รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 3
ชุมชนบ้านหนองขาม
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านหนองขาม
1. นายวันชัย พุ่มเมือง
2. นางภัทรกร กําลังมาก
3. นางจิดาภา เกิดผล
4. นายวิสูตร รงค์สุวรรณ
5. นางเอมอร แตงไทย
6. นายขวัญชัย งามศิลป์
(๒) ประธานชุมชนบ้านหนองขาม
- นายสงกรานต์ พงษนภา
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านหนองขาม
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านหนองขาม
- ไม่มี
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านหนองขาม
- หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์หนองขาม
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านหนองขาม
1. นายนันทณัฏฐ์ หอมศิลป์
2. นายอดุล ศรีพงษ์ยิ่ง

3. นายรุ่ง พบที่พึ่ง
4. นายสมมาตร เดชเสน
5. นางสมไพ ชัยบุรัมภ์
6. นางอารีย์ ใจตรง
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านหนองขาม
1. นางกมลฉัตร ศิลปชัย
2.นางวันเพ็ญ บุญประสาท
3. น.ส.นิพา คูหะมณี
4. นางสํารวย โคกเทียน
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านหนองขาม
1. นายวิษณุ จินดามณี
2. นายประเชิญ พูนโตนด
3. นายชัด วงศ์สายัณห์
4. น.ส.ปาริฉัตร ใจตรง
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านหนองขาม
1. นายสุรพล ศรีบุญเรือง
2. นางนิภา ใจสะอาด
3. นางกลมฉัตร ศิลปชัย
4. นางเช้า เรืองฤทธิ์
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป เป็นต้น ในชุมชนบ้านหนองขาม
1. นางทองย้อย ความชอบ
2. นางสายชล ภิรมย์รักษ์

3. นางอภิพร ดําขํา
4. นางนภัศวรรณ ปรีชาชาญ
5. นางประเทือง กลิ่นสุกหอม
6. นางสายหยุด บุญรักษ์
7. นางอารีย์ สง่างาม
8. นางประทุม สุขสมพร
9. นางอุไร ดอกไม้หอม
10. น.ส.ปรานอม ศรีวิชัย
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านหนองขาม
1. นางพินิจนันท์ หอมศิลป์
2. นางแก้วใจ ซิ้มเจริญ
3. นางวาสนา สนธิลาภ
4. นายประจักษ์ อินทรวิชัย
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านหนองขาม
1. นางชวนชื่น โอรักษ์
2. นางพรรณี โอทอง
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สงู อายุในชุมชนบ้านหนองขาม
1. นายณรงค์ วงศ์ฝ้ายแดง
2. นางบุญช่วย บูชา
3. นางเยาว์รัตน์ ความชอบ
4. นางศรีพลอย แย้มยิม้

(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านหนองขาม
1. นายอลงกรณ์ แพงสวัสดิ์ (ร้านเดอะพีซ)
2. น.ส.วรนันท์ ภู่จีน (ร้านเครื่องเงิน)
3. นางอํานวย เพ็งเพชร (ร้านแขกบิวตี้)
4. นายเมธาสิทธิ์ ชอบผล (ศูนย์รับฝาก ขายบ้าน)
5. น.ส.พัชร์สติ า ธันยพรธนานนท์ (ร้านพรพิพัฒน์เภสัช)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านหนองขาม
1. น.ส. พิมใจ บุญธรรม

