


๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายบุญลือ สุขะกาลนันท์ ประธานชุมชนคลองตาเจี่ย/ ต าบลบางปู

3.1 นายสุกิจ บานชื่น กรรมการฝ่ายการศึกษา/ชุมชนคลองตาเจี่ย
3.2 นายชาญชัย แสงทอง กรรมการ/ชุมชนคลองตาเจี่ย

4.1 นายชาตรี นิ่มสงวน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๑ ต าบลบางปู

5.1 นางนันทนา ปัญญาคง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางสาวณัฐชฎา สารนาถ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1

8.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบางปู
8.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง

9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1. ผู้อ านวยการแขวงการทางสมุทรปราการ

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนคลองตาเจี่ย  

หมู่ ๑ ต าบลบางปู ประกอบดวัยบุคคล ดงัน้ี                               

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน 

3. กรรมการชมุชน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปู



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายวิชาญ โปร่งแก้วงาม ประธานชุมชนคลองตาก๊ก/ ต าบลบางปู

3.1 นางมลฑา อภิชยารักษ์ รองประธานกรรมการชุมชน/คลองตาก๊ก
3.2 นางสาวขวัญใจ อินทร์เมือง เลขานุการ/คลองตาก๊ก

4.1 นายวาสนา แสงสว่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 ต าบลบางปู

5.1 นางปทุมวรรณ งามวิริยะวงศ์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นายมงคล กิมประพันธ์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1

8.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบางปู
9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้อ านวยการแขวงการทางสมุทรปราการ

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หมู่ 2 ต าบลบางปู ประกอบดวัยบุคคล ดงัน้ี   

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปู

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนคลองตาก๊ก                             

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายค านึง ภูเ่ทียน ประธานชุมชนคลองใหม่/ ต าบลบางปู

3.1 นายพยอม มามี เลขานุการ/กรรมการชุมชนคลองใหม่
3.2 นายเฉลียว เหรียญทอง กรรมการฝ่ายสาธารณสุข/ชุมชนคลองใหม่

4.1 นายธีรภัทร ซิมสุรชาติ ก านันต าบลบางปู

5.1 นางสาวสุวรรณา รัตนงามแสง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นายถวิล พูลมี  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1

8.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบางปู
8.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ

9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้อ านวยการแขวงการทางสมุทรปราการ

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 หมู่ 3 ต าบลบางปู ประกอบดวัยบุคคล ดงัน้ี     

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปู

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนคลองใหม ่                           

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน หมู่ที ่๑ ต าบลบางปู  

3. กรรมการชมุชน 

4. ก านันต าบลบางปู



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นางสมร เจริญพาณิช ประธานชุมชนคลองบางปู/ ต าบลบางปู

3.1 นางสาวกาญจนา เจริญพาณิช เลขานุการ/ชุมชนคลองบางปู
3.2 นางสายหยุด พูลสวัสด์ิ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม/ชุมชนคลองบางปู

4.1 นายสมาน ปิน่อยู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่4 ต าบลบางปู

5.1 นางมัณฑนา อารีดี  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางประภา วิศิษฐ์มนตรี  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1

8.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบางปู
9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้อ านวยการแขวงการทางสมุทรปราการ

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปู

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ 4 ต าบลบางปู ประกอบดวัยบุคคล ดงัน้ี   

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนคลองบางปู                              

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



หมู่ ๑ ต ำบลบำงปูใหม ่ประกอบดวัยบุคคล ดงัน้ี                        

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสนอง แจ้งเวช ประธานชุมชนคลองหัวล าภู/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นายพิภพ แจ้งเวช กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ/์ชุมชนคลองหัวล าภู
3.2 นางแสง แจ้งเวช กรรมการ/ชุมชนคลองหัวล าภู

4.1 นางชลอ บุญมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๑ ต าบลบางปูใหม่

5.1 นางธนิล ปัน้ศิลป์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางมาลี สุขโภคา  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1

