
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 

********************* 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และเพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จึงขอประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับต าบลหาดขาม ดังนี้ 

 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม     จ านวน  ๑๙   คน 
 2. ท้องถิ่นอ าเภอกุยบุรี       จ านวน    1   คน 
 3. ปลัดอ าเภอกุยุบรี ปลัดผู้ประสานงานต าบลหาดขาม   จ านวน    1   คน  
 4. ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   จ านวน    2   คน 
 5. หัวหน้าสถานีอนามัย /ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/     จ านวน    ๓   คน 
 ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   
 6. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืน ๆ  จ านวน    2   คน 
  ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 7. หน่วยงานราชการหรือตัวแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน    2   คน 
  ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 8. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน และแพทย์ประจ าต าบล    จ านวน    2   คน  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 9. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)     จ านวน    2   คน 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 10. สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     จ านวน    2   คน 
    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 11. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จ านวน    2   คน 
 12. กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จ านวน    5   คน   
 13. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จ านวน    2   คน  
 14. อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน  จ านวน    5   คน 
    กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืน ๆ   
 

/15.ชมรม...  



- ๒ - 
  
 15. ชมรมผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   จ านวน    2   คน 
 16. องค์ทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน    3   คน   

               ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 17. สื่อมวลชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   จ านวน    1   คน

 18. ประธานหอการค้าจังหวัด/ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด    จ านวน    -    คน 
 19. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต

องค์การบริหารสวนต าบลหาดขาม หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดขาม (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)   

  กรณี  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในต าบลหาดขาม ไม่ได้ถูก      
จัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลได้  และ
สามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ไดทุ้กระดับ หรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
        

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 
 

                 
 

     (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ๑. นายสมชาย  ศิริอนันไพฑรูย ์(ประธานสภา อบต.) 

๒. นางสมใจ  คงเมือง         (รองประธานสภา อบต.) 
๓. นายเสนาะ แห้งสอาด      (สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองเกด) 
๔. นายจินดา  โนรี             (สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒ บ้านไร่บน) 
๕. นายประทีป  ทัศน์แก้ว    (สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒ บ้านไร่บน) 
๖. นางนิด  อิ่มโอฐ             (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ หาดขาม) 
๗. นายวันชัย  บุญเกิด         (สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓ หาดขาม) 
๘. นางอัญชุลี  ศรีม่วง          (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งกะสัง) 
๙. นายยัง  เทพเต็ม             (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านยางชุม) 
๑๐. นางนุชรินทร์  ชูช่ืน        (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุมเหนือ) 
๑๑. นายอนุทัย  แพรเขียว     (สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ บ้านยางชุมเหนือ) 
๑๒. นายยุทธนา  ค ากลั่น      (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย) 
๑๓. นายบุญชาญ  อ่อนมั่นคง (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  บ้านรวมไทย) 
๑๔. นายสมชาย  พุ่มโลก       (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ บ้านพุบอน) 
๑๕. นายสายจิตต์  เขียวประดับ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘ บ้านพุบอน) 
๑๖. นายพาน เกิดพร้อม        (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ บ้านย่านซื่อ) 
๑๗. นายรถ  แพรเขียว          (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าตักน้ า) 
๑๘. นายบุญลือ  คงยาง         (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าตักน้ า) 
๑๙. นางฐิตมิา  ชังวัน            (สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑ บ้านเขาตกน้ า) 

๑๙ 

 
สัดส่วน... 

 

 
สัดส่วนประชาคมต าบลหาดขาม 

 



-๒- 
สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 

(๒) ท้องถิ่นอ าเภอในอ าเภอที่องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนั้น ๑. นางอรัญญา ช่างเพียร (ท้องถิ่นอ าเภอกุยบุรี) ๑ 

(๓) ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือปลัดอ าเภอผู้ประสานงานต าบล  หรือ อปท. นั้นๆ ๑. นายภานุ ชาญประโคน (ปลัดอ าเภอกุยบุร ี/ ฝ่ายความมั่นคง) ๑ 

(๔) คัดเลือกจากผู้ใหญบ่้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  ๒  คน ๑. นายทวี  แก้วกุย     (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งกะสัง) 
๒. นายอเนก ศุกระศร  (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านไร่บน) 

๒ 
 

(๕) คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/
ผู้อ านวยการ โรงพยาบาล ท่ีมหีนว่ยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓ คน 

