
 
 

จํานวนประชากรแยกตามชุมชน และกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 

ช่ือชุมชน จํานวนคน 
ชุมชนที่ 1 นารีพัฒนา 1,368 
ชุมชนที่ 2 คลองสานพัฒนา 1,359 
ชุมชนที่ 3 สะเดียงพัฒนา 1,696 
ชุมชนที่ 4 ชางเผือกพัฒนา 1,123 
ชุมชนที่ 5 พัฒนาสามัคค ี 1,591 
ชุมชนที่ 6 สมาคมพัฒนา 1,203 
ชุมชนที่ 7 เพชรนิกรบํารุง 936 
ชุมชนที่ 8 ในเมืองพัฒนา 996 
ชุมชนที่ 9 เกาดาวพัฒนา 1,207 
ชุมชนที่ 10 โพธ์ิจันทรพัฒนา 955 
ชุมชนที่ 11 ตลาดพัฒนา 1,363 
ชุมชนที่ 12 ตนเบนพัฒนา 906 
ชุมชนที่ 13 ภูเขาดินพัฒนา 1,971 
ชุมชนที่ 14 คลองศาลา 1,408 
ชุมชนที่ 15 ไทรงามพัฒนา 1,709 
ชุมชนที่ 16 เพชรพัฒนา 1,604 
ชุมชนที่ 17 เกาะเพชรพัฒนา 838 
ยอดรวม 17 ชุมชน  22,233 

       (ขอมูล ณ. วันที่ 7 กันยายน 2555) 

 

 

 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 17 ชุมชน 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 1 นารีพัฒนา 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นายสุพจน  เจริญรักษ ประธานกรรมการ 

2. นายสมบูรณ  ดอกชูรุง รองประธานกรรมการ 

3. ด.ต.วิพากษ  พิมพานนท กรรมการฝายปกครอง 

4. นายสัมพันธ  หนุนชะนา กรรมการฝายการศึกษา 

5. นายสุริยัน  ษรศรี กรรมการฝายพัฒนา 

6. นายเล็ก  เสาวรส กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายบุญสง  สงวนสิน กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางสายสมร  ถึงฝงชล กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นายดํารง  วโรดม กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 2 คลองสานพัฒนา 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นางสาวอภิรัตน  วงศบุตรด ี ประธานกรรมการ 

2. นางลัดดาวัลย  นอยวงศ รองประธานกรรมการ 

3. นายชูพันธ  ขจรไพร กรรมการฝายปกครอง 

4. นางเพ็ญประภา  กลมกลิ้ง กรรมการฝายการศึกษา 

5. นายเสนอ  คงแท กรรมการฝายพัฒนา 

6. นางสุรัตน  จอมเพ็ง กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายนิลอง  นินเกิด กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางลําพึง  คลายทับทิม กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นางแมว  กํามะน ี กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 3 สะเดียงพัฒนา 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นางชลอ  พรหมหมื่น ประธานกรรมการ 

2. นายไพฑูร  นิยมเพ็ง รองประธานกรรมการ 

3. นางบัวหลัน  คําหีบ กรรมการฝายปกครอง 

4. นางสาวพจนีย  บัวบาง กรรมการฝายการศึกษา 

5. นางน้ําคาง  สุขแสง กรรมการฝายพัฒนา 

6. นางละออง  อุดชัย กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายประสิทธ์ิ  คําตื้อ กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางสุรางค  ศรีตนทิพย กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นางสวาท  ภาสประหาส กรรมการและเลขานุการ 



 
 

 

  

 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 4 ชางเผือกพัฒนา 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
1. นายเสวก  นุมนอย ประธานกรรมการ 

2. นายสนั่น  โมงปราณีต รองประธานกรรมการ 

3. นายณพดล  ภาชะนัย กรรมการฝายปกครอง 

4. นางสาวเพ็ญศร ีบุปผาที กรรมการฝายการศึกษา 

5. นางจันทนา  จันทรคง กรรมการฝายพัฒนา 

6. นางธูป  จันทรตา กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายพงษศักดิ ์ กลมกลิ้ง กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางคําหลา  ออนคํา กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นางรัตนา  สุโขทัย กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

  
   

 
 



 
 

 

 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 5 พัฒนาสามัคค ี
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นายชาญ  วันเชียง ประธานกรรมการ 

