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เขต   4 ชุมชน ศรีฐาน 1

ลาํดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่งในสัดส่วน

1 นายสมเกียรติ จนัทร์โสม ประธานชุมชน

2 นายสมหมาย เลิศนา ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยัขา้วขอนแก่น

3 นายเลียม แสนงาม กรรมการชุมชน

4 นายเกษม ดวงพิมพ์ กรรมการชุมชน

5 นายอดุลย ์ถงสะเด็น กรรมการชุมชน

6 นางสมพร พลมิตร กรรมการชุมชน

7 นางจงกล สาผวิ กรรมการชุมชน

8 นางวภิาวรรณ แกว้ลว้น กรรมการชุมชน

9 นางทองดว้ง   มีเมืองเก่า อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

10 นางโสดา    วนัดี อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

11 นางยศ    พิมพล์บั อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

12 นางลนัดร จนัทร์โสม อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

13 นายหนูคาํ   ขอ้ยุน่ สมาชิกอาสาป้องกนัภยัฯ(อ.ป.พ.ร.)

14 นายบวับาน   มีเมืองเก่า สมาชิกอาสาป้องกนัภยัฯ(อ.ป.พ.ร.)

15 นายสมชาย   แซ่เล่า สมาชิกอาสาป้องกนัภยัฯ(อ.ป.พ.ร.)

16 นายสราวธุ     ตระกลูวงัชยั สมาชิกอาสาป้องกนัภยัฯ(อ.ป.พ.ร.)

17 นายสมเดช    อรัญโชติ คณะกรรมการกองทุน

18 นางอุบาวตี    นาคอนตัตา คณะกรรมการกองทุน

19 นายดลั กุซวั คณะกรรมการกองทุน

20 นางสงดั     แพงมา กลุ่มอาชีพฯ

21 นายสมรวม วเิศษอกัษร กลุ่มอาชีพฯ

22 นางเจียว     ณรงคศ์กัดิ� กลุ่มอาชีพฯ

23 นางวฒันา    ศรีทาคาํ กลุ่มอาชีพฯ

24 นางกิ�งเพชร เหวา้นี กลุ่มอาชีพฯ

25 นางยลุนัดร  จนัทร์โสม กลุ่มอาชีพฯ

26 นายวภชัร ขอ้ยุน่ กลุ่มอาชีพฯ

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น 

เรื�อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
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27 นางสาวนิยมน ชยัมะโรง กลุ่มอาชีพฯ

28 นายเอียม กงสะเด็น ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญ์

29 นายคาํบ่าย   สอนหลุย ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญ์

30 นายสงวน   สุริฉาย ผูท้รงคุณวฒิุ/ปราชญ์

31 นางทองคาํ สุริฉาย สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

32 นางละมยั   คมพิทกัษเ์ดช สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

33 นางเงิน สอนหลุ่ย สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

34 นางประนอม เพง็ชยั (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

35 นางจารุพร สอนหลุย ,,

36 นางสมร  เหงา้นี ,,

37 นายพุทธา ขอ้ยุน่ ,,

38 นางหนูคลา้ย อรัญโชติ ,,

39 นางทองลว้น หมอกสิมมา ,,

40 นางปวชิญา  เจริญสุข ,,

41 นางเกสร  ตรีชาลี ,,

42 นางยลุนัดร  จนัทร์โสม ,,

43 นางอุไรพร  โคตรหลกัเมือง ,,

44 นางสาวประเพียร  มีเมืองเก่า ,,

45 นางสาํลี  เพียสุวรรณ ,,

46 นางศศิธร  ขอ้ยุน่ ,,

47 นางสาวจารุวรรณ  เพียสุพรรณ ,,

48 นางหนูเตือน  ชยัสงค์ ,,

49 นายนอ้ย  มุ่งหมาย ,,

50 นางสมทวน  ภูมี ,,

51 นางกิมบ่วย  โดดชยั ,,

52 นายบวัสอน  คงเดชอุดมกุล ,,
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53 นางดวง พุทธปะ (สัดส่วนจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนครัวเรือนในชุมชน)

54 นายคาํพอง เนียมจกัโถน ,,

55 นางสาคร ล่ามแขก ,,

56 นางบ่วย ดีบุญมี ณ ชุมแพ ,,

57 นางทองลว้น หมอกสิมมา ,,

58 นางดาหวนั ศรีขา ,,

59 นางยพุิน หนองแก ,,

60 นางบนัทิยา ตุม้ผลา ,,

61 นายสมพล จรรยากร ,,

62 นายสัญธาร  ชนะชยั ,,

63 นางสมจิตร์  พิสุทธิ� เลิศมานะ ,,

64 นายสวาท เพียสุพรรณ ,,

65 นางนิยม  คะลา ,,

66 นางสุรัมภา  เสมาสถิตยพ์นัธ์ ,,
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