมธุรกิจการคา้

41 นางกาญจนา  ถามูลแสน สมาชิกชมรมธุรกิจการคา้

42 นางอุ่นเรือน  จนัทร์คาํภา สมาชิกชมรมธุรกิจการคา้

43 นายอุไร  ยพุานิช (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

44 นางบุญหลาย  พงษห์นู ,,

45 นางบานเยน็  ภกัดีปัญญา ,,

46 นางประคอง  แกว้กาหลง ,,

47 นางเกษแกว้  สีหานนท์ ,,

48 นางดาหวนั  วริิยสถิตยก์ุล ,,

49 นางดวงจนัทร์  จนัทราช ,,

50 นางสาววนิดา  แมนนาวา ,,

51 นางสุนทร  คาํแสน ,,

52 นางประสาทพร  คงมั�น ,,

53 นายสุทธิพจน์  แมนนาวา ,,

54 นายสุรศกัดิ�   แมนนาวา ,,

55 นายสหนนท ์ สีหานนท์ ,,

56 นางเหลืองทอง  คาํภกัดี ,,
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57 นายบรรธง  พหลทพั (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

58 นางเทียน  จอมคาํสิงห์ ,,

59 นางหนูแกว้  โกศล ,,

60 นางดาวรุ่ง  เรืองสุวรรณ ,,

61 ด.ต.สมพงษ ์ มณีวงษ์ ,,

62 นายไพโรจน์  แฝงสะโด ,,

63 นางจนัดี  โพธิกมล ,,

64 นายประจกัษ ์ นุสีวอ ,,

65 นายบุญมา  จามชยัภูมิ ,,

66 นางสุดใจ  วงศธ์รรม ,,

67 นายชชัวาล  สุวรรณสาร ,,

68 นางวงเดือน  ศรีคาํภา ,,

69 นายชยัชนะ  มาตรประสงค์ ,,

70 นางกองแกว้  โพธิ� ทองคาํ ,,

71 นายบุญเหลือ  มีสัจ ,,

72 นายประมาณ  พวงทอง ,,

73 นายรณชยั  พวัโสพิศ ,,

74 นางบุญมี  หลีสกุล ,,

75 นางสังวาลย ์ นาแถมทอง ,,

76 นางอาํไพ  คงกุทอง ,,

77 นายบุญโฮม  มุมสาํ ,,

78 นางคอยใจ  ภกัดีปัญญา ,,

79 นางคมคาย  พวัโสพิศ ,,

80 นางกาญจนา  แอมนนท์ ,,

81 นางจงรัก  นุฤทธิ� มนตรี ,,
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