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เขต   4 ชุมชน  หนองแวงตราชู 2

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นายสุภฤกษ ์ สุภธีระ ประธานชุมชน

2 นางนงเยาว ์ศรีแสง กรรมการชุมชน

3 นางพลูสุข  วงศย์ิ�ม กรรมการชุมชน

4 นางสรวยี ์สังสิทธิสวสัดิ� กรรมการชุมชน

5 นางดวงใจ  อุทยัทพั กรรมการชุมชน

6 นางเสาวนิตย ์ซา้นสุข กรรมการชุมชน

7 นางเจียมจิตร์  แสนอาจ กรรมการชุมชน

8 นางทรงศิริ อรรคนิตย์ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

9 นางสาวปวณีา  อินสูงเนิน อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางบงัอร ศิลปววิมัน อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นายบาํเพญ็ ซา้ยมี อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นายเสถียร  อุปศรี คณะกรรมการกองทุน

13 นางสุภาภรณ์  บุรภสัร์ คณะกรรมการกองทุน

14 นางอมรรัตน์ จิระอนนัตกุล คณะกรรมการกองทุน

16 นางปองรว ี อาสานอก กลุ่มอาชีพ ฯ

17 นางทองพลู รวงงาม กลุ่มอาชีพ ฯ

18 นางพิสมยั  แสนอาจ กลุ่มอาชีพ ฯ

19 นายทวศีกัดิ�  สังสิทธิสวสัดิ� กลุ่มอาชีพ ฯ

20 นางสุขนิตย ์ ประภทัศรรัตน์ กลุ่มอาชีพ ฯ

21 นางราตรี  ศรีวไิล ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญ์

22 นายสาํเนียง  ปรัชชามูล ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญ์

23 นางชวนพิศ ซา้ยสุข สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

24 นางบุษบก สมมิตร สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

25 นางศิริวรรณ มาตยผ์ดุง สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

26 นางจาระนยั  สุขประเสริฐ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

27 นายประมวล  ลาภทวี ,,

28 นางลกัขณา  ลาภทวี ,,

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
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29 นางยงเยาว ์ ศรีแสง (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

30 นางพาน ประภาเวสังข์ ,,

31 นางรักทวดิ ไชยราช ,,

32 นายวรพจน์ ประภาสมุทร ,,

33 นางภาน  ประภาเวสังข์ ,,

34 นายสุจิน เจริญสกุลวนิชย์ ,,

35 พ.ต.ท.อนนัต ์ตั�งใจ ,,

36 นางตอ้ย  ด่านจง ,,

37 นางปราณี  ไชยราช ,,

38 นายชาญณรงค ์กรมภกัดี ,,

39 นางสาวกลัยา นามคาํมี ,,

40 นายสุรศกัดิ�  พิทยารัตน์ ,,

41 นางสมยั ทองพฤกษ์ ,,

42 นายอรรคพงษ ์ อรรคนิทษ์ ,,

43 นางสุพรรณ คูณแสง ,,

44 นางบุษบา  ชอบใช้ ,,

45 นายโกเมนทร์  ทองเดช ,,

46 นางสายพิน  อุทธิยงั ,,

47 นางเกษร  จชูจุลกรศกัดิ� ,,

48 นายอคัรวฒัน์  หดัขนุทด ,,

49 ร.ต.อ.คมกฤษ  หดัขนุทด ,,

50 นายสมเกียรติ  นามแสน ,,

51 นางวรรณี  รุ่งรวยทรัพย์ ,,

52 นายวโิรจน์  ชยัธรรม ,,

53 นางนฤมล  ทองเครือ ,,

54 นางธาริณี  สุขสาํราญ ,,

55 นางอมัพร  เสาเมืองทอง ,,
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56 นางละออ  สายมณี (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

57 นางชวนพิศ  ธรรมศิลป์ ,,

58 นายเที�ยง  ภูมิสะอาด ,,

59 นางสาววราภรณ์  ทองโคตร ,,

60 นางสาวหญิงปพดั สิมลา ,,

61 นางเครือมาศ  นอ้ยประเสริฐ์ ,,

62 นางปัถว ี ตนัหลี ,,

63 นายวทิยา  ตนัหลี ,,

64 นางสาวทิพยอ์าภา  ตนัหลี ,,

65 นางสาววารุณี สอนศิริ ,,

66 นายสมบูรณ์  ไชยประเสริฐ์ ,,

67 นายมานพ  ศิลปธิวฒั ,,

68 นางปณิดา  ประวาลปัทมกุล ,,

69 นายสวา่ง  ทองประเสริฐ ,,

70 นายศรายทุธ  แทนสุโพธิ� ,,
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