รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 1
ชุมชนหมูบ่ า้ นแหลมทอง
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
1. น.ส.อัมพิกา เซียสวัสดิ์
2. นายจตุพร บุญชอบ
3. นายพนม วัฒนวิเชียร
4. น.ส.เนาวรัตน์ ตั๊นธรารักษ์
5. นายสมยศ เฉียวกุล
6. นายจิตติ เลิศพัฒนาไพบูรณ์
(๒) ประธานชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
- ไม่มี
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
หมู่บ้านแหลมทอง
- พล.อ.ท.นายแพทย์ชูพันธ์ ชาญสมร (ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวิภาราม)
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
หมู่บ้านแหลมทอง
1. นายวรดิษฐ เศรษฐสันต์ (รักษาการณ์ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1)
2. นางพรรณพรรษ หัตถวงษ์ (ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓)
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
1. พ.ต.อ.นิทัศน์ สสิวงษ์ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแหลมฉบัง
2. หัวหน้าสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2

(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
1. นายดิเรก เชื้อปุย
2. น.ส.บุญญาดา เผือกศรี
3. นายพยอม สังข์แดง
4. นางปาณิสรา สินมงคล
5. นางณัฐชนันท์ เภาวนะ
6. นางนิชานันท์ เสนาะ
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
1. นางสุย จันทร์ทรัพย์
2. นางบุญเรือน ขวัญแก้ว
3. นางธรณัส โปปัญจมะกุล
4. นายชัยเจริญ โชติสว่างวงศ์
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
1. นาย กนกศักดิ์ กําเนิดนนท์
2. นายมนตรี พึ่งพัฒน์
3. นายเสงี่ยม ไร่ดี
4. นายอาณัติ บุญชอบ
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
1. นางสุนันทา พุ่มพูน
2. นายนิพันธ์ คุ้มคง
3. นางลําพูน จิตพฤกษ์
4. นางฐิติพร สุดตา

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/
กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
1. นางใบลา อภิบาลศรี
2. นางธัญวลัย สุขสว่าง
3. นายพยอม ทองคํา
4. นางสายัญ อุบล
5. นางบุญปลูก เผือกศรี
6. น.ส.นงค์รัก แซ่ลิ่มฮกเส่ง
7. น.ส.ยุรี สุขสว่าง
8. น.ส.กุหลาบ สังขาราม
9. นางนก ศิลมงคล
10. นางล้วน ศิลมงคล
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
1. นายถวิล เอีย่ มสะอาด
2. น.ส.ณัฐจันธร ขวันเมือง
3. นายจิรายุทธ บุญทา
4. นางลําพูน กุลอุปชาด
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
1. นางจงรักษ์ พงศ์พันธุ์วทัญญู
2. นางจรินทร์ ทองจันดี
3. นางแจ่มใส โพนไชยา
4. นางณัฐชนันท์ เภาวนะ

5. นางบุญเรือน ขันแก้ว
6. นางปาณิสรา สินมงคล
7. นางผกาวรรณ โพนไชยา
8. นางพัชชาพลอย พุทธพรเลิศ
9. นางไสว ผดุงศิลป์
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
1. นางจงรักษ์ พงศ์พันธุ์วทัญญู
2. นางลําไย พิเชอร์
3. นางศิริเพ็ญ เทียมทอง
4. นางสําเนียง พุ่มเมือง
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
หมู่บ้านแหลมทอง
1. นายเล็กทรงพล ใจหมั่น (ร้าน เดอะ ซันมาร์เก็ต)
2. น.ส.นัทธมน สมบูรณ์ (ร้าน ณัชชา สปา แอนด์ บิวตี้)
3. นายจิรภัทร แสงประเสริฐ (ร้านณัฐพลรวมยาง)
4. น.ส.ประทุม มั่งคั่ง (ร้านฮักยู)
5. น.ส.อุมาพร มณีศรี (ร้านน้ําหวาน)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี

