รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 2
ชุมชนบ้านห้วยเล็ก
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านห้วยเล็ก
1. นายทวี ด้วงศิริ
2. น.ส.สุนันท์ เจริญญาติ
3. นายสุพจน์ ขุนตาล
4. นางฤดี บุญชอบ
5. นายวิชัย ถาวรพงศ์
(๒) ประธานชุมชนบ้านห้วยเล็ก
- นายนเรศ บุญครอง
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านห้วยเล็ก
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านห้วยเล็ก
- นายณรงค์ กิตติวงค์ตระกูล (ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”)
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยเล็ก
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านห้วยเล็ก
1. นายณธกฤต อันสมศรี
2. นายสํารวย ขําใหญ่

3. นายสมพงษ์ สะนิละ
4. น.ส.พรพิศ จินดาสวัสดิ์
5. น.ส.คุณทิพย์ พุดกลัด
6. นางมะลิ ถนอมรอด
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านห้วยเล็ก
1. นางธัญรัศม์ เพชรหมื่นไวย
2. นางประเทือง ทองสุข
3. นางราตรี ทรัพย์สุวรรณ
4. นางประนอม สะนิละ
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านห้วยเล็ก
1. นางอนงค์ เทียบภาสกร
2. นางสุภัชชา ภิรมย์คล้อย
3. นายจิรพงษ์ พัดกลม
4. นางสถาพร โชคภักดี
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านห้วยเล็ก
- ไม่มี
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนบ้านห้วยเล็ก
1. นางพิมล กลัดเข็มทอง
2. นางสมยวน แช่มชอง
3. นางราตรี ทรัพย์สุวรรณ
4. นางชมเพลิน ทรัพย์สุวรรณ
5. นางชฎาภา เจริญฉาย

6. นางศรีวรรณ เผือกสวัสดิ์
7. นางเยาวลักษณ์ โพธิเตียน
8. นางสมทรง เสือโพด
9. นางจอม วาจายิ้ม
10. น.ส.บุญเกิด สงัด
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านห้วยเล็ก
1. นายธวัชชัย โสมะเกษตริน
2. นางเรียม ชัยมะโน
3. นายกิตติศักดิ์ ขานทะราชา
4. นายปรีชา วาจายิ้ม
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านห้วยเล็ก
1. นางอนงค์ เทียนภาสกร
2. นางพรรณี แก้วศรีสุข
3. นางมะลิ ถนอมรอด
4. นางยุพิน เผือกสะอาด
5. นางเรียม ชัยมะโน
6. นางอรพิน สีลากุล
7. นางนงค์นุช อินทวงศ์
8. นางอรุณี พูลลาภผล
9. นางอรุโณทัย บรรเทิงสุข
10. นางณัฐชยา กลิ่นสุคนธ์

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านห้วยเล็ก
1. นางขวัญตา บ้านใหม่
2. นางจรินทร์ จันทร์เสม
3. นายถวิล จินดาสวัสดิ์
4. นายทองคํา ปิ่นภักดี
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านห้วยเล็ก
1. น.ส.ปิยะนุช ปัทมสูตร (ร้านดีไอวายบายหนุ่ย)
2. น.ส.ปัทมา พนาลีจารุ (ร้านมุ้งพับจีน ชลบุรี)
3. น.ส.ศศิธร รัตนมณีวิศิษฐ์ (ร้าน เอส พี เน็ต)
4. นายสุริน ทิพสิง (ร้านขายของชํา)
5. น.ส.เอื้อมสุดา วงษ์วิชา (ร้านเราเขาดิน)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านห้วยเล็ก
1. น.ส. วรรณี รีบเร่งดี