11. นายนัฐดนัย ยอดบุรี

2. น.ส. จินดานุช อินทร์พล

12. นายเฉลิมพล สระทองหา

3. นายธวัชชัย มีจัตุรสั

13. นางภาวิณี พลฤทธา

4. นายจักรพันธ์ ปุยฝ้าย

14. นายสันต์ชัย ศิริยุทธสาร

5. น.ส. ณัฏฐณิชา มีครไทย

15. นายดําเนิน จูทัย

6. น.ส. น้ําทิพย์ คะกะเนปะ

16. นายมาโนชญ์ แก้วกล้า

7. น.ส. ประภาพรรณ แก้ววิเศษ

17. นายอลงกรณ์ แพงสวัสดิ์

8. นางกุลธิดา ดิศโยธิน

18. นางชนิศา โสรักนิต

9. นายพิษณุ พิรัมย์

19. นางวีรอนงค์ ลาจ้อย

10. น.ส. ปวิชญา ธูปหอม

20. นายวุฒิศกั ดิ์ หมอยา

21. นายกฤษณะ ทองวิเชียร

44. นายธนาวุฒิ วิเชียร

22. นางพิมพิมล คําแผ่น

45. น.ส. สมเกียรติ เกิดนาแซง

23. น.ส. ปรีชญา ศักราพร

46. นายธนพัฒน์ ชานุ

24. นายอาทิตย์ พัฒนาวาท

47. นายภูรินท์ วงษ์นอก

25. นางสุวรรณา ดองโพธิ์

48. น.ส. อาภัสรา หนูโพนทัน

26. นายประกัน จิตต์สมุทร

49. น.ส. กุลธิดา รัตนติสร้อย

27. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ฟันเรือ

50. นายพีรพัฒน์ พุ่มสวย

28. นายพิทักษ์ บุญไชย

51. นายนัฐติพล อินทร์รกุ ขา

29. นายกิตติศักดิ์ มนต์แก้ว

52. น.ส. ลลิดา ขุมเพ็ชร์

30. นางวาทินี โภชนะ

53. นายพิพฒ
ั น์ แสงจันทร์

31. นายสาโรจน์ ใจดีเฉย

54. นางดวงพร โอทส์

32. น.ส. เนตรนภา สายน้อย

55. นายสมชัย ใครหิน

33. น.ส. ดารินทร์ อมรสิริธารา

56. นางศรีแพร เพ็งศรี

34. นายวิปาล ค่าโค

57. นางกาญจนา ณรงค์ฤทธิเดช

35. นายนพพล พาหะนิชย์

58. นายสาธิน ทิพย์ประเวช

36. นายพงษ์ศักดิ์ วรจีรพัส

59. นายโสภณ ศรีระพิษ

37. นางสมนึก กนกรัตน์ไพบูลย์

60. นายสัมฤทธิ์ ยาหอม

38. นางนาง อาจสุรินทร์

61. น.ส. จริยา คํามั่น

39. น.ส. วิลาสินี ศรีตะเวน

62. นางสมคิด เชาวลิตรธํารง

40. น.ส. นฤมล กาลจันทร์

63. น.ส. ลินดา คําตะมะสีลา

41. นายธวัฒ ออมชมพู

64. น.ส. ณภัสนันท์ ปราบภัย

42. นายเนตรน้อย ใยไม้

65. น.ส. พรม บุญกลาง

43. น.ส. จรรยา สุขรัตน์

66. น.ส. อําพร แหวนเงิน

67. นายสุพจน์ เนืองสุข

90. น.ส. รจนา คําลุน

68. นางอนันต์ สีนวล

91. น.ส. จําเรียง ด้วงโต

69. น.ส. สาลินี ไซดวงจู

92. นายสุวัต พานสุวรรณ

70. นายฤทธิรงค์ กิตติวงศ์ทอง

93. นายเอกชัย แสงทอง

71. น.ส. ณัชชา พรมดวง

94. นายนิพนธ์ จูหงี

72. น.ส. ชานิสรา ชัยเมธเดชาภัทร

95. น.ส. สมจิตร ธงกลาง

73. นายวสันต์ ทองเกษร

96. นางลัดดา พ่วงใจ

74. น.ส. ธิติมา ทหารไทย

97. นายเบ็ง ประคองเก็บ

75. นายบุญชู มีสมานพงษ์

98. น.ส. นุชรินทร์ เสนากูล

76. นายสาคร เอี่ยมสะอาด

99. นางศิริพร คุ้มครองทรัพย์