(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
1. นายภูริชญ์ รักเมียน

23. นายวิโรจน์ สมบัติมล

2. นายตฤณ วงศ์ยะรา

24. นายวิรัตน์ ผดุงศิลป์

3. นายณัฐพร ตันเจริญ

25. น.ส. เกวลิน อริยกอบกฤต

4. นางสมศรี อินทร์เถื่อน

26. น.ส. รัชนี โคตรสา

5. นางสมปอง สังข์แดง

27. นายธนพล รัศมีธรรม

6. น.ส. สุพิชฌาย์ สมบัติทวีพูน

28. นายกําพล หลําริ้ว

7. นางอําพัน โตพิทักษ์

29. นายอนุวัฒน์ นักรบ

8. น.ส. พิกลุ สารัมย์

30. นายสมพล รักความชอบ

9. น.ส. ชิณาภา อูบเงิน

31. นางสมปอง กลีบบัว

10. นายธนัตถ์ ทรัพย์ธนไพศาล

32. น.ส. สุภาวดี ไทยรัตน์

11. น.ส. ฑรดา ณีวงษ์

33. นายสมภพ นิตระ

12. นายพีระ ชาญสมร

34. น.ส. สายรุ้ง อารมณ์เอื้อ

13.นายธํารงศักดิ์ ตวงจารุวินัย

35. น.ส. วรัชยา บัวหอม

14. น.ส. ภัสสร สงวนรัตน์

36. นางอ่อนหวาน ฮวดเฮง

15. น.ส. ศิษฐาภรณ์ ชัยสาร

37. นายภัทรพล ฮวดเฮง

16. นางวรรณา ชํานาญผล

38. นายเวศวัลย์ บัวจงกล

17. น.ส. สุภาวดี ทองอิ่ม

39. นางอิ๋น คุ้มคง

18. นายสมชาย ดูเรืองรัมย์

40. นายพรเทพ ถนอมรอด

19. จ.ส.อ. จิรฏั ฐ์ กองสุข

41. น.ส. พนิดา แก้วรุ่งเรือง

20. นายอุเทน พรหมสนธิ์

42. นางสุพัฒน์ ทาริวงศ์

21. นายอิทธิวัฒน์ เจริญพืช

43. น.ส. จุฬารัตน์ ทองวิเชียร

22. น.ส. ธาญกร ลีลาฐาปนกุล

44. นายสุกรี ถนอมรอด

45. นายอาทิตย์ เหลืองประสิทธิ์

68. น.ส. แหวน เวียงจันทร์

46. นายจํารัส พิกุล

69. นายสมคิด สนิทชัย

47. นายกระจ่าง พิกุล

70. น.ส. วราภรณ์ สุขศรี

48. นายสง่า เหมือนอ้น

71. น.ส. จิตติมา เสาขวัญ

49. นางอารีย์ วงศ์สุดาลักษณ์

72. นายราชัน เสน่หา

50. นางประแจง หิรัญรัตน์

73. น.ส. ศิษฏ์ญาดา สารรัตน์

51. นายณัฐวุฒิ คุนาพงส์

74. นายไพฑูรย์ ธัมมาวัติ

52. นายนงนุช สุวรรณ

75. น.ส. พิมพ์ชนก ครุฑวัฒนา

53. นายนฤพล อารีรักษากุล

76. น.ส. เพรชตรา อัคราวดีกุล

54. นายสําเริง วันโสภา

77. นายอนุรักษ์ แสงมณีธรรม

55. นางสมถวิล เชาว์ไทย

78. นายจิรพงศ์ แก้ววงษา

56. นางวรรณา สันทาลุนยั

79. นายสุรชาติ น้อยเมือง

57. นางสังวาลย์ คําโสม

80. นางจันทร์เพ็ญ นามตะ

58. นายณัฐพล พ่วงอ่อน

81. นายอนุศาสน์ สุกใส

59. น.ส. ธนัญญา ผดุงสุข

82. นายจิระศักดิ์ คงโนนกอก

60. นางชุติกาญจน์ ทองประทับ

83. น.ส. ละออ อยู่สุข

61. นายพงสวัสดิ์ ตกแต่ง

84. น.ส. ประภัสสร อยูส่ ุข

62. นายสถาพร ซุยกระเดื่อง

85. น.ส. นิษฐา อยู่สุข

63. น.ส. จรัญญา บุญเวียง

