ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในปี 2561 มีท้งั หมด 95 ชุมชน แบ่ งออกเป็ น 4 เขต ดังนี้
รายชื่ อประธานชุ มชน
ประธาน เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชุ มชน
โนนชัย 1
โนนชัย 2
โนนชัย 3
ดอนหญ้านาง 1
ดอนหญ้านาง 2
ดอนหญ้านาง 3
หลังศูนย์ราชการ1
หลังศูนย์ราชการ2
เทพารักษ์ตอน 1
เทพารักษ์ตอน 2
เทพารักษ์ตอน 3
เทพารักษ์ตอน 4
เทพารักษ์ตอน 5
พัฒนาเทพารักษ์
เจ้าพ่อเกษม
เจ้าพ่อทองสุข
บขส.

ชื่ อ - สกุล
นายวสันต์ ศรี ดรราช
นายสุเทพ บัวภา
นายพูนทวี ประทุมวงศ์
นางบังอร แก้วเพชร
นายเหรี ยญ ประจันตะเสน
นายประวิทย์ พันธุ์พฒั น์
นายฤทธิรงค์ พจนานุกิจ
ร.ต.ต.สุวชิ สนอุป
นายพิชิต ลาพอง
นายโกสิ ทธิ์ ภูสอดสี
นายสมศักดิ์ ชมภูคา
น.ส.นวลจันทร์ แซ่โซว
นายจิตติ เชิดชู
นางเสมอ สุภธีระ
น.ส.นิตยาพร หงส์สิริสกุล
นายสุภชัย วงษ์จาลอง
นายวัชริ นทร์ เสริ มศิริกาญจนา

ทีอ่ ยู่ชุมชน
68 หมู่ที่ 12 ถ.ราฎร์คนึง
9/36 หมู่ที่ 12 ถ.ราฎร์คนึง
55/58 หมู่ที่ 12 ถ.ราฎร์คนึง
56/35 หมู่ที่ 13 ถ.กสิ กรทุ่งสร้าง
124/23 หมู่ที่ 13 ถ.ราฎร์คนึง
25 หมู่ที่ 13 ถ.กสิ กรท่งสร้าง
229/35 หมู่ที่ 3 ถ.หลังศูนย์ราชการ
211/16 หมู่ที่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ
25/5 หมู่ที่ 13 ถ.เทพารักษ์
450/73 หมู่ที่ 13 ถ.เทพารักษ์
500/107 หมู่ที่ 13 ถ.เทพารักษ์
270 หมู่ที่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ
98/4 ถ.ประชาสโมสร
27 ถ.เทพารักษ์ ถ.เทพารักษ์
16/77 ถ.อามาตย์
96/3 ถ.พิมพิสุต
64/8 ถ.ประชาสโมสร

โทรศัพท์
080-1855502
087-4255496
081-6018305
091-0580506
097-1304836
081-9548702
081-2090444
081-7993742
080-1950951
098-6378510
081-7290420
061-1639396
084-5180342
043-245523
089-7125546
089-8420939
081-7681635

หมายเหตุ

043-235793

061-5438959

086-4578559
084-5162949
ประธานใหม่
043-241524

รายชื่ อประธานชุ มชน
ประธาน เขต 2
ที่

ชุ มชน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

หนองใหญ่ 1
หนองใหญ่ 2
หนองใหญ่ 3
หนองใหญ่ 4
บะขาม
ศรี จนั ทร์ประชาฯ
นาคะประเวศน์
คุม้ พระลับ
ชัยณรงค์-สามัคคี
ซอยธารทิพย์
หน้า ร.พ.ศูนย์
หลักเมือง
บ้านเลขที่ 37
ทุ่งเศรษฐี
ศิริมงคล
ศรี จนั ทร์พฒั นา
มิตรสัมพันธ์ 1
มิตรสัมพันธ์ 2
ทุ่งสร้างพัฒนา
โพธิบลั ลังก์ทอง
บ้านพัก ตชด.
หัวสะพานสัมพันธ์
ชลประทาน
เจ้าพ่อขุนภักดี
ธนาคร
คุม้ หนองคู
ศรี จนั ทร์
ตรี เทพนครขอนแก่น

