รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 3
ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
1. นายวันชัย พุ่มเมือง
2. นางภัทรกร กําลังมาก
3. นางจิดาภา เกิดผล
4. นายวิสูตร รงค์สุวรรณ
5. นางเอมอร แตงไทย
6. นายขวัญชัย งามศิลป์
(๒) ประธานชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
- นายทวี สังข์ทอง
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านจุกกะเฌอ
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านจุกกะเฌอ
- ไม่มี
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
1. นายน้อย นารี
2. นางทองปลิว ศรีสุรักษ์

3. นางสวิง โขมพัฒน์
4. นายเจษฎา กลิ่นหอม
5. นายธนัยนันท์ คันทานนท์
6. นายวิฑูร บุตรดี
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
1. นางสมพร เจริญสุช
2. น.ส.ประนอม บุญเชิด
3. น.ส.เจียม จําเริญ
4. นางองุ่น ค้ําจุน
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
1.นายบุญทิ้ง บุญรอด
2. นายสุธา อนุกิตติรัตน์
3. นายนรินทร์ ดวงใจ
4. น.ส.นงพงา สิงห์สถิตย์
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
1. นางปราณี สาระพงษ์
2. น.ส.จุไร ค้ําจุน
3. นางบุสนีย์ เจริญสุข
4. น.ส.เยาวลักษณ์ ค้ําจุน
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
1. นางกระจ่าง บุญเชิด
2. นางอัมพวัน แย้มสุข

3. นางสําเภา ชมภูทอง
4. นางจินตนา อุกอาจ
5. นางบุญเพิ่ม เฉียงออก
6. นางประทุม อ่อนถาวร
7. น.ส.รัตนา อินาวัง
8. นายสมชาย ธรรมดี
9. นายเสริมศักดิ์ อ่อนถาวร
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
1. นายสํารวม แตงไทย
2. นายรตินันท์ สังข์ทอง
3. นายทวนทอง ดิษยบุตร
4. นางบรรจง เกิดผล
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
1. นางศิริลักษณ์ อินทร์โชติ
2. นางสําเนียง นารี
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
1. น.ส.พรทิพย์ ศรีอนันต์
2. นายบุญเชิด ค้ําจุน
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชนบ้าน
จุกกะเฌอ
1. น.ส.ปัทมภรณ์ แสงศรี (ร้านยายูแคร์)
2. นางปราณี ศรีบุญเรือง (ร้านขายของชํา)

3. นายมานะ แสงจันทร์ (ร้าน พีเอ็ม แอร์ แอนด์ ไฮดรอลิค)
4. นางอทิตยา อนุนัย (ร้านเว้นเดย์ ซัพพลาย)
5. นายเจริญ อุปพงค์ (ร้านเจริญพารวย บาร์เบอร์)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
1. นางชวนพิศ ค้ําจุน

