รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 2
ชุมชนวัดพระประทานพร
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนวัดพระประทานพร
1. นายทวี ด้วงศิริ
2. น.ส.สุนันท์ เจริญญาติ
3. นายสุพจน์ ขุนตาล
4. นางฤดี บุญชอบ
5. นายวิชัย ถาวรพงศ์
(๒) ประธานชุมชนวัดพระประทานพร
- นายเฉลิมวุฒิ รพีศักดิ์
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
วัดพระประทานพร
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
วัดพระประทานพร
- นายสุรจิต จิตรชื่น (ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระประทานพร)
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนวัดพระประทานพร
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านวัดพระประทานพร
1. นายดิษฐพงศ์ ศรีวรนันท์
2. นายสมศักดิ์ ยังอยู่สุข

3. นางรัญจวน ฉิมมณี
4. น.ส.สมพิศ ชื่นมะโน
5. นางสมทรง ศรีเกิด
6. น.ส.ฐิติมา คํายนต์
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนวัดพระประทานพร
1. นางยุพา บัวแก้ว
2. นางฐิติพร ประยูรพาณิชย์
3. นางวันเพ็ญ ภูมินทอง
4. นางพรภนา สุขศิริ
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนวัดพระประทานพร
1. นายสมชาย เมาเกตุ
2. นายธนภัทร มงฑลจรัญ
3. นายสุบรรณ ไชยนิคม
4. นายสมศักดิ์ จันทร์ตรี
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนวัดพระประทานพร
- ไม่มี
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนวัดพระประทานพร
1. นางรัชดา หลิว
2. นางนิตยา คงอินทร์
3. น.ส.สมพิศ ชื่นมะโน
4. นางวงษ์เดือน ศิริอุทัย
5. นางจันทร์เพ็ญ บุษบง

6. นางหนูพาน ทองปน
7. นางเพลิน พึ่งแย้ม
8. น.ส.นงค์เยาว์ ปินะกาสัง
9. นางนิตญากร หาสุข
10. นายสมชาย เนตรน้อย
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนวัดพระประทานพร
1. นายไพฑูรย์ ฉิมยศ
2. นายนัน ศิรอิ ุทัย
3. น.ส.เจน กาบคําบา
4. น.ส.สําอางค์ สายสวาท
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนวัดพระประทานพร
1. นางวันเพ็ญ ภูมินทอง
2. นางกัญณัฎฐ์ เจียมจํานรรจา
3. นางรัญจวน ฉิมมณี
4. นางสุมาลี ศิลมงคล
5. นายอิษฏวัฒน์ ศิลมงคล
6. น.ส.อัญชัญ มะกรูดอินทร์
7. นางพรรณี จินตนากูล
8. นายวิรุฬ ชอบจิตต์
9. นายชัยฉัตร วงศ์ฤทธิ์ไกร
10. นายศักดาเดช วิมลสุข

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในชุมชนวัดพระประทานพร
1. นายกําพล คํายนต์
2. นางเจือ บัวแก้ว
3. นางเบญจพร ณีวงค์
4. นางประยงค์ ทัดแก้ว
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
วัดพระประทานพร
1. นางอรพรรณ สิงห์ศร (ร้าน ดี พี ประดับยนต์)
2. นายฌณันภ์ หวานชะเอม (ร้านลี้เป้งฮง)
3. น.ส.พินทร์ธิตา อุดมพรศุภสิน (ร้านธนเสฏฐ์แก๊ส)
4. นายสุภี เมล็ดกุล (ร้านคัมภีร์ ค้าข้าว)
5. นางนิภาพร ต่ําแสงธรรม (ร้าน ชาบู ฟิน ฟิน)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนวัดพระประทานพร
๑. นางวรินดา เจริญสินทวีวงศ์

