
ผู้เขา้ประชมุ
ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ

1 นายสันทัศน์  รูปล ํา ประธานสภา อบต.เขาค้อ สันทัศน์  รูปล ํา
2 นายกั๋ว  แซ่ย่าง รองประธานสภา อบต.เขาค้อ กั๋ว  แซ่ย่าง
3 นางปวันรัตน์  ปานชื น สมาชิก อบต. หมู่ที  2 ต.เขาค้อ ปวันรัตน์  ปานชื น
4 นางวิลัดดา  หวังกล่อมกลาง สมาชิก อบต. หมู่ที  2 ต.เขาค้อ วิลัดดา  หวังกล่อมกลาง
5 นางทวีป  พึ งจาบ สมาชิก อบต. หมู่ที  3 ต.เขาค้อ ทวีป  พึ งจาบ
6 นายไพวรรณ  พงษ์พยอม สมาชิก อบต. หมู่ที  3 ต.เขาค้อ ไพวรรณ  พงษ์พยอม
7 นายประสิทธิ ์ อิ มจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที  4 ต.เขาค้อ ประสิทธิ ์ อิ มจันทร์
8 นายอ าํ  พรมสุข สมาชิก อบต. หมู่ที  4 ต.เขาค้อ อ าํ  พรมสุข
9 นายพิกุล  คําพล สมาชิก อบต. หมู่ที  6 ต.เขาค้อ นายพิกุล  คําพล

10 นายธงชัย  ขวัญพุธ สมาชิก อบต. หมู่ที  6 ต.เขาค้อ ธงชัย  ขวัญพุธ
11 นายอุ่นเรือน  ดอนม่วง สมาชิก อบต. หมู่ที  7 ต.เขาค้อ อุ่นเรือน  ดอนม่วง
12 นายสมคิด  พรมแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที  8 ต.เขาค้อ สมคิด  พรมแก้ว
13 นายรังสรรค์  รอรักษา สมาชิก อบต. หมู่ที  8 ต.เขาค้อ รังสรรค์  รอรักษา
14 นายกายสิทธิ ์ บํารุงคีรี สมาชิก อบต. หมู่ที  9 ต.เขาค้อ กายสิทธิ ์ บํารุงคีรี
15 นายกฤษฎ์หิรัญ ปวรธนันปภัค สมาชิก อบต. หมู่ที  9 ต.เขาค้อ        - ลา
16 นายศุภชัย  ยอดออน สมาชิก อบต. หมู่ที  10 ต.เขาค้อ        - ขาด
17 นายอิทธิ  สินเช้า สมาชิก อบต. หมู่ที  10 ต.เขาค้อ อิทธิ  สินเช้า
18 นายทองยุ้น  กุลดา สมาชิก อบต. หมู่ที  11 ต.เขาค้อ ทองยุ้น  กุลดา
19 นายณรงค์  แสงเพชร สมาชิก อบต. หมู่ที  11 ต.เขาค้อ ณรงค์  แสงเพชร
20 นายประวิทย์  ขันตรี สมาชิก อบต. หมู่ที  13 ต.เขาค้อ         - ขาด
21 นายพาคินทร์  รุ่งเรืองคีรีกุล สมาชิก อบต. หมู่ที  14 ต.เขาค้อ พาคินทร์  รุ่งเรืองคีรีกุล
22 นายสรายุทธ  สิริอนันตระกูล สมาชิก อบต. หมู่ที  14 ต.เขาค้อ สรายุทธ  สิริอนันตระกูล
23 นายวิทยา  กาศเกษม สมาชิก อบต. หมู่ที  1 ต.สะเดาะพง วิทยา  กาศเกษม
24 นายศักด์ิดา  กองพิมพ์ สมาชิก อบต. หมู่ที  1 ต.สะเดาะพง ศักด์ิดา  กองพิมพ์
25 นางรุ่งโรจน์  สีทองสุก สมาชิก อบต. หมู่ที  2 ต.สะเดาะพง         - ลา
26 นายจารึก  จันนวล สมาชิก อบต. หมู่ที  3 ต.สะเดาะพง          - ลา
27 นายประมวล  เนียมใย สมาชิก อบต. หมู่ที  3 ต.สะเดาะพง ประมวล  เนียมใย
28 นายสําเนาว์  สุวรรณลพิศ สมาชิก อบต. หมู่ที  4 ต.สะเดาะพง สําเนาว์  สุวรรณลพิศ
29 นางสาวอัมพร  บุญหลอด สมาชิก อบต. หมู่ที  4 ต.สะเดาะพง สาวอัมพร  บุญหลอด
30 นายเสนาะ  บุญสิน สมาชิก อบต. หมู่ที  5 ต.สะเดาะพง เสนาะ  บุญสิน

บันทึกการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ
สมยัสามญั  สมยัที ่ 3  ประจ าปี  2564  ครั้งที ่ 2

วันที ่ 6  สิงหาคม  2564  เวลา  09.30 น.
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ



ผู้เขา้ประชมุ
ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ

31 นายจีรพงษ์  เดชกุลธนา สมาชิก อบต. หมู่ที  5 ต.สะเดาะพง จีรพงษ์  เดชกุลธนา
32 นางจอมขวัญ  โคตสมบัติ สมาชิก อบต. หมู่ที  1 ต.ริมสีม่วง         - ลา
33 นายสมพงษ์  ศรีสมุทร สมาชิก อบต. หมู่ที  1 ต.ริมสีม่วง สมพงษ์  ศรีสมุทร
34 นางหนูพัด  แก้วมงคล สมาชิก อบต. หมู่ที  2 ต.ริมสีม่วง         - ลา
35 นายชุตินันท์  เถื อนพรม สมาชิก อบต. หมู่ที  2 ต.ริมสีม่วง ชุตินันท์  เถื อนพรม
36 นายประกอบ  อินพร สมาชิก อบต. หมู่ที  3 ต.ริมสีม่วง ประกอบ  อินพร
37 นางภรภัค  คําแสงมาตย์ สมาชิก อบต. หมู่ที  4 ต.ริมสีม่วง ภรภัค  คําแสงมาตย์
38 นายโพธิ ์ ช่วยปุน่ สมาชิก อบต. หมู่ที  4 ต.ริมสีม่วง โพธิ ์ ช่วยปุน่
39 นายอลงกต  ทองคําพงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ที  5 ต.ริมสีม่วง อลงกต  ทองคําพงษ์
40 นายสิทธิพร  จันทร์ผูก สมาชิก อบต. หมู่ที  5 ต.ริมสีม่วง สิทธิพร  จันทร์ผูก
41 นายสมจิตร  ศรีสมุทร สมาชิก อบต. หมู่ที  6 ต.ริมสีม่วง สมจิตร  ศรีสมุทร
42 นายสมพร เหล็กเพชร สมาชิก อบต. หมู่ที  6 ต.ริมสีม่วง สมพร เหล็กเพชร
43 นายมาฆะ  สืบวงศ์ เลขานุการสภา อบต.เขาค้อ มาฆะ  สืบวงศ์

ผู้เขา้ร่วมประชมุ
1 นางจันทร์แรม  ศรีเดช นายก อบต.เขาค้อ จันทร์แรม  ศรีเดช
2 นายเดชา สินจ้าง รองนายก อบต.เขาค้อ เดชา สินจ้าง
3 นายสุวรรณ  การุญบริรักษ์ รองนายก อบต.เขาค้อ สุวรรณ  การุญบริรักษ์

ว่าที  ร.ต.หญิงลลิตวดี  เสียงเพราะ รองปลัด อบต.เขาค้อ หญิงลลิตวดี  เสียงเพราะ
5 นายธนาพงษ์  สืบศักด์ิวงศ์ หัวหน้าสํานัก ปลัด อบต.เขาค้อ ธนาพงษ์  สืบศักด์ิวงศ์
6 นางธนิถา  วรรณบุตร ผอ.กองคลัง         -
7   
8   
9



ผู้ขาดประชมุ





 


