รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 3
ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
1. นายวันชัย พุ่มเมือง
2. นางภัทรกร กําลังมาก
3. นางจิดาภา เกิดผล
4. นายวิสูตร รงค์สุวรรณ
5. นางเอมอร แตงไทย
6. นายขวัญชัย งามศิลป์
(๒) ประธานชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
- นายลออ สมุทรสินธุ์
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านไร่หนึ่ง
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านไร่หนึ่ง
- นายสัญชัย ฉลาดคิด (ผู้อํานวยการโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์)
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
1. นายวิทยา จอมคําสิงห์
2. นายนิพนธ์ คงสมบูรณ์

3. นางวาสนา คงสมบูรณ์
4. นางยุพา จอมคําสิงห์
5. นายอินทรวัชร์ แพร่ศิริรักษ์
6. นายสุนทร ปานมีสี
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
1. นางเฉลียว ยิ้มโสด
2. นางปริฉัตร ประเสริฐสุนทร
3. น.ส.เกษร โตสวัสดิ์
4. นายประเสริฐ ยิ้มโสด
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
1. น.ส.กฤษณา วิญญาสุข
2. นายเสรี ขุนเสือ
3. นายประสิทธิ์ จันเทพ
4. นายประยูร สิ้นโศรก
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
1. นายวิรัติ ละออเอี่ยม
2. นางทุเรียน ขํานิล
3. น.ส.รัชฎา กฤษกกรี
4. นางวนิดา แทนเจริญ
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
1. นางโสภา จอมคําสิงห์
2. นางมาลี นพอุบล

3. นางสุพัตรา นกหรั่ง
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
1. นางมาลัย อัครบวรเดช
2. นายดิหลก พฤษศรี
3. นางยุติ ตั้งใจขจร
4. น.ส.มณเฑียร ความชอบ
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
- ไม่มี
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
1. นางระวี จิตต์ชื้น
2. นายละออง เสือเจริญ
3. นายอนันต์ อนันตเจริญกุล
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านไร่หนึ่ง
1. น.ส.ศิวาพร นากงาม (ร้านเพิ่มทรัพย์ยานยนต์)
2. นางปณาลี นพตลุง (ร้านเค ที ซัพพลาย)
3. นายวิม มณีวงศ์ (ร้านขายผลไม้)
4. นายจอม จงทําให้สําเร็จ (ร้านจอมโมบาย)
5. น.ส.บุญตา เกิดจันทร์ (ร้านโชคบุญตา)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
1. นายพสุธา สุขสมพร