8.1 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

    รำยชื่อประชำคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนคลองหัวล ำภู        

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสุรชัย เพ็ชรกุล ประธานชุมชนคอต่อฝ่ังน้ าเค็ม/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นางวิไลลักษณ์ ม่วงตะเรียน รองประธานกรรมการ/ชุมชนคอต่อฝ่ังน้ าเค็ม
3.2 นางวิสา โตมณฑา กรรมการฝ่ายการคลัง/ชุมชนคอต่อฝ่ังน้ าเค็ม

4.1 นายเกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นางชลารินทร์ โตประดิษฐ์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางนงเยาว์ วิเศษแพทย์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
 

8.1 นายศักด์ิเดช แก้วน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล
8.2 ดร.บุญจักรวาล รอดบ าเรอ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู
10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนคอตอ่ฝ่ังน้ าเค็ม

หมู่ที ่2 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสรนาท หมัดกอเซ็ม ประธานชุมชนคอต่อฝ่ังน้ าจืด/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นายสายันต์ แสงวงศ์ กรรมการฝ่ายการคลัง/กรรมการฝ่ายปกครอง
3.2 นายชาติชาย ต้ังชูวงศ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม/ชุมชนคอต่อฝ่ังน้ าจืด

5.1 นายเกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นายวีระชัย วาคะนึง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางสาวทิพย์รัตน์ วงษาหาร  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1

8.1
9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนคอตอ่ฝ่ังน้ าจืด

หมู่ที ่2 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายไพโรจน์ เหลาชิด ประธานชุมชนปัญญานครฟาร์มไก/่ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นางสาวรัตนา อ่วมเปีย่ม กรรมการชุมชน/ชุมชนปัญญานครฟาร์มไก่
3.2 นางกรรณิกา กุลวงศ์ กรรมการชุมชน/ชุมชนปัญญานครฟาร์มไก่

4.1 นายอิสสระ บุปผเวส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่3 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นายเผชิญ มุ้งทอง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางบุตรดี ปานเจริญ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

7.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
 

8.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลสมุทรปราการ)
8.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 

9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนปัญญานครฟาร์มไก่

หมู่ที ่3 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี
๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายวันชัย ขาวไพบูลย์ ประธานชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด์/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นายทวีป พัดทอง กรรมการ/ชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด์ 
3.2 นายสุขสันต์ สิงข์สุข กรรมการ/ชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด์ 

4.1 นายอิสสระ บุปผเวศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่3 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นางถวิล พัดทอง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางสุรัตน์ชยา ทองวงศา  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

7.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
 

9.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย(์อนุบาลสมุทรปราการ)
9.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 

10. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
10.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
10.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

11.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนยายจิ๋วบางปูแลนด์
หมู่ที ่3 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี
๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

9. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

11. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

2. ประธานกรรมการชมุชน  



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายพนอม สุวรรณค า ประธานชุมชนโครงการ 4 แท็งค์น้ า/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นายนิยม หวังวิบูลย์กิจ รองประธานกรรมการ/ชุมชนโครงการ 4 แท็งค์น้ า 
3.2 นางสาวเพ็ญรัตน์ จักรน้อย เลขานุการ/ชุมชนโครงการ 4 แท็งค์น้ า

4.1 นายอิสสระ บุปผเวศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่3 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นางสาวต๋ิว ทวิเลิศ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางสาวสุภาพ ก้านจุลเกตุ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
 

8.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย(์อนุบาลสมุทรปราการ)
8.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 

9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนโครงการ 4 แท็งค์น้ า

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู
หมู่ที ่3 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสุชิน เกตุแก้ว ประธานชุมชนนวลเอกนครซิต้ี/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นางเสมอ นอโพนลาน รองประธานกรรมการ/ชุมชนนวลเอกนครซิต้ี 
3.2 นางสาวปราณี อ่วมเปีย่ม เลขานุการ/ชุมชนนวลเอกนครซิต้ี

4.1 นายเกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่3 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นายสมาน ศรีพุฒ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นายอิสสระ บุปผเวส  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
 

