
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก 5. 

รายชื่อประธานชุมชนและโทรศัพท์ 
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเขตพ้ืนท่ีบ้านฉาง 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

รายช่ือประธานชุมชนและเบอร์โทรศัพท์ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเขตพ้ืนท่ีบ้านฉาง 

� พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

ลําดับท่ี ชุมชน ช่ือ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

1 ชุมชนมาบข่า-สัมนักอ้ายงอน นาย วิเชียรศักดิ์เจริญ 081-7622257 
2 ชุมชนมาบข่า-มาบใน นาย สมควรสันทัด 087-5679229 

3 ชุมชนเนนิพยอม นาย สัญญาสายสมร 081-9969644 
4 ชุมชนสํานักกะบาก นาย ภุมิเรศวงษ์มิตร 087-1407756 

5 ชุมชนบ้านบน นาย ภาวิณีบัวนาค 089-2517600 

6 หัวน้ําตกพัฒนา นาย สมหมายศรีอัสดร 081-7583829 

7 ชุมชนมาบยา นาย จําลองผ่องสุวรรณ 087-1374878 
8 ชุมชนวัดมาบตาพุด นาย จักรพงษ์ชลศรานนท์ 081-3441888 / 

086-3404884 

9 ชุมชนอิสลาม นาย สุชาติกอเซ็ม 086-3413404 
10 ชุมชนตลาดมาบตาพุด นาย กังวาลหงส์วลรีัตน์ 087-4884666 

11 ชุมชนบ้านล่าง นาย มานะหอมสุวรรณ 087-1283266 

12 ชุมชนบ้านพลง นาย สุนทรปรญิจิตต ์ 081-8618092 
13 ชุมชนวัดโสภณ นาย สุรศักดิ์ วชิรพัฒนพรชัย 081-5166620 

14 ชุมชนซอยร่วมพัฒนา นาย วิรุฬห์มาลิต 081-9081476 
15 ชุมชนซอยประปา นาย ชูเดช จันทร์ศิร ิ 081-5156219 

16 ชุมชนโขดหินมิตรภาพ นาย ณรงค์เคล้าคล่อง 086-1560034 

17 ชุมชนโขดหิน 2 นาย ดิเรก หอมหวน 083-7686936 

18 ชุมชนเขาไผ่ นาย ปองศักดิ์ชาลวัลย ์ 084-3479170 

19 ชุมชนครองน้ําหู นาย พักละมัย 086-8848434 
20 ชุมชนหนองบัวแดง นาย ภานุพงศ์จิตดล 089-7514510 

21 ชุมชนเกาะกก นาย อํานวย นามสนิท 080-6441803 
22 ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม นาย นิยมนามสนิท 089-0997302 

23 ชุมชนหนองน้ําเย็น นาย อาทรรัตนบัลลังก์ 087-8034901 

24 ชุมชนกรอกยายชา นาย พยุงแก่นสาร 086-8485265 
25 ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ นาย บุญเลศิแก้วทอง 086-8447772 

26 ชุมชนห้วยโป่งใน 1 นาง ดวงสมร กิจเจรญิ 082-4665573 
27 ชุมชนห้วยโป่งใน 2 นาย ณรงค์สูงลัน 087-0026735 

28 ชุมชนวัดห้วยโป้ง นาย ธานินมุกดา 084-2071444 

29 ชุมชนตลาดห้วยโป่ง นาย สมศักดิ์บุญเต็ม 081-4528200 



 

 

 

ลําดับท่ี ชุมชน ช่ือ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

30 ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ําท่วม นาย มาโนชวิลาวรรณ ์ 081-3057902 
31 ชุมชนหนองหวายโสม นาย บุญรอดโตสุวรรณ 087-4849235 

32 ชุมชนเจริญพัฒนา นาง นํ้าเงินยอดสร้อย 089-0853814 

33 ชุมชนซอยคีรี นาย เอนกนาคเรืองศร ี 089-6012913 

34 ชุมชนชากลกูหญ้า นาย วิษณุสังข์วงษ์ 081-7773938 

35 ชากลกูหญ้าฝ่ังตะวันตก นาย รวีวรรณปานแก้ว 081-6081775 
36 ชุมชนมาบชลูด นาย จีรภามหาเทพ 086-8393316 

37 ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง นาย จํานงค์จ้อยทองมูล 089-5443451 

38 ชุมชนหนองแฟบ(สํานกัมะม่วง/บ้านบนเนนิ) นาย อิทธิแจ่มแจ้ง 081-6699949 

� พ้ืนท่ีบ้านฉาง 

ลําดับท่ี ชุมชน ช่ือ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

39 พยูน1 นาย สุทธาเหมสถล 086-3123321 

40 พยูน2 นาย นพดลกิจหว่าง 082-4726272 

41 พยูน3 นาย ประกิจศรีมีเอ่ียม 083-2421234 

42 พยูน4 นาง ฉลวยปานประเสริฐ 080-6441163 

43 เนินกระปรอก 1 นาย ธีระวุฒิพูลแก้ว 081-8264842 
44 เนินกระปรอก 2 นาย จักราชเวชสิทธ์ิ 081-8804179 

45 บ้านภูดร นาย นครน่ิมคํา 089-8063659 
46 เขาห้วยมะหาด นาง วิลัยวัลย์พันธ์นาม 084-8732511 

47 แผ่นดินไท นาย ลือเก็จสุวรรนาวุธ 081-4292505 

48 ประชุมมิตร นาย บุญยอดงามด ี 081-4489076 
49 ล้อเกวียน นาย มาโนชชุมเกษียร 081-6647099 

50 สี่กั๊ก นาง สํารวยอินนาดอน 089-0947988 
51 เนินสําเหร่ 1 นาย เกียรติศักดิ์ภเูดชงาม 089-2530028 

52 เนินสําเหร่ 2 นาย สุนทรพงศ์ธารา 089-2449655 
** ข้อมูลจากเพื่อนชุมชน16 ก.ย. 2557 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพและสถานที่ ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด 