๖. นายอุเทน จันทร์กลาง

๒. นางสาวนันท์นภัส ดีทวี

๗. นายวัชรินทร์ เทพทอง

๓. นางสาวพนิตดา ลากระโทก

๘. นายจักรเรศ สุภโตษะ

๔. นางสาวกัญญภัค รัตนสุธีระกุล

๙. นางสาวศิรินันท์ โคตะมี

๕. นายสําราญ แซ่ลี้

๑๐. นายซ้อน สายสุวรรณ

๑๑. นายกฤษตยา ศิลาโคตร

๓๔. นางสาวมัตติการ์ ธรรมดา

๑๒. นายอรุณ ชโลปกรณ์

๓๕. นางสาววชิราภรณ์ ด้วงศิริ

๑๓. นางอ้อยทิพย์ วงศ์ก่อ

๓๖. นางสาววารี อุบลภาพ

๑๔. นางปิยะมาศ พลบํารุง

๓๗. นางสาวสสภัสเกษตระทัต

๑๕. นายปัญญา บรรดาล

๓๘. นายพรชัย ทิบทอง

๑๖. นายสุธี เปียประเสริฐ

๓๙. นายเฉลิมเกียรติ วัฒนสโรช

๑๗. นายบุญโฉม บูรณ์เจริญ

๔๐. นางสมใจ ชูยิ่งสกุลทิพย์

๑๘. นางนงค์นุช สมจิตร

๔๑. นายภาณุวัฒน์ ครองตน

๑๙. นางสาวอมรภัทร์ จิรัจฉริยากูล

๔๒. นายดุสิต จันเพ็ง

๒๐. นางสุธิษา เบ็ญเจิด

๔๓. นางวันทนีย์ ศรีวรนันท์

๒๑. นางจิตตวดี ทองเจือ

๔๔. นางวรดา คําสิงห์

๒๒. นางสาววารี ฉายแก้ว

๔๕. นางตั๋ว สังคะบุตร

๒๓. นางสาวมาติกา ศีลรัตนโชติ

๔๖. นางสาวณัฐวดี ถาวร

๒๔. นางสาวสุนิสา สมใจ

๔๗. นายเจริญเกียรติ บํารุงคีรี

๒๕. นางสาวสุคนทิพย์ ปัญญานาค

๔๘. นางพรเพ็ญ บาลกวงค์

๒๖. นายประสาท ศิริบุตร

๔๙. นายมานัสพงษ์ อ่อนดี

๒๗. นายมนเธียร สง่าเนตร

๕๐. นายธนาคม สมคํา

๒๘. นางสาวรัญญา ยุยไธสง

๕๑. นายสมเจต ลงผิว

๒๙. นายชูเกียรติ แก้วเจริญ

๕๒. นายกัณพัฒน์ วัฑฒนพันธุ์

๓๐. นางสาวโสภา แซ่ลิ้ม

๕๓. นายใจเพชร ปัญญาใส

๓๑. นางสาวลาวรรณ์ วิประสิทธิ์

๕๔. นางสาวณหทัย สมบูรณ์ยิ่ง

๓๒. นางสาวกัญญา ยะกะโทก

๕๕. นายพีรยชญ์ ชลดรงค์รตั น์

๓๓. นายกิตติภณ โนทะ

๕๖. นางสาวกมลพรรณ พุกเฉื่อย

๕๗. นางสาวชุรีรัตน์ มินตาไพสิฐ

๘๐. นางอรีลักษณ์ สืบประดิษฐ์

๕๘. นางสาวพาติมา อรุณพงษ์

๘๑. นางดวงนภา สิริธโนทัย

๕๙. นางสาวอุไรวรรณ ห้วยโศก

๘๒. นายพิสิษฐ์ กองน้ํา

๖๐. นางรุ่งนภา เพิกโสภณ

๘๓. นายจักรพล เปรมฤทัย

๖๑. นายธีรพงษ์ ก้านพิกุล

๘๔. นางสาวนทีธร วงค์หล้า

๖๒. นายนนท์ธวัช คําสุข

๘๕. นายธนันณัฏฐ เจียมจํานรรจา

๖๓. นางสาวคุณันญา เกี่ยวศรีกุล

๘๖. นางสาวสุพรรณษา ไชยดวงสี

๖๔. นางสาวปานนัชชา คูณวัตร

๘๗. นางสาวปุณณดา บารมีณิชากร

๖๕. นายศุภสวัสดิ์ ไวมาตร

๘๘. นางสาวสิรินธรัตน์ คงขาว

๖๖. นางสาวเสาวลักษณ์ สังขรัตน์

๘๙. นายสฤษดิ์ สุขสุคนธ์

๖๗. นายพิศาล แก้วกันเนตร

๙๐. นายศุภกร พึ่งน้อย

๖๘. นายพรธนะ พร้อมจิตร์

๙๑. นางสาวกัณฐากรณ์ นุ่มตี่

๖๙. นางสุวณี วรรณวัฒน์

๙๒. นางสาวพเยาว์ หนูแดง