8.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย(์อนุบาลสมุทรปราการ)
8.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 

9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนนวลเอกนครซิตี้

หมู่ที ่3 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นางสาวจุไร โตสงวน ประธานชุมชนต าหรุ/ชุมชนต าหรุ
3.กรรมการชมุชน

3.1 นางจินตนา เอี่ยมสุวรรณ กรรมการฝ่ายการคลัง/ ชุมชนต าหรุ
3.2 นางทิพย์รัตน์ สินนารายณ์ กรรมการ

4.1 นายเสน่ห์ โพธิอ์รุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่4 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นางเบญจวรรณ กักจตุรัส  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นายบุญธรรม นันทิพิมานพร  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1

 
8.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดต าหรุ มิตรภาพที ่65

9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนต าหรุ

หมู่ที ่4 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน 

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นางจันทร์ จ้อยบ ารุง ประธานชุมชนบางส าราญออมทอง/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นางเกศกมล สุขดิษฐ กรรมการ/ชุมชนบางส าราญออมทอง
3.2 นายศุภชัย รุ่งถนอมทรัพย์ กรรมการ/ชุมชนบางส าราญออมทอง

4.1 นายเสน่ห์ โพธิอ์รุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่4 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นางอุไร บุญศรี  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางนภัสสร สุธรรม  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
 

8.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดต าหรุ มิตรภาพที ่65
9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนบางส าราญออมทอง

หมู่ที ่4 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นางมะละ แจ่มจันทร์ ประธานชุมชนเสาธงพัฒนาน้ าจืด/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นางลูกอิน สิทธิยากร กรรมการฝ่ายการคลัง/ชุมชนเสาธงพัฒนาน้ าจืด
3.2 นางสาวล้ินจี่ เหล่าขจร กรรมการ/ชุมชนเสาธงพัฒนาน้ าจืด

4.1 นายนกเขา ท้วมกลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่5 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นางอุทัย พรหมบุตร  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางบุญนาถ พรหมนิช  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
 

8.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองเสาธง (ถนอมวารีดีนุเคราะห)์
8.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 

9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนเสาธงพัฒนาน้ าจืด

หมู่ที ่5 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ ประธานชุมชนคลองเสาธง/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นายประทีป ส าเนียงดัง กรรมการฝ่ายการศึกษา/ชุมชนคลองเสาธง
3.2 นายไพรสาร ธาตุทอง กรรมการ/ชุมชนคลองเสาธง

4.1 นายนกเขา ท้วมกลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่5 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นางมะละ แจ่มจันทร์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางจินต์ขจี แก้วธนาศิริพงษ์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
 

8.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองเสาธง (ถนอมวารีดีนุเคราะห)์
8.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 

9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนคลองเสาธง

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2. ประธานกรรมการชมุชน  

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

หมู่ที ่5 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี
๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายพิสิษฐ์ อุดมผลพัฒนพร ประธานชุมชนฟอกหนัง/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นางสาวศริรัตน์ อุดมผลพัฒนพร เลขานุการ/ชุมชนฟอกหนัง

3.2 นางสาวบุษบา จ้อยสวัสด์ิ กรรมการฝ่ายพัฒนา/ชุมชนฟอกหนัง

4.1 นายพิสิษฐ์ อุดมผลพัฒนาพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

6.1

7.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 

7.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

8.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนฟอกหนัง

หมู่ที ่6 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

7. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ

8. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

5.สื่อมวลชน

6.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสรรค์ชัย ศรีพัชรานุกูล ประธานชุมชนเสด็จแม/่ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นายสุทิน สุขบรรณ์ รองประธานชุมชนเสด็จแม/่ชุมชนเสด็จแม่
3.2 นายสมใจ ฉั่วกุล ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม/ชุมชนเสด็จแม่

4.1 นายสุจริต บุญรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่7 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นางส าเนียง กุลเกิด  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางศรีเวียง สุขบรรณ์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 