86. น.ส. พัชรินทร์ แสวงผล

64. นายศิวกาญจณ์ เสียงเลิศ

87. นายณรงค์ บุปผา

65. น.ส. พิณรัตน์ หอมสุวรรณ์

88. นางเริ่มคิด ทิมศรี

66. นายพินิจ เครือสนิท

89. น.ส. ภานุมาศ แหยมอาษา

67. นางสรภัส พูลทรัพย์

90. นายสุรนันท์ เจ๊กนอก

91. นายวีระพันธ์ วัฒนวิเชียร

114. น.ส. สดใส สกุลเลิศมงคล

92. นางกัญณิชา ลําพูน

115. นายจิรายุทธ์ สกุลเลิศมงคล

93. นายจ่วน อุบล

116. นายเกรียงศักดิ์ สินมงคล

94. นายวินิต พ่วงอ่อน

117. นางทองคํา เข็มแก้ว

95. นางสะแหน่ ปราโมทย์

118. น.ส. นรินทิพย์ อุตราศรี

96. น.ส. นันทนา ปราโมทย์

119. นายประจิม พร้อมจิตต์

97. นายอิ๊ด คําย่อย

120. นางสมใจ เกียรติพิพัฒนกุล

98. นายอดิศักดิ์ ดีประเสริฐ

121. นายบรรจบ ฉายสังข์

99. นายศิริชยั อัศวเมฆิน

122. นางกรรณิกา กําเนิดดี

100. น.ส. อาภรณ์ ศรีวลีรตั น์

123. น.ส. สายฝน แพงสวัสดิ์

101. นางวราภรณ์ แสงศรีจนั ทร์

124. น.ส. มณฑ์ฑิชา แผงแก้ว

102. น.ส. อุมาพร บุญศรี

125. น.ส. นุชนารถ ทิพย์โอสถ

103. น.ส. เกษรา เทพยุหะ

126. นายศักดิ์สิทธิ์ ปิงเมือง

104. นางสุย จันทร์ทรัพย์

127. น.ส. นริสสา แตงไทย

105. นายพงษ์ประภัทร จันทร์ทรัพย์

128. น.ส. ชนกนันท์ เทียนขุนทด

106. นางวัฒนา บุญเซ่ง

129. นายอโณทัย ศิลมงคล

107. นายพูนศักดิ์ เซียวประยูร

130. น.ส. ศิรพิ ร โทคําเวช

108. น.ส. วงเดือน ปราโมทย์

131. นายบรรพต ศิริจัด

109. นางวาสนา แสวงผล

132. นายมาโนช ปานกระโทก

110. นายอภิวัฒน์ แสวงผล

133. นางนงนุช วัฒนวิเชียร

111. นางเสาวนีย์ เวียงนิล

134. นายวิรตั น์ ชะนะมาร

112. น.ส. เรณู อินทร์คล้า

135. นางแท้น ฮวดเฮง

113. นายธนวัฒน์ สายพรชัย

136. นายสุชาติ ปรามวงศ์

137. นายอนันต์ ศิริจัด

160. นายภานุวัฒน์ บัวแก้ว

138. นางแก้ว เจือจันทร์

161. นางอมรรัตน์ อวยพร

139. น.ส. อรอนงค์ ทับทิม

162. น.ส. พรนภา เจริญลาภวิชโย

140. น.ส. ณัฐติกา แท่นทอง

163. นางทองอ้ม แสงหล้า

141. น.ส. ภัทรวดี รอดบุญมา

164. นายอุทยั ปุมไธสง

142. น.ส. วิภา เสือดอนกลอย

165. นางชวนลักษณ์ แสนพรม

143. นางอุทมุ พร นวมศิลป์

166. นางชลนที จันทร์สุข

144. นายณัฐดนัย หมีเทศ

167. นายณัฐธนนท์ เงาะปก

145. นายชยานนท์ กุศลวงษ์

168. น.ส. ภัทราพร โคตรเทียม

146. น.ส.จุฑารัตน์ หมีเทศ

169. น.ส. ศรัณยา อ่อนน้อม

147. นางสิริรกั ษ์ เกรียงอุปถัมภ์

170. นายวิทยา ประมูลชะโก

148. น.ส. พิชญา สอนภูงา

