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เขต   4 ชุมชน สามเหลี�ยม 1

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นายบุญมี ปานิคม ประธานชุมชน

2 นายวชิยั คงเดชอุดมกุล กรรมการชุมชน

3 นางเอมอร จนัณรงค์ กรรมการชุมชน

4 นางวไิลลกัษณ์ ภูหลงเพีย กรรมการชุมชน

5 นางลาํพนู จาํปาราช กรรมการชุมชน

6 นายสาํอาง สานุเสริม กรรมการชุมชน

7 นายผจญ ตากวา้ง กรรมการชุมชน

8 นางตั�น ศรีหลง อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

9 นางปัญญา กองณรงค์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางมาลยั ฮุยประอาจ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นางสดใส ผวิขาว อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 พ.ท.วรีะศกัดิ�   จนัทจร (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

13 นางตั�น  ศรีหลง ,,

14 นายบุญประเสริฐ  ซาซุม ,,

15 นายสราวธุ  โกศลวทิยานนัต์ ,,

16 นายสมพงษ ์ บวัวดั ,,

17 นางปณี  ปานิคม ,,

18 นางสาวธารทิพย ์ มนตรี ,,

19 นายจอม  ชยัวเิศษ ,,

20 นางมาลยั  ฮุยประอาจ ,,

21 นายนคร  นิลาลาศ ,,

22 นางสาวจินตนา  ศรีสุพรรณ ,,

23 นางลาํปาง  เครือสุวรรณวงษ์ ,,

24 นางอุดร  สัตยซื์�อ ,,

25 นายวทิยา  เจือไธสง ,,

26 นางกอง  พิมพิสอน ,,

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

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



2

เขต   4 ชุมชน สามเหลี�ยม 1

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

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

27 นางทองจนัทร์  ศรีสุพรรณ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

28 นางสดใส  ผวิขาว ,,

29 นายสุวรรณ์  ไผเ่รือง ,,

30 นางทิพวลัย ์ สาหลา้ ,,

31 นายวชิยั  คงเดชอุดมกุล ,,

32 นางวไิลลกัษณ์  ภูหลงเพีย ,,

33 นางลาํพนู  จาํปาราช ,,

34 นางบุ่น  ตุ่นสาจนัทร์ ,,

35 นางมยรีุ  บวัวดั ,,

36 นางมณี  ปานิคม ,,

37 นางอาํคา  เรืองงาม ,,

38 นายสาํอาง  สานุเสริม ,,

39 นางคาํแปง  ปาระมี ,,

40 นางสาวเมธาว ี จุลผกัแวน่ ,,

41 นางสาวมยรีุ  สีหะวงษ์ ,,

42 นางอ่อนหลา้  ยศดา ,,

43 นางปัญญา  กองณรงค์ ,,

44 นางทองเอื�อม  นาสมภกัดิ� ,,

45 นางจนัสด  คนยง ,,

46 นางทองพนู  ชาญสาํราญ ,,

47 นางปราณี  บุพิ ,,

48 นางบวรลกัษณ์  โสบุญมา ,,

49 นางสุทศัน์  บุตรจนัทร์ ,,

50 นายทองยศ  คนยงค์ ,,

51 นางสากล  เศษอ่อน ,,

52 นายดิษฐ  บุญทา ,,
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53 นางเอมอร  จนัทรศรี ,,

54 นายดาํรงคเ์กียรติ  ยอดแสง ,,

55 นายนาํพล  ใจอารีย์ ,,

56 นางสาํราญ  จนัทะนนั ,,

57 นางสาวอจัฉรา  พนันะ ,,

58 นายสมศกัดิ�  สุวรรณภา ,,

59 นางถนอมจิตร สอนสุภาพ ,,

60 นายธงชยั โคตรภูธร ,,

61 นางปราณี สุทธิบริบาล ,,

62 นางสาวประนอม สะเดา ,,

63 นางธารทิพย ์มนตรี ,,

64 นายนาํพล ใจอารีย์ ,,

65 นายบุญชู ทองวจิิตร ,,

66 นางคาํแปง ปาระมี ,,

67 นายสุวรรณ ไผเ่รือง ,,

68 นายธน มาตยค์าํ ,,

69 นางตั�น ศรีหลง ,,

70 นายวรานนัท ์พรหมฤาชยั ,,

71 นายบุญปี ปานิคม ,,

72 นายสราวธุ โกศลวทิยานนัท์ ,,

73 นายประหยาด บูศรี ,,

74 นางบุ่น ตุ่นสาจนัทร์ ,,

75 นายสุพฒัน์ ซา้ยสุข ,,

76 นางสาวนิศาชล วงศว์ลิา ,,
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