8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนเสดจ็แม่

หมู่ที ่7 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสิน ศรีวัฒนา ประธานชุมชนสามห่วงยั่งยืน/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นางสมคิด ทองโบราณ รองประธานกรรมการ/ชุมชนสามห่วงยั่งยืน
3.2 นางสาวฉวีวรรณ สมไทย เลขานุการ/ชุมชนสามห่วงยั่งยืน

4.1 นายสุจริต บุญรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่7 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นางสมฤดี เจนบดินทร์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

5.2 นางบัวแก้ว กองดวง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1

8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ

8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

2. ประธานกรรมการชมุชน  

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนสามห่วงยั่งยืน

หมู่ที ่7 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสมบัติ ประภานนท์ ประธานชุมชนทรัพย์ร่มเกล้า/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นายเสน่ห์ วัดนุชา เลขานุการ/ชุมชนทรัพย์ร่มเกล้า
3.2 นายพงศ์ธวัช สุริยรัฐวุฒิธร กรรมการ/ชุมชนทรัพย์ร่มเกล้า

4.1 นายบัวหลวง ทองเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่8 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นางวาสนา แก้วงาม  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางเชาวรัตน์ เกียรติธงชัย  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1

8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ

8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 

8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนทรัพย์ร่มเกล้า

หมู่ที ่8 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4. ก านัน 

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายประวิทย์ ประทุมวัน ประธานชุมชนพัฒนาทรัพย/์ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นายสนิท บัวเฟือ่ง รองประธานกรรมการ/ชุมชนพัฒนาทรัพย์ 
3.2 นายส าราญ เมฆช้าง เลขานุการ/ชุมชนพัฒนาทรัพย์

4.1 นายบัวหลวง ทองเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่8 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นางอรนุช ศรีจุ้ย  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางยุพิน ศาสตร์ประเสริฐ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1

8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ

8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนพัฒนาทรัพย์

หมู่ที ่8 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

6.สื่อมวลชน

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายทองค า ผลโพธิ์ ประธานชุมชนเจริญสุข/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นายสมชาย เรือหงษ์ รองประธานกรรมการ/ชุมชนเจริญสุข 
3.2 นางสาวกมลลักษณ์ รูปงามดี เลขานุการ/ชุมชนเจริญสุข

4.1 นายพิเชษฐ์ ยุ้นพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่9 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นายวินัย บัวน้อย  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นายไพบูลย์ เมยทะแค  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1

8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ

8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

6.สื่อมวลชน

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนเจริญสุข

หมู่ที ่9 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสมคิด คล้ายศิริ ประธานชุมชนรสทิพย์/ ต าบลบางปูใหม่

3.1 นายวีระพันธุ์ โสภณอดิศัย รองประธานกรรมการ/เลขานุการชุมชนรสทิพย์
3.2 นายสวิง เดชคช กรรมการ/ชุมชนรสทิพย์

4.1 นางสาววันเพ็ญ หฤทัยสดใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่10 ต าบลบางปูใหม่

5.1 นายสุนทร จันทรจรูญ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางขันโท โสภณอดิศัย  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1

8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ

8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางปู

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปูใหม่

6.สื่อมวลชน

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนรสทิพย์

หมู่ที ่10 ต าบลบางปูใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายวิโรจน์ กรอบทอง ประธานชุมชนคลองหลวง 3/ ต าบลท้ายบ้าน

3.1 นางสาวปิยพัชร์ อภิชยารักษ์ รองประธานกรรมการ/ชุมชนคลองหลวง 3
3.2 นางสาวธนวรรณ เนียมหอม กรรมการ/ชุมชนคลองหลวง 3

4.1 นางอนัญญา อภิญญาสถาพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่1 ต าบลท้ายบ้าน

5.1 นางนุชนาถ อินทราราม  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางวรรณี ไสวดี  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
 

8.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง
9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้าน

6.สื่อมวลชน

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนคลองหลวง 3

หมู่ที ่1 ต าบลท้ายบ้าน ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายจารึก แปลกพงษ์ศิริ ประธานชุมชนเมฆฟ้าวิลล์ฯ/ ต าบลท้ายบ้าน