ชื่ อ - สกุล
นายเกริ ก ศรี บุญเรื อง
นายมานิตย์ ดวงปั กใต้
นายแม็ค ศรี บุญเรื อง
น.ส.ฐิตารี ย ์ จันทร์แจ่มมงคล
นางจารุ ณี สุตะชา
นางพูลสิ น อ่อนทองใหญ่
นายจรู ญ น้อยอินทร์
นางศิรินทร กลิ่นศรี สุข
นายเศกฤทธิ์ ดาวังปา
นางพัชรพร พวงพันธ์
นายบรรพต เหลืองอุบล
นายสุระชัย สุวรรณสิ รินนท์
นายปั ญญา โพธิเศษ
นายพศิน พาศรี เดชาธร
นางณัฐกฤตตา พานิช
นางวิภาพร อุทโท
นายประคอง ภูถมศรี
นางมุกภา พลศักดิ์
นางฐิติรัตน์ อัครสูรีย ์
นางสุนี สุวะนาม
ร.ต.ต. เทอดศักดิ์ ปี แหล่
นายคงเดช พุทธรรมมา
นายประภาส อามาตย์สมบัติ
นายพรชัย แก้วกุลชัย
นางประไพ วังปรัชญานนท์
น.ส.ณัฐรยงน์ แซ่เฮง
นางกาญจนา สมบูรณ์
นายนิวฒั น์ชยั วินยั แพทย์

ทีอ่ ยู่ชุมชน
89/4 หมู่ที่ 6 ถ.ศรี จนั ทร์
113/12 หมู่ที่6 ถ.ศรี จนั ทร์
114/49 หมู่ที่ 6 ถ.ศรี จนั ทร์
115/8 หมู่ที่ 6 ถ.ศรี จนั ทร์
20/5 หมู่ที่ 4 ถ.ศรี จนั ทร์
173/20 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาสโมสร
164/9 หมู่ที่ 4 ถ.ชาตะผดุง
58 ถ.ชวนชื่น
80/16 ถ.ชัยณรงค์
171/22 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาสโมสร
57/4-5 หมู่ที่ 4 ถ.ศรี จนั ทร์
113/14 ถ.ดรุ ณสาราญ
37/564 หมู่ที่ 4 ถ.ศรี จนั ทร์
227/181 ม.6 ถ.ประชาสโมสร
179/79 หมู่ที่ 6 ถ.ศรี จนั ทร์
167/6 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง
229/138 หมู่ที่ 6 ถ.ประชาสโมสร
124/56 หมู่ที่ 6 ถ.ศรี จนั ทร์
168/7 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาสโมสร
194/64 หมู่ที่ 6 ถ.ศรี จนั ทร์
1/9 หมูที่ 6 ถ.ศรี จนั ทร์
179/168 หมู่ที่ 4 ต.ในเมือง
215/243 หมู่ที่ 6 ถ.ศรี จนั ทร์
292/1-2 ถ.ศรี จนั ทร์
222/102 ถ.ประชาสโมสร
119/9 ถ.รอบเมือง
90/21 หมู่ที่ 4 ถ.เฉลิมพระเกียรติ
62/221 ถ.กลางเมือง

โทรศัพท์
081-9942514
085-6436810
089-7136741
086-8648359
064-5131614
043-337524
085-0091808
085-6126289
089-9419983
087-4901141
084-6033243
081-6617034
081-6706500
093-4871076
089-8390003
086-7145828
089-6224322
085-0093219
089-8412030
081-9742912
097-71121394
081-7170598
084-6008840
081-6010627
085-0115415
085-8518821
083-6632350
080-4212220

หมายเหตุ
ประธานใหม่
ประธานใหม่

089-6178394

ประธานใหม่

ประธานใหม่
ประธานใหม่
043-337201
ประธานใหม่
083-6411991
ประธานใหม่
ประธานใหม่
รก.ประธาน
ประธานใหม่
080-4091128
ประธานใหม่
089-8636466
ประธานใหม่
080-4212220

