รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 1
ชุมชนตลาดอ่าวอุดม
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนตลาดอ่าวอุดม
1. น.ส.อัมพิกา เซียสวัสดิ์
2. นายจตุพร บุญชอบ
3. นายพนม วัฒนวิเชียร
4. น.ส.เนาวรัตน์ ตั๊นธรารักษ์
5. นายสมยศ เฉียวกุล
6. นายจิตติ เลิศพัฒนาไพบูรณ์
(๒) ประธานชุมชนในชุมชนตลาดอ่าวอุดม
- นายเสถียร เอกจรัสภิวัฒน์
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
ตลาดอ่าวอุดม
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนชุมชน
ตลาดอ่าวอุดม
- ไม่มี
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนตลาดอ่าวอุดม
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตชุมชนตลาดอ่าวอุดม
1. นายไพโรจน์ แสงสว่าง
2. นางเรณู ชมะสุนทร

3. นายประสงค์ เสนีวงษ์
4. นายพินิจ โพธารชร
5. นายศราวุฒิ ศรีรัตนะ
6. น.ส.ณัฐสุดา รอดพันธ์
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) ในเขตชุมชนตลาดอ่าวอุดม
1. นางวีนัส ศรีรัตนะ
2. นายวิเศษ วิเศษพุทธศาสตร์
3. นางสุภาพ เทียมเศวต
4. นางลูกชิ้น พลอยประพัฒน์
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตชุมชนตลาดอ่าวอุดม
1. นายสมัย จินโจ
2. นายสุพจน์ พ่วงอ่อน
3. นายประสงค์ พรหมชาติ
4. นายสรพงษ์ พ่วงอ่อน
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในเขตชุมชนตลาดอ่าวอุดม
1. นายสุชิน กมลนาวิน
2. นายบุญปลูก บุญมา
3. น.ส.นารีรัตน์ โพธารชร
4. น.ส.ทิพรัตน์ ศรีรัตนะ
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป เป็นต้น ในเขตชุมชนตลาดอ่าวอุดม
- ไม่มี

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน ในชุมชนตลาดอ่าวอุดม
1. นายอมร แสงจันทร์
2. นายสมพงษ์ นิลรักษ์
3. นางพัสรา รอดพันธ์
4. นางสมศรี เสนีวงษ์
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนตลาดอ่าวอุดม
1. น.ส.ทิพรัตน์ เจริญผล
2. นางสิริกาญจน์ จินดาสวัสดิ์
3. นางสุพรรณ ปัญญาแดง
4. น.ส.เกศรี กนกบรรพต
5 น.ส.ถวัลย์ ศรีสุข
6. นางสุรางค์ โกมารกุล ณ นคร
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตชุมชนตลาดอ่าวอุดม
1. นางกวา โสภา
2. นางเกษร ท่าเรือรักษ์
3. นางจําใช่ แซ่ไหล
4. นางจินดา บํารุงศักดิ์
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตชุมชน
ตลาดอ่าวอุดม
1. น.ส.ลดาวัลย์ บัญญัติ (ร้านเดโชรถสวย)
2. น.ส.ณภาภัช วงค์ธวัช (ร้านคอฟฟี่บาร์)
3. น.ส.ลักษณา แย้มมา (ร้านภูโคลน)

4. นายพรพล เชียงภูงา (ร้านนิวฟิวเจอร์)
5. นายศราวุธ ศรีพนธ์ (ร้านอีทูล)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนตลาดอ่าวอุดม
1. นายประพัฒน์ แก้วมณี