171. น.ส. พีราภรณ์ แสงทอง

149. น.ส. บุญญรัตน์ กิ่งเฟื่อง

172. นายนคร ดีศักดิ์

150. น.ส. สุภาพร ทองนาค

173. นายไพโรจน์ นาครุ้ง

151. นางน้ําทิพย์ กฤษณะภูติ

174. น.ส. เรวดี แซ่ตั้ง

152. น.ส. แอมมิกา คณะคํา

175. น.ส. เพ็ญศรี พันธ์คํา

153. นายสรายุทธ พุดเสียง

176. นายนพพล พลบํารุง

154. น.ส. ทับทิม สอนเถือ่ น

177. นางหนูเล็ก จันทร์สขุ

155. น.ส. สมทรง เชยสุวรรณ

178. นายพีรพล บุรัชการ

156. นางจริยา ปิวาคม

179. นายพิเชษฐ์ ยังแสง

157. น.ส. เรวดี พิกุล

180. นางวงเดือน ฉายปรีชา

158. นางจุฑารัตน์ ไทยประเสริฐ

181. น.ส. ภคพร สัทธรรม

159. นายพรสิทธิ์ บุญม่วง

182. น.ส. สุภัทรา กันหาป้อง

183. น.ส. ราตรี ศรีจันแย้ม

206. น.ส. ทองปน นกไธสง

184. นางรัศมี พิลาทอง

207. นายสุทศั น์ ล.รัศมี

185. นายนฤโรจน์ เกียรติพิพัฒนกุล

208. นางอมรรัตน์ สอดโคกสูง

186. นายณัฐวุฒิ คําขันตี

209. นายกิตติทัศน์ เพชรดี

187. นายพัชรพล แสงไชยา

210. นายอภิชาติ พังราช

188. นางจําเพาะ ฉิมสูงเนิน

211. นายสมพบ ทองพงษ์เนียม

189. นางเอมมิกา อาษาดี

212. นายมณศุกฤษ นิตยสุข

190. นายวัชรินทร์ อยูแ่ ก้ว

213. น.ส. มณฑิตา รูปพรม

191. น.ส. หนึ่งฤทัย ภาคีกิจ

214. น.ส. อภัชฌา รัตนพิมพ์

192. นางอังสนา รบว่อง

215. นายกฤษกร กมลภพ

193. นางผกาวรรณ โพนไชยา

216. นางวรัชยา พุกกระทุม่

194. นายอัมพร บุญโสม

217. นางบังอร อุดมนอก

195. นายรุ่งวิทย์ ซื่อฐากร

218. น.ส. วีระยา อ่อนสมบูรณ์

196. นางสมัญญา สวัสดิ์ลน้

219. น.ส. สุชาดา ศรีคําขลิบ

197. นางณัฐวรรณ ไชยมาศ

220. น.ส. สิรสิ วรรยา ยั่งยืน

198. นายจิรฏั ฐ์ กฤาณากร

221. นายสมพงษ์ แสงโนราช

199. นางสิรลิ ักษณ์ ธรรมรักษา

222. นายวีระ นุชศิลป์

200. นายรัตติกร ธัมมธาราธาร

223. นายเจตพัฒน์ เคยเห็น

201. นายดีเชล มิ่งขวัญ

224. น.ส. วรพรรณพ กุลานนท์

202. นางสุข คณะมิ่ง

225. นายคณิศร เพ็ชรแสง

203. นางฝันเรียม ผดุงทรง

226. นายเอกราช สิทธินามะ

204. น.ส. รหัสชนะ เครือวัลย์

227. นายณรงค์ชัย จันทรโคตร

205. นายยุทธนา จะนทนาด

228. นายภวัต สุขอํานวย

229. นายชะเลงศักดิ์ ปิ่นทอง

232. น.ส. ธัญชนก จอกน้อย

230. นายอภิเชษฐ์ ดีพาชู

233. นายนิคม ช่อระกา

231. นายณัฐสิทธิ์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา

234. น.ส. สาวิตรี อ่ําชูศรี

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนหมูบ่ ้านแหลมทอง จํานวน 299 คน

