รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 4
ชุมชนบ้านทุง่ กราด
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลในเขตชุมชนบ้านทุ่งกราด
1. นายบุญเรือน มุ่งหามณี
2. นายสุเทพ พึ่งกลั่น
3. นายวิธิณัฏฐ์ มงคลสวัสดิ์
4. นายอนันต์ ใจประสงค์
5. นายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุล
6. นายโศภณ พรวัฒนา
(๒) ประธานชุมชนบ้านทุ่งกราด
- นางรุ่งทิวา ใจกุศล
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านทุ่งกราด
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านทุ่งกราด
- นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ (ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด)
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านทุ่งกราด
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านทุ่งกราด
1. นายพวง รุ่งแก้ว
2. นายเฉลิมชัย ธัญญกิจ

3. นางศักดิ์ศรี พวงมาลัย
4. นางแก้วตา หมายหาทอง
5. นางปราณี ขุนตาล
6. น.ส.สําเรียง ใจประสงค์
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านทุ่งกราด
1. นางจินดา กําเนิดดี
2. นางวาสนา งามประเสริฐ
3. นางสมนึก กําเนิดดี
4. นายวิชัย กําเนิดดี
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านทุ่งกราด
1. นายมงคล พวงมาลัย
2. นายนาวี กําเนิดดี
3. นายสุเทพ พรหมสิงห์
4. น.ส.ญานิศา งามสงวน
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านทุ่งกราด
1. นายเฉลิมชัย เม่งอ่วม
2. นายนริช นิลคทช
3. นางบุญชง ใจประสงค์
4. น.ส.พิมพ์พรรณ ปราดเปรื่อง
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนบ้านทุ่งกราด
1. นางโสภา ปิ่นศร
2. นางมาลี อ่วมอารีย์

3. นางรัชนก อ่วมอารีย์
4. น.ส.ทองบวน จงมีสุข
5. นางอํานวย ชลนวกุล
6. น.ส.สว่าง ประมวลทรัพย์
7. นางวาสนา งามประเสริฐ
8. นางหลิม ม่วงศรี
9. นางจุฑามาศ งามสงวน
10. นางบุญสม เฉียวกุล
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านทุ่งกราด
1. น.ส. พัทรา ทองบํารุง
2. นายนรินทร์ จิตต์อําพร
3. นายบรรเลง หมายหาทอง
4. นายสมรักษ์ ปาวารี
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านบ้านทุ่งกราด
1. นางศักดิ์ศรี พวงมาลัย
2. นางสายสุนีย์ ปิ่นบรรจง
3. นายพงศธร ผ่องศรี
4. นายสมชาย ทองบํารุง
5. น.ส.ประนอม หมายหาทอง
6. นายชํานาญ ขุนตาล
7. นายณรงค์ หมายหาทอง

8. น.ส.ขวัญจิตร์ ประคองขวัญ
9. นางอาภา วงษ์นรา
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในชุมชนบ้านทุ่งกราด
1. น.ส.จงกล ทองบํารุง
2. น.ส.ชนากานต์ นิลคทช
3. นายชะบา ประมวลทรัพย์
4. นางบุญสม มุ่งหาดี
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านทุ่งกราด
1. นายสิทธิชัย หอมชื่น (ร้านเต้ มอเตอร์)
2. นางยมมณา สีดา (ร้านทุง่ กราด อิเลคทริค)
3. น.ส.จีรพันธ์ เหมือนใจ (ร้านสบู่โปรตีน by มินตา)
4. น.ส.ทัดเดือน สมัครเขตการณ์ (ร้านทีพี ช็อป)
5. นายสมชาย ท้วมพงษ์ (ร้านขายของชํา)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านทุ่งกราด
1. นายภูวิสิฏฐ์ เฉลิมรัตนสิน