2. นางสาวนิ่มนวล  เด็ดแกว รองประธานกรรมการ 

3. นายประสิทธ์ิ  อ่ําพันธ กรรมการฝายปกครอง 

4. นางมะล ิ ปลอดทุกขภัย กรรมการฝายการศึกษา 

5. นางสุวรรณ  พึ่งแกว กรรมการฝายพัฒนา 

6. นางกรรณิกา  โฆษิตานนท กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายสวัสดิ ์ สาระคํา กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นายมั่ง  เรืองฤทธ์ิ กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นายไพรัช  ชินวรวิฑิต กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 6 สมาคมพัฒนา 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นายประทุม  กัณทะพงษ ประธานกรรมการ 

2. นายวิสิทธ์ิ  เมฆประยูร รองประธานกรรมการ 

3. นายกิจจาพจน  สุขอยู กรรมการฝายปกครอง 

4. นายเอกพล  พรหมแจง กรรมการฝายการศึกษา 

5. นายสมคิด  คํามาตร กรรมการฝายพัฒนา 

6. นายสุขใจ  เดชารักษ กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายสุนทร  มุงพานิช กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นายไพบูลย  พิทักษชัยชาญ กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. ด.ต.มานพ  สืบสุข กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

 



 
 

 
รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 7 เพชรนิกรบํารุง 

 
ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นายสงา  มะธิโตปโน ประธานกรรมการ 

2. นายณรงค  ทองคําพันธ รองประธานกรรมการ 

3. นายกุหลาบ  ศรีฉิม กรรมการฝายปกครอง 

4. นางนันทิยา  สัจจะนาม กรรมการฝายการศึกษา 

5. นายธนากร  บุญมา กรรมการฝายพัฒนา 

6. นางจารุณ ี สนั่นเมือง กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายธวัช  ทองคําพันธ กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางรัสดา  ทับทิม กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นางสมศร ี ศรีฉิม กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 8 ในเมืองพัฒนา 

 
ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นางสาวนิชาภรณ  รัตนพานิตย ประธานกรรมการ 

2. นายอํานวย  แดงดวง รองประธานกรรมการ 

3. นายบุญเลิศ  ชุตินธร กรรมการฝายปกครอง 

4. นางศศิธร  วรปญญา กรรมการฝายการศึกษา 

5. นายโสพล  เจนปะคํา กรรมการฝายพัฒนา 

6. นางเข็มทราย  คําพุฒ กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นางปราณ ี เจริญสุข กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางวรรณา  รักรูกิจ กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นางศิรินรัตน  เทศประสิทธ์ิ กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

   
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 9 เกาดาวพัฒนา 

 
ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นายสมบูรณ  แยมยุบล ประธานกรรมการ 

2. นายบุญชู  จันทรทองสอน รองประธานกรรมการ 

3. นายทุเรียน  กะล่ําพัก กรรมการฝายปกครอง 

4. นายกิมหย ู ศศิวิมลกาล กรรมการฝายการศึกษา 

5. นายตี ๋ แซลิ้ม กรรมการฝายพัฒนา 

6. นายสุริยะ  พรหมเศรณ ี กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายสุวรรณ  ตั้งศรีจันทร กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางกัลยา  จิตรถนอม กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นางวาสนา  ธูปเทียนรัตน กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 10 โพธิ์จันทรพัฒนา 

 
ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นางสาวคําพัทธ  หิ้ว ประธานกรรมการ 

2. นายเชิน  อินแพง รองประธานกรรมการ 

3. นางวราภรณ  ออนเกต ุ กรรมการฝายปกครอง 

4. นางสมคิด  แกวทะ กรรมการฝายการศึกษา 

5. นายประสิทธ์ิ  ยาด ี กรรมการฝายพัฒนา 

6. นางสาวพิกุล  พุฒนาค กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายสมพงษ  เกิดกิจ กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางวันทนีย  ถาวรหงส กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นางสาวสุภาวด ี ประเสริฐ  ทรัพย กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 11 ตลาดพัฒนา 

 
ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นายชาญ  เคลือบบุญศร ประธานกรรมการ 

