รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 2
ชุมชนบ้านชากยายจีน
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านชากยายจีน
1. นายทวี ด้วงศิริ
2. น.ส.สุนันท์ เจริญญาติ
3. นายสุพจน์ ขุนตาล
4. นางฤดี บุญชอบ
5. นายวิชัย ถาวรพงศ์
๒) ประธานชุมชนบ้านชากยายจีน
- นายแดง กลิ่นหอม
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านชากยายจีน
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านชากยายจีน
- นางอัมพา ถ้วยงาม (ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านชากยายจีน)
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านชากยายจีน
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านชากยายจีน
1. นายวีรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์วาน
2. นายวัน แสงทอง

3. นายเฉลิม ตาหนู
4. นายประนอม แหวนเงิน
5. นายณรงค์ศักดิ์ เพิ่มศักดิ์ศรีพินิจ
6. นางสมจิตร จั่นบ้านโขด
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านชากยายจีน
1. นางสะอิ้ง วงษ์เมือง
2. นางทัศนีย์ ทับทิมทอง
3. นางนพรัตน์ เงินทอง
4. นางประดิษฐ์ ศรีเจริญวงศ์วาน
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านชากยายจีน
1. นายกานต์ นาคอินทร์
2. นายชัชวาลย์ จันทร์มณี
3. นายสุทธิ สุนทรวัตร
4. นายประสงค์ เอการัมย์
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านชากยายจีน
1. นายชัยรัตน์ สังข์รุ่ง
2. นายสุเทพ ประสพพานิช
3. น.ส.ปุณิกา สงวนญาติ
4. นายราเชน แสงหิรัญ
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนบ้านชากยายจีน
1. นางสมจิตร จั่นบ้านโขด
2. นางกัญนิตา ศรีกล่ํา

3. นางหฤทัย เจริญญาติ
4. นางดอกอ้อ นิลดี
5. นางวรัญญา ล้วนศิริ
6. นางกัญญาพร เรมี
7. นางสมใจ ทองสุข
8. นางบุญตาล รัศมี
9. นางประยูร แก้ววิชิต
10. นางประทุม ปิ่นเปโต
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านชากยายจีน
1. นายเกรียงไกร ทุมวัน
2. นายประวิทย์ การวงษ์
3. นายสุเทพ ประสพพานิช
4. นางฉวีวรรณ ยอดแก้ว
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านชากยายจีน
1. นางฐิติพร เปี่ยมเจริญ
2. นางจันทร์หอม แสงหิรญ
ั
3. นางอํานวย พูลผล
4. นางอุทัยวรรณ สุขเกษม
5. นางวงษ์ โพธิศรีเรือง
6. นายณรงค์พล พูลพล
7. นางกัลยา ติ้มปละวงศ์
8. นางน้ําหวาน กันเกิด

9. น.ส.สมหมาย มีอัฐมั่น
10. นายเจิดศักดิ์ รุ่งเรือง
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านชากยายจีน
1. นางขาล ศรีน้อย
2. นายนิยม วชิรโสวรรณ
3. นางสมศรี เท่งเจียว
4. นางประทุม วิริยะสุพพัต
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านชากยายจีน
1. น.ส.ยิหวา หินจิตร (ร้านชุดตุ๊กตาเมเปิ้ลช็อป)
2. นายเตวิทย์ เลามี (ร้านเอ็น พี โฟน)
3. นางฉัตรวลัยณ์ โอกุระ (ร้านเจี๊ยบเสริมสวย)
4. นางกัญญา คูหธนเสถียร (ร้านขายของชํา)
5. น.ส.อุษา ก่อวิริยะกุล (ร้านกันเอง)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านชากยายจีน
1. นางรัตติรส ขวัญเมือง