4. นายดนุวัฒน์ เคนต้น

2. น.ส. จงกล ทองบํารุง

5. นายบรรลือ เฉียวกุล

3. น.ส. ศิริพร พิกุลแย้ม

6. น.ส. นฤมล เวชศาสตร์

7. นางมะลิ รุง่ แก้ว

30. นายมณฑล ทองบํารุง

8. นายอดิเรก งามสงวน

31. นายทองสุข ครุฑพันธ์

9. นางปราณี ขุนตาล

32. นางสุนันท์ พวงศิริ

10. นางสําเนียง เหลืองเจริญพร

33. นางทรัพย์ อัวริค

11. นายศราวุฒิ หมายหาทอง

34. น.ส. ลําภู คําเพ็ง

12. น.ส. ญาณิศางามสงวน

35. น.ส. มุขมิณา นองเนือง

13. นายชัยธวัช สวรรค์

36. น.ส. วรรลยา คําลอย

14. น.ส. สุปราณี ตุ๋นเจริญ

37. นายสราวุฒิ ทองจรูญ

15. นายปวิตร พรมมา

38. น.ส. ชญานิศ สุขเจริญ

16. น.ส. ภาวดี ประคองขวัญ

39. น.ส. จุฑารัตน์ คุ้มชุ่ม

17. นางภัทราพร สุขศรี

40. นางวิไลย์พร ผักบัวแก้ว

18. นายสมศักดิ์ นุชเล็ก

41. นายรวี เอี่ยมสะอาด

19. นายแผน ประคองขวัญ

42. น.ส. สุดารัตน์ ใจตรง

20. นายประโยชน์ กําเนิดดี

43. น.ส. วณัฐพันธุ์ภัทร เชื้อกุณะ

21. น.ส. สุนันท์ ใจประสงค์

44. นายประทีป กันมาลัย

22. นายสนั่น แตงไทย

45. น.ส. มัฑนา บุญมา

23. นายไพรวัน ใจประสงค์

46. น.ส. ชุติมา ชลนวกุล

24. นายสราวุธ เพิ่มศักดิ์ศรีพินิจ

47. นายนาวี กําเนิดดี

25. นายกนก ใจประสงค์

48. น.ส. ขวัญจิตร์ ใจประสงค์

26. น.ส. ฝันเมือง เป้าสุวรรณ

49. นายชลินทร์ พรหมศิรนิ ันท์

27. นายสี จะเต๋า

50. นายภาสวร นุชเล็ก

28. นายจรัล วัดเฉย

51. นายเทียม หม่อมกระโทก

29. นายสถิตย์ สุทธิใส

52. นายฉัตรชัย เกริกสกุลทรัพย์

53. นายสมเกียรติ สุวินัย

76. นางศศิพร รักการ

54. น.ส. สุภาภรณ์ ใจประสงค์

77. นายสัมพันธ์ นาพันธุ์

55. นางเรณู ดลสุข

78. นางยม รุ่งแก้ว

56. น.ส. จุฑาทิพย์ สิงหา

79. นายอัครนันท์ องอาจ

57. น.ส. พัชรี บุญนาคม

80. นายสุทธิ อยู่สบาย

58. นายณรงค์ จิตต์อําพร

81. น.ส. ปราณี พึ่งกลั่น

59. นายทับทิม บุญชอบ

82. น.ส. กันต์ปันนี พรพึ่งกลั่น

60. นางพิกุล รัตนสิน

83. น.ส. ประเทือง ปราดเปรื่อง

61. น.ส. นงลักษณ์ จิตต์อําพร

84. น.ส. พิมพ์พรรณ ปราดเปรื่อง

62. น.ส. วรัญญา พันธุกิจจา

85. นางลั้ง นุชเล้ก

63. น.ส. ศิราณี เงินวิเศษ

86. นายประจบ เพ็ญจันทร์

64. นายรัชตะ ตาวะศรี

87. นางวรรณภา สมบูรณ์

65. น.ส. ปัทมพร เวชเฟื่อง

88. น.ส. นฤมล มุ่งหาดี

66. นางวีรดา จันทโยธา

89. นายประเมิด องอาจ

67. น.ส. ลฎาภา นวพรรณกรณ์

90. นายธวัช นุ้ยเทศ

68. น.ส. ณฐมณ ฐิติศศิชา

91. น.ส. หัทยา มุ่งหาดี

69. น.ส. บรรเทิง ดอกนางแย้ม

92. นายนิทัศน์ เหมสุวรรณ

70. น.ส. นพรัตน์ ธัญญกิจ

93. นายพินิจ พลอยประดับ

71. นายสาคร แป้นกล่ํา

94. นายสมบูรณ์ เชื้อชาวนา

72. นายบุญช่วย บริบูรณ์

95. นายนิติพัฒน์ พลอยประดับ

73. น.ส. พิสมัย ทิพยานนท์

96. นายแคล้ว พรหมศิริ

74. น.ส. ปิยาทิพย์ สุดโท

97. นายสังเวียน เรืองวุฒิ

75. นายนครินทร์ กุศลส่ง

98. น.ส. สุรินทร์ สะแก้ว

99. น.ส. สุภานี เต่าทอง

111. น.ส. สายชล มะลิลาวัลย์

100. นายทองสุข ปิ่นไพฑูรย์

112. นางชลาลัย ประจักษ์

101. จ.อ. วิรัช สุวรรณ

113. น.ส. รัตนา ประพฤติธรรม

102. นางมยุรี ภาคคู

114. นายสง่า เกริกสกุลทรัพย์

103. นายชลชาญ ริวรรณา

115. น.ส. สุภาพ ยะอนินทร์

104. นางณัฐชยา ฐิติวราภรณ์

116. น.ส. กรรณิการ์ สนิทขํา

105. น.ส. พันธ์ทิพย์ ประมวลทรัพย์

117. น.ส. ชมภูพรรณ ม่วงแก้ว

106. นายอุตเนตร บุญฉิม

118. นางมาลี อ่วมอารีย์

107. นายสายชล สังข์สิทธิ์

119. นายเสน่ห์ โขมพัฒน์

108. นายไพโรจน์ ค้ําจุน

120. นายศรยุทธ อินสอน

109. นายเรวัตร์ อร่ามแจ้ง

121. น.ส. สมจินต์ ตุ๋นเจริญ

110. นางวรรณา เนื่องนิกร

122. นายพุฒิพงศ์ ศรีเมือง

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านทุ่งกราด จํานวน 181 คน