16. น.ส. จุฑารัตน์ ฉิมปราง

2. นายประวิทย์ กาญจนาภา

17. นายสมชาย สมภูปลา

3. น.ส. นันท์นภัส ประจักษ์จิตร

18. น.ส. ศุภรัตน์ ศรอินธนู

4. น.ส. กาญจนา สุขสมพร

19. นางอุบล พงศ์พยัพ

5. นายอนุศักดิ์ สังข์ทอง

20. นายนิพนธ์ สัมฤทธิ์

6. นายวิชิต เนตรนิล

21. นายกฤษฎา นฤมลนิสภ

7. นายประวิต พวงทอง

22. น.ส. กุลนิดา ฉิมปรางค์

8. นางสมทรง รอดพันธุ์

23. นายอัครเดช เกตุจํานงค์

9. นายเอนก ประถมอินทร์

24. นางสงวน สังข์ทอง

10. น.ส. เพ็ญนภา เหสุขสวัสดิ์

25. นายประทุม ภักดีอภินันท์

11. น.ส. นลินทิพย์ มาลัยวงษ์

26. นายสําเนียง หงส์สา

12. น.ส. สุภาวดี ลีสี

27. น.ส. อรพรรณ ถนอมจิตร

13. น.ส. ปรัศนีย์ ทีฆกุล

28. นายธีระยุทธ แก้วแกมทอง

14. น.ส. ฐิติพร บริบูรณ์

29. นายสิรวิชญ์ รอดพันธ์

15. น.ส. สมคิด สว่างวงศ์

30. นายบุญทิง้ ตุนแสน

31. นายณัฐพล ด้วงศิริ

54. นายชวลิต มีมุข

32. นายสมศักดิ์ สมประสิทธิกุล

55. นางกิตติญา สุขสวาสดิ์

33. นายกมล ชมสุนทร

56. นายบุญเชิต สีทองหลาง

34. นายสนิท คุ้นสกุลณี

57. นายอุดม สุทธิรัตน์

35. นางรุ่งทิวา คุ้นสกุลณี

58. น.ส. สุณี สมัคศรุติ

36. น.ส. พิมพ์รภัช นิติพัฒน์เดชากุล

59. นายประพงษ์ จันทร์อานุภาพ

37. นายสมศักดิ์ กีบาง

60. นายนพรัตน์ ชินนอก

38. น.ส. ชยะตรี ศรีนิล

61. นางสมบูรณ์ ชวนศิริมงคล

39. น.ส. กลิณา เท่งเจียว

62. นางอรกัญญา ศรีวิลัย

40. น.ส. สุขกิจ คุ้มอักษร

63. นายชัยวัฒน์ มหาหิรญ
ั สุวรรณ

41. นายณพรต ขันมั่น

64. นางจีระนันท์ สินธุรักษ์

42. นายเชียรโชติ นุชนารถ

65. น.ส. พาฝัน สิงห์ไพศาล

43. นางสุรินทร์ ศรีสุข

66. นายกาวงค์ นาถประนิล

44. นายณัฐวิทย์ เนียมวัน

67. นายต้น พิกุล

45. นางโชติกา พุดลา

68. นายเจริญพงศ์ บุญแก้ว

46. นายศักดา จตุวิมล

69. นายวสันต์ สานุทัศ

47. นายเสกสิญจน์ สังวาลย์เพชร

70. นายธวัชชัย เทียนคํา

48. น.ส. ปาริชาติ แก้วสมบูรณ์

71. นายทวีศกั ดิ์ สุวรรณประภา

49. น.ส. อุดม แข็งธัญกิจ

72. นายแสวง ท้าวลา

50. นางทวีป จันสุวงษ์

73. นายนิพนธ์ ณ ถลาง

51. นายดนัยภพ จันทร์หอม

74. นางอรทัย ชแลมป์

52. นายปิยะ ธรรมเสถียร

75. น.ส เพ็ญศรี สังข์ทอง

53. น.ส. วันเพ็ญ เหล่าบัวบาน

76. น.ส. อาจารี อุ้ยสกุล

77. นายตุ๋ย นนทอง

100. นายชนาสิน โหมดเขียว

78. นางจิราภร จันทร์แดง

101. น.ส. สายันต์ หนูใจหาญ

79. นางลําพึง มีสมบูรณ์

102. นายพรพิทักษ์ อริกลุ

80. น.ส. พัทธรินทร์ มีสมบูรณ์

103. นายสมพงศ์ มณีฟัก

81. น.ส. มยุรี พูลศิริ

104. น.ส. รัตนาภรณ์ แสวงมี

82. นายโกมณ อินทร์สุข

105. นายกันตภณ สอนศรี

83. นางเมือง จิ๋วเข็ม

106. นายจีระศักดิ์ สว่างศรี

84. น.ส. สนิท เถาวัลย์

107. นางโสรถ ภู่เนตร

85. น.ส. อาทิตยา กะตะศิลา

108. นายนริศ บุญธรรม

86. นางหยิน แสงคง

109. นายสรวิศ พรวิวัฒน์ธาดา

87. น.ส. สุพรรณี ศุภพรโกมล

110. นายจํานงค์ ยะมะนนท์

88. นางเกษร อ่าวนิล

111. นางอัญชลี ศรีเงิน

89. นางแสงเดือน แก้วชูกุล

112. น.ส. กิตติมา เกียรติขจรพันธุ์

90. นายวินัย ศิริรัตน์

113. นายสมจิต อยู่สุข

91. นายวิโรจน์ ฉิมมณี

114. นายวิเชียร ชะเกตุ

92. นายอุรุพงศ์ กัญญาหัตถ์

115. นายประสระ เขียวสนิท

93. นางลัดดาวัลย์ นาคบุตร

116. นางอัจฉรา ภิระพันธ์พานิช

94. นายธีรศักดิ์ เอื้อจิรกาล

117. นางแต๋ว วิลาวัลย์

95. น.ส. อังคณา ศิริรัตน์

118. น.ส. สุธารัตน์ อวนศรี

96. นายตวงสิทธิ์ นาคศรี

119. นางช่อทิพย์ ราษฎร์นยิ ม

97. น.ส. จุฬา สุวรรณ

120. นายภิทกั พงษ์ อร่ามโรจน์

98. น.ส. พรรณิภา อินทาปัท

121. น.ส. สุพินยา มะนาวหวาน

99. น.ส. เบญจมาศ แซ่อั๊ง

122. นางเรียม ธัญญะกิจ

123. นางทิพย์ไพรวรรณ ศรีใส

126. นายพิษณุ พงษ์สา

124. นายมณฑล ตั้งทรงเจริญ

127. น.ส. ณัฏฐิดา แกว่นเขต

125. น.ส. อารยา โพธิ์มูล
- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนตลาดอ่าวอุดม จํานวน 173 คน