๗๐. นายอุเทน บํารุงราษฎร์

๙๓. นางสาวนิภาวรรณ แสงเพิ้ง

๗๑. นางสาวศิริธร แดงสมสุขเจริญ

๙๔. นายฐาปกรณ์ คําบํารุง

๗๒. นายจิรัฏฏ์ วรดิลก

๙๕. นายวิบูลย์ แซ่ล้อ

๗๓. นางประภัสสร ศิริบญ
ุ มี

๙๖. นางสาวนันท์พิชชา ลามอ

๗๔. นางสาวเสาวนีย์ ดวงจิตร์

๙๗. นายกําพล อัครโยธินกุล

๗๕. นางช่อเพชร ทากะดะ

๙๘. นางสุวรรณี ตันสิงห์

๗๖. นายเทวัญ ครุฑดํา

๙๙. นายธวัช จาดสอน

๗๗. นายธีรนิตติ์ โพธิครูประเสริฐ

๑๐๐. นายกิตกิ รณ์ เกตุกาหลง

๗๘. นายทรงยศ ณีวงค์

๑๐๑. นายไชยวัฒน์ ทิมทอง

๗๙. นางสาวมาร์กาเร็ตต้า สเลเยอร์ส

๑๐๒. นางสาวนัจนันท์ ทิมทอง

๑๐๓. นายรภินทร์ ทิมทอง

๑๒๖. นายประภาส โพธิ์คําเจริญผล

๑๐๔. นางศิวปรียานัน ทิมทอง

๑๒๗. นางจําเนียร พันทะเวช

๑๐๕. นางสาวลิลตา พลอยวิเศษ

๑๒๘. นางสาวสุภาษิต สังข์อยู่สุข

๑๐๖. นางสาวโสภณัฐ ทิมทอง

๑๒๙. นางสวิง อ่องรุ่งเรือง

๑๐๗. นางสมฤทธิ์ มังคละ

๑๓๐. นายเจตน์ ขันทอง

๑๐๘. นางสุวัฒน์ เชื้อบัณฑิตย์

๑๓๑. นายวรพงศ์ เครือครองสุข

๑๐๙. นายยศพนธ์ จิตรักษ์

๑๓๒. นางจิระนันท์ ศรมณี

๑๑๐. นายเสนีย์ เนรมิตร์

๑๓๓. นายสุเมธ ชินโน

๑๑๑. นางภาสินี พวงระกํา

๑๓๔. นางสาวมิ่งขวัญ ไกรคุม้

๑๑๒. นางบัณชิกา ชลายนเดชะ

๑๓๕. นายธนาธิป บานหลาย

๑๑๓. นางสาวกันยา อินทร์วงค์เงิน

๑๓๖. นางสาวสุทินา ภูริปาณิก

๑๑๔. นายจรูญ ศิลลา

๑๓๗. นายสมชาย พุ่มประดิษฐ์

๑๑๕. นางสาวทองใบ ทองอาบ

๑๓๘. นางพันธนันท์ กิตติพินิจนันท

๑๑๖. นางสาววาสนา พุทธรักษา

๑๓๙. นายอภิชาต ลาภะ

๑๑๗. นางกิมเตี้ย แซ่อื๊อ

๑๔๐. นายสมรักษ์ ยวนหลี

๑๑๘. นายกัษมน เพียรพล

๑๔๑. นายอิทธิพน สายหยุด

๑๑๙. นายพิทกั ษ์ ประจักษ์

๑๔๒. นายวัชรพงษ์ จําปางาม

๑๒๐. นายทองคูณ แดงปัตแหวว

๑๔๓. นายปัญญา เกิดมงคล

๑๒๑. นายฐิตพิ งศ์ ประยูรพาณิชย์

๑๔๔. นางสาวธัญญารัตน์ สมชัย

๑๒๒. นางสาวพรรณิภา หงษ์ทอง

๑๔๕. นางสาวสุวรรณารัตน์ ชาพิมาย

๑๒๓. นางสาวอุไรรวรรณ รอดรัก

๑๔๖. นายธวัชชัย ชัยปัญญา

๑๒๔. นายปรพันธ์ พุทธการี

๑๔๗. นายวรพจน์ ภูตาไชย

๑๒๕. นางสายหยุด ทองระอา

๑๔๘. นางสาวเอมมิกา พูลสวัสดิ์

๑๔๙. นายบุญเจน ศรีสนธิอนันต์

๑๕๔. นางสาวชนัญญา นามวงศา

๑๕๐. นางธัญญรัตน์ แม้นบุญสว่าง

๑๕๕. นายเมธี ลําเพาพงศ์

๑๕๑. นายทิวาชัย เมืองจีน

๑๕๖. ว่าที่ ร.ตณัฐพันธุ์ อนุจรพันธ์

๑๕๒. นางวิภา ทองสาริ

๑๕๗. นายคณินท์ เวฬุวนารักษ์

๑๕๓. นายศราวุฒิ ยศภูมิ

๑๕๘. นายต่อพงษ์ เจริญยุทธ

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนวัดพระประทานพร จํานวน 214 คน

