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เขต   3 ชุมชน  คุ้มวดัธาตุ

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นางสาวนนัทวลัย ์ ไกรศรีวรรธนะ สมาชิกสภาเทศบาล

2 นายเติมศกัดิ�   เดชโบราณ ประธานชุมชน

3 นายสมศกัดิ�   วไิลแกว้ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

4 นางสุภาพร  วงษช์ารี กรรมการชุมชน

5 นางกญัญารัตน์  สีดา กรรมการชุมชน

6 นางกิตติมา  แสนอุย้ กรรมการชุมชน

7 นางสมบูรณ์  คาํมีสีนนท์ กรรมการชุมชน

8 นายคาํตนั  สุขจอ้ย กรรมการชุมชน

9 นายคนึง  วรสาร กรรมการชุมชน

10 นางทองสุข  พวงพิลา อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นางเพญ็  จงวชิิต อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นางสุภาพร  สาขวา อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

13 นางละมยั  หงษสิ์นี อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

14 ดร.วทิยา  ทองดี คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

15 นายสมาน  กาบขน คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

16 นางสุคนธ์  เนาวโ์สภา คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

17 นายเจริญ  คงนาแซง คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

18 นางเรียม  มหาชานนท์ กลุ่มอาชีพ ฯ

19 นางเนียน  เวยีงแกว้ กลุ่มอาชีพ ฯ

20 นางสุภารัตน์  วรสาร กลุ่มอาชีพ ฯ

21 นางนนัทพร  เหลืองจาลึก กลุ่มอาชีพ ฯ

22 นางพร้อมพรรณ  อ่อนสุด กลุ่มอาชีพ ฯ

23 นางสาววรรณี  ศรีสุทธิพนัธ์ กลุ่มอาชีพ ฯ

24 นางวจิิตร  สะทา้นบวั กลุ่มอาชีพ ฯ

25 นางสาวณวจนัทร์  ลาํพา กลุ่มอาชีพ ฯ

26 นางคูณ  มหาชานนท์ กลุ่มอาชีพ ฯ

27 นางสาวยพุดี  ศรีหนองบวั กลุ่มอาชีพ ฯ

28 นายโสภา  สุนทรไชยา ผูท้รงคุณวฒิุ

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
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29 นายวชิาญ  หงษสิ์นี ผูท้รงคุณวฒิุ

30 นายสุวรรณ  คาํมีสีนนท์ ผูท้รงคุณวฒิุ

31 นางประไพ  จนัทุม อาสาพฒันาชุมชน

32 นางสาวสุภา  ศรีสุทธิ� พนัธ์ อาสาพฒันาชุมชน

33 นางไสว  กาบขน อาสาพฒันาชุมชน

34 นางวมิล  หงษสิ์นี อาสาพฒันาชุมชน

35 นางหนูพฒั  ศรีสุทธิพนัธ์ อาสาพฒันาชุมชน

36 นางประเทือง  ยมจินดา อาสาพฒันาชุมชน

37 นางสาวเอมอร  จนัทะสอน อาสาพฒันาชุมชน

38 นางสาวสมภาร  โยคุณ อาสาพฒันาชุมชน

39 นางอรุณี  นามสีฐาน อาสาพฒันาชุมชน

40 นางสมบติั  ไกยสวน อาสาพฒันาชุมชน

41 นางเหรียญ  สุนทรไชยา สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

42 นางทองเติม  แกว้สุพรรณ สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

43 นางสาํราญ  ศรีทานนท์ สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

44 นางนิน  โยวบุตร (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

45 นางสงวนศกัดิ�   อศัวเมฆิน ,,

46 นางสาวนพมาศ  อินทรสิทธิ� ,,

47 นางสังวาลย ์ ศรีหนองบวั ,,

48 นางพรม  ทบัซา้ย ,,

49 นางเยาวลี  มหาชานนท์ ,,

50 นางสาวสุภารัตนา  มหาชานนท์ ,,

51 นางกลัยา  มหาชานนท์ ,,

52 นางถาวร  พระแสงแกว้ ,,

53 นางสุภาพร  วรสาร ,,

54 นางทิพวลัย ์ ไทยมา ,,

55 นายบุญส่ง  กาบขน ,,

56 นายนิพนธ์  วรสาร ,,
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57 นายสนอง  เดชโบราณ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

58 นางบุญสุ่ม  สีสงคราม ,,

59 นางทองหล่อ  หงษสิ์นี ,,

60 นางทองมว้น  เพง็วงษา ,,

61 นางอรพินท ์ ธีระศิริโชติ ,,

62 นายเพิ�มศกัดิ�   ศรีสุทธิพนัธ์ ,,

63 นายศกัดิ� ชยั  มหาชานนท์ ,,

64 นายณรงค ์ มหาชานนท์ ,,

65 นายประกราน  เดชโบราณ ,,

66 นางสาวบวัทิพย ์ บวชสันเทียะ ,,

67 นางสาวลดัดาวลัย ์ ยมจินดา ,,

68 นางธนิกาญจน์  อภิรมยานนท์ ,,

69 นางสาวชูชีพ  วฒันขาํ ,,

70 นางวลัยา  สุวรรณไกรษร ,,

71 นางผอ่งจิตร  อาํทา้ว ,,

72 นายยรรยง  เอื�อวริิยานุกลู ,,

73 นางสุวมิล  หงษสิ์นี ,,

74 นางสาวรุ่งพร  พาชอบ ,,

75 นางสาวกมลพรรณ  อุไรพนัธ์ ,,

76 นายสมภาร  หลกัแหลม ,,

77 นายสุนนัท ์ สิงหพรหมสาร ,,

78 นายบุญ  แกว้สาํราญ ,,

79 นายธชันนท ์ เนาวโ์สภา ,,

80 นางสาวศิริพร  เลียงไทยสง ,,

81 นางสาวอรทยั  สาขวา ,,

82 นายปัญญา  มหาชานนท์ ,,

83 นายประสิทธิ�   บุญมาศ ,,

84 นายสุภชยั  เวยีงแกว้ ,,

85 นายเสรี  มหาชานนท์ ,,

86 นางสวา่งศรี  พลเชียงสา ,,
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