รายชื่ อประธานชุ มชน
ประธาน เขต 3
ที่

ชุ มชน

ชื่ อ - สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

บ้านตูม
หนองแวงเมืองเก่า1
หนองแวงเมืองเก่า2
หนองแวงเมืองเก่า3
หนองแวงเมืองเก่า4
คุม้ วัดกลาง
คุม้ วัดธาตุ
หลังสนามกีฬา 1
หลังสนามกีฬา 2
แก่นนคร
กศน.
โนนหนองวัด 1
โนนหนองวัด 2
โนนหนองวัด 3
โนนหนองวัด 4
หนองวัดพัฒนา
คุม้ วุฒาราม
โนนทัน 1
โนนทัน 2
โนนทัน 3
โนนทัน 4
โนนทัน 5
โนนทัน 6
โนนทัน 7
โนนทัน 8
โนนทัน 9
การเคหะ
เหล่านาดี 12
พระนครศรี บริ รักษ์
พิมานชลร่ วมใจพัฒนา
95 ก้าวหน้านคร

นายเลื่อน สงวนหอม
นางโสภา พิศพล
นายมานพ ภูศรี
นางสม บุดดาน้อย
นายนิยม ทวีโคตร
นางสุธินี พรหมณี
นายเติมศักดิ์ เดชโบราณ
นายชอบ แสงเนียม
นางประพัฒน์ โพธิ์จนั ทร์
ร.ต.ต.สนัน่ เปื อยศรี
นายสุศิษฏิ์ ศรี แก้ว
นายจรู ญ เจริ ญสุข
นายสัมฤทธิ์ ดีพมุ่
นายธนโชติ นามสี ฐาน
นายโสภา ดีบุตร
นายบุญถม ทองดี
นายสงกา แพ้ภูเขียว
ร.อ.สระจิตร สี ดาทัน
น.ส.ราตรี กล้าเดช
นายพันธ์ โคตรปลาบู่
นายกรรณ หมัน่ เดช
นางสมสมร สุนทรพิทกั ษ์
นางฉวีวรรณ์ ศรี วงค์ษา
นายสงคราม สี หานนท์
นางฉลาด กายชัยภูมิ
น.ส.มะลิวลั ย์ เรื องจรัส
นางสาวอุรา ปราบมนตรี
น.ส.นงค์เยาว์ กุงภูเวศน์
น.ส.จินตนา โททา
นางพิสุทธิพร ตั้งเทียนประทีป
นายวิชยั วรรณแสง

ทีอ่ ยู่ชุมชน
123/1 ถ.แก่นตูมประชาราษฎร์
582/19 ถ.กลางเมือง
666/130 ถ.กลางเมือง
427/1 ถ.กลางเมือง
641/4 ถ.กลางเมือง
374/1 ถ.กลางเมือง
148/3 ถ.กลางเมือง
162/162 ซ. 10 ถ.เหล่านาดี
151/64 ถ.เหล่านาดี
75/99 หมู่ที่ 17 ถ.หน้าเมือง
111/50 หมู่ที่ 17 ถ.ดรุ ณสาราญ
111/2 หมู่ที่ 17 ถ.วุฒาราม
419/50 หมู่ที่ 17 ถ.พัฒนา 2
564/2 หมู่ที่ 17 ถ.วุฒาราม
584/17 หมู่ 17 ถ.หน้าเมือง
21/2 หมู่ที่ 17 ถ.รถไฟ
675 หมู่ที่ 17 ถ.วุฒาราม
6/2 หมู่ที่ 2,3 ถ.โพธิสาร
87/1 หมู่ที่ 2,3 ถ.ฉิ มพลี
158/34 หมู่ 2 ต.ในเมือง
21/30 หมู่ที่ 1 ถ.อนามัย
38/9 หมู่ที่ 3 ถ.โพธิสาร
93/97 หมู่ที่ 2 ถ.ชาตะผดุง
45/4 หมู่ที่ ,3 ถ.ทานตะวัน
86/8 หมู่ที่ 3 ถ. ฉิ มพลี
72/18 หมู่ที่ ,3 ถ.โพธิ สาร
3/456 ถ.กลางเมือง
99/89 ถ.เหล่านาดี
27/24 ถ.นิกรสาราญ
166/34 หมู่บา้ นพิมานชล
บ้านมัน่ คง