6. นางประดิษฐ์ แก้วอุดร

2. นายพิรุณ ชัยหาร

7. นายวีรุตติ์ ขําฉายศรี

3. น.ส. อังคณา เกตุทะเล

8. นายกฤษณะชัย ศรแก้ว

4. น.ส. อรทัย อ่อนประทุม

9. น.ส. อรวรรณ พระรายเนาว์

5. นายวริทย์ศกั ดิ์ ศรีไตรบุญ

10. นางปาริชาติ อยู่อย่างสุข

11. นายจเร สุวรรณพยัคฆ์

34. นายอภิชาต ไทยรัตนกุล

12. นายวงศพัทธ พรหมพาณิชย์

35. น.ส. วิภา กันทะดง

13. น.ส. กฤติยา หวานดี

36. นางอํานวย โพธิ์ศรี

14. นายประภัสสร พยุงวงษ์

37. นางสมใจ โสรส

15. นายณัฐพล กว้างเคน

38. นายทิวา ขุมเพ็ชร

16. นายรุ่งโรจน์ รัตนโสภณ

39. น.ส. อรอโณทัย บุญประเสริฐ

17. น.ส. มยุรี บุญอํานวย

40. น.ส. หัถธยา สุขสบาย

18. น.ส. สงกรานต์ จันทร์ภิรมย์

41. นายวันสงกรานต์ ร่มจันทร์

19. น.ส. ฤดี อย่างกลั่น

42. นายนันทวัฒน์ พรมวาศรี

20. นายเอกพัน โคตะถา

43. นายเสวก สิทธิชัย

21. นายภูษิต แก้วรุ่งเรือง

44. น.ส. สุภาภรณ์ ศรีหจันทร์

22. นางอั้ว เสขุนทด

45. นายนิวัตต์ พรมวงษ์

23. นายปริญญา น้อยบ้านเกิ้ง

46. น.ส. ณัฏฐ์ธนสร จันทร์ขํา

24. นายอภิสิทธิ์ จันทน์เทศ

47. นายสัญญา ทิพยรัตน์สนุ ทร

25. นางสุพัตรา จันทน์เทศ

48. นางอะนันท์ ขวัญน้อม

26. นายแอ๊ด คงงาม

49. นายสมศักดิ์ ซื้อค้า

27. น.ส. ชาลิสา เผือกจันทึก

50. น.ส. พรรณทิวา ฤทธิการ

28. น.ส. จิรารัตน์ ชิ้นกลาง

51. นางอะทินตะยา เทศศิริ

29. นายเสน่ห์ อุดมบัว

52. น.ส. มลเทียน จันลับ

30. นายสมเกียรติ เกตุบุญเนตร์

53. นายอนุมาส พุดกลัด

31. นางธันชนก สีแตง

54. นายสํารอง อุดม

32. นายภูวไนย กล่อมกามิล

55. นางภัคจลัญร์ คงธรรม

33. น.ส. นิตยา อรรคศรีวร

56. น.ส. อัญชลี ทองปาน

57. นางกรวรรณ บัวเหมือน

80. นางอําไพ เกตุสระน้อย

58. นายอมรเทพ กันภัย

81. นายคําภา หวะสุวรรณ

59. นายสมจิตต์ จันลับ

82. นางระเบียบ หว่างปัญญา

60. น.ส. สายชล บํารุงวัด

83. น.ส. พิมพ์พจี พชรหมืน่ สา

61. น.ส. ภาวิดา ตั้นจิ๊น

84. นายกิตติศักดิ์ ขานทะราชา

62. นายสุรศักดิ์ สิงหะ

85. นายวิรพงษ์ บุญมา

63. นายพนม โสชะรา

86. น.ส. อรอุมา กุลพา

64. นายเอกพันธ์ หรั่งกระโทก

87. น.ส. วีรยา สุขภิรมย์

65. น.ส. สุดใจ พุดกลัด

88. นายประทวน ศรีสวัสดิ์

66. น.ส. พลอยลดา จินดาพงษ์ภัทร์

89. นายปฏิพัทธ์ แก้วศรีสุข

67. นายวิเชียร ปรางสุวรรณ

90. นายบุญกล้า หนูเศรษฐ์

68. น.ส. แต๋ว บุญหล้า

91. นายเชวง ฤทธิ์จํารัส

69. นางเจริญศรี เพ็งพล

92. นายวัชรพล จาดกลาง

70. นายแสงนิมิตร เหลืออรุณ

93. นายนิรุจน์ สิงห์ศรีสุข

71. นายรักชาติ เทวานนท์

94. น.ส. อมรมาศ เกิดปรางค์