๑. นายสมเดช  พันคง (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองมะซาง) 
๒. นางทิพยา  เถาแตงอ่อน (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่บน) 
๓. นางธัญวรัตม์  เชยชิต (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโป่งกะสัง) 

๓ 

(๖) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ท่ีมี
หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน  ๒  คน  

๑. นายเอกลักษ์  คีรีนิล        (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเกด) 
๒. นายอ านวย คงถอด         (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดขาม) 

๒ 

(๗) คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจท่ีมีหน่วยงานตั้งอยู่ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน  ๒ คน  *นอกจาก (๕) (๖) 

๑. นายอุทาน สุขสม            (เกษตรอ าเภอกุยบุรี) 
๒. นางสาวอุไรวรรณ  เกตเุตี้ย (พฒันากรอ าเภอกุยบรุี) 

๒ 

(๘) คัดเลือกจาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล ในเขตองค์การบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน ๒ คน 

๑. นายบังเอิญ  เกลี้ยงกลม (แพทย์ประจ าต าบล) 
๒. นายสะอาด  นาคใหม ่   (สารวัตรก านัน หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าตักน้ า) 

๒ 

(๙) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน ๒ คน   

๑. นางประชุม  ทองสุข    (อสม. หมู่ที ่๖ บ้านยางชุมเหนือ) 
๒. นายสรุินทร์  เกาะเกตุ  (อสม. หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุมเหนือ) 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๒ คน  

๑. นายประจวบ แก้วเม้า (อปพร. หมู่ที่ ๒ บ้านไร่บน) 
๒. นายอนันต์  ไร่นาดี    (อปพร. หมู่ที่ ๒ บ้านไร่บน 

๒ 

(๑๑) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน ๒ คน 
๑. นายอรณุชัย  สมมิตร    (กรรมการกองทุน หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุมเหนือ) 
๒. นางสาวสกณุา  ช่างสม  (กรรมการกองทุน หมู่ที่ ๒ บ้านไร่บน) 

๒ 

(๑๒) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม เกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุม่สตร/ีกลุ่ม
หัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็นต้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๕ คน   

๑. นายบุญร่อง  ไหมพูล        (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ) 
๒. นาบุญธรรม จวนแจ้ง        (กลุ่มแปรรูปน้ ายาล้างจาน) 
๓. นายหนูพร  อ้วนผิว          (กลุ่มเกษตรเลี้ยงแพะ) 
๔. นางสาวแสงทอง  ทองแผ่น (กลุ่มเกษตรเลี้ยงโค) 
๕. นางปรียาภรณ์  ปุ่นกอ      (กลุ่มแปรรูปน้ ายาล้างจาน) 

๕ 

 
สัดส่วน... 

 



-๓- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑๓) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์หมู่บ้าน ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล  
จ านวน  ๒  คน  

๑. นายประดับ  เรืองอร่าม  (ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเกด) 
๒. นายวัชระ  งามสอาด     (ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย) 

๒ 

(๑๔) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร ประชาสงเคราะห ์เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลัง
ทางสังคมอื่นๆ ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน ๕ คน 

๑. นายส าลี  โพธิ์มณี         (หมอดิน) 
๒. นายสมปอง สร้อยทอง    (แพทย์ทางเลือก) 
๓. นางสาวสุกานดา  สมหวัง (อาสาพัฒนาชุมชนฯ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองมะซาง) 
๔. นายส ารวย ยอดสร้อย     (อาสาพัฒนาชุมชนฯ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองมะซาง) 
๕. นายฐิติศักดิ์  เอมสมัฤทธ์ิ  (อาสาพัฒนาชุมชนฯ หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุมเหนือ) 

๕ 

(๑๕) คัดเลือกจากชมรมผูสู้งอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ คน ๑. นางมะเฟือง แสงทอง (ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุมเหนือ) 
๒. นายเอื้อ เดชาเพชร    (ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุมเหนือ) 

๒ 

(๑๖ คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกจิ/ชมรมธรุกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๓  คน 

๑. นางประจวบ พวัพา    (ชมรมอนุรักษ์กีฬา) 
๒. นางสาวอารยี์  คงมั่น  (เจ้าของร้านค้า หมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย) 
๓. นางนิติมา  พวงทอง   (เจ้าของร้านค้า หมู่ที่ ๒ บ้านไร่บน) 