2. พันตรีสุรชัย  เมฆกมล รองประธานกรรมการ 

3. นายเฉลียว  จันทรขวาง กรรมการฝายปกครอง 

4. นางจารุพรรณ  นิลวงศ กรรมการฝายการศึกษา 

5. นายปรีชา  โคบํารุง กรรมการฝายพัฒนา 

6. นางขวัญจิตร  พรภิบาล กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นางสมบัต ิ เจริญธีรวุฒ ิ กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางภัทรจิตร  มีผล กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นายประเสริฐ  สงวนสิน กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

   
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 12 ตนเบนพัฒนา 

 
ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นายชูชาติ  จารุเดชา ประธานกรรมการ 

2. นางผองศร ี ขุนทองใส รองประธานกรรมการ 

3. นางเซี่ยมงอ  ออนจาย กรรมการฝายปกครอง 

4. นางละมัย  เสาองค กรรมการฝายการศึกษา 

5. นางสุภาพ  มีรัตน กรรมการฝายพัฒนา 

6. นางจิตรลดา  ศิรินันทรัตน กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายนอม  นิ่มสวัสดิ ์ กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางสุวรรณา  จุมพลศร ี กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นางยศวด ี จันทรภา กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 13 ภูเขาดินพัฒนา 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นายแผน  สายทอง ประธานกรรมการ 

2. นายบุญธรรม  แกวคง รองประธานกรรมการ 

3. ด.ต.คงสิทธ์ิ  โคตรพงษ กรรมการฝายปกครอง 

4. นายจรัญ  สุพจันทร กรรมการฝายการศึกษา 

5. นางจันรอน  พินิจเมือง กรรมการฝายพัฒนา 

6. นางบุญสง  ฐีตานนท กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายรานเท  มีใส กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางไฉน  ขอกูล กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นายสุรศักดิ ์ ศิริประเสริฐ กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 14 คลองศาลา 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นายจํานงค  จงภักด ี ประธานกรรมการ 

2. นางมาล ี ตาลสุก รองประธานกรรมการ 

3. นายจีระศักดิ ์ แกวสวาง กรรมการฝายปกครอง 

4. นางศิริพร  ใสด ี กรรมการฝายการศึกษา 

5. นางพิมพสุภา  พรหมบุญ กรรมการฝายพัฒนา 

6. นางอุมาพร  นาควันด ี กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายสุเทพ  หลวงนิหาร กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางสุมาล ี นอยสังวาลย กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นางกุศล  พรหมบุญ กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 15 ไทรงามพัฒนา 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นางวารินทร  อินทะกนก ประธานกรรมการ 

2. นางสตรีรัตน  พึ่งสุข รองประธานกรรมการ 

3. นายเจริญ  ศรีจินดา กรรมการฝายปกครอง 

4. นายบุญชวย  เช้ือบริบูรณ กรรมการฝายการศึกษา 

5. นายชัยภัทร  เหมะ กรรมการฝายพัฒนา 

6. นายอาคม  อินทะกนก กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นางพวงเพชร  ทองคําสุก กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นายเอกชัย  ทวีรักษากุล กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นางสาวพิมพรรณ  รังสิกรรพุม กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 16 เพชรพัฒนา 
 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นายสิทธิ  แกวดวงตา ประธานกรรมการ 

2. นายมานพ  สุปน รองประธานกรรมการ 

3. นางทองจันทร  โลกคําลือ กรรมการฝายปกครอง 

4. นางรพีพรรณ  คงวราดม กรรมการฝายการศึกษา 

5. นางสุพัตรา  เทศทอง กรรมการฝายพัฒนา 

6. นายประสาทธ  ศรีเงินยวง กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นางสาวขนิษฐา  สีดาทอง กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นายกรมันต  สุปน กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นางนงลักษณ  บุญสราง กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 

 

 

 

 

 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ชุมชนท่ี 17 เกาะเพชรพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1. นายสมพงษ มั่นสงค ประธานกรรมการ 

2. นางพัฒนา  ทองมา รองประธานกรรมการ 

3. นายแทน  จันทรหอม กรรมการฝายปกครอง 

4. นางกอง  สายสุดใจ กรรมการฝายการศึกษา 

5. นางสุดใจ  สําเภา กรรมการฝายพัฒนา 

6. นางพยุง  ธูปเทียน กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. นายชุมพร  พุกอิ่ม กรรมการฝายปราบปรามและปองกัน 

8. นางสมสาย  ยอดนิล กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

9. นางอารีรัตน หอนาค กรรมการฝายคลังและเลขานุการ 