72. นายสมพร คงนาค

95. นายสนธยา ฮวดเฮง

73. นางอรพิมพ์ อุเอะทาเกะ

96. นายเดชา รัติเชษฐ

74. นางบุญธรรม พิมพันธ์

97. นางสมหมาย ฮวดเฮง

75. นางจินตนา บัวเคล้า

98. น.ส. นิติยา วงศ์นรัตน์

76. นายนิพนธ์ สิงหวงษ์

99. นายธัชวินท์ ขวัญเมือง

77. น.ส. เบญจรัตน์ เปอะศรี

100. นายสุเทพ ทวี

78. นางขวัญข้าว หงษ์ทอง

101. นางวิไล พุมมา ลิเลียนทัล

79. นายอํานาจ จันทร์อรุณ

102. น.ส. จารุวรรณ เผือกสวัสดิ์

103. น.ส. นภาวัล มีพรหม

126. นายมงคล นิวรณ์

104. นายอาทิต สัทธานนท์

127. น.ส. พรสวรรค์ ศรีทอง

105. น.ส. สุภาพร ม่วงลออ

128. นายวัฒนา สายสวาท

106. นายอสราวุธ แจ่มเจริญศิริกุล

129. น.ส. จิรชั ญา อุ่นใจศรี

107. น.ส. รังสิมา ละมาต

130. น.ส. ณัฐฐา ทองปากพนัง

108. นางคําปุ่น จิตตสิงห์

131. น.ส. ศิรกิ ัญญา ราษฏร์เหนือ

109. นายวีรวงศ์ งามเลิศเจริญสิน

132. นางสมจิตร์ น้อยบัวทิพย์

110. นายชยากร สิงห์เรือง

133. นายสอาด ภู่ด้วง

111. นายชนพัฒน์ ปะมะพุดโต

134. นายชุมพล ฉายสุวรรณ

112. นางสมฤทัย อินทร์จนั ทร์

135. น.ส. สุมาลินี แสนรัก

113. นางสําอางค์ ราพร้าย

136. นายประทีป ช้างเกิด

114. นางพิศมัย จินดาสวัสดิ์

137. น.ส. อิฏฐารมณ์ จิ๋วประดิษฐกุล

115. นายทศพร เผ่าภูรี

138. น.ส. เพ็ญลักษณ์ วินิจสิทธิ์

116. น.ส. จําเนียร มั่นสนธิ์

139. นายสมสิน แสงอุดม

117. นางฉวีวรรณ สู้เสงี่ยม

140. นายสมหมาย อินทวงษ์

118. นางกันทฉัฐม์ ศรีทานุช

141. นายประพรพันธ์ รอดฟัก

119. น.ส. ชนัญธิตา ก้อนธิ

142. น.ส. วศินี รอดฟัก

120. นายจิรายุ ชุมมาต

143. นายเทอดพงษ์ ซุ่นไล้

121. นายสุนทร สร้อยสังวาลย์

144. น.ส. มณฑิตา ขันทอง

122. นางนิรมล พึ่งบุญ

145. น.ส. ภัทริดา พุ่มอําไพ

123. น.ส. พรทิพ คุม้ เถื่อน

146. น.ส. สํารวย คงคา

124. นางชลธิชา พลเดช

147. นายสมชาย แก้วสะอาด

125. น.ส. จริญญา ปลื้มจิตร

148. นางนงเยาว์ จวังคโส

149. น.ส. เนตรดาว เมืองวงค์

172. นางสมพร จันทนิตย์

150. น.ส. ทิพวรรณ นนท์ตา

173. นางเครือวัลย์ นิวรณ์

151. นายอนุรัตน์ ประจิตร

174. นางปทิตตา ชอบดี

152. น.ส. วราภรณ์ นักสอน

175. น.ส. เพ็ญศรี สวนกูล

153. นายประเทือง เต็งโสดา

176. น.ส. กฤตยา เจือจันทร์

154. นายนพดล เต็งโสดา

177. น.ส. สุชานันท์ ใจกว้าง

155. นางวัลญา เสือโพด

178. น.ส. อิฐศรา เรืองโอชา

156. น.ส. อ้อย เต็งโสดา

179. นายอดิศักดิ์ โกศัลวัฒน์

157. นายเสกสรรค์ อนันทวรรณ

180. นายปรินวิทย์ อุตถา

158. น.ส. เจริญตา กลัดเข็มทอง

181. นายปราโมทย์ แซ่พู

159. นายมาโนชย์ ฉายสังข์