๓ 

(๑๗) คัดเลือกจากสื่อมวลชนในเขตองค์การ บริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คน   ๑. นายพันธุ์พงษ์  โพธ์ิจินดา (สื่อมวลชน หมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย) ๑ 

(๑๘) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัด - ไม่ม ี - 

(๑๙) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบรหิารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้น 
เพื่อให้เกิดกระบวนการมสี่วนร่วมในพื้นที่มากท่ีสุด จ านวนคน จะตอ้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของ 
ประชากรที่มสีิทธ์ิเลือกตั้งในต าบลนั้น หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของตัวแทนจ านวน
ครัวเรือนในต าบลนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ตัวแทนจ านวนครัวเรือน (๓,๕๗๔) ๑๗๙ 

รวมสัดส่วนระดับต าบล ๒๓๕ 

 
บัญชีรายช่ือ... 

 
 
 



-๔- 
บัญชีรายช่ือสัดส่วนประชาชน ๑๗๙  คน ประชุมประชาคมต าบลหาดขาม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

หมู่ที่ ๑  บ้านหนองเกด หมู่ที่ ๒ บ้านไร่บน หมู่ที่ ๓  บ้านหาดขาม หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งกะสัง 

๑ นางบุญรอด  หอมวงษ์ ๑๘ นายถวิล  มีศักดิ์ ๓๕ นายเทิดศักดิ์  อิ่มโอฐ ๕๓ นายสุทัศน์  อังคุตรานนท์ 

๒ นางลักษณา  ชลาศรี ๑๙ นายทด  เอมโอษฐ์ ๓๖ นายบุญน า  แซ่ตัน ๕๔ นางสาววิภาดา รุ่งเนย 

๓ นายคุณภัทร  คีรีนิล ๒๐ นางตุ๊กตา  ภู่หงษ์ษา ๓๗ นางรัตนา  วันอยู่ ๕๕ นายคณิน ศรีรัตนะ 

๔ นางสมนึก ทองมณโท ๒๑ นายแท้  ทับเนียบ ๓๘ นางสาวชลิดา  อัสแสง ๕๖ นายอรัญ  ขวัญเมือง 

๕ น.ส.พนิดา ตุละไพฑูรย์ ๒๒ นางสาวปัญจารัตน์  แก้วเม้า ๓๙ นายส าเภา ตองสวัสดิ์ ๕๗ นายประยงค์  กลิ่นเมือง 

๖ นางฐิติรัตน์ ภูบดีพีระวัฒน์ ๒๓ นายสุภาพ  เกลี้ยงกลม ๔๐ นายวินัย บุญเกิด ๕๘ นางฉวีวรรณ แย้มทอง 

๗ นางสาววัชรี  ลาดพุ่ม ๒๔ นางสาวสมหมาย  บุตรจง ๔๑ นางสาวอัญชุลี  อัสแสง ๕๙ นางสาวนภสร เมฆตรง 

๘ นางสาวนิภาพร  วัฒนธรรม ๒๕ นางอลิสลา เหลือน้อย ๔๒ นางสมควร  แพใหญ่ ๖๐ นายอารัญ ศรีรัตนะ 

๙ นางนกเล็ก สุวรรณชั่งทอง ๒๖ นายกริม  หงษ์ทอง ๔๓ นายบุญเรือง  อินคล้าย ๖๑ นายประวิทย์ กองคูณ 

๑๐ น.ส. ศุภมาส  เสืองาม ๒๗ นางยุพา  สังวาลย์วงศ์ ๔๔ นางสาววีนา  จ าศิล ๖๒ นายวิรัช  จันทร์แจ้ง 

๑๑ นายพงศกร  คงเพชร ๒๘ นางศรีสุภาวรรณ หนองมีทรัพย ์ ๔๕ นายไพร  เกาะกลาง ๖๓ นายสาคร  พันแจ่ม 

๑๒ นางภาสินี  โพธิ์ทอง ๒๙ นางสาวอริสา  นาคคล้ า ๔๖ นางสาวหิรัญ ศรีบูล ๖๔ นางสาวดุษฎี  พุ่มประเสริฐ 

๑๓ นางสาวเบญจพร  เรืองเย ๓๐ นายดนัย  จุค า ๔๗ นางสาวสัญญา  กรุงทวี ๖๕ นายองอาจ   ศรีรัตนะ 