โทรศัพท์
086-8504748
087-4268466
093-0566485
082-3024589
084-4284613
092-1529055
089-7148475
081-6618356
082-1113144
090-5890433
091-4199486
086-8528336
081-7990375
082-4810693
087-8574087
081-4718795
080-4164740
084-7603954
086-8570294
086-8622180
095-6311372
092-9183875
095-2287982
086-8619457
087-5078252
097-3142854
086-3347367
085-0022284
096-3934353
062-9824563
094-2753355

หมายเหตุ

ประธานใหม่

043-220312
รักษาการ

ประธานใหม่
ประธานใหม่

ประธานใหม่
ประธานใหม่
ประธานใหม่

ประธานใหม่

ประธานใหม่
ประธานใหม่

รายชื่ อประธานชุ มชน
ประธาน เขต 4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชุ มชน
สามเหลี่ยม 1
สามเหลี่ยม 2
สามเหลี่ยม 3
สามเหลี่ยม 4
สามเหลี่ยม 5
ศรี ฐาน 1
ศรี ฐาน 2
ศรี ฐาน 3
ศรี ฐาน 4
หนองแวงตราชู 1
หนองแวงตราชู2
หนองแวงตราชู 3
หนองแวงตราชู 4
คุม้ วัดป่ าอดุลยาราม
ไทยสมุทร
เทคโนภาคฯ
ตะวันใหม่
มิตรภาพ
ตลาดต้นตาล

ชื่ อ - สกุล
นายบุญมี ปานิคม
น.ส.อรวรรณ แซ่ล้ ี
นายสมชาติ ชัยอยุทธ์
นายสิ ทธิศกั ดิ์ สี จวง
นายโสภณ น้อยสุวรรณ
นายสมเกียรติ จันทร์โสม
นายคาผ่าน ทิพย์นาง
นางปริ ยาภรณ์ บัวขาว
นางนิตยา ขันธ์โพธิ์นอ้ ย
นางนาถฤดี เบ้าชัย
นายสุภกฤษ์ สุภธีระ
นางสิ ริกร ช่วยหาร
นางบัวบานชื่น เหล่าชัย
นายประธาน กาญจนวรางกูล
นางเยาวนา อุดมธนานันต์
นายคมสัน พิมสวรรค์
นายวิโรจน์ สารบรรณ
นายธนกฤษ อึ้งเจริ ญ
นางพวงเพ็ช คาทองพะเนาว์

ทีอ่ ยู่ชุมชน
226/2 หมู่ที่ 16 ถ.มะลิวลั ย์
35 หมู่ที่ 16 ถ.ศรี มารัตน์
156/17 หมู่ที่ 16 ถ.ศิลปสนิท
121/119 หมู่ที่ 16 ถ.ศรี มารัตน์
199/3 หมู่ที่ 16 ถ.มะลิวลั ย์
124/1 หมู่ 7
167/5 หมู่ที่ 7
56/30 หมู่ที่ 7
28/3 หมู่ที่ 7
19/22 หมู่ที่ 14
2/15 หมู่ที่ 14 ถ.มิตรภาพ
144/37 หมู่ที่ 14 ถ.มิตรภาพ
400/44 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ
141/27 หมู่ที่ 14 ถ.ศรี มารัตน์
243/129 หมู่ที่ 14 ถ.มิตรภาพ
414/1 หมู่ที่17 ถ.บ้านกอก
204/25 หมู่ที่ 14 ถ.ตะวันใหม่
9/19 ถ.มิตรภาพ
385/5 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ

โทรศัพท์
087-8622456
082-3115546
095-4933329
081-6014785
091-5146873
089-6578635
087-2131380
081-7170453
087-7240387
093-3284181
096-9345611
064-8514441
090-0280741
081-8739022
081-5460505
089-2784130
089-4222467
086-8549991
090-5641951

หมายเหตุ

043-239724
ประธานใหม่

064-2582184
081-6625945

ประธานใหม่
095-9956592
087-8580292 (แม่สงบ)

