รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 3
ชุมชนบ้านชากกระปอก
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านชากกระปอก
1. นายวันชัย พุ่มเมือง
2. นางภัทรกร กําลังมาก
3. นางจิดาภา เกิดผล
4. นายวิสูตร รงค์สุวรรณ
5. นางเอมอร แตงไทย
6. นายขวัญชัย งามศิลป์
(๒) ประธานชุมชนบ้านชากกระปอก
- นายมานพ อิม่ เอิบ
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้าน
ชากกระปอก
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านชากกระปอก
- ไม่มี
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านชากกระปอก
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านชากกระปอก
1. นายธานี วงษ์เจริญ
2. นายพาปกรณ์ มิตรอุดม

3. นายบุญชู มีตระกูล
4.นางนลินญา มีตระกูล
5. นายสมนึก พูลผกา
6. นางบุษบา ปิยะพิสุทธิ์
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านชากกระปอก
1. น.ส.ภิรมย์ภรณ์ บุญทอง
2. นางทวาย พลายแก้ว
3. นางประกอบ เตชะมา
4. นางศันสนีย์ ชิงชม
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านชากกระปอก
1. นายอดิศักดิ์ กุดนอก
2. นายบุญช่วย พลยศ
3. นายอํานาจ เขตเรืองวิทย์
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านชากกระปอก
1. นางสําเภา เกิดผล
2. นายโสภา วิเชียรปัญญา
3. นางภิรมย์ภรณ์ บุญทอง
4. นายธรรมา โตรุ่ง
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนบ้านชากกระปอก
1. นางกงใจ ลาภจิตร
2. นางสายชล ภิรมย์รักษ์
3. นางญาณิศา รัตนจีนะ

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านชากกระปอก
1. นายหวล งามศิลป์
2. นายไพบูลย์ แก้วภิพบ
3. นายมาลัย ลมออน
4. นายเรือง ลาภจิตร
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านชากกระปอก
- ไม่มี
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านชากกระปอก
1. นางเย็น ขาวสุทธิ
2. นางเล็ก จุ๊ยกลิ่น
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านชากกระปอก
1. น.ส.พัชรี ใจทัศน์ (ร้านเพชรพลอย)
2. น.ส.พัณณ์ชิตา หนูเทศ (ร้านภัทธิรา นวดแผนไทย)
3. นายบัญชา กอคุณ (ร้านตั้ม สักลาย)
4. นายประสิทธิ์ ชมพูคํา (ร้านประสิทธิ์จักรเย็บผ้า)
5. นายยงยุทธ เจริญลาภ (ร้านลูกชิ้นเจ้าขุน)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี

(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านชากกระปอก
1. นายศุภเกียรติ เจริญกลิ่น