77. นายสุมน เขียวป้อง

100. นายเชาวฤทธิ์ ปานสี

78. นายนัฐพล แป้นจันทร์

101. นายปรมัตถ์ กระแสร์กิ่ง

79. นายกฤษฏ์ กาวิยะ

102. นายมารุต ต๊ะมะนิล

80. น.ส. รจณี นพทิพย์

103. นายวรวิทย์ แสนเกตุ

81. นางสมบัติ โพธิ์รัง

104. นายณัฐภัทร คําเหลา

82. นางปิ่นแก้ว คงประสิทธิ์

105. น.ส. จารุวรรณ เข็มนอก

83. น.ส. พันธ์ทิภา พิมพ์พันธุ

106. นางสุภาพ กอแก้ว

84. นางบุญเกื้อ เชิดชูสุข

107. นางอนัญญา เพ็งพุทธ

85. นางแสงดาว สังข์ทอง

108. นายหงษ์ หมัน่ ทองหลาง

86. นายอํานาจ บุญค้ําจุน

109. น.ส. ขนิษฐา สุดไสย์

87. น.ส. ธนัชภรณ์ลักษณ์ หทัยกัญจนรักษ์

110. นายสมพร ศรีนวล

88. นางวงค์จันทร์ จันทร์หอม

111. น.ส. นุสรา ทองที

89. นายศิติศกั ดิ์ แก้วกา

112. นายถาวร จันทร์เอี่ยม

113. น.ส. จันทนา ประสม

136. นางสุกญ
ั ญา เนื่องจํานงค์

114. นางคําผิว เทียนสงค์

137. นายสมจิตร ชอมภูเขียว

115. นางสมบุญ เที่ยงธรรม

138. นางสายพิน พันนาม

116. นายสันติ ยุระยาตร์

139. น.ส. กัณฑิมา ธนะศรี

117. นายสมชาย นาคเลิศ

140. น.ส. ภัทรกร เหล่าวงษ์

118. นายอุดม พูลเอี่ยม

141. นางปราณี ไทยประยูร

119. นายธวัชชัย ตะกรุด

142. น.ส. ณัฐชยา ปัดชาเขียว

120. นายเมธาสิทธิ์ สุขภารา

143. นายเจตสฏิทธิ์ มักเจริญทรัพย์

121. นายสิริเรืองชัย สุนทรโชติชัย

144. น.ส. พนาวัลย์ ทิพย์ไสยาศน์

122. นายเหมือน ศุภลักษณ์

145. น.ส. ภรภัค บัวใหญ่

123. นายมนตรี คงศรี

146. นางสมจิตร พิณสาย

124. น.ส. ศิรพิ ร แจ่มอารมย์

147. นางสุนนั สาระขันธ์

125. น.ส. พัทธยา แซ่เอี๊ยบ

148. น.ส. ภรณ์ชนก บุญช่วย

126. น.ส. เนตรนภา ฉิมปาน

149. น.ส. รัฐพร พันโบว์

127. น.ส. พรพิมล เหง้าพรหมมินทร์

150. น.ส. สุมาลี สายเสมา

128. นายอานนท์ สัดกลาง

151. นายสัมพันธ์ มิ่งมิตร

129. นายสวาท ฉิ่งสําโรง

152. น.ส. จุฑาทิพ เทียนเจ๊ก

130. น.ส. ณัฐวรรณ นามฝาง

153. นายนันทชัย บ่อทอง

131. นายภานุวัฒน์ เสนเพ็ง

154. น.ส. นุชจรินทร์ ใจดี

132. นายไพจิตร ชูสงค์

155. น.ส. วรนุช วิไลลักษณ์

133. นางสนุน่ เจริญสุข

156. น.ส. ดวงหทัย นรินทร์

134. นายกิจจา สุวรรณานนท์

157. นายสมพาน โปรดสันเทียะ

135. นายจํากัด สะการันต์

158. นายเกษม พ่วงคุ้ม

159. นางสัมฤทธิ์ อาจคงหาญ

182. น.ส. เสาวลักษณ์ ทองเชื้อ

160. นายธวัช ติวไธสง

183. นายจิตตพัฒน์ อัครอาธิศักดิ์

161. นายจันทร์ ปะอ้าย

184. นายนราชัย กนกแก้ว

162. นางคําปุ่น เพียรงูเหลือม

185. นางมาริสา วรรณปักษิณ

163. น.ส. ชนัญชิดา สุวรรณสิทธิ์

186. นายสันติ พินทอง

164. น.ส. วงศ์รัตน์ สีไชย

