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ประชาคมระดับเมืองเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

 

สัดส่วนที่ต้องการ สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) หมายเหตุ 
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุกคน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุกคน 

     1. นายธรรมรัตน์ เพชราวุฒิไกร   
     2. นายจิรชัย อัมราลิขิต 
     3. นายสิทธิศักดิ์  มูลผลา    
     4. นายปิยมิตร  มูลผลา 
     5. นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ  
     6. นายดนัย  เอ่ียมวสันต์ 
     7. นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี    
     8. นางศิริลักษณ์  พงษ์พานิช 
     9. นายวีรวุฒ ิ กรกิจโสภณ    
    10. นายสมชัย  สนธิอัชชรา 
    11. นางสาวพรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช 
    12. นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์ 
    13. นายสว่าง  ทัดเทียม    
    14. นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์ 
    15. นายชัยวุฒิ  นาคสินธุ ์    
    16. นายณภัทร  กิตติโกษา 
    17. นายพรศักดิ์  ก่อเลิศรัศมี   
    18. นางสาวศศิธร  แต้พานิช 
 

๑8  

 
 
 
 

(เอกสารแนบท้ายประกาศการประชุมประชาคมชุมชนเมือง) 
คู่ฉบับ 
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สัดส่วนที่ต้องการ สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) หมายเหตุ 
(2) ประธานชุมชน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ผู้อ านวยการ
โรงเรียนของรัฐหรือเอกชนหรอืหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ท่ีมี
หน่วยงานต้ังอยู่ในพื้นท่ี 

ประธานชุมชน 
1. นายภูวิช  รุ่งกิจธรากุล 
2. นายประภัสสร์  อังคะนาวิน 
3. นายวิทยา  บุปผา 
4. นางสาวปาลิณย์ี  ประเสริฐธีระกุล 
5. นาสาวอุณิสา  อนันต์ชัย 
6. นายบัญชา  ทรงศักดิ์ศรี 
7. นายบรรจง  แซ่อึ๊ง 
8. นายสุทธิชัย  ประภัสสรกุล 
9. นายก าธร  พงศ์สุทธิยากร 
10.  นางจิราพร  พุม่จ าปา 
11.  นางสาวชฎาสิริ  มณฑวรรณ 
12.  นายณรงค์ชัย  วรชัยยุทธ 

หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม 

1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม 
2. สาธารณสุขอ าเภอพนัสนิคม 
3. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
4. หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรอืเอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ 
ท่ีมีหน่วยงานต้ังอยู่ในพื้นที่ 
     1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
     2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
     3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
     4. ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
     5. ผู้จัดการโรงเรียนบุญญวิทยาคาร 
     6. ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 

12 
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สัดส่วนที่ต้องการ สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) หมายเหตุ 
(3) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 

หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ / รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ 

1. นายอ าเภอพนัสนิคม 
2. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพนัสนิคม 
3. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 
4. ผู้จัดการงานบริการลูกค้าสาขาพนัสนิคม  

บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
5. หัวหน้าไปรษณีย์พนัสนิคม 

 

5  

(4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสา
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) / คณะกรรมการกองทุนชุมชน / 
คณะกรรมการชุมชน / กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่เทศบาลเมือง 

อาสาสมัครสาธรณสุข (อสม.) 
     ๑. นายเกรียงเดช   กาญจนปกรณ์ชัย 
     ๒. นางแฉล้ม        วัฒนา 
     ๓. นางสาวสุชานุช  โวหาร 
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

๑.      ๑. นายสุนทร      พงศ์สุทธิยากร 
๒.      ๒. นายสมมุติ      อุมา 
๓.      ๓. นายสมพจน์    ลายคราม 
๔. คณะกรรมการกองทุนชุมชน 
๕.      ๑. นายวิบูลย์     แซ่จึง 

     ๒. นางอมร       ท้าวฮวด 
     ๓. นางบังอร      อาริยวัฒน์ 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 

 

 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

สัดส่วนที่ต้องการ สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) หมายเหตุ 
 กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 

     ๑. นางพัชรี    สงแพง   
     ๒. นายเจริญ  ประภัสสรกุล 
     ๓. นายบวร    พิทักษานนท์กุล   
กลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาลเมือง 
     ๑. นายธเนศ เจริญชัย 
     2. นายวิวัฒน ์  วิริยกิจจา 
     3. นายสุชาติ   วรมงคลชัย 
     4. นายประกิต   ศรัญพฤทธิ์ 
     5. นายชาญ   ธาราวัฒนวงศ์ 
     6. นายยุทธนา   กีรติหัตถยากร 
     7. นายพูลศักดิ์   ศิริวิมลพันธุ์ 
     8. นายภูวชิ  บุญนาคกัลยกร 
     9. นายคมกฤช   บริบูรณ์ 
     10. นางสาวมยุรี  ทรงศักดิ์ศรี 
     11. นางสาวนงคราญ  คลังสินธ ์
     12. นางสาวฑิภา  วรชัยยุทธ 
     13. นายพงษ์ภวัฒน์  ศรีสวัสดิ ์
     14. นายอภิชาต  วรวุฒิวมิล 
     15. นายธนพณิชย์  อัมพร      
            

3 
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