21. นายณัฐพล พลศิริ

2. นางเข็มพร แตงไทย

22. นายศุภภัทร เดชกุลรัมย์

3. นางสุภัสสร วีระพันธ์

23. นายจิตติ แพทย์ไชโย

4. น.ส. ธันยพร ใจคง

24. น.ส. สิรภัทร จ๊อกถึง

5. นายธีระยุทธ สืบสิมมา

25. น.ส. ประณีต สุวิสทุ ธิ์

6. นายวินชัย มั่นสีเขียว

26. น.ส. ณัฐฐิตา จูกูล

7. นายศักดิ์ชัย ทองหมื่น

27. นางมยุรี กิ่งไพบูลย์

8. น.ส. ประทุม ลิ้มอิ่ม

28. นางจําลอง บุญทวี

9. นางศิริวรรณ ร่มโพธิ์ภักดิ์

29. นายชัชวาลย์ ทองศิริ

10. นางทิพวรรณ กล้าหาญ

30. นายรุ่งกานต์ ปินะถา

11. นายจตุพร นิลโท

31. นายสถาพร ประทุมไทย

12. น.ส. ชลธิชา คงกะนันท์

32. นายสมภพ พูลทรัพย์

13. นายลักษณ์ ยวนหลี

33. น.ส. บุญพร สุขวิวัฒน์พงศ์

14. นายชานนท์ เรืองโต

34. น.ส. ใจปอง ลือหาร

15. นางดวงกมล ระษารักษ์

35. นายจิรเดช สีอ่อน

16. นางโสภี พรมเรือง

36. นายสุดท้อง ช่างรัมย์

17. นางนิรมล จันยะรมย์

37. นางปนัดดา ภู่ทอง

18. น.ส. เกษร คุ้มมา

38. นางวิราวัลย์ สวัสดิ์นะที

19. น.ส. เพ็ญนภา นิลเลิศ

39. น.ส. สตรีรัตน์ แช่มเดช

20. นายสัญญา ทุมมา

40. น.ส. นันทนา บอกาวี

41. นางรัตนาภรณ์ บางศรี

64. นายสุชาติ อรีแก้ว

42. นายเกษม ใสคําภา

65. นายบรรเทิง พิกุลทอง

43. นายอลงกรต บุญมา

66. นายเสนาะ การสังเวชน์

44. นายปวีวัฒน์ แสงยุนนท์

67. นายรุ่งอรุณ ม่วงอิ่ม

45. น.ส. ขนิษฐา แสงรุสุ

68. นางฉันทนิต ตุ้งประโคน

46. นางพรพิมล คําจัตุรัส

69. น.ส. สุกญ
ั ญา แก้วอุดทา

47. น.ส. ทัศนีย์ ยาสอน

70. นายดุสิต นิลเขต

48. น.ส. หยาดพิรุณ ละออง

71. น.ส. มยุเรศ ไกรพลรักษ์

49. น.ส. อรณี ขันทสิทธิ์

72. นายธนาเดช อุกอาจ

50. น.ส. น้ําอ้อย ลือไชย

73. นายอํานาจ อาสา

51. นายรุ่งสรวง ศรแก้ว

74. นางณัฐพร หินกลาง

52. นายชาญณรงค์ สุรินทร์บาง

75. น.ส. ธารน้ํา เจริญโชค

53. นายพีระศักดิ์ พนมหอม

76. นายเหมรัศมิ์ ทองคํา

54. นายรังสรรค์ ธรรมธรางกูร

77. นางบารมี ห่อทรัพย์

55. นางประนอม พันธ์ทอง

78. นางเลขา สิงหเมธา

56. นางศศิธร สุทธิผล

79. นายนุกูล น้อมศักดิ์ศรี

57. นายสมัคร ละภักดี

80. น.ส. สมพิศ อาจจอหอ

58. นายสุริยนต์ ละอองเนตร

81. นายไพบูลย์ ดําริห์

59. น.ส. ลําพึง เพ็งรักษ์

82. น.ส. กัลลิกา โลพิศ

60. นางบุญแต่ง วิทยาอนุกูล

83. นายสุวัช นิลยี่เรือ

61. นายจิตจา คําข่อง

84. น.ส. ฐิติพร อาจปักษา

62. นายเชษฐา เกตุประยูร

85. นายวัชรินทร์ ทุมมี

63. นายสุจิณ เหมยหมอก

86. น.ส. สโรชา จอมคําสิงห์

87. นายเพชร จอมคําสิงห์

100. น.ส. อัญชลี อนันทกูล

88. น.ส. สุชาดา สมุทรสินธ์

101. นายวิทยา เรืองฤทธิ์

89. นางสมถวิล ทรัพย์ประสิทธิ์

102. นางไสว ฉิมพิทักษ์

90. นายวิวัฒน์ เสน่ห์คณ
ุ

103. น.ส. เสาวลักษณ์ ความชอบ

91. นางยุพิน ศรขยัน

104. น.ส. หทัยชนก ณ กลองดี

92. นางเตือนใจ อินทร์จันทร์

105. นายอภิรุณ อินทร์จันทร์

93. นางหอม จันทรบํารุง

106. นายนัฐพล เสือเจริญ

94. น.ส. ขวัญชนก นกหรัง่

107. น.ส. ปฏิกร สอนทรัพย์

95. น.ส. วิมล มณีวงศ์

108. นางทุเรียน ขํานิล

96. นายสมชาย วิญญาสุข

109. น.ส. ณัฐฐา อินธิมา

97. นายปิยวัฒน์ นพอุบล

110. นายสุรชัย เชี่ยวชาญ

98. นายยงยุทธ พันธุ์เพ็ง

111. นายนิดหน่อย สุดสะอาด

99. น.ส. ฉวีวรรณ ยิม้ แย้ม

112. นางอนันต์ สงวนทรัพย์

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านไร่หนึ่ง จํานวน 155 คน