15. น.ส. พิชชากร นารี

2. น.ส. รัชษณี ศรีมุกดา

16. นางจํารูญ นารี

3. นายสัตยา วงเวียน

17. นายศรันรักษ์ เจริญสุข

4. นางธัญวรัตน์ เพียรเหมือน

18. นายธนากร รุ่นอาระ

5. น.ส. การะเกด สุนทร

19. นางละม้าย น้อยจินดา

6. นายนคร ดอนคําไพร

20. นายมานิตย์ โขมพัฒน์

7. นายณัฐวุฒิ ลีเจ้ยวะระ

21. นางสวาท ปราบณรงค์

8. น.ส. พรพิมล ประไพรัตน์

22. นายชาตรี ศิรสิ มบูรณ์

9. น.ส. ดวงดาว เถือกคํา

23. น.ส. สุขสันต์ อุ่มอ่อนศรี

10. น.ส. ปาหนัน ยอดเหลา

24. นายธีรชัย ค้ําจุน

11. นายภคกรณ์ จันทร์บุตร

25. น.ส. สุพัตรา จันดา

12. นายธวัชชัย คุณาพันธุ์

26. นายสมเดช นครเจิม

13. นายมนตรี สุขเกษม

27. น.ส. ประภัสสร สิงห์ชัย

14. นายไชยพงศ์ ไพศาลอุดมสุข

28. น.ส. อมรชัย ปิ่นภักดี

29. นางอัมพวัน แย้มสุข

52. นายดาว แซ่ฉั่ว

30. น.ส. วาสนา หมั่นหาทรัพย์

53. นายเสกสันต์ มณฑาทิพย์

31. น.ส. นภัสสรณ์ ค้ําจุน

54. น.ส. อรอุมา ศรีสุรักษ์

32. นางวิรินธร ผาติเสนะ

55. นางพรรณี แตงไทย

33. นายจีรศักดิ์ จําเริญ

56. นายชุมพล แตงไทย

34. น.ส. หนู กิ่งแก้ว

57. นายพงษ์พันธ์ เกิดผล

35. น.ส. อนงค์พร หนุนดี

58. นายนเรศ เพียวอยู่

36. นางบังอร หมั่นหาทรัพย์

59. นายยุทธนา หมายหาทอง

37. นางจารุณี ทวินิจกุล

60. นายภากร ภโรทัยกุล

38. นายบุญชาติ เจริญสุข

61. น.ส. นารีรัตน์ นิลรักเมือง

39. น.ส. สุดใจ เจริญสุข

62. น.ส. อารยา แก้วสุวรรณ

40. นางน้อมจิตร รักษาชนม์

63. นางนวลศรี พลศรี

41. นายชลอ บุญเชิด

64. นายภิญโย จันทร์แจ้ง

42. น.ส. อารมณ์ จ่าเมือง

65. นางรุ่งอรุณ ประทุม

43. น.ส. บุญโฮม สาระงาม

66. น.ส. ปราณีต ใกล้พุดซา

44. นายพิเนตร มณีโชติ

67. น.ส. สุจินดา สุวรรณ์

45. น.ส. ปิ่นธิดา คล้ายกาวิน

68. นางเพ็ญ แสนนาม

46. น.ส. สุรีย์ ปิ่นทอง

69. นายสมโภชน์ แก้วละมุล

47. นายสมพงค์ อินทร์นอก

70. น.ส. วิภา วงศ์ดียิ่ง

48. นายประชา น้อยบํารุง

71. นางแววมยุลา เสนสุข

49. นายธวัฒน์ชัย โชคพิริยะภิญโญ

72. น.ส. อรพรรณ ศรีสม

50. น.ส. พะเยาว์ คชรักษ์

73. น.ส. นัทชา บุตรศรี

51. น.ส. กนกวรรณ สุขสมบูรณ์

74. นางพรรณวดี ชาลาวิรุฬห์

75. นายทิศธิชัย ชิ้นแก้ว

94. น.ส. สุพิชญา ปราบภัย

76. น.ส. มานิตา วิสัยพรม

95. น.ส. ธาธิดา นุชนนทรีย์

77. นายยุทธพงษ์ ไกรศรี

96. นายคํารณ งาเนียม

78. นายจําเนียร มูลมิล

97. นายสุวิท เหวขุนทด

79. นายสุธา อนุกิตติรัตน์

98. น.ส. ภัทราวดี เขื่อนแก้ว

80. น.ส. ศิริวรรณ จันทร์เรือง

99. นายสมหมาย ใจเลิศ

81. นายอภิชาติ นุชวงษ์

100. นายกิตติพงษ์ สารปรัง

82. นายรส จันทร์โต

101. นายจํารัส นนท์ศิริ

83. ร.ต.ต. ปรีชา พุ่มแก้ว

102. นางนนทิยา พุทธแสน

84. น.ส. จันทรา หมายสูญคํา

103. นางพัชรินทร์ เอี่ยมพรม

85. น.ส. ปราณี ตามบุญ

104. นายบัญชา แท่งทอง

86. นายสรายุทธ เสริมแก้ว

105. น.ส. ช่อเพชร บุญนาค

87. นางดรุณี เชื้อศิริ

106. นายชัยวิชิต กับโก

88. นางปุญชรัสมิ์ ฉายวิเชียร

107. น.ส. ดารณี สาธุชาติ

89. นายคมกริช ปั้นรูป

108. นายชิงชัย สุทธิสาร

90. นางณัฐฐาภรณ์ ปิงทอง

109. นายวุฒอิ นันต์ สายโคตร

91. นางสุนิสา ตะยะบุตร

110. นางโสพันธ์ โตรักษา

92. น.ส. ปภาวี อภิญญาอนันต์

111. นายจีรศักดิ์ ชาวห้วยหมาก

93. นายกลไกร เศรษฐกุดั่น
- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านจุกกะเฌอ จํานวน 160 คน

