รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 4
ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
1. นายบุญเรือน มุ่งหามณี
2. นายสุเทพ พึ่งกลั่น
3. นายวิธิณัฏฐ์ มงคลสวัสดิ์
4. นายอนันต์ ใจประสงค์
5. นายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุล
6. นายโศภณ พรวัฒนา
(๒) ประธานชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
- นายเพลิน สามงามนุ
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านเศรษฐีในฝัน
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านเศรษฐีในฝัน
- ไม่มี
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
1. นายพนม แสนสุข
2. น.ส.ณัฐพร ขําทอง

3. นายมานะ เมฆฉาย
4. นายศิริชัย เพชดี
5. นางปียาภรณ์ ยาทิพย์
6. นางธนัชชา ม่วงเรือง
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
1. นางจรวย หอมกรุ่น
2. นางสุดา ผิวทอง
3. นางสุพิชชา ฉิมเชิด
4. นางศุภานัน ใจแจ่ม
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
1. นายวิบูลย์พงศ์ พุฒซ้อน
2. นายกิตติ คําหม้อ
3. นายธนากร ปานแตง
4. นางลัดดา สอนธิราช
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
1. น.ส.ปราณี วิญญาสุข
2. นายอนันต์ พรมสิงห์
3. น.ส.สุภาภรณ์ เสือเอี่ยม
4. นายสมพร แก้วภู่
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
1. นายธานินทร์ นวลจันทร์
2. นายดํารงค์ พินงูเหลือม

3. น.ส.ประนอม ดอกนางแย้ม
4. นางวัชนชัย โบศรี
5. นายธนวินท์ ดอกนางแย้ม
6. นางจันทร์เพ็ญ อินทิดา
7. นายชูชาติ อินธิดา
8. นางวิภา เทศซ้อน
9. นายณรงค์ พุ่มเพชร
10. นายอํานวย บุญพิทักษ์
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
1. นายสมศักดิ์ อัคนิฐมนตรี
2. นายสมบัติ มูลทา
3. นายกิติศักดิ์ ฮวดเจริญ
4. นางเกสร ฤทิเดช
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
1. นางซุน อยูส่ ุข
2. น.ส.อ้อย ทิมยิก
3. นายสงวน ชูลีระรักษ์
4. นายเดชา พิมพ์งาม
5. นางสมจิต แจ้งสว่าง
6. น.ส.มะลิ สุวรรณเดช
7. นายอดิเรก แจ่มแจ้ง
8. น.ส.วทันยา กุลชโลทร

9. นางกนกกร แก้วอนุกูล
10. นายชาญศักดิ์ ภูมิลําเนา
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
1. นายอานันท์ กีวัชรินทร์
2. น.ส.อภิญญา วิญญาสุข
3. นานสอ กล้าสกลวงศ์
4. น.ส.อุบล มุ่งหาเงิน
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านเศรษฐีในฝัน
1. นายโกวิท สมุติรัมย์ (ร้านสเต๊กโชกุน)
2. น.ส.ฑาราฎา จิตรถิ่น (ร้านคอนเทคเลนส์ บาติส)
3. น.ส.วาสนา อินทะริค (ร้าน ที ช็อป)
4. นางปราณี ศรีบุญเรือง (ร้านขายของชํา)
5. น.ส.มณิสรา สิทธิอํามฤคโชค (ร้านซันโต้ด สตอเบอรี่โยเกิรต)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
1. นายจีราวัฒน์ เผือกสวัสดิ์

