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เขต   4 ชุมชน สามเหลี�ยม 3

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นายสมชาติ  ชยัอยทุธ์ ประธานชุมชน

2 นายบุญธรรม โบราณมูล ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี�ยม

3 นางอรอุมา  เสงี�ยมศรี กรรมการชุมชน

4 นางสาวสามินี    ป้องกนัภยั กรรมการชุมชน

5 นายลิ�ม  จนัทร์โท กรรมการชุมชน

6 นางอุสนี  พวงพิลา กรรมการชุมชน

7 นางอาํพร มณีขติัย์ กรรมการชุมชน

8 นายสุจริต  สมศรีสุข กรรมการชุมชน

9 นางบุญเทียน  ไชยสินธ์ุ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํชุมชน (อสม.)

10 นางสาวณีรนุช  บุญเพง็ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํชุมชน (อสม.)

11 นางทองคาํ  ปุริตงั อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํชุมชน (อสม.)

12 นางปราณี   วเิศษวฒิุ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํชุมชน (อสม.)

13 นางสุคนธ์ ลืออุติกุลวงศ์ คณะกรรมการกองทุน

14 นางสินจยั ชยัอยทุธ์ กลุ่มอาชีพฯ

15 นายธีรพล นามวงศ์ ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

16 นายกุญชาญ ชูเวช ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

17 นายศรศิลป์ สีอุจนัทร์ ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

18 นายภูมิธนา พวงพิลา ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญชุ์มชน

19 นางเจริญ ดาวสาวะ ชมรมผูสู้งอายุ

20 นายเฉลา ไชยคาํ ชมรมผูสู้งอายุ

21 นายอาํรุง จงปติยตัต์ องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจฯ

22 นางอรไท วรรณวเิชษฐ์ องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจฯ

23 นายวชิิต วรรณวเิชษฐ์ องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจฯ

24 นายชูรัส เกษียณศิลป์ องคก์รธุรกิจ/ชมรมธุรกิจฯ

25 นายบุญเหลือ  ธรรมประโชติ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

26 นายประจกัษ ์ แพทยผ์ล ,,

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
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บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 
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27 นายเสถียร  มามุข (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

28 นายเกรียงไกร  กองณรงค์ ,,

29 นายลิ�ม  จนัทร์โท ,,

30 นายสงวน  ปุริตงั ,,

31 นายอนนัตพ์ร    บุญพงษ์ ,,

32 นายอรุณ  สุพนัธ์ ,,

33 นางกรวรรณ  วฒัน์เจริญกุล ,,

34 นายพรสิทธิ�   สิมะลี ,,

35 นายหนูรมย ์ ช่วยพนัธ์ ,,

36 นางสุดสาคร  ชรินทร์ ,,

37 นางทรรศนนัท ์ ประเสริฐสังข์ ,,

38 นางกลีบผกา  สิมมาทนั ,,

39 นางถนอม  เพิ�มสินทวี ,,

40 นายคาํพลอย  ศรีกุลวงษ์ ,,

41 นางสาวธนวดี  ลืออุติกุลวงศ์ ,,

42 นายยงยทุธ  ทบัสน ,,

43 นางสาวมยรีุ  อินสีชื�น ,,

44 นางลกัษณา  สิมะลี ,,

45 นางเฉลา  ไชยคาํ ,,

46 นางสาวอลัจนา  ลืออุติกุลวงศ์ ,,

47 นางอุสนี  พวงพิลา ,,

48 นางแกว้  อนวชัศิริวงศ์ ,,

49 นางสุฑามาส    เสนานุรักษ์ ,,

50 นางนิตยา ป้องกนัภยั ,,

51 นายธวฒัน์ชยั  ไชยคาํ ,,

52 นางสมพิศ     แสงจนัทร์ ,,
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บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 
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53 นายสมควร  กุลแลโมกขรัตน์ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

54 นายบุญเหลือ  ธรรมประโชติ ,,

55 นางคาํกลอน  ขณุที ,,

56 นางสาวลกัษณ์นารา  วฒัน์เจริญกุล ,,

57 นายจตุพร     อินสีชื�น ,,
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