รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 1
ชุมชนบ้านทุง่
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านทุ่ง
1. น.ส.อัมพิกา เซียสวัสดิ์
2. นายจตุพร บุญชอบ
3. นายพนม วัฒนวิเชียร
4. น.ส.เนาวรัตน์ ตั๊นธรารักษ์
5. นายสมยศ เฉียวกุล
6. นายจิตติ เลิศพัฒนาไพบูรณ์
(๒) ประธานชุมชนในชุมชนบ้านทุ่ง
- นายวิศิษฐ์ พุทธตรัส
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านทุ่ง
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านทุ่ง
1. นายสนธยา ตุ๋นเจริญ (ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบุญจิตวิทยา)
2. นางหนึ่งฤทัย อินทเศียร (ผู้อํานวยการโรงเรียนเทคโนโยลีศรีราชา)
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านทุ่ง
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตชุมชนบ้านทุ่ง
1. นายสมส่วน พุทธตรัส
2. นายสมบูรณ์ เผือกสะอาด

3. น.ส.พริ้มพร เผือกสะอาด
4. นางชลอ สนิทขํา
5. นางวิเชียร เรืองศรี
6. นายดํารงค์ อังคํา
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) ในเขตชุมชนบ้านทุ่ง
1. นางสาวบุญเกิด ภูมินัทธี
2. นางศิรินภา กล่อมบรรจง
3. นางหวน บุญเกิด
4. นางกุลชร บุญสังข์
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตชุมชนบ้านทุ่ง
1. นายสมบูรณ์ เผือกสะอาด
2. นายสมภู ตันคํา
3. นายดําเนิน บํารุงวัด
4. นายชรินทร์ สังข์ทอง
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในเขตชุมชนบ้านทุ่ง
1. นายเนติวุฒิ ทองปาน
2. ร.ต.ต.ณรงค์ อัญชลี
3 นายจารึก บํารุงวัด
4. นายคุณวุฒิ สว่างวงษ์
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในเขตชุมชนบ้านทุ่ง
1. นางอุไร โพธิ์ทอง (กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่ง)
2. นางละเอียด สุนทรีวิจิตร (กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่ง)

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน ในชุมชนบ้านทุ่ง
1. นายสุวรรณ จันทร์ไกรทอง
2. นายสุรัตน์ เสคะสูตร
3. น.ส.หทัยชนก ภูมินัทธี
4. นางรัชนี พุทธตรัส
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านทุ่ง
- ไม่มี
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตชุมชนบ้านทุ่ง
1. นางจําเนียร สมใจเพ็ง
2. นางจันทรา ยามาตร
3. นางจําเนียร เสคะสูตร
4. นางฉวี มีทอง
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตชุมชน
บ้านทุ่ง
1. นายวิจิตร กระปุกทอง (ร้าน คนแหลมฉบัง)
2. นางสบาย ศรีชัย (ร้าน สบาย สบาย ผักสด)
3. นายสุมิต เจริญทรัพย์ (ร้าน ที พี โมบาย)
4. นางวาสนา จงรัตนา (ร้านหนิงซักรีด)
5. นายมงคล พจนานุวัตร (ร้านมงคลคาร์แคร์)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านทุ่ง
1. นางสาวเบญจวรรณ ภาชนะ

21. นางสาวเมนิตรา ณภัคไกรวี

2. นางอลิษา ต่อมตุ้ย

22. นางสาวสุธิรา ภูมินัทธี

3. นางอารียา ป้อมแสนพล

23. นายยุทธนา เลิศเดชเดชา

4. นายศรีธนนชัย บาลไธสง

24. นางสาวจีรนันท์ วิจันทร์

5. นางสาวภาวิตรา ช่วยแสง

25. นายดนัย ถิระพุทธิชัย

6. นายเอกอมรินทร์ ณ กลาง

26. นางสาวลดารัตน์ ไกรคง

7. นายรุ่งเจริญ ลาสุธรรม

27. นางปราณี กาญจนาวิจิตรอําไพ

8. นางสาวบุญธิดา คําเจริญ

28. นายถาวร สว่างวงษ์

9. นางสาวมนฤทัย พวงทอง

29. นางสาวเพ็ญพร แสงเลิศล้ํา

10. นายศุภชัย อ่อนอก

30. นางสาวสมจิตร กาญชนะ

11. นายบุญเหลือ พันธ์ชมพู

31. นางสาวภิญญดา เจนใจ

12. นางาสวปัณฑารีย์ ฟองแพร่

32. นางมาลี อุบลแย้ม

13. นางโสภี สนิทขํา

33. นางหวน บุญเกิด

14. นางสาวประจวบจิตร์ หิรัญวิริยะ

34. นายทวีป สามลา

15. นายสุนทร สุนทรีวิจิตร

35. นายสุชิน อินทร์สวรรค์

16. นางอรชพร คําลือชัย

36. นางสาวกนกกาญจน์ เหลืองอ่อน

17. นายสมาน พุ่มกุมาร

37. นางกิตติยา ณรงค์เปลีย่ น

18. นายวิเชษฐ์ จันดา

38. นางสาวจันทร์โฉม รักสง่า

19. นายจํารุง บํารุงวัด

39. นางยุวรีย์ ทองปาน

20. นางนทีพร กลัดเข็มทอง

40. นายวันรุ่ง ภู่แก้ว

41. นายเสวย พุทธกลัด

44. นายสมชาย พัธุมาศ

42. นางสําเนา เผือกสะอาด

45. นางสาววิลาสินี สุวรรณเกตุ

43. นายชัยวัฒน์ พิกุล

46. นายบัวฤทธิ์ จีกระโทก

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านทุ่ง จํานวน 90 คน

