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เขต   4 ชุมชน สามเหลี�ยม 2

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นางสาวอรวรรณ  แซ่ลี� ประธานชุมชน

2 นางสุรียนั ยนิมะเริง กรรมการชุมชน

3 นายณรงเดช มีนอก กรรมการชุมชน

4 นายสนั�น รามมะเริง กรรมการชุมชน

5 นายอุดม แกว้แสนชยั กรรมการชุมชน

6 นายสุรชยั อกัฌราศิวะโรจน์ กรรมการชุมชน

7 นายหนูพดั พิมพค์าํไหล กรรมการชุมชน

8 นางสุพิศ สามหาดไทย อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

9 นางสมหมาย รามมะเริง อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางทองมว้น แกว้แสนชยั อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นางทองสา ศรีดอนชนั อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นายคาํสิงห์ สีแหงโคตร คณะกรรมการกองทุน

13 นางวงศส์กุล รัตนานิคม คณะกรรมการกองทุน

14 นางธนญา จาํเริญไกร คณะกรรมการกองทุน

15 นางสาวจุฬา พุจารย์ คณะกรรมการกองทุน

16 นางลีน่า พนัธ์ต่วน กลุ่มอาชีพ ฯ

17 นางสาวพรทิวา รามมะเริง กลุ่มอาชีพ ฯ

18 นางทว ีสมควร กลุ่มอาชีพ ฯ

19 นางนํ�าออ้ย ขอมีกลาง กลุ่มอาชีพ ฯ

20 นางศิริรัตน์ พิมพา กลุ่มอาชีพ ฯ

21 นายอุดม แกว้แสนชยั ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

22 นายนรินทร์ ปัญญาดี ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

23 นายอุดม สุทธิปมภา ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

24 นายประดิษฐ ์แกว้แสนชยั อาสาพฒันาชุมชน/อาสาสมคัรฯ

25 นางสาํลี ทองหนองกอย อาสาพฒันาชุมชน/อาสาสมคัรฯ

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
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26 นางหลาย ใหญ่กลาง อาสาพฒันาชุมชน/อาสาสมคัรฯ

27 นางสงศกุล รัตนานิคม อาสาพฒันาชุมชน/อาสาสมคัรฯ

28 นายวทิยา สามหาดไทย อาสาพฒันาชุมชน/อาสาสมคัรฯ

29 นายบุญรัตน์ รัตนานิคม อาสาพฒันาชุมชน/อาสาสมคัรฯ

30 นายไพรวนั  มณีพงษ์ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

31 นางจิราวรรณ์  ตุ่นบวั ,,

32 นางเจียว  วรชินา ,,

33 นางทุม จนัทร์โสม ,,

34 นางคนึงสุข  บุญครอบ ,,

35 นางขานทอง  พิทกัษ์ ,,

36 นายศิวพล  แน่นอุดร ,,

37 นางระมิตร  วงัธิยอง ,,

38 นายวราฤทธิ�   ร่มโพธิ� ,,

39 นางรัตนา  บวัลง ,,

40 นางสาวนิภาพร  คงทบั ,,

41 นางสมปอง  สีลากุล ,,

42 นางห่ม  จนัทร์โสม ,,

43 นายพุฒ  ไกรโสดา ,,

44 นางประหยดั  จนัทะปิดตา ,,

45 นางสาํเนียง  การจารี ,,

46 คุณฟลอลิดา สมีพนัธ์ ,,

47 นายโชคชยั  เกียรติยศ ,,

48 นางทองไสย ์สร้อยรัก ,,

49 นางสาวมนตรี  สีชู ,,

50 นายทองสุข ชุยกระเดือง ,,
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51 นางจาํเนียร  อุดมแกว้ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

52 นางทิพย ์ พงษช์ยั ,,

53 นางเพง็  ไกรโสดา ,,

54 นางสาววนั ใหญ่กลาง ,,

55 นางระกาํ ศรีวหิลอด ,,

56 นางสาวจิตรเกษม  แกว้ก่า ,,

57 นางสาวรสสุคนธ์ พนัธ์ต่วน ,,

58 นางหมวย สิริเรืองโรจน์ ,,

59 นางบวัพนัธ์  ไสวเงิน ,,

60 นายสมศกัดิ�   ศรีทา ,,

61 นางผม  ยนิมะเริง ,,

62 นายลาํพนู  กรไชยา ,,

63 นางสาวชวลัลกัษณ์  แซ่โคว้ ,,

64 นางเหรียญทอง  รามมะเริง ,,
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