รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 4
ชุมชนบ้านหนองพังพวย
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลชุมชนบ้านหนองพังพวย
1. นายบุญเรือน มุ่งหามณี
2. นายสุเทพ พึ่งกลั่น
3. นายวิธิณัฏฐ์ มงคลสวัสดิ์
4. นายอนันต์ ใจประสงค์
5. นายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุล
6. นายโศภณ พรวัฒนา
(๒) ประธานชุมชนบ้านหนองพังพวย
- น.ส. สุนันท์ หอมกรุ่น
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านหนองพังพวย
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านหนองพังพวย
- ไม่มี
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านหนองพังพวย
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านหนองพังพวย
1. นายสมชาย โมรานอก
2. น.ส.กาญจนา สกุลเลิศมงคล

3. นางบังอร พวงสมบัติ
4. นางซาลินนา ใจอินทร์
5. นายชํานาญ พ่วงศึก
6. นายถวิล อินคล้า
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านหนองพังพวย
1. นางละไม บัวเคล้า
2. นางอําไพ เกตุมาก
3. นางทองสุข รุ่งเรือง
4. นางศิริยา ทองจันทร์
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านหนองพังพวย
- ไม่มี
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านหนองพังพวย
- ไม่มี
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนบ้านหนองพังพวย
- ไม่มี
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านหนองพังพวย
1. นางอาทิตย์ แก้วบ้านดอน
2. นายวิเชษฐ์ จุ้ยกลิ่น
3. นางมะลิ โกมลมาลย์
4. นางวาริน สดชื่น

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านหนองพังพวย
- ไม่มี
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองพังพวย
1. น.ส.กาญจนา สกุลเลิศมงคล
2. น.ส.ผล เกตุมาก
3. นางลมุล จันทร์ทรัพย์
4. นางสายสุนีย์ สุขเจริญ
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านหนองพังพวย
1. นางนัดดา สารีนันท์ (ร้านวันทูช็อป)
2. นางณุจิฬา เอี่ยมเขียว (ร้าน คริน อินเตอร์เน็ต)
3. นายทวีชัย เตชนะนนท์ (ศูนย์สันทนาการส่าอศึกษา)
4. นายอนุสรณ์ สีแพง (ร้านขายเครื่องสําอาง)
5. นายวีระ นามแสงกลาง (ร้านอาหารอีสวานแซบ)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านหนองพังพวย
1. นางอําไพ เกตุมาก

3. นางทองพูล อินทร์คล้า

2. นายพินิจ รุ่งเรือง

4. นายสําราญ บัวเคล้า

5. นายพงศ์ดนัย เครือเนตร

28. นายเกษมสันต์ บึงกาฬ

6. นายสมชาย โมรานอก

29. นายสกุล คงวิเชียร

7. นายภูมิพัฒน์ ขันแก้ว

30. นางสาวศิริลักษณ์ แสนสีคํามวล

8. นายศิริยา ทองจันทร์

31. นายวระพงค์ ศิริเวช

9. นายยอด ซุ่นไล้

32. นายสมคิด คานทอง

10. นายประยูร ทะนุ

33. นายยุทธพงษ์ ศรีวงษ์

11. นางสายสุนีย์ สุขเจริญ

34. นายยุทธจักร ชาดา

12. นายทวีป บํารุงมา

35. นายทวีป พรมมา

13. นายชลทิศ นิตยประภา

36. นายฤทธิชัย คันธิรักษ์

14. นายไชยวัฒน์ สอนใจ

37. นายบวร ขันติรมย์

15. นายเทิดศักดิ์ กุลเทียน

38. นางเบ็ญจมาศ อาศัยบุญ

16. นางสาวจิณนภา เพี้ยก่ํา

39. นายทิวา ภูโอ

17. นางสาวประภาดา เล็กพิมาย

40. นายนพรัตน์ ไหมขาว

18. นายธนาเศรษฐ์ เลิศชัยภัคกุล

41. นายวุฒิชัย ตุ่นบุตร

19. นางสาวสว่างจิตต์ ไชยพาลี

42. นางสาวรัศมี เย็นอารมณ์

20. นางสาวสุธิดา ทองอําไพ

43. นางอรทัย บุญสังข์

21. นายจตุรงค์ แจ่มใส

44. นางเอื้อน อิ่มกมล

22. นางสาวธัญญพัทธ์ พีรชากิตติพงศ์

45 นางรัชนี จันแสงศรี

23. นายสันติ เหล่าอมรพงศ์

46 นายยุทธศักดิ์ กองเกิด

24. นางสาวนงลักษณ์ ทาริวงค์

47 นางสาวบานชีวา สิทธาภา

25. นายณัฐวุฒิ นิติธรรม

48 นางกฤษณา นิลวิจิตร์

26. นางบุศริน อุกฤษ

49 นายศิวาพัชญ์ จาจุ๋ย

27. นายประยูร คุณรักษ์

50 นางวิมลศรี จันทร์ใจทอง

51 นางสาวพัชราภรณ์ สังฆธรรม

64 นายวรการ แก้วโก

52 นายทองพูล โพธิ์เงิน

65 นางสาวสมใจ เฉยรัมย์

53 นายเทวินทร์ เกสร

66 นายภานุเดช จิณารักษ์

54 นางสาวประกายดาว แสงทอง

67 นายกนกศักดิ์ อโนนาม

55 นายกิตติพงศ์ กระจ่าง

68 นางสุวรรณา มังกรทอง

56 นางสาวจงกล สพฤกษ์

69 นางสาวบัวจันทร์ เมืองทอง

57 นายพิทักษ์ ดวงบุบผา

70 นายเศรษฐชาติ จันปาน

58 นางาสวณิชากมล โสภณธานาพร

71 นายสมพงษ์ พรรณขาม

59 นายนครินทร์ คําโส

72 นายสิทธิ์พงศ์ โพธิ์กระทง

60 นางสาวกัญญารัตน์ ผาจงสินธ์

73 นายพิทยะ วุฒิโสภณ

61 นายอุไร ทาคําสุข

74 นายจักรกฤษณ์ สุขศรีทอง

62 นางสาวรสรินทร์ ทับทิม

75 นายณัฐวงศ์ คุม้ สารักษ์

63 นางสาวนิภารัตน์ ศรีทองคํา

76 นางสาวจงกล แก้วผ่อง

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านหนองพังพวย จํานวน 108 คน

