รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 2
ชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
1. นายทวี ด้วงศิริ
2. น.ส.สุนันท์ เจริญญาติ
3. นายสุพจน์ ขุนตาล
4. นางฤดี บุญชอบ
5. นายวิชัย ถาวรพงศ์
(๒) ประธานชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
- นายไพบูลย์ กัญญาคํา
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้าน
เขาน้ําซับ
- นพ.ราเมศร์ อําไพพิศ (ผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง)
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้าน
เขาน้ําซับ
- ไม่มี
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
1. รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา)
2. นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข (ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2)

(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
1. นายสมภพ บุญชอบ
2. นายวันชัย จิตต์ภิรมย์
3. นายประมวล ซื่อสัตย์
4. นายสมใจ อินทร์บุตร
5. นายแก่น ซือ่ สัตย์
6. นางบังอร เขมา
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
1. นางฉลวย คงประเสริฐ
2. น.ส.ลัดดา วาทีทอง
3 นางบังอร คงประเสริฐ
4 นางไข่มุก ประวัติยากูร
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
1. นายสมคิด หลวงใน
2. นายอนุชา ผาสุขขี
3. นายชวลิต อําพฤก
4. นายชุติชัย เสนาะรักษ์
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
1. นายประจวบ อุลิดสถิต
2. นางหัทยา อุลิดสถิตย์
3. นางธรรมภรณ์ แก้วยา
4. น.ส.บุญปลูก ยวนหลี

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป เป็นต้น ในชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
1. นายสงัด กลิ่นปาน
2. นายจอม เทียนสงค์
3. นายมานะ คล้ายแจ้ง
4. นายวิทยา แสนนอก
5. น.ส.อนัญญา แหยมยาคง
6. นายเฉลิมศักดิ์ ชัยเทวารัณย์
7. นายสุริยะศักดิ์ สุริยะศรี
8. นาง ภัทรานิษฐ์ ศิลปะนาฎ
9. นาย นิรันดร อินธิเดช
10. นาย โรมรัน ตุ้มมี
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
1. นางระเบียบ วาดรอด
2. นางบุญสม กัญญาคํา
3. นายณรงค์พล พูลพล
4. นายแช่ม ยุคันธร
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
1. นายสมาน ศรีลอย
2. นายสันติ บินมาดี
3. นายสมศักดิ์ จันทรมนตรี
4. นายเกรียงไกร มะลิงาม

5. นางวันเพ็ญ ประจงกิจ
6. นายสมศักดิ์ ภักดีสมัย
7. นายสุรชาติ ชัยสวัสดี
8. น.ส.จํานงค์ ภู่เพ็ชร์
9. น.ส.รัตนาวดี อรุณวัฒน์
10. นายชัชวาย์ วงษ์เมือง
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
1. นางไข่มุก ประวัติยากูล
2. นางบังอร คงประเสริฐ
3. นางสนอง กมลนาวิน
4. นางสมจิต บุญพึ่ง
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านเขาน้ําซับ
1. น.ส.นาฏยา เพ็ญสวัสดิ์ (ร้าน นารา ซุปเปอร์มาร์ท)
2. นายบุญชัย อธิธนา (ร้าน ดับบลิว แอน์ บีที ออโต้คาร์)
3. นายสุพัฒน์ ประดิษฐ์ศิลป์ (ร้าน ใต้ฟ้า มาร์เก็ต)
4. น.ส.วลัยพร คงธนสิริ (ร้านอิม ฟอล ยู)
5. นางบุญธรรม สาลีกลุ (ร้านแม่บุญรวมดอกไม้สด)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี

(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านเขาน้ําซับ
1. นายสังข์ทอง ศรีสมุ ิ่ง