3.1 นายทวี กวินเอิบบุญ รองประธานกรรมการ/ชุมชนเมฆฟ้าวิลล์ฯ
3.2 นางกนกวรรณ ลอเสรีวานิช ผู้ช่วยเลขานุการ/ชุมชนเมฆฟ้าวิลล์ฯ

4.1 นายสมมาท วงศ์บุญรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 ต าบลท้ายบ้าน

5.1 นางสมหมาย ค้ ากลาง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางสาคร นาวัชระ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม

หมู่ที ่2 ต าบลท้ายบ้าน ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้าน

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายเกรียงศักด์ิ สายธนู ประธานชุมชนพนาสนธิซิ์ต้ีวิลเลจ/ ต าบลท้ายบ้าน

3.1 นางเมตตา ประสมศรี กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม/ชุมชนพนาสนธิซิ์ต้ีวิลเลจ
3.2 นายพิภพ สร้อยข า ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายปกครอง/ชุมชนพนาสนธิซิ์ต้ีวิลเลจ

4.1 นายสมมารท วงษ์บุญรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 ต าบลท้ายบ้าน

5.1 นางพิณณิดา สร้อยข า  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางวนิดา ทิพยมาสโกมล  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้าน

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

2. ประธานกรรมการชมุชน  

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนพนาสนธิ์ซิตี้วิลเลจ
หมู่ที ่2 ต าบลท้ายบ้าน ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายวิเชียร ทับทิม ประธานชุมชนอิตาเล่ียนไทย/ ต าบลท้ายบ้าน

3.1 นางนัชชา ต่อฤทธิ์ เลขานุการ/ชุมชนอิตาเล่ียนไทย
3.2 นางรัตนา แก้วมณี กรรมการ/ชุมชนอิตาเล่ียนไทย

4.1 นายประสงค์ แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่3 ต าบลท้ายบ้าน

5.1 นางธัญญา นารอด  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางอุบล บัวบูชา  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้าน

6.สื่อมวลชน

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนอิตาเลี่ยนไทย

หมู่ที ่3 ต าบลท้ายบ้าน ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นางกาญจนา ประเสริฐ ประธานชุมชนคลองแสนสุข /ต าบลท้ายบ้าน

3.1 นายบุญชู ทองใบศรี รองประธานกรรมการ/ชุมชนคลองแสนสุข
3.2 นายวิฑูรย์ ศรีธีรสกุล เลขานุการ/ชุมชนคลองแสนสุข

4.1 นายไพบูลย์ พิณเทีย่ง ก านันต าบลท้ายบ้าน

5.1 นางสาววราภรณ์ ดุษดี  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางปภา เจียมประยูร  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4.ก านันต าบลท้ายบ้าน

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้าน

6.สื่อมวลชน

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนคลองแสนสุข

หมู่ที ่4 ต าบลท้ายบ้าน ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายประกอบ ศิริบรรจง ประธานชุมชนวัดราษฎร์โพธิท์อง /ต าบลท้ายบ้าน

3.1 นางชนม์นิภา ฤกษ์งาม รองประธานกรรมการ/ชุมชนวัดราษฎร์โพธิท์อง
3.2 นางสังวาลย์ สะโมสร กรรมการฝ่ายสาธารณสุข/ชุมชนวัดราษฎร์โพธิท์อง

4.1 นางสาววนิดา ศิริบรรจง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่5 ต าบลท้ายบ้าน

5.1 นางชลดา แก้วหมื่นธรรม  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางวรัญญา ญาณวิทิต  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้าน

6.สื่อมวลชน

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง

หมู่ที ่5 ต าบลท้ายบ้าน ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นางพลอย หมอนเมือง ประธานชุมชนนกแก้ว-สามเอส /ต าบลท้ายบ้าน

3.1 นางสาวบุญสม บุญประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ/ชุมชนนกแก้ว-สามเอส
3.2 นางสุพัตรา เจริญสุข เลขานุการ/ชุมชนนกแก้ว-สามเอส