๑๔ นางเอ้ือมพร  ทองพันธ์ ๓๑ นายภิญโญ  สุขใส ๔๙ นางสาวดวงดาว ทิมกลั่น ๖๖ นางวรรณา วัฒนากร 

๑๕ นางสมพร  แห้งสอาด ๓๒ นายณัฐวุฒิ บุญมี ๕๐ นางน้ าเย็น วอนยิน ๖๗ นางฉวีวรรณ  แย้มทอง 

๑๖ นายช านาญ  ยังดี ๓๓ นายชัยณรงค์  กลิ่นเมือง ๕๑ นางร่วม  ทองแก้ว ๖๘ นายสุพจน์  บุญมา 

๑๗ นายสมเดช  บัวจีน ๓๔ นายนพพร  ค ามา ๕๒ นายวิวัฒน์  วอนยิน ๖๙ นางเพียร คงกระเรียน 

ล าดับที.่.. 



-๕- 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

หมู่ที่ ๕  บ้านยางชุม หมู่ที่ ๖  บ้านยางชุมเหนือ หมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย หมู่ที่ ๘ บ้านพุบอน 

๗๐ นายบุญชู  เกิดพร้อม ๘๗ นางสาวสุชาดา  แห้งสะอาด ๑๐๔ นางเล็ก กลิ่นหอม ๑๒๑ นายจักรพันธ์  เขียวประดับ 

๗๑ นายทองเจือ แสงอรุณ ๘๘ นายโสรส  สมมิตร ๑๐๕ นายสันติ ลิ้มศิริ ๑๒๒ นายภราดร  ศรีสวัสดิ์ 

๗๒ นายสมเจตร์  ล้อมวงษ์ ๘๙ นางบุษราภรณ์  ใจมั่น ๑๐๖ นางสาวสุวรรณา  มากมูล ๑๒๓ นางสาวอารมณ์  ประค าทอง 

๗๓ นางแสงค า  เอมโอด ๙๐ นายท านุ  โพธิ์ทอง ๑๐๗ นางสาวชาลิสา เลื่อนพุก ๑๒๔ นายสุนทร  ประค าทอง 

๗๔ นายล าดวน มาตรศักดา ๙๑ นางสมปอง  เขียวเพชร ๑๐๘ นายเลื่อน ปลีสุวรรณ ๑๒๕ นางกุหลาบ  เหี้ยมหาญ 

๗๕ นางสาวปราณี  สุขสม ๙๒ นางสาวส ารวย จ าปาทอง ๑๐๙ นางปราณี  เชื้อชาติ ๑๒๖ นางสาวภวรรณตรี  จับใจ 

๗๖ นางสาวจินตนา เย็นใส ๙๓ นายประเทือง  จันทร์ศรี ๑๑๐ นายเลียบ ค าห่อ ๑๒๗ นางศรีนวล เลือดแดง 

๗๗ นางสาวอลิสา  ผุดเผือก ๙๔ นางสาวสุภาวดี  เกาะเกตุ ๑๑๑ นางอัจฉรา  เชื้อชาติ ๑๒๘ นางผ่อง  จับใจ 

๗๘ นายสนิม หงษ์แดง ๙๕ นายทศพล  วัดเพ็ช ๑๑๒ นางสาวกาญจนา  ดองสวัสดิ์ ๑๒๙ นายก าไล  พลอยมณี 

๗๙ นางสังวาล  เทพเต็ม ๙๖ นางอุทัย สมมิตร ๑๑๓ นายสมคิด  ครุฑเผือก ๑๓๐ นางสาวกฤษณา แดงโชติ 

๘๐ นางสกุณา  หาดี ๙๗ นายเกรียงไกร  เขียวเพชร ๑๑๔ นางจันทร์ กลิ่นหอม ๑๓๑ นางสาวภลิตา  ป้อมสิงห์ 

๘๑ นางสายพิณ  พวงโฉม ๙๘ นางสาวจ าปี   ศรีสุก ๑๑๕ นายประยูร  บุญอบรม ๑๓๒ นางสาวขาว  วัสสา 

๘๒ นางเอ้ือนจิตร เขียวเพชร ๙๙ นายล าดวน เกชลาม ๑๑๖ นางน้อย เฮงนิรันดร์ ๑๓๓ นายประเสริฐ  ป้อมสิงห์ 