23. นายฉาดฉาน ศรีพรหม

2. นางสาวนุจลินท์ นวลใจ

24. นายพิเซษฐ์ คุระทอง

3. นายปรมัตถ์ เจวจินดา

25. นางสาวณัฐพัชร์ รัตน์ธนสรณ์

4. นายสหรัฐ เสวีศรีรัฐ

26. นายศักดิ์ เหล่าลาภะ

5. นางสาวดลกร พูลสวัสดิ์

27. นางสาวอรวรรณ แก้วคําแสน

6. นางสาวอาทิตยา ศรัณยโชติ

28. นายปรีชากร เชื้อทอง

7. นางสิงห์ไชย โปรดสถาพร

29. นางสาวรินดา ด่านภูวนาท

8. นางสาววัชรินทร์ เงินแสนหมื่น

30. นายชัยยนต์ เยาวเรศ

9. นางบุญมี ธัญญกิจ

31. นางสาวมณีวรรณ จีระนนท์วรกุล

10. นายวิทยา แสนนอก

32. นางสาวนิภาพร กาญจนพิสุทธิ์

11. นางสาวฉัตรวดี ภู่ทอง

33. นางสาวสุกัญญา หอมนิยม

12. นางสาวขวัญฤทัย รามสูรย์

34. นางสาวธรรมรัตน์ วงค์ทําเนียม

13. นายปิติพงศ์ สารพัฒน์

35. นางสาวนันทนา ช่างทอง

14. นายโอม วงศ์ใหญ่

36. นางสาวกาญจนา ชาญณรงค์

15. นายอธิปัตย์ ตุงคะเตชะ

37. นายวรเชษฐ์ ช่วยใจดี

16. นายสมชาย สุทธิบุตร

38. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองพัฒน์

17. นายสมาน ศรีลอย

39. นายชนสิษฎ์ บุญเสริม

18. นางสาวกานต์สินี พิชิตเธียรธรรม

40. นางทรัณณภร ปัญโญ

19. นางสาวสุชานันท์ คงศรีประพันธุ์

41. นางสาวอิสรีย์ อินทรเนตร

20. นางสาววิไลลักษณ์ ตากไธสง

42. นายดนัย อัจฉริยะเสถียร

21. นายสุทิน แสงแพร้ว

43. นายประชา ชาดแดง

22. นายวันลพ สายจันดี

44. นางสาวสุนิสา ธรรมวงษ์

45. นายอัศดา รัตโนภาส

68. นางสาวศรีสุวรรณ โครตปัญญา

46. นายวรศักดิ์ วทัญญุภาพ

69. นายเกียรติศักดิ์ ทองแย้ม

47. นางสาวกุลวดี ฉิมมิ

70. นายอภิเชษฐ์ หอมบุบผา

48. นายชัยณรินทร์ ชุ่มลือ

71. ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพร ณ นรงค์

49. นายรณรงค์ จิตดํารง

72. นายรัชพล พันธะ

50. นายสมเจตน์ ลักษณะโสภิณ

73. นายเกรียงไกร ชวนขุนทด

51. นายภูกริช ก้องเศรษฐกุล

74. นายกชภูมิ ปัญจอริยะกุล

52. นายนิธิกร พินภักดี

75. นางสาวปัญญดา ชูเมือง

53. นางพัชชา มีสิงห์

76. นายสมเกียรติชัย สาลีกลุ

54. นางสาวดารากร เงาเมือง

77. นางสาวอมรรัตน์ พลศรีราช

55. จ.อ.จรูญ ขุนตาล

78. นายชาญณรงค์ เกี๊ยมชัยภูมิ

56. นายนิวัตร โพพินิจ

79. นางสาวกาญจนา ยืนยง

57. นายพิพัฒนพงษ์ ทองศรีสุก

80. นางสาวมีนา ปัญญา

58. นายชูศิลป์ ทิพย์สุข

81. นางสาวฐิรากร มะลิ

59. นายกฤษฏา ปรีชาวิทย์

82. นายณัฐกูร พิพิธ

60. นายอานันธพงษ์ ศรีกงพาน

83. นายรัฐพล เครือทัพ

61. นายเศรษฐา แจ่มจรรยา

84. นายโสพิณ ปลอดเถาว์

62. นายศุภกฤต ยืนชนะ

85. ว่าที่ ร.ต. เอกพล เธียรน้อย

63. นางสาวสกาวรัตน์ จันทร์จินดา

86. นายจักรกฤษณ จันทร์แก้ว

64. นางสาวพชรอร ดังก้อง

