รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 1
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านแหลมฉบัง
1. น.ส.อัมพิกา เซียสวัสดิ์
2. นายจตุพร บุญชอบ
3. นายพนม วัฒนวิเชียร
4. น.ส.เนาวรัตน์ ตั๊นธรารักษ์
5. นายสมยศ เฉียวกุล
6. นายจิตติ เลิศพัฒนาไพบูรณ์
(๒) ประธานชุมชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง
- นายอัมพร คชรัตน์
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านแหลมฉบัง
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้าน
แหลมฉบัง
- นายวีรภัทร สงวนทรัพย์ (ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง)
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านแหลมฉบัง
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตชุมชนบ้านแหลมฉบัง
1. นายชาญ ชังคะรัตน์
2. นางนิภา ฮวดเฮง

3. นายบุญเลิศ จันทะลับ
4. นายมานะ ภู่ละมัย
5 นางเสาวนี บุญชู
6. นางพัชรียา อยู่สุข
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) ในเขตชุมชนบ้านแหลมฉบัง
1. น.ส.ประทีป อุบล
2. นางตุ๊กตา เสียงหวาน
3. นางยุรา กฤษณะภูติ
4. นางจิตรานนท์ จินดาอินทร์
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตชุมชนบ้านแหลมฉบัง
1.นายวสุ พุมมา
2. นางสุทัศน์ ทาจํารัส
3. นายอภิชัย จันทร์มณี
4. น.ส.จิราภรณ์ วิมลมุกข์
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในเขตชุมชนบ้านแหลมฉบัง
1. นางประณาม ศรีสมพงษ์
2. นายสมบูรณ์ วงษ์สว่าง
3. นางสุวรรณา ถนอมรอด
4. น.ส.วิสุภา เล้าศิริวัฒนา
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป เป็นต้น ในเขตชุมชนบ้านแหลมฉบัง
1. นางวิทยา กลัดเข็มทอง
2. นางสุมลฑา บัวเพ็ชร

3. นางชยาพร แก้วใส
4. นางวัลลา คงประเสริฐ
5 น.ส.สนธยา ประมวลศิลป์
6. น.ส.กาญจนา กลัดเข็มทอง
7. นางอนิศา ดลประสิทธิ์
8. น.ส.อัมพร นวลละออง
9. น.ส.สุธาวี วัฒนวิเชียร
10. นางเน่งน้อย ถนอมรอด
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน ในชุมชนบ้านแหลมฉบัง
1. นางยุรา กฤษณะภูติ
2. นายสีนวน สนิทขํา
3. นางชะลอม บุตรน้ําเพชร
4. นางรัตนา คชรัตน์
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านแหลมฉบัง
- ไม่มี
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สงู อายุในเขตชุมชนบ้านแหลมฉบัง
1. นางเกษร ไวยฤทธิ์
2. นางจําเนียร เล้าศิริวัฒนา
3. นางจินดา วัฒนวิเชียร
4. นางเฉลิมศรี ช่อจําปี

(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตชุมชน
บ้านแหลมฉบัง
1. นางนฤมล ดังใหม่ (ร้านต้องหรั่ง)
2. น.ส.กันตพร ภูแช่มโชติ (ร้านอิสรีย์วรรณ คอสเมติค)
3. น.ส.มณีรัตน์ พรมเขียว (ร้านก๋วยเตี๋ยวท่าเรือแหลมฉบัง)
4. นางฤดี เจีย๊ ะหลิม (ร้านแหลมฉบังอาหารทะเล)
5. นายเจนณรงค์ วงษ์สว่าง (ร้านอาหารเจนณรงค์)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านแหลมฉบัง
1. นายธิติ ศิรติ ันหยง

11. นายวิชติ พุ่มมา

2. น.ส. อัญชนา คําสอด

12. น.ส. ณิรตั ติกานต์ ชื่นเจริญ

3. นางอรัญญา ไพศาลศิลป์

13. น.ส. สริญญา จัตุเชื้อ

4. นายภาณุ ไวยฤทธิ์

14. นายสุระ เงินวดี

5. นางพัชรียา อยู่สุข

15. น.ส. กัญญาภรณ์ จ้อยชู

6. นางกรรณิกา ศิริตันหยง

16. นายพลวัต กฤษณะภูติ

7. นายสายชน ภู่ทอง

17. นางละมัย คงประเสริฐ

8. น.ส. ภิรมย์ สุจริต

18. นางแก้วตา คงประเสริฐ

9. น.ส. สิริพทั ธ์ แย้มเยื้อน

19. นายคํามุข สิงห์กัน

10. นายอนิรุทธิ์ วุฒิรักษ์

20. นายสุภา สังข์ทอง

21. นายประชา กฤษณะภูติ

44. นายสุธา สิทธิเดชผจญ

22. น.ส. พรพรรณ กฤษณะภูติ

45. น.ส. พิวรรณทิพย์ วงษาเนาว์

23. นายบุญเลิศ จันทะลับ

46. น.ส. ณศศณัฏฐ์ ไวยฤทธิ์

24. นายกมล วงษ์สว่าง

47. นายองอาจ นันทานนท์

25. นายอาคม ขวัญเมือง

48. น.ส. ภัทรกร แย้มเยื้อน

26. นายมีศักดิ์ สุขเรือง

49. นายวิรัติ ถนอมรอด

27. น.ส. นริศรา กฤษณะภูติ

50. นายวรเชษฐ์ ถนอมรอด

28. นายกิตฐิพันธ์ ภู่ทอง

51. นางสมทรง กฤษณะภูติ

29. นายวิเชียร ทองสุข

52. น.ส. ศศิเพ็ญ พัธโนทัย

30. น.ส. รําพัน สังทอง

53. น.ส. ชญาณ์ฐาน์ ประมวลศิลป์

31. น.ส. อรวรา บํารุงแสง

54. นายกิตติ พวงไสว

32. นายอัมพร คชรัตน์

55. น.ส. นวลใจ วงษ์สว่าง

33. นายรัฐชา ศรีนิยม

56. นายอุเทน เรืองตาตะ

34. นายพงษ์พันธ์ วงษ์พันธ์ทา

57. นายพงศ์พันธุ์ ศิริตันหยง

35. น.ส. พัชชา วัจนเจริญ

58. นางนิพัทธ์ ร่มโพธิ์เงิน

36. นายทวีเดช จันทร์มณี

59. นางอรุณรัตน์ หนูตะเภา

37. นายพนม คุ้มคง

60. นายประกิจ แก้วใส

38. นางอุบล มาตานนท์

61. นางชุดา แสวงหาทรัพย์

39. นายติ่ง ชื่นศิริ

62. น.ส. อรวรรณ ฮวบนรินทร์

40. น.ส. ภัทร์ธีรา พิกุล

63. น.ส. นิตย์ฤดี เจี๊ยะหลิน

41. นายพีรพัฒน์ เตมียชาติ

64. นางมะปราง ขาวละเอียด

42. นายอนันต์ เพิ่มพงศ์ทอง

65. นายประพันธ์ ดวงทอง

43. นายไพฑูรย์ โกฉิม

66. นายจักรกฤษ วิเศษ

67. นายทวีศกั ดิ์ เลียบทวี

69. นายสมพงษ์ สภาผล

68. นายมานะ ภู่ละมัย

70. น.ส. ศรัญญา แจ่มแสง

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านแหลมฉบัง จํานวน 121 คน