4. นางอารีย์ จ่าเมือง

2. นางจํานียร เมืองแก้ว

5. นายสิริฤกษ์ จันทร์พรหม

3. น.ส. นงพงา พ่วงเสมา

6. นางนงเยาว์ พ่วงเสมา

7. นายสิงหา คงประโคน

30. นายชินกฤต เสียงเย็น

8. นายธนกร จุลเสวก

31. นายธัชกฤต เรืองจิน

9. น.ส. รัตนา สายยิ้ม

32. นายประธาน พฤฒพงษ์ปภานิจ

10. นางวรรณภา โอโลรัมย์

33. นางสวาท อินเสน

11. นายณรงค์ บุริจันทร์

34. นายสิทธิพันธ์ หลักศิลาพันธ์

12. นายสุวิจักขณ์ เอี่ยมพินิจ

35. น.ส. ถนอมจิตร ผาด่านแก้ว

13. น.ส. วรรณนิภา จูมกุมาร

36. นางบุญยง แจ่มวิจิตร์โต

14. นายสําราญ คลังทับ

37. นายอนันต์ ลําเนานาน

15. น.ส. ปวีณา กองลาแซ

38. นายศุภจักร ม่วงรื่น

16. นายอนุภพ คล้ายเพ็ชร

39. นายกิตติ ฮวดเจริญ

17. นายสันติ สุวรรณกลาง

40. นางลัดดา ทับมั่น

18. นางยุพิน นาคอิ่ม

41. นายชัยวัฒน์ สายสินธุ์

19. นายไชยา ศรีชารัตน์

42. นายธงชัย เขียวพอ

20. น.ส. สมัย พรหมประดิษฐ์

43. นางรัชนก ถิตย์แสน

21. นางจิราภรณ์ เปรมทา

44. นายบุญสืบ รุ่งสว่าง

22. นางสมพาน ขุมทอง

45. นายเชาวลิต ม่วงวงศ์

23. นางสุพรรษา ใจรักเรียน

46. นางลัดดาวัลย์ ประกอบผล คอร์แม็ค

24. นายธนพน จําปาสุข

47. นางไพลิน คําเงิน

25. นายวรพงษ์ วิชัย

48. น.ส. มนธิชา กองธรรม

26. นางวรรณา ไทรย้อย

49. น.ส. ธัญรัตน์ ผาชัยภูมิ

27. น.ส. จิรมน พวงมาลัย

50. นางอุมาพร โพธิ์ศรี

28. นายอภิสิทธิ์ สุวรรณรัตน์

51. นายสนธยา ริมโพธิ์

29. น.ส. พิมพ์ชนก พิมพ์เกษร

52. น.ส. สุฑารัตน์ เกษมสุข

53. น.ส. วรัณยา เพาะเจริญ

74. นายธานินทร์ ยะสานติทิพย์

54. นายพงษ์ศักดิ์ บัวไข

75. น.ส. ผกามาส ช่วงชิง

55. นายรุ่งโรจน์ ชลูดดง

76. นายกรทักษ์ ทองกร

56. นายประทีป ทองเพ็ชร

77. นางลําจวน กรุทอง

57. นางบุปผา เชิดศักดิ์สกุล

78. น.ส. มณฑิตา แก้วกิจการ

58. นายประกิต ศิริจัด

79. นายสมพร อุ่นใจ

59. น.ส. ธัญมน ผิวทอง

80. น.ส. นุชนาฏ บ่อน้อย

60. นายศักย์ เงินมงคล

81. นายอนุชา บุญชินวุฒิกลุ

61. นายรณชัย เกตุทอง

82. นายแท่งทอง ดอนเกษม

62. นายบัญฑิตย์ หนุมชินวงษ์

83. น.ส. สมหญิง ดอนมี

63. นางสุภัตรา ก๋าสมุทร์

84. น.ส. อาภาพร ศรีวิรัญ

64. นายเฉลิมพล ทําบุญ

85. นายประวิทย์ สําราญสุข

65. นายสงกรานต์ จบศรี

86. นายประเสริฐ สายศร

66. นางอริญชยาร์ สุดตา

87. นายอุดม ใจกว้าง

67. นายสิทธิพล หิริโอ

88. นางสายชู ตอสกุล

68. นางสุดา หวง

89. น.ส. ชมพุนุช สีสวย

69. นายวรชาติ ทองกร

90. น.ส. วิลัย สายทอง

70. นายปราโมทย์ โฉมศรี

91. นายสมชิต ประกอบผล

71. น.ส. กาบแก้ว ก้านเงิน

92. นายณรงค์ ชํานินอก

72. นายวโรภาส นาวงษ์

93. นางประไพ เพ็งอาทิตย์

73. นายนิพัฒน์ ตันปิติปัญญา
- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน จํานวน 153 คน