4.1 นางสังเวียน จ าปีคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 ต าบลท้ายบ้าน

5.1 นางสุรีย์ อุทัยวรรณ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางน้ าฝน ฉ่ ามา  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้าน

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนนกแก้ว-สามเอส

หมู่ที ่6 ต าบลท้ายบ้าน ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสุวรรณ จ าปีคง ประธานชุมชนพนาสนธิ ์8 /ต าบลท้ายบ้าน

3.1 นายกิจจา เกษมโกสินทร์ รองประธานกรรมการ/ชุมชนพนาสนธิ ์8 
3.2 นายถาวร จ าปีคง เลขานุการ/ชุมชนชุมชนพนาสนธิ ์8  

4.1 นางสังเวียน จ าปีคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 ต าบลท้ายบ้าน

5.1 นางน้ าอ้อย หลงทอง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นายสัมฤทธิ์ มาลาสกุล ณ อยุธยา  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนพนาสนธิ์ 8

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หมู่ที ่6 ต าบลท้ายบ้าน ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้าน



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายวัต นามสมุทร ประธานชุมชนคลองศาลาแดง /ต าบลท้ายบ้าน

3.1 นายสุรชัย แซ่จัง รองประธานกรรมการ/ชุมชนคลองศาลาแดง
3.2 นายบุญทิง้ โควิศาล เลขานุการ/ชุมชนคลองศาลาแดง

4.1 นางสังเวียน จ าปีคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 ต าบลท้ายบ้าน

5.1 นายอภิลักษณ์ ร่ืนพฤกษา  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางพิกุล รักธง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนคลองศาลาแดง

หมู่ที ่6 ต าบลท้ายบ้าน ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้าน



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายอิทธิพล สกุลณวงค์ ประธานชุมชนพรสวรรค์ /ต าบลท้ายบ้าน

3.1 นางชลอ ฟ้าคุ้ม กรรมการฝ่ายสาธารณสุข/ชุมชนพรสวรรค์
3.2 นางประไพ ปิน่ปราณี กรรมการฝ่ายการศึกษา/ชุมชนพรสวรรค์

4.1 นายเฉลียว สกุลณวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่7 ต าบลท้ายบ้าน

5.1 นางกัณหา มากพงษ์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางเจริญ เพือ่กลาง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้าน

6.สื่อมวลชน

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนพรสวรรค์

หมู่ที ่7 ต าบลท้ายบ้าน ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายชลิต ปล่ังเปล่ง ประธานชุมชนตะกาดปล่ังเปล่ง /ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นางรุจินัน พิกุลแก้ว การรมการฝ่ายการคลัง/ชุมชนตะกาดปล่ังเปล่ง
3.2 นางนวลฉวี ปานมงคล กรรมการ/ชุมชนตะกาดปล่ังเปล่ง

4.1 นายมงคล สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่1 ต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นางนิตยา บุญสงเคราะห์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางนัทธมน ปุยวงศ์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่

6.สื่อมวลชน

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนตะกาดปลั่งเปล่ง

หมู่ที ่1 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



หมู่ที ่2 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นางช านิ อัจนารัศมี ประธานชุมชนอุ่นอารี /ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นางธูป โหวงเกร็ด รองประธานกรรมการชุมชน/อุ่นอารี
3.2 นางกัลยา เคารพ เลขานุการ/ชุมชนอุ่นอารี

4.1 นางก าไล รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 ต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นางบุปผา เรืองจ้อย  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางสมหมาย เมฆพยัพ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนอุ่นอารี

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่



หมู่ที ่2 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นางสาวอรวรรณ ทองอิ่มพงษ์ ประธานชุมชนอู่ทองพัฒนา /ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นายชัยสิทธิ์ วงศ์เกษร เลขานุการ/ชุมชนอู่ทองพัฒนา
3.2 นางสาวไพลิน เมฆพยัพ กรรมการฝ่ายการศึกษา