187. น.ส. ลัดดา กุลชลิน

165. นายสุรตั น์ ผกาหอม

188. นายรัชพงษ์ พินยะเพียร

166. นายสิรศิ ักดิ์ กาวี

189. น.ส. ธนวรรณ บุญเยีย

167. นายอิสเลศ เหียงแก้ว

190. น.ส. จรินทร์ วงศ์เจริญ

168. น.ส. ศรินรัตน์ ปทุมวัฒนศรี

191. นางลิตา คมานิคม

169. น.ส. พรพรรณ เที่ยงธรรม

192. นางชลอ บัวศรี

170. น.ส. เจนจิรา ปัญญาวงค์

193. นายสิวณัฐ ชุณหเกียรติ

171. นายวรรณรัตน์ วรรณวัติ

194. นายอุทศิ ยุทธหาร

172. น.ส. จิราทิพย์ จันทร์เลื่อน

195. นายกาณฑ์ มีอภิรักษ์

173. นายนิรตุ ต์ พรมจารี

196. นายมณฑล ม่วงมณี

174. นายประพจ บุญตา

197. นายอนันต์ คูหะมณี

175. นายกิตติ กอนมล

198. นายอนุชา วงศ์สาย

176. น.ส. ดวงเดือน ท้าวบุตร

199. นายบุญวงศ์ ภูมิพลับ

177. นางศณิสา คํานวณ

200. น.ส. ณัฐนินท์ ไม้จันทร์ดี

178. นายสํารวย เทาดี

201. นายอนันต์ เกตุรัตน์

179. นายอนุรักษ์ เกตุวิจิตร

202. น.ส. อรทัย เสมเพียร

180. นายจาตุรนต์ ภาวสุทธิ์

203. น.ส. อรนุช ศรีสนิท

181. น.ส. กัญญาณัฐ ใจจริง

204. นายมงคล ศรีทัศน์

205. นายพิธภัณฑ์ พูลสวัสดิ์

228. นายบุญฟื้น ศักดิ์ไพศาล

206. นายถาวร เสน่หา

229. นายสุชาติ อุ่นทรัพย์

207. น.ส. เสนาะ เสน่หา

230. น.ส. พัชรินทร์ เอี่ยมสอาด

208. นางฉลวย จันทร์ประภาพ

231. นายจริน จุ้ยม่วงศรี

209. นางทองมัต คํานวนศิลป์

232. นายทิวตั ถ์ สุทธิปรีชา

210. นางกินรี ศรขยัน

233. นายสมชาย กําแพงเศียรกุล

211. น.ส. วรรณภา สนกนก

234. น.ส. นิรมล เลิศล้ํา

212. น.ส. อุไรย์ สนชนก

235. น.ส. ราตรี แอรอง

213. น.ส. เอือ้ มเดือน สนกนก

236. นายอรุณ บุตรสงเคราะห์

214. น.ส. กอรปกาญจน์ จินโนรส

237. นางประเทือง อ้นเงิน

215. นางจุฑาพร หนูอินทร์

238. นายบุญส่ง สุขสมพร

216. นางจิราภา วรสุข

239. น.ส. ฐิตมิ า โพธิ์งาม

217. นายฉัตรชัย ปฏิสนธิราภา

240. นายอานนท์ โพธิ์งาม

218. นายปฏิพัทธ์ สังข์แก้ว

241. นางติ๊ด แซ่ฉั่ว

219. น.ส. ชลธิชา ด้วงสังข์

242. นางบาง เรียงประดับ

220. นางปิยธิดา ถาวรวงษ์

243. นางบัวลอย ทองเพชร

221. นายณัฐนนท์ นภนฤมิต

244. นางจารุนันท์ สําเร็จดี

222. นายปิรนนท์ กันทรกร

245. นายเชาว์ หอมจําปา

223. นายอนุศักดิ์ ถานทองดี

246. น.ส. จําปา ตรีวิสูตร

224. นางหยดเทียน ปราบวิชิต

247. น.ส. วรวรรณ สุวรรณคาม

225. น.ส. วรางคณา ยิ่งวงค์

248. นายพีระ ประสม

226. นายอรรถชัย โอภาส

249. น.ส. นภา คําฉายศรี

227. นางประทุม จุ้ยม่วงศรี
- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านหนองขาม จํานวน 302 คน