87. นางสาวกานต์ธนปภา ศรีพัฒนสมบัติ

65. ว่าที่ ร.ต. กิตตกร พรอภัย

88. นายนภดล นพโสภณ

66. นางปริญญา สายพันธ์

89. นายวีระยุทธ แก้วหรั่ง

67. นายอนวัช หงส์เวียงจันทร์

90. นายเชาวลิต มณีรัตน์

91. นางสาวนันทวัน มิตรธรรมรักษา

114. นายวิวัฒน์ แสนวัน

92. นายประดิษฐ์ อนุลีจันทร์

115. นางสาวระพีพรรณ ทรัพย์ประสม

93. นายอุทัย มะลิลา

116. นางสาวลัดดาวัลย์ ดวงปัญญา

94. นางสาวนัฐชา เนื่องจํานง

117. นายวินัย คัมภิลานนท์

95. นายธีระศักดิ์ พีระพันธ์

118. นางสาวณฐมน พิจักษณ์วงศ์

96. นางสาวสุดารัตน์ คีรีลักษณ์

119. นายประสงค์ น่านคํา

97. นายอุดร แสนโยธะกะ

120. นายธวัชชัย ปรางศรี

98. นางจันทร์เพ็ญ ลาโลด

121. นายเทิด แจ่มเพ็ง

99. นายมั่น พุฌหอม

122. นางสาวนงค์คาร ศึกขยาด

100. นางสาวณัฐฐ์ญา มากพิน

123. นายสันติศักดิ์ แซ่เอี่ยว

101. นายทวีชัย เจริญรัตน์

124. นางสาวรุ่งอรุณ เกิดในแก้ว

102. นายชัชวาลย์ การสันทัด

125. นายนักรบ ตาวงค์

103. นายธีระ พิมแสนศรี

126. นายคํารณ โพธิบัลลังก์

104. นางสาวกิตติยา คนเทีย่ ง

127. นายประสิทธิ์ สิงห์สี

105. นางสาวกนกวรรณ โชติจํารัส

128. นายสมาน อ่อนก้อม

106. นางสาวสายฝน แวดไทยสงค์

129. นายสราวุธ สํานวน

107. นายสรรเสริญ แก้วมะ

130. นายสมภพ แซ่อั๊ง

108. นายวีระชัย ถาบุตร

131. นายสมมิตร จันทราพูน

109. นายประณต พลอินเต๊ะ

132. นางสาวเพ็ญพร งามชัยภูมิ

110. นายอรรณพ เทพมณี

133. นางแฉล้ม เรืองฤทธิ์

111. นายดุสิต ลําเพ็ง

134. นางสาวพิมพ์ลภัส สุธรรมวิจิตร

112. นางสาวพัชรา จันฑรังสีวรกุล

135. นายกองเหรียญ งอกคํา

113. นางสาววัชรี ยุระยาตร

136. นางสาวประนอม เหล็กพิมาย

137. นางสาวคํามุก ขจรบุรี

160. นางสาวพวงพะยอม นามภักดี

138. นายชาญวุฒิ พูธรรม

161. นายอํานวย เจนใจ

139. นายมานพ หอมแช่ม

162. นางสาวอุรวี อุลิดสถิต

140. นางสาวปภาวี แก้วใสย

163. นายวิทยา กิจพายัพ

141. นางณิชการต์ วิญญารัตน์

164. นางอาทิตยา ดวงใหญ่

142. นางสมพร จินดาธนารักษ์

165. นายศรัณย์พร สุวรรณพุ่ม

143. นางอภิญญา สําอาง

166. นายชาตรี ซูมิตร

144. นางสาววรรณมาศ สุขะเทวานิมิต

167. นางสาวทัศมาลี ด้วงศิริ

145. นางสาวดารารัตน์ หอมสุก

168. นางสาวเจนจิรา ใจสุข

146. นายมงคล ศรีประเสริฐ

169. นางสาวแสงดาว พรหนุน

147. นางธรรมภรณ์ แก้วยา

170. นางสมจิตต์ ด้วงศิริ

148. นางสาวเขมจิรา ธรรมกรบัญญัติ

171. นางสาวสุพัตรา จักรทอง

149. นายพรเทพ จงใจเทศ

172. นายทนาย นามยอด

150. นางสมบุญ แก้วสุกเรือง

173. นายสรรเสริญ ศรีระกิจ

151. นางสาวขนิษฐา หิรัญ