4.1 นางก าไล รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 ต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นายสุทัศน์ กล่ินสุขหอม  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางเยาวรัตน์ ก้อนทรัพย์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนอู่ทองพัฒนา

6.สื่อมวลชน

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  



หมู่ที ่3 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสมถวิล พลูเกตุ ประธานชุมชนวัดพุทธภาวนาราม /ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นายวิชัย ชูช่วย รองประธานกรรมการ/ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม
3.2 นางมณฑา อ่วมโตวงษ์ เลขานุการ/ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม

4.1 นายชูชาติ ดุลยปภัสสร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่3 ต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นางสาวสมถวิล นิลโต  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางนันทา สว่างดี  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

6.สื่อมวลชน

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนวัดพุทธภาวนาราม

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



หมู่ที ่4 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นางสาวสายสมร วงศ์บุญรอด ประธานชุมชนตะกาด/ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นายพรศักด์ิ วงศ์บุญรอด รองประธานกรรมการ/ชุมชนตะกาด
3.2 นางสาวชัฎฎา ชิตศักด์ิสกุล กรรมการฝ่ายการคลัง/ชุมชนตะกาด

4.1 นายสามารถ เจนสาริกรรม ก านันต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นายมานะ หอมหวน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางสาวสาคร วรรณณศิริ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
 

8.1 ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดราษฎร์โพธิท์อง
9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

6.สื่อมวลชน

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

8. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่

4.ก านันต าบลท้ายบ้านใหม่

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนตะกาด

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



หมู่ที ่5 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสมเนา วันเพ็ญ ประธานชุมชนยัวซ่า-คาร์สันร่วมใจ /ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นายสายพราน ชุดทอง เลขานุการ/ชุมชนยัวซ่า-คาร์สันร่วมใจ
3.2 นายธีระ บุญหลี เหรัญญิก/ชุมชนยัวซ่า-คาร์สันร่วมใจ

5.1 นายสิทธิปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่5 ต าบลท้ายบ้านใหม่

6.1 นางเนาวรัตน์ สุวรรณศรี  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
6.2 นายระพีร์ สีสันต์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

7.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1 นายนิติพัฒน์ ต้ังกิตติรุ่งเรือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่
9. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
9.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
9.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

10.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

7.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

10. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนยัวซ่า-คาร์สันร่วมใจ

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

5. ผู้ใหญ่บ้าน  

6. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  



หมู่ที ่5 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 ร.ต.เฉลิมชาติ ไวยวิฬา ประธานชุมชนไทรงามฯ/ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นางชมภู จันทร์โรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ/ชุมชนไทรงาม-ยัวซ่าร่วมพัฒนา

3.2 นางมาลินี ไวยวิฬา กรรมการผู้ช่วยฝ่ายการคลัง/ชุมชนไทรงามฯ

4.1 นายสิทธิปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่5 ต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

6.1
7. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ

7.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 

7.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

8.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

8. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่

6.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนไทรงาม-ยัวซ่าร่วมพัฒนา

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5.สื่อมวลชน



หมู่ที ่6 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายธวัช บุญประคอง ประธานชุมชนบุญประคอง /ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นางมณี เสริมแสง กรรมการฝ่ายการคลัง/ชุมชนบุญประคอง
3.2 นางสุวิมล รอดบ าเรอ กรรมการฝ่ายการศึกษา/ชุมชนบุญประคอง

4.1 นายสมเกียรติ ทองเหลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 ต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นางสาวระจิตรา บุญประคอง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางนงนุช เปรมปรีดา  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนบุญประคอง

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่



หมู่ที ่6 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นางจินดา บุญเลิศ ประธานชุมชนโครงการ 3 บางปูวิลล่า/ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นางร าพรรณ วันทะมาตย์ เลขานุการ/ชุมชนโครงการ 3 บางปูวิลล่า 
3.2 นายวิชา บริสุทธิ์ กรรมการ /ชุมชนโครงการ 3 บางปูวิลล่า

4.1 นายสมเกียรติ ทองเหลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 ต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นางเกษร สมบูรณ์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางนพรัตน์ สุขพรหม  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนโครงการ 3 บางปูวิลล่า