23. น.ส. อรุโณทัย เสมโซ๊ะ

2. น.ส. สายฝน กันภัย

24. น.ส. หัสชฏา วัดโสภา

3. นายระนอง เวทมาศวิจิตร

25. น.ส. นวลมณี ภูเดช

4. น.ส. วรารักษ์ เกษรา

26. นายวิโรจน์ พันระกา

5. นางละเอียด ปิยะพิสุทธิ์

27. นายเสกสรรณ์ แสนสุพรรณ

6. นางสุพรรณ์ อิ่มเอิบ

28. นายพรชัย บุญรักษา

7. นางจงรักษ์ อิ่มเอิบ

29. นางปัทมา ชูศรี

8. นายสุชาติ พูลผกา

30. นายธีรเจต ลี้ตระกูล

9. นายธีรภัทร ทูนอ่อง

31. น.ส. จุฑามาศ รักสง่า

10. นายณัฐพล กิ่งแก้ว

32. นายมงคล ตุงไธสง

11. นายเพทาย กุสันเทียะ

33. นางแตงอ่อน ลี้สกุล

12. น.ส. วรรณา อินทวงษ์

34. น.ส. อง นาเหนือ

13. นายสมพจน์ โพศรี

35. นายวิชัย บุญลือ

14. น.ส. พิมพ์ชนก แหยมอาษา

36. น.ส. ณัฐกานต์ พิกุลแย้ม

15. นายคําพวน สายโงน

37. นางเตือนใจ เอี่ยมจันทร์พวง

16. นายพีระวัฒน์ วัฒนาบวรภักดี

38. นายยุทธนา เปิ่นสูงเนิน

17. นายปิยะ ผลทิพย์

39. นางทองหลา โสภากุล

18. นายวสันต์ชัย ศิริรวง

40. นายนิพัฒน์ พัฒโนทัย

19. นายธันยบูรณ์ ทองที

41. น.ส. ลักษณันท์ นพสวัสดิ์

20. น.ส. จิราพรรณ เหลาแตว

42. นายอดิศักดิ์ ธัญญเจริญ

21. นางชุติมณศ์ บาดาล

43. นายสมปอง บุญประโคน

22. นายชัยโย สีผิวจันทร์

44. น.ส. สิริกร กุมภะ

45. นางถาวร บุตรน้ําเพ็ชร์

68. นางมณีรตั น์ สุบินยัง

46. นายพิษณุ ดีประเสริฐ

69. นางกนกลักษณ์ อัครพลไพสาล

47. นายยศพันธ์ ชมชื่น

70. นายณัฏฐ์ธนันพัช พันแก่น

48. น.ส. รุ่งวิภา คันทะมูล

71. นายบรรเจิด เมืองเอี่ยม

49. น.ส. กาญจนา สละ

72. นางบุญสม ขาวสุทธิ์

50. นายวรกร ชมประดิษฐ์

73. นางศิริพร จุ้ยกลิ่น

51. นางพินิจ พลธิรักษา

74. นางเพ็ญ ขาวสุทธิ์

52. นายศตวรรษ พรายแฉ่ง

75. น.ส. สําลี ขําสง่า

53. นางฉิน พูลผกา

76. น.ส. จุฑาภรณ์ จาดคล้าย

54. นางรํายอง เกิดผล

77. นายประทิน นาคเลื่อน

55. นายธีรทัต ลีชนะ

78. น.ส. อรุณศรี แก้วพิภพ

56. นายพิชิต เตชะมา

79. นายสมชาย วันมานี

57. น.ส. รัถยา นวลถิ่น

80. น.ส. ปัณวิสา แก้วพิภพ

58. น.ส. ไอยเรศ กลิ่นหอม

81. น.ส. จุฑารัตน์ แก้วพิภพ

59. น.ส. สุชาดา ชุมปรา

82. นายปรัชญา แก้วพิภพ

60. นายพลภัทร เจริญสุข

83. นายบรรเจิด นรจิตร์

61. นางสมใจ เจริญสุข

84. นายสุทิวสั ใจเจริญ

62. น.ส. รัตนา ยวนหลี

85. นายฌัญชพงศ์ เหล่าวาง

63. นางนิภาพร กันแก้ว

86. น.ส. ปรียาภรณ์ ประกิ่ง

64. นางอุไรรัตน์ โมรานอก

87.นายอนุชา บุตตะมะ

65. น.ส. พรรณิภา โพธิ์ศิริ

88. นายอัศวิน บุญลือ

66. น.ส. นงเยาว์ พลงาม

89. น.ส. บุญยรัตน์ ก่อกิจสุนทรสาร

67. น.ส. สมใจ ม่วงชาติ

90. น.ส. เจือ ชัยมงคล

91. นายวัชระ พีรทัตเวชกุล

114. นายกฤษฎา สังขดิษฐ์

92. นายเจต วงศ์เสนอ

115. นายเฉลิม สีดาว

93. นางยุพาพร ยวงกระโทก

116. น.ส อรณีวรรณ จันทร์ประทักษ์

94. นายนพอนันท์ เชื้อแขก

117. น.ส. นิตยา โสภาศรี

95. นายนราธิป ประเสริฐสังข์

118. นางนงลักษณ์ ฉลองสุทธิพงศ์

96. นายศรีทยั ประถมนาม

119. นางรมิตา แก่นมณี

97. น.ส. กนกวรรณ วงษ์คํา

120. นายศตวรรษ ศิลาพัฒน์

98. นายสุรชาติ สมบูรณ์

121. นายวีระพล ทาตืบ

99. นายประสาน ทับทิมเทศ

122. น.ส. บังอร ศรีมาตร

100. นายสิทธิศักดิ์ ลมออน

123. นางวิลัย แก้วศิริ

101. นายสงกรานต์ บุตรพรม

124. นายพัฒนพงษ์ เจือจันทร์

102. นายพาปกรณ์ มิตรอุดม

125. น.ส. พัชมน ธิจันดา

103. นายอุดมชัย ตาลาคุณ

126. นายพิษณุพงษ์ นามแดง

104. นายคมสันต์ แสงวิเชียร

127. น.ส เยาวเรศ ศรีวรมย์

105. น.ส. ฉอ้อน โสมาบุตร

128. นายสมยศ หมั่นนอก

106. นายประณิธาณ ประจง

129. น.ส. สุภารัตน์ ชื่นชม

107. น.ส. วรรณา ขันคํามาละ

130. น.ส ขนิษฐา นาคนิค

108. นายยุทธศักดิ์ วงศ์วันดี

131. นายณัฐพงษ์ พิลิ

109. นางทัศนีย์ สุภาอ้วน

132. นายโฆษิต พวงสุวรรณ

110. นายนิยม อัปกาญจน์

133. น.ส. รัสมี กุลสิทธิ์

111. น.ส. รินลดา ศรีวิชัย

134. นายทวี กุลสิทธิ์

112. นายมานพ ตรีสกุล

135. นายธีรพล กุดนอก

113. นางจันทิมา เจือจันทร์

136. นายสําเริง กูบกระโทก

137. น.ส. วรกานต์ พัฒน์รุ่งโรจน์

144. นายชู ชมพิศ

138. นางพรทิพย์ อัครถิรวัฒนกุล

145. นายสมพร ปะถะมะ

139. นายวัฒนา สนทาธร

146. น.ส. สุชาดา สุขดี

140 น.ส. ธมลวรรณ รับงาม

147. นายวินัย ธิติมูล

141. น.ส. ทองย้อย ชัยภา

148. นางเสียน แก้วกวด

142. น.ส. วนัญญา แมลงภู่

149. นายรุ่งโรจน์ มีฤทธิ์

143. น.ส. ประไพ ออริวัลย์

150. นางสมพงษ์ มาตเลี่ยม

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านชากกระปอก จํานวน 190 คน

