รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 4
ชุมชนบ้านบางละมุง
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลในเขตชุมชนบ้านบางละมุง
1. นายบุญเรือน มุ่งหามณี
2. นายสุเทพ พึ่งกลั่น
3. นายวิธิณัฏฐ์ มงคลสวัสดิ์
4. นายอนันต์ ใจประสงค์
5. นายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุล
6. นายโศภณ พรวัฒนา
(๒) ประธานชุมชนบ้านบางละมุง
- นายประภาส มุ่งหาเงิน
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านบางละมุง
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านบางละมุง
1. นางสาวอภิณห์พร สินมณีฐานนท์ (ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางละมุง)
2. นายชูศักดิ์ จิตรีวรรณ์ (ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนทนาพรวิทยา )
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านบางละมุง
- ไม่มี

(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านบางละมุง
1. นายชาญ รอดรัตน์
2. นางเพียงใจ มุ่งหาดี
3. นายโลม เขียนดี
4. นายวัฒนากร ยิ้มงาม
5. นางบังอร หีบเงิน
6. นางสมจิตร์ กุลวงษ์
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านบางละมุง
1. นางเรียม เตวะนา
2. นางสุรีย์ สืบรัมย์
3. น.ส.ประภา ทองคํา
4. นางสมาพร เขียนดี
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านบางละมุง
1. นายนพดล เชิดชู
2. นายบุญเรือง เชิดชู
3. นายสมนึก เชิดชู
4. นางปาลินี เชิดชู
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านบางละมุง
1. นายพงษ์ภรชัย บุญทอทอง
2. นายยงยุทธ บุญคล้าย
3. นางละเมียด จันทร์หอม
4. น.ส.สุชญ
ั ญา มุ่งหาแก้ว

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป เป็นต้น ในชุมชนบ้านบางละมุง
- น.ส.สังวร ศรีทั่ง
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านบางละมุง
1. น.ส.ยุพาภรณ์ หีบเงิน
2. น.ส.ธนัชพร เชิดชู
3. น.ส.วรรณราพร เอี่ยมสอาด
4. น.ส.วัลลดา เขียวสนิท
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนชุมชนบ้านบางละมุง
- ไม่มี
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านบางละมุง
1. น.ส.กรปภา ลาภยิ่ง
2. นางกิมเลี้ยน เขียนดี
3. นางกิมฮะ พึ่งกลั่น
4. นางฉอ้อม มุ่งหาเงิน
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านบางละมุง
- ไม่มี
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี

(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านบางละมุง
1. น.ส. พนอ จรูญฉาย

23. น.ส. ชลฤดี พึ่งกลั่น

2. นายอดิธร สวนศรี

24. นายชูพงษ์ สงวนดี

3. นางสมัย กลิ่นทอง

25. นางยุพาวดี ศรีวิจารณ์

4. นางสมจิตร กุลวงษ์

26. นายศิวนนท์ แนบกลาง

5. น.ส. อรุณ นวลเงิน

27. น.ส. ยุพาภรณ์ หีบเงิน

6. นางปภาวดี นาเจริญกุล

28. น.ส. วาสนา วงษ์สังฮะ

7. นายไชยยา โกฐาคาน

29. น.ส. ศศิธร มายอด

8. นายดรจวน สุดใจรัก

30. นางสมจิตร์ สังข์เงิน

9. น.ส. นฤมล ดวงหิรัญ

31. นายนิมิตร์ เกตุพัฒน์

10. น.ส. พศิกา แผนพนา

32. นางทิวา บุญโต

11. น.ส. มลฤดี เจริญทรัพย์

33. นางธัญชนก ชาลีเพ็ง

12. น.ส. ขวัญชนพ โปรยลาภ

34. นายสมพร บุญกุศล

13. น.ส. สุมาลย์ พัฒนสิน

35. นายตรัยรัตน์ อ้ายพงษ์

14. น.ส. กนกรัตน์ มุ่งหาเงิน

36. นายอาทิตย์ สุทธินาถ

15. นายณรงค์ พึ่งกลั่น

37. นายนิพนธ์ แสวงหาทรัพย์

16. นางวัชรี มุ่งหาทรัพย์

38. นายไชยพร ม่วงศรี

17. น.ส. สงวน มุ่งหาดี

39. นายอรุณ พรประเสริฐ

18. น.ส. บุษรา แซ่ก๊วย

40. น.ส. ภรญาภานันท์ ยิม้ งาม

19. นายสิงคนอง แซ่ก๊วย

41. นายสุรพล ยิม้ งาม

20. นายบัญญัติ ตังกิม

42. นางณัชชยา แก่นสุขะ

21. น.ส. นงลักษณ์ ชัชวาลย์

43. นายใจ จันเทศ

22. น.ส. ศิทัตตา เกื้อกูลธรรมกุล

44. นายสุจินดา กุลยเทพย์

45. นายศักดิช์ ัย หนูคล้าย

64. นายพิเชษฐ์ ยิ้มกุศล

46. น.ส. วรรณวิมล ปิยประภากร

65. น.ส. พัชชา อมาตยกุล

47. นายกฤศ พรมรัตน์

66. นายประพันธ์ บุญขวาง

48. น.ส. อัชรา นพรัมภา

67. นายทรงยศ สินปรีดี

49. น.ส. กุลนรี ศาสตร์ประสิทธิ์

68. น.ส. นิลาวรรณ สายอุทธา

50. น.ส. สาวิตรี บุญเพ็ญ

69. นายณัฐกฤตย์ การดี

51. น.ส. ศศิมล บุญทวี

70. น.ส. วิไลลักษณ์ บุตรแพง

52. น.ส. สาวิตรี คําโฮง

71. น.ส. มนธิตา สมบูรณ์ โวกเซ่น

53. น.ส. นวลฉวี อินธิสาร

72. น.ส. อรณิชา กะมะสี

54. นายก้องกิจ จันทร์ศรีงาม

73. น.ส. ยุพดา เลิศปรีชาชัย

55. น.ส. วันทนีย์ จําปา

74. นายธนภัทร ธีระวัฒนศักดิ์

56. น.ส. ปาจรีย์ เทียมใจ

75. นายธาระ พัน์นิกุล

57. น.ส. วิราวรรณ จันทโรทัย

76. น.ส. วรวุฒิ มีงาม

58. น.ส. สินีนาฏ ดีโสม

77. น.ส. กัลย์สุดา จันทร์พฤกษา

59. นายสมชาย สุขทวี

78. นายพิทักษ์ เครือกลัด

60. น.ส. พานิภัค สิทธิยศ

79. นายอุเทน วงศ์อยู่

61. น.ส. พัชรินทร์ พละเสน

80. น.ส. นฤมล คนการ

62. น.ส. ปิยนุช ปักเสติ

81. นางจรรยา เซียงปั๋น

63. นางบุหลัน บุตรสีสวย

82. นางณิชาภา แซ่โจว

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านบางละมุง จํานวน 120 คน

