รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 1
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
1. น.ส.อัมพิกา เซียสวัสดิ์
2. นายจตุพร บุญชอบ
3. นายพนม วัฒนวิเชียร
4. น.ส.เนาวรัตน์ ตั๊นธรารักษ์
5. นายสมยศ เฉียวกุล
6. นายจิตติ เลิศพัฒนาไพบูรณ์
(๒) ประธานชุมชนในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
- นางสุนันท์ เสียงดัง
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้าน
อ่าวอุดม
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้าน
อ่าวอุดม
- นายสนธยา นาคปฐม ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตชุมชนบ้านอุดม
1. นายสมพร รักไทย
2. นางปริญญา จุลภาพ

3. นายอาทิตย์ หม่อมมณี
4 นายพิชิต พึ่งพินิจ
5. นางชะเอม ทรงนิสัย
6. นางจงรัก บุญชอบ
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) บ้านอ่าวอุดม
1. นางเพลินตา เพ็ชรนารถ
2. นางจงรัก บุญชอบ
3 น.ส.บุญมี กลิ่นเกสร
4. นางสายสวาท หิรัญ
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
1. นายยนต์ นักสิทธิ์
2. นายไชยา จําเริญ
3. นายสนธยา มะลิลาวัลย์
4. นายประกาศิต สวัสดิ์วัลลภ
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
1. นางชะเอม ทรงนิสัย
2. นายพิชิต พึ่งพินิจ
3. นางณภัทร เฉียวกุล
4. นางอรพิน ชื่นจิตร
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป เป็นต้น ในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
1. นางอุ่นจิตต์ สุดใจนาค
2. น.ส.กัลยาณี มานะการ

3. นางนันทา คงประเสริฐ
4. นางอัมพร เฉียวกุล
5. น.ส.ประเสริฐ โบโต
6. นายพงษ์พิชญ์ อําพันพงษ์
7. น.ส.บุหงา ห้องสําราญ
8. นายสมพร บุญญาโน
9. นางวจิรา บุญมา
10. นายธานิน บุษบา
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน ในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
1. นายภิญโญ ประยูรหาญ
2. นางเพลินตา เพ็ชรนารถ
3. นางทิศฤดี สุภาพ
4. นางนัน นิยมสุวรรณ
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
- ไม่มี
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
1. นางกนกวรรณ แก้วรุ่งเรือง
2. นางกําจาย ศรีพรหม
3. นางกิม มณีรัตน์
4. นางขวัญตา สุวรรณเมนะ

(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชนบ้าน
อ่าวอุดม
1. น.ส.คีตกานต์ อรรคจันทร์ (ร้านบ้านร๊อกไฟฟ้า)
2. น.ส.หลงทอง ศรีปาน (ร้านเจ๊ยุ้ย)
3. นายบุญเริง นิสัยพราหมณ์ (ร้านบุญเริงน้ําแข็งหลอด)
4. น.ส.เสาวรส เผือกสะอาด (ร้านฟาดิวา)
5 น.ส.พิมพ์รวินน์ วิไวย์ (ร้านพรทิพย์รุ่งเรือง)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านอ่าวอุดม
1. น.ส. อารมย์ อําพันพงษ์