๘๓ นายไพบูลย์  เชยชิด ๑๐๐ นายฐิติศักดิ์  เอมสัมฤทธิ์ ๑๑๗ นางอวยพร  ขันธ์ทอง ๑๓๔ นางสาวพรปวีณ์  นกเกิด 

๘๔ นายเสริม สุขสม ๑๐๑ นางน้อย บัวแก้ว ๑๑๘ นางอุบล จันทร์ศรี ๑๓๕ นางสาวสุรัตน์ แดงโชติ 

๘๕ นายบุญยง  เกิดพร้อม ๑๐๒ นางสาวเพ็ญวริน  สินประเสริฐ ๑๑๙ นายนิติพัฒน์  แน่นแคว้น   

๘๖ นายอเนก  เอมโอฐ ๑๐๓ นายเกรียงศักดิ์  เสือใหญ่ ๑๒๐ นายสุเทพ  ตนสาลี   
 
 



-๖- 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

หมู่ที่ ๙ บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ ๑๐  บ้านท่าตักน  า หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาตกน  า 

๑๓๖ นางสมโภชน์  ช้างบุญม ี ๑๕๓ นางปาริฉัตร ปิ่นแก้ว ๑๗๐ นางมาลี  ชาติเอกชัย 

๑๓๗ นายยุทธนา  อรรณพเพชร ๑๕๔ นางเจริญ  ลิบลับ ๑๗๑ นางอุทัย  เอมโอฐ 

๑๓๘ นายโอภาส  พรพานิช ๑๕๕ นางจุไรพร  มั่งมี ๑๗๒ นางสาวกฤชากรณ์  รื่นรวย 

๑๓๙ นางสาวอัญชลีกร  ยิ้มภากรณ์ ๑๕๖ นางสาวบุปผาชาติ  บุญเม่ง ๑๗๓ นางสุกัญญา  แก้วกุย 

๑๔๐ นายบรรเจิด ปิ่นสวัสดิ์ ๑๕๗ นางน้อย ปัญญชุนต์ ๑๗๔ นายชนินทร์  มุ่งดี 

๑๔๑ นางปราณี  โตเต็ม ๑๕๘ นางเสาวนีย์  ขุมทรัพย์ ๑๗๕ นายจ านง เปรมปรีย์ 

๑๔๒ นางกรุณาภรณ์  สืบปาน ๑๕๙ นางบุญกิ่ง ศรีคงอยู่ ๑๗๖ นางพัชร  หนูน้อย 

๑๔๓ นางปราณี  แน่นแฟ้น ๑๖๐ นางสมจิตร  ทองแผ่น ๑๗๗ นายมงคล  สนธิ 

๑๔๔ นายเฉลิมพร  หุ่นงาม ๑๖๑ นายมานะ  คงยาง ๑๗๘ นายเทิดศักดิ์  กองคูณ 

๑๔๕ นายจรูญ เกียงงอน ๑๖๒ นางกล่อม เพชรผ่อง ๑๗๙ นายเอกนรินทร์  พูลสมบัติ 

๑๔๖ นายส าราญ  หนองมีทรัพย์ ๑๖๓ นายประมวล  แจ้งประจักษ์   

๑๔๗ นางสาวชฎาพร  เล็กจินดา ๑๖๔ นางประหยัด ทองแผ่น   

๑๔๘ นายณัฐวุฒิ  อัสแสง ๑๖๕ นางพรประภา  จับใจ   

๑๔๙ นางสาวรัตนาภรณ์  ทองโชติ ๑๖๖ นางเตียน บุญพิทักษ์   

๑๕๐ นายบรรเจิด  ปิ่นสวัสดิ ์ ๑๖๗ นางสาวสินีรัตน์ ทองแผ่น   

๑๕๑ นายเทวิธาร  บุญเกิด ๑๖๘ นายศรสีวัสดิ์  บุญมา   

๑๕๒ นายทรงวุฒิ  คุณนุช ๑๖๙ นายสะอาด  นาคใหม่   



หมายเหตุ... 
-๗- 
 
 
 

หมายเหตุ  :    สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับต าบลหาดขาม จ านวน   ๒๓๕   คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๖๐  =   ๑๔๑  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๒๐  =     ๔๗  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ    ๓  =       ๗  คน 

 
                   *********************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


