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เขต 4 ชุมชนสามเหลี�ยม 5

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นายโสภณ  นอ้ยสุวรรณ ประธานชุมชน

2 นายเรืองโชค  ชยัดาํรงคก์ุล ตวัแทนราชการ / รัฐวสิาหกิจ

3 นายจรัส เพญ็ศิริสมบูรณ์ ผูอ้าํนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น

4 นายประสิทธิ�  พรหมประภศัร์ หวัหนา้ตรวจบญัชีสหกรณ์ขอนแก่น

5 ด.ต.สุรสิทธิ�  โพธิชาํนาญ กรรมการชุมชน

6 นายสมบติั  ทองเปี� ย กรรมการชุมชน

7 จ.ส.อ.ปัญญา  โพธิชาํนาญ กรรมการชุมชน

8 นายชาญ เวยีงพิทกัษ์ กรรมการชุมชน

9 นางสาวสิริรักษ ์กุหลาบทิพย์ กรรมการชุมชน

10 นางสุวรรณ  เฮ่งบริบูรณ์ กรรมการชุมชน

11 นางพวงเพชร  คงเจริญกุล อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นางสุรีรัตน์  เบญจประยรูศกัดิ� อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

13 นางไพรวลัย ์ อุบลบาล อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

14 นางบวร  ดาบบงั อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

15 สมทรง คุยกลาง สมาชิกอาสาป้องกนัภยัฯ(อ.ป.พ.ร.)

16 นางสมพร พงษพ์ิศาล (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

17 นางสาวจุฑาทิพย ์ รังเอ้ ,,

18 นายประพนัศิลป์ อุบลบาล ,,

19 นางสาวจนัทร์เพญ็  นาคหมื�นไวย์ ,,

20 นายวนันา บุญเอนก ,,

21 นายสมยั  สุวรรณสิทธิ� ,,

22 นางสาวภทัรานิษฐ ์ ทองแสง ,,

23 นางดวง รอบรู้ ,,

24 นางแต๋ว สนั�นไพร ,,

25 นางขวญัฤดี นอ้ยสุวรรณ ,,

26 นายประกาศ  ฤาแกว้มา ,,

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561- 2564
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27 นางสาวหนูคาน  ดอนเชียงใหม่ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

28 นางมาลี นมนาน ,,

29 นางภาวไิล วงษคุ์ย ,,

30 นายสุรชยั  กองศรี ,,

31 นางสาวประภาพร  ศรีโยธา ,,

32 นางวไิล รังเอ้ ,,

33 นางรุ่งทิพย ์ เชื�อสาวะถี ,,

34 นางมณี  กุลภูเขียว ,,

35 นางสอิ�ง  ศรีอนนัต์ ,,

36 นางคาํฮ่วย  เหล็กโคกสูง ,,

37 นายเอง็ก๊ก วงศว์ลิาศสกุล ,,

38 นางเสถียร  วงศว์ลิาศสกุล ,,

39 นางสาวฐิตินนัท ์ นาคหมื�นไวย์ ,,

40 นางสาวสมปอง แฝงทรัพย์ ,,

41 นายเสถียร  ศรีนํ�ายอ้ย ,,

42 นางสาวจาํเรียน นามสีถาน ,,

43 นางสาวนงนุช นามสีถาน ,,

44 นางจาํลอง แฝงทรัพย์ ,,

45 นางสมหมาย รักคิด ,,

46 นางละออ ศิริภูมิ ,,

47 นางสาวทองผาด  เขียวแข้ ,,

48 นางสวสัดิ�  คุณอุดม ,,

49 นางจาํเนียร สุ่นสุข ,,

50 นางสายทอง  ธรรมมุลตรี ,,

51 นางสวาสดิ�   ศรีโยธา ,,

52 นางนวลจนัทร์  ป้องขนั ,,
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53 นางสงบ  วเิชียรวงษ์ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

54 นายเกรียงศกัดิ�  ประตงัตะโต ,,

55 นางวลิยั ชมภูพาน ,,

56 นางอมัพร  พาเภา ,,

57 นางสุมาลี  กองศรี ,,

58 นางอาํนวย  ศิริภูมิ ,,

59 นายสมทรง  คุยกลาง ,,

60 นางรัมภา  กิมยงค์ ,,

61 นายสุรชาติ  อุบลบาล ,,

62 นางสายทอง  ธรรมมุลตรี ,,

63 นายสมชยั สัตยบณัฑิต ,,

64 นางรวนิทร์  ยศบา้ง ,,

65 นางเกศิณี  ประสานศรี ,,

66 นางไพจิตร  มูลเคา้ ,,

67 นางเล็ก  บุตรศรี ,,

68 นายสมาน  ลีปา ,,

69 นางณภทัร  นิธินนัทพร ,,

70 นายวรวฒิุ ชมพพูาน ,,

71 นายพินิจ  รอบรู้ ,,

72 นางสุกนัยา  จนัทองอ่อน ,,

73 นายอิสระ  คาํสิงห์ ,,

74 นายพุทธลกัษ ์ มณีพงษ์ ,,

75 นางเพลินพิศ  จิตรดาภา ,,

76 นางสร้อย  โพธิชาํนาญ ,,

77 นางจรรยา  แสงศรีเรือง ,,

78 นางทองมี  ประพิณ ,,
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79 นางมณี  กุลภูเขียว (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

80 นางสายทอง  ธรรมมุลตรี ,,

81 นายนครินทร์  ทั�งนอ้ย ,,

82 นายสุภษิต  สุรกิตติพงศ์ ,,

83 นางเกศิณี  ประสานศรี ,,

84 นางไพจิตร  มูลเคา้ ,,
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