174. นางสาวพรทิพย์ ปัตสุริย์

152. นายชัยชนะ หิริธรรมกุล

175. นางสาววชิรญาณ์ ผลพานิช

153. นางสาวผุสชา เถาวัลย์

176. นางสาวนงลักษณ์ สระบัว

154. นางสาวอ่อนจันทร์ แก้วอบมา

177. นายสมบัติ ช่วงบัว

155. นายสุนาท ซื่อสัตย์

178. นางสมพิศ ลานนต์

156. นายไพศาล กัญญาคํา

179. นางประเทพ พัดดํา

157. นายกฤษณพงศ์ วาทยา

180. นางสาวสพัชญ์นนทน์ ประพันธ์

158. นางโฉมศรี กัญญาคํา

181. นางอําพันธ์ เที่ยงรัตน์

159. นางสาวนันทนิตย์ อิสสระ

182. นางภัทรภร บุญชินวุฒิกุล

183. นางสาวอรพินท์ สระบัวแก้ว

206. นายทิพย์ แซ่โค้ว

184. นางสุดตา รีละชาติ

207. นายกฤษณะ อินเอี่ยม

185. นายพิพัฒน์ กองชนะ

208. นางสาวภนิดา แตงไทย

186. นางเจริญ มูลเงิน

209. นางสาวสุกัญญา ตาปิว๋ เครือ

187. นางอรุณศรี กันตโสภณานนท์

210. นางสาวกัลยารัตน์ ศิรพิ ันธ์

188. นางสาววรัญญา นามบุรี

211. นางวันเพ็ญ ชลวัฒนะ

189. นายฤทธิเกียรติ อรุณ

212. นางมลทา กล้าศึก

190. นายธนกรณ์ เม่นขํา

213. นางสาวจินตนา สุคํามา

191. นางสาวบุษบา วชระพันธ์

214. นายปรับ เกิดภิญโญ

192. นางสาวฐิฌากรณ์ อินทร์แสง

215. นางสาวธมนวรรณ ต่ายธานี

193. นายคํารณ คงวิทย์

216. นายมณีศิลป์ เลิศเจริญศิลาภา

194. นางสาวณัฐพงษ์ พงศ์ศรีบณต

217. นางรุ่งอรุณ วงค์ภูมี

195. นางสาวสุภัทร หนวกเนาว์

218. นางสาวจริยา นนทะนา

196. นางสาวกานต์พิชชา เจิงรัมย์

219. นางฐิติญาภัสร์ บุญพวงไสว

197. นางสาวสุรีย์รัตน์ ชัยจํารัส

220. นายธนกานต์ เวียงทอง

198. นางสาวชิดชนก เจริญยศ

221. นางสาวสุภากรณ์ วงศ์จันทึก

199. นางทองสุข พุรุอิ

222. นางสาวจรรญา โสภารัช

200. นางสุธารัตน์ คูสกุล

223. นางนงนภัส เจียมศักดานุวัฒน์

201. นางกาญจนา สุโรพันธ์

224. นายสรวิศ บุญท้วม

202. นายศุภกร จิตรอ่อนน้อม

225. นายนิวัติ แสงตา

203. นายสมศักดิ์ สังข์ทอง

226 นายพงษ์ธร ชํานาญรักษา

204. นายอํานวย บุญภักดี

227. นายพีระ จันทร์มิตร

205. นายชัยสิทธิ์ อินเอี่ยม

228. นางนพรัตน์ ไซล์ด

229. นางพยอม ทองจรูญ

238. นางนิภาพร สุทธิกุล

230. นางอําไพร มุทะสัง

239. นางสาวนงเยาว์ สุขมา

231. นายบุญช่วย เกษมศรี

240. นางสาวนภาวรรณ ประดิษฐ์พงษ์

232. นางสาวนวลอนงค์ นิม่ นวล

241. นางวันเพ็ญ โพพ่วง

233. นายภิญโญ สังข์ศิริ

242. นางสาวกีรชา ทลาไธสง

234. นายธนาธร ทาระมนต์

243. นางสมพร โชติประดิษฐ

235. นางสาวดวงนภา ไพราม

244. นางสาวชนิดา ผ่องใส

236. นายสมเกียรติ อิ่มกูล

245. นางสาวสมัย อยู่บาง

237. นายณภัทร เสียงประเสริฐ
- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านเขาน้ําซับ จํานวน 308 คน