4. น.ส. ดวงเดือน ธรรมกาย

2. นางอํานวย พูลผล

5. นางกันต์สินี วิเศษพุฒตาล

3. นายเศรณี ทิพย์เครือ

6. นางลดาวัลย์ คงประเสริฐ

7. นายทศพร มั่นศรี

30. นายชลิต โคตรวิทย์

8. นายพิเชษฐ สามารถ

31. นายวรเดช ทิเรียนชัย

9. นายประเทือง สิงห์ศักดิ์ดี

32. น.ส. ศิรินทรา ประสานทอง

10. นายณรงค์ เทียนเทศ

33. นายมโหสถ ไตรศรีสุข

11. นายจักรกฤษณ์ ปลดทิง้

34. น.ส. นุชนารถ แพทย์วิทยา

12. นายวรทรรศ์ อินธิพันธุ์

35. นายทองสุข นันต๊ะเสน

13. น.ส. อโนมา จันทร์บัว

36. พ.อ.อ. พจนารถ สาณะเสน

14. นายขจร ผอยลม

37. น.ส. จารุวรรณ ทองเปลว

15. นางเพียงพร เกิดสุวรรณศิริ

38. นายสมบูรณ์ เทศงามถ้วน

16. นายเจตนา รัตนะ

39. น.ส. บุญเกื้อ พาทัน

17. น.ส. โสภา ป่าโมก

40. น.ส. นันท์นลิน เทศงามถ้วน

18. น.ส. ฉลวย ชะอุ่ม

41. นายจินดา วิเศษ

19. นายทองแดง แสงศร

42. ส.อ. ศุภจักร วารี

20. นายวัศพล พิชากูล

43. น.ส. อัจฉราภรณ์ ไพรสันต์

21. น.ส. วราภรณ์ โกรัมย์

44. นางจิราพร ไตรศรีสุข

22. นายณัฐยศ คําอินทร์

45. น.ส. กาญจน์พิชชา เนตรสว่าง

23. นายวัชรพงศ์ เข็มแก้ว

46. นายสัมพันธ์ สุดใจรัก

24. นางสมบุญ วงค์นิล

47. นายธีรยุทธ บุญอุ้ย

25. นายณัฐพงศ์ จันทร์ลา

48. นายสุทัศน์ สุวรรณโชติ

26. น.ส. ทัศนา วันโทน

49. นายศักดา อินทร์แสง

27. น.ส. ปิยะรัตน์ วัฒนสาลี

50. นายโอภาส บุญมาทน

28. นายธนพล แซ่กอ

51. นายสัมพันธ์ บุญรอด

29. นางมณีรัตน์ เวียนระวัง

52. น.ส. วีณา ยอดพรหม

53. นายนิรันดร์ ขําศิริ

76. นางบําเพ็ญ แสงทองคํา

54. น.ส. ปภัสรา พุ่มสุวรรณ

77. นายปรมินทร์ บัวดํา

55. น.ส. วาสนา ดิชสถาน

78. นางฉวีวรรณ ยอดแก้ว

56. นางกุลรภัส เพชรติ่ง

79. นายกิติพร ศรีคล้าย

57. นายอนันต์ อิ่มฤทัย

80. น.ส. สุวรรณา โพธิ์บํารุง

58. น.ส. กวินนา กอผจญ

81. นายณรงค์ฤทธิ์ ด้วงศิริ

59. น.ส. ศิริพร ผลานุสนธิ์

82. นายมาฆะ สว่างจิตต์

60. นางประนอม ภักดีราช

83. น.ส. นฤดี จั่นบ้านโขด

61. น.ส. กมลรัตน์ มุ่งซ้อนกลาง

84. นายปัณติญา สังข์ทอง

62. น.ส. นิศา จงรุ่งเรืองไสว

85. นางเตือนใจ บํารุงแสง

63. นายจอมทัพ กําลังดี

86. น.ส. ขนิษฐา ด้วงศิริ

64. นายอภิสิทธิ์ เกิดสารท

87. นายสมชาย วงษ์เวียน

65. น.ส. วรรณวิษา แก้วคําแสน

88. นายจําแนก คร้ามอยู่

66. นางอัมพร บัวเทศ

89. น.ส. แววดาว ยิ้มแย้ม

67. น.ส. ภัสส์มณี เทียมพิทกั ษ์

90. นางวลัยลักษณ์ ปังพรวน

68. น.ส. ธัญยธรณ์ ภัทราปริญสวัสดิ์

91. นางสอิ้ง วงษ์เมือง

69. น.ส. กนกวรรณ แสงประสิทธิ์

92. นางจรุญ ช้างทอง

70. นายปราโมทย์ ศุภกิจ

93. นายไวยวิทย์ กวินทิพยวงศ์

71. น.ส. ปัญญานุช ปัสสุวรรณ์

94. นางกัญญา พุทธคุณ

72. นายประจวบ อินทร์สามรัตน์

95. น.ส. สุวนัน ภูช่างทอง

73. น.ส. สุพาพร บรรดาศักดิ์

96. นายศักดิ์ดา จีนพล

74. นายบุญครอง อินทร์เจริญ

97. นายจรัสพัฒน์ รุ่งจันทวงษ์

75. น.ส. วีระยา กลิ่นโสภณ

98. น.ส. ฐิตารีย์ เขตนอก

99. นางบัวลัน ขัดปัญญา

113. นายคนึง โรหิตนาวิน

100. นายสุเทพ ประสพพานิช

114. น.ส. ณัฐพร หลุงมา

101. นายเกริกชัย วงษ์กุลชัยชนะ

115. น.ส. อุษา อยู่ศรี

102. นายจับ สมใจเพ็ก

116. น.ส. กัญญ์ณพัชญ์ เทพประสิทธิ์

103. น.ส. ธัญพร ทองฉวี

117. นางกัญณัฏฐ์ เทพประสิทธิ์

104. นายสมภพ พยัฆคา

118. นายอนุสรณ์ กฤษเกล้า

105. นายสมบัติ เกตุพัฒน์

119. นางเกสร วัชโรจน์กัลยา

106. นางเอ็ง สรวิชัย

120. นายจรัส เจริญผล

107. น.ส. อนุสรา ละสี

121. นายสุทธิพงษ์ นาควงษ์

108. นางคําแปง ทองสุขนอก

122. นายสุคนธ์ ชารีทอง

109. นายลําเพินหล่าโพนทัน

123. นายประสิทธิ์ พรประเสริฐ

110. นายสุชาติ รอดกงราช

124. น.ส. พรสินี ศิริยศ

111. นายไพศาล สุดประเสริฐ

125. น.ส. ธดาภรณ์ มีชอบ

112. น.ส. อรอุมา พรหมเมือง

126. นายสายชล นันทเวช

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านชากยายจีน จํานวน 186 คน