182. นายธนพัฒน์ ฉิมอําพันธ์

160. นายบุญเกิด แซ่มชอง

183. น.ส. สุจติ รา สุดวิจิตร

161. น.ส. สุพิชชา ทวี

184. นายสมเจตน์ บัวเคล้า

162. น.ส. รวิวรรณ เหลืองอ่อน

185. นางอนงค์ อ่อนโคกสูง

163. น.ส. ปิยะดา เย็นชุ่ม

186. นางสมหมาย แก่นสันเทียะ

164. น.ส. สุจติ รา กอบธัญกรรม

187. นายฉัตรชัย นพคุณ

165. น.ส. ณิชนันท์ ประสพ

188. นางสายสุนีย์ จันทร์อรุณ

166. น.ส. พลอยไพรรินทร์ บุญพร้อม

189. นายดํารงค์ แส่สันเทีย้ ะ

167. นายศักรินทร์ พุดกลัด

190. นายเสกสรรค์ คําตาสุข

168. นายสุรวุฒิ ดาผา

191. นายสวรรค์ อื่งเส็ง

169. นายอานนท์ จันทเต็ง

192. นายบริณต โตสันเทียะ

170. น.ส. เสาร์วารัก ใหม่ผึ้ง

193. นายนิวัฒน์ รักกุศล

171. นายวสันต์ ชะนะปิติ

194. น.ส.เจนวรา ฤทธิ์ไธสง

195. น.ส. รัตนาภรณ์ มาตรชัยภูมิ

218. นายเดชบดินท์ ฐานะวร

196. น.ส. ชุติมา พรหมเมฆ

219. นายวิเชียร สุตญ
ั ตั้งใจ

197. นายเอกราช ฤทธิ์ไธสง

220. น.ส. รัชนี ชมขวัญ

198. น.ส. ฤทัยรัตน์ สุขรัมย์

221. นางอัมพร สายไหม

199. นางปนัดดา ทิพสิง

222. น.ส. ศิรพิ ร หมื่นสา

200. นายชัยสิทธิ์ จันทร์รังศรี

223. นายพีระยุทธ ศรีทอง

201. นางมะปราง เรืองสวัสดิ์

224. นางธัญบูรณ์ รุ่งเรือง

202. นางเสริมฤดี โพธิ์กลาง

225. น.ส. มินตรา เทียนภาสกร

203. นายสิริพงษ์ เทพพิทกั ษ์

226. น.ส. นนทภรณ์ คงประเสริฐ

204. น.ส. กฤษลดา โตสันเทียะ

227. นายเกียรติศักดิ์ เผือกสะอาด

205. นางสุนันท์ ขานสันเทียะ

228. นายอนันต์ แก้วมะ

206. น.ส. นีรนุช พิมพ์วงศ์

229. น.ส. สมิตา อุ่นจะบก

207. นายวิชัย ขวัญเมือง

230. นายเสวย ยั่งยืน

208. นายอภิวัฒน์ ชูยิ่งสกุลทิพย์

231. นายสิทธิพล ช่างไม้

209. นายเฉลิมพล สิงห์วงษ์

232. นายนรินทร์ จั่วสันเทียะ

210. นายนปกร มีกลุ

233. นายสมศักดิ์ เพชรหมืน่ ไวย

211. นายกิตติวัฒน์ สิงห์วงษ์

234. นายปฐมพงษ์ ศุภการกิจกุล

212. นางสมพิศ แนบเนียร

235. นางอําพร ศรีประภานุมาศ

213. นายรุ่งโรจน์ คงวิเชียร

236. นายอมรชัย หวังจินดาวรรณ

214. นายมารุต คําขจร

237. นายวรวัต นามวิเศษ

215. น.ส. วรรณนิภา ก้อนกระสังข์

238. นายวิเชียร เกียรติขจรพันธุ์

216. นายวิชัย คําขจร

239. นางขวัญตา บ้านใหม่

217. นางพิมพ์ชยา บริสุทธิ์

240. น.ส. วิมลรัตน์ ศรีพรมทอง

241. นายสนธยา จันทร์เรือง

245. นายชาตรี จันทวิเศษ

242. นายศักดิ์ดา กวีผล

246. ด.ต. ชยพล วงศ์กําแหง

243. นายสุรศักดิ์ ใจคง

247. นางวิมลรัตน์ วงษ์เพชร

244. นายยุทธนา ตาดต่าย
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