11. น.ส. วีนัส เหมือนทอง

2. นายชาตรี นิยมสุวรรณ

12. นายจรัล รักษาศิล

3. นางปริญญา จุลภาพ

13. นายสุดเขต เฉียวกุล

4. นายกฤษณะ อุณหัน

14. นายนิเวช เฉียวกุล

5. นายสมชาย แววเนรมิต

15. นางวันวิสาข์ ก๊กเครือ

6. นางปนัดดา สกลธรรมวุฒิ

16. นายธํามรงค์ เฉียวกุล

7. น.ส. อรพรรณ ภูหัตถการ

17. นายณรงค์เวทย์ เสียงดัง

8. น.ส. สุภารัตน์ ทองอยู่

18. น.ส. บุศรา เฉียวกุล

9. น.ส. นิตยา กล้าพังเทียม

19. น.ส. สิทธิ์ โบโต

10. น.ส. สิริพร สงวนรัตน์

20. นายอธิป มากคุณ

21. นายอนุวัฒน์ สงวนรัตน์

44. นางอังคณา ชื่นบาน

22. นายทองอ่อน บุญญาโน

45. นายนธี ภู่ศรี

23. นายบัญญัติ อําพันพงษ์

46. นางปวีณา สงวนรัตน์

24. นายดวงดี มณีรัตน์

47. นายอรรถพล ไทยประเสริฐ

25. น.ส. นุสรา ตุมร

48. นางวันเพ็ญ ชัยพจน์

26. นายวิทยา พรมทอง

49. นายสุพจน์ ตุมร

27. นายสันต์ บุญสวน

50. นายจําเนียร จงเจริญ

28. นายวัชรพงศ์ แสงจําปา

51. นายวิโรจน์ เฉียวกุล

29. นายประจวบ นาคสาม

52. นางนันทวัน มงคลทรัพย์

30. นางนงเยาว์ เทพสุพล

53. นายอานพ ผูกสุวรรณ์

31. นางสุภาพ อินทรเกษม

54. นายโชติศาสตร์ สุดใจ

32. นางเตรียมจิตร เฉียวกุล

55. นายบวรศักดิ์ สงวนรัตน์

33. นายธนพล ศิลามงคล

56. นางฉลวย เฉียวกุล

34. นางบังอร ชุมสาย ณ อยุธยา

57. น.ส. กุสุมา เฉียวกุล

35. นายประยูร บุญรอด

58. นายถนอมพงษ์ สวัสดิรกั ษา

36. น.ส. สุรัจณี เฉียวกุล

59. นายสุวัฒน์ คงประเสริฐ

37. นายปฐมพงค์ เปาริก

60. นางประไพล สุขกาย

38. นายองอาจ แก้วล้วน

61. นายอ่อนสา ลุนผง

39. นายอนันต์ สุภารัตน์

62. นางเล็ก อินทร์เจริญ

40. นางวอน พิพัฒนดิลก

63. นายประทุม สวัสดี

41. นางเบ็ญจา สุขสอาด

64. นายเสงี่ยม สร้อยสน

42. นายประมวล รัตนมาลี

65. นางสราญรัตน์ ด้วงศิริ

43. น.ส. อรอุมา แดงโสภา

66. น.ส. สมศรี บุญชู

67. นางกัลยา กลัดทอง

89. นายบัญชา แก้วคง

68. น.ส. กิติยา ด้วงศิริ

90. นายประพัช แต้มทอง

69. น.ส. ศุภัสร พิริยะธาดา

91. นายประสิทธิ์ แสงทอง

70. นางรัชนก รักไทย

92. นางพรพรรน์ นาคเกษม

71. นายไพฑูรณ์ การสมบูรณ์

93. น.ส. ชุติมา ถึกเจริญ

72. น.ส. เสงีย่ ม สังข์ทอง

94. น.ส. ขวัญยืน แสงสว่าง

73. นางอุทุมพร หม่อมมณี

95. นายขวัญใจ ทองแพรว

74. น.ส. สุนทรี สุขอุดม

96. นายประพันธ์ สายทอง

75. น.ส. ภัสสรา วรรณพิรณ
ุ

97. นายอนันท์ ซื่อสัตย์

76. นายวงษ์ทิพย์ รักไทย

98. น.ส. ปิยธิดา สวนพรมราช

77. นายเกรียงชัย รักไทย

99. นางอัจฉรา บรันดท์

78. นายประจวบ ปัญญาดิลก

100. นายนนทกานต์ โฉมกิง่

79. นางฉวี รัติเชษฐ

101. น.ส. ชลันดา คงนาลึก

80. น.ส. กรองแก้ว เฉียวกุล

102. นายมังกร เรืองดี

81. นายจิตรยุทธ คงเทียมศรี

103. นายสุทศั น์ เรืองดี

82. นายสัญญา รักไทย

104. นายสมปอง ปรางค์ศรี

83. น.ส. อัญจิดา มะปรางหวาน

105. นางสุขนิษฐา วังปลา

84. นายขวัญ ชื่นจิตร

106. นายสุทนิ อิงรัตนชัยรัตน์

85. น.ส. ธริดา ทวีผล

107. น.ส. นุชรี มั่นใจ

86. นางมาลัย ศรีปาน

108. นายจิรวัฒน์ ธัญญกิจ

87. น.ส. แหวน เคนเพชรแสง

109. นายกนกพล แตงอ่อน

88. นายตระกานต์ ซิระเซ็น

110. นางลักษณาพร อินผาจุก

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านอ่าวอุดม จํานวน 161 คน