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  



หมู่ที ่6 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นางสาวรัชนี สุนทรเกตุ ประธานชุมชนมีสินเลิศพัฒนา/ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นางฐานิตา ค าไทย รองประธานกรรมการ/ชุมชนมีสินเลิศพัฒนา
3.2 นางเพ็ญศรี น้ าเหนือ กรรมการ/ชุมชนมีสินเลิศพัฒนา

4.1 นายสมเกียรติ ทองเหลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 ต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นางนิรมล เผือนสา  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางประทิน หังสาจะ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ
8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

3. กรรมการชมุชน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนมสีินเลิศพัฒนา



หมู่ที ่7 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสมบูรณ์ ดอกกล่ิน ประธานชุมชนพระยืน /ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นายประเสริฐ ราษฎร์พิภพ รองประธานกรรมการ/ชุมชนพระยืน
3.2 นายธนากร เจริญพันธ์ กรรมการฝ่ายการคลัง/ชุมชนพระยืน

4.1 นายอ านาจ บุญทิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่7 ต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นางละเอียด นิลรัตน์  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางบุญสม ชัยแก้ว  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ

8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนพระยืน

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



หมู่ที ่7 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายสมภาร บัวทอง ประธานชุมชนการบินพลเรือน/ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นางสุภาวรี ฉายดิลก รองประธานกรรมการ/ชุมชนการบินพลเรือน
3.2 นางอัจฉรา ขจรไพร เลขานุการ/ชุมชนการบินพลเรือน

4.1 นายอ านาจ บุญทิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่7 ต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นายเกิด น้อยนา  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางส าเริง ขาวไล  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ

8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

6.สื่อมวลชน

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนการบินพลเรือน

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



หมู่ที ่8 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู
๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายกิตติโชค เมืองใจ ประธานชุมชนศิวะนครเมืองใหม่ /ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นางวิมลนันต์ ปรีชากุลเศรษฐ์ เลขานุการ/ชุมชนศิวะนครเมืองใหม่
3.2 นางมาลี กมลบูรณ์ กรรมการฝ่ายการคลัง/ชุมชนศิวะนครเมืองใหม่

4.1 นางทักษพร เรืองแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่8 ต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นางวีราวัลย์ กุลตา  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นางชุติกาญจน์ บัวแก้ว  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ

8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

6.สื่อมวลชน

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนศิวะนครเมอืงใหม่

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 



หมู่ที ่8 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี

๑.๑ นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๒ นายสด ชูไสว รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๓ นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๔ นายวิภูษิต เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๕ นางธารินี พิณเทีย่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๖ นายศักดา เรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๗ นายนาวี เรืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๘ นายสมศักด์ิ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๙ นายเปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๐ นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๑ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

๑.๑๒ นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู

2.1 นายทวีอดุลย์ โพธิท์องค าสดใส ประธานชุมชนจัดสรรเสนาะ/ต าบลท้ายบ้านใหม่

3.1 นายประเสริฐ ทองหงส์ รองประธานกรรมการ/ชุมชนจัดสรรเสนาะ
3.2 นางสาวรัตนจันทร์ แก่นยิ่ง กรรมการ/ชุมชนจัดสรรเสนาะ

4.1 นางทักษพร เรืองแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่8 ต าบลท้ายบ้านใหม่

5.1 นางสุภาวดี บุญยิ่ง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 นายสุรพล รุ่งอรุณแสงทอง  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

6.1 นายวิรัตน์ ลอออุ่น (ส่ือสาครเคเบิล้)

7.1
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสมทุรปราการ /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ

8.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
8.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

9.1 ผู้จัดการส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

4. ผู้ใหญ่บ้าน  

5. อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

7.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

6.สื่อมวลชน

9. ตวัแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่

              รายชื่อประชาคมท้องถ่ินสัดส่วนระดบัชมุชนจัดสรรเสนาะ

๑. สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปู

2. ประธานกรรมการชมุชน  

3. กรรมการชมุชน 


