รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 1
ชุมชนวัดมโนรม
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนวัดมโนรม
1. น.ส.อัมพิกา เซียสวัสดิ์
2. นายจตุพร บุญชอบ
3. นายพนม วัฒนวิเชียร
4. น.ส.เนาวรัตน์ ตั๊นธรารักษ์
5. นายสมยศ เฉียวกุล
6. นายจิตติ เลิศพัฒนาไพบูรณ์
(๒) ประธานชุมชนในชุมชนวัดมโนรม
- นายเกรียงศักดิ์ พุทธตรัส
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
วัดมโนรม
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
วัดมโนรม
1. นายมงคล สุวรรณกล่อม (ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมโนรม)
2. นางอมรรัตน์ ชัยขรรค์เมือง (ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2)
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนวัดมโนรม
1. หัวหน้าที่ทาํ การไปรษณีย์อ่าวอุดม
2. หัวหน้าสํานักงานประปาแหลมฉบัง
3. หัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา

(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตชุมชนวัดมโนรม
1. นายศิริพงศ์ วงษ์สว่าง
2. นางวีณา นาคอุดม
3. นายศักดิ์ชัย บุตร์สุวรรณ
4. นายพิญญา ฮวดเฮง
5. นางอํานวย ฮ่วมกี่
6. น.ส.ธิติมา ถนอมรอด
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) ในเขตชุมชนวัดมโนรม
1. นางลํายอง ทองปาน
2. นางทองมวน วงศ์เทศ
3. น.ส.จรวย โอวาท
4. นางราณี เล้าประเสริฐ
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตชุมชนวัดมโนรม
1. นายชะลอ สิงโตเผือก
2. นายศิริพงษ์ วงษ์สว่าง
3. นายสมศักดิ์ อินทมาพลอย
4. นายประพันธ์ วงษ์สว่าง
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในเขตชุมชนวัดมโนรม
1. นางวิมล จันทร์พฤกษ์
2. นางนงลักษณ์ ทับทิม
3 นายสิทธิชัย บุพศิริ
4. น.ส.มณฑาทิพย์ พุทธตรัส

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป เป็นต้น ในเขตชุมชนวัดมโนรม
1. นางสว่าง กลีบบัว
2. นางสําเนียง พุ่มเมือง
3. นางชูศรี พุ่มเมือง
4. น.ส.วารุณี หุ่นศรี
5 นางวิมลจันทร์ จันทร์พฤกษ์
6. นางล้อม สร้อยสกุล
7. น.ส.ชนัญชิดา เล้าประเสริฐ
8. นางประเพียร น้อมศิลป์
9. น.ส.มานพ แตงไทย
10. นางสมศรี พุมมา
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน ในชุมชนวัดมโนรม
1. นางบุญศรี ขวัญเมือง
2. นางรัศมี ฮวบนรินทร์
3. นางพิกุล ถนอมรอด
4. นางวรรณา พุ่มเจริญ
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนวัดมโนรม
1. นางอัฐภิญญา วงค์เทศ
2. นางจงกลวรรณ อุบลวรรณ
3. นางบังอร ปานยิ้ม
4. นางบุญลือ คุ้มญาติ

5 นางยุพดี แก้ววิเชียร
6. นางวิมล จันทร์พฤกษ์
7. น.ส.วิไล โขมวรรณ
8. นางเสาวรีย์ วิเศษรัตน์
9. น.ส.อณุภา รภากรรื่นจิตร
10. นางอํานวย คุ้มคง
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตชุมชนวัดมโนรม
1. นางกัญวรรณ วิจิตรภาพ
2. นางขวัญใจ เกตุแก้ว
3. น.ส.จรวย โอวาท
4. นายเจริญ อินทวงศ์
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตชุมชนวัด
มโนรม
1. นายโอภาส สันฑาลุนัย (ร้านอั่งเปารองเท้า)
2. นายแวว ชัยรัตน์ (ร้านเวลโอแลต คิง)
3. นางยุพิน พิรักษา (ร้าน เดอะ คอนเนคชั่น คาเฟ่)
4. นายพงษ์ประพันธ์ ไม้จันดี (ร้าน หญิง ซาลอน)
5. น.ส.จิรภากร โนราช (ร้าน 3 ก บิวตี้)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี

(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนวัดมโนรม
1. น.ส. ดารากรณ์ ทัพโพธิ์

23. นายประพฤติ ไกรเจริญ

2. น.ส. พรรณี แซ่เล้า

24. นายสุรชัย ล่ามสมบัติ

3. นางพัชชาพลอย อ่ําแพวัฒน์

25. นายชัยยุทธ ขําบู่

4. นางประวินนา กลิ่นรุ่ง

26. น.ส. น้อง บุญเกิด

5. นายอุดมศักดิ์ สงวนชื่อ

27. นางอัมพา มุจนานนท์

6. น.ส. เจสซิก้า โลห์ร

28. น.ส. จรรยา นาอุบล

7. นายวิเศษ คงประเสริฐ

29. นายวรวุฒิ บุญมาฉาย

8. น.ส. ขนิษฐา เด่นเกิดผล

30. นางจิตลัดดา คําลือชา

9. นายรัญชน์พงศ์ ดีประเสริฐ

31. นางสุวรรณ์ มุ่งแฝงกลาง

10. นางทองสุข มงคล

32. นางทัศนี มุ่งหามณี

11. นางชนิสรน์ บัวชุม

33. นายยงยุทธ แย้มเยื้อน

12. นายศุภวิทย์ แก้วไกรสร

34. นายจิรัฏฐ์ ปั้นบํารุงสุข

13. นายอภิชาติ หาญณรงค์

35. นายวัชรพล หุ่นศรี

14. นายนภดล แซ่เจ็ง

36. น.ส. รินดา บุตรดี

15. นางมณร์ณะภา อินทปัจ

37. น.ส. ลํายอง ฮวบตั๊น

16. นางอังคนา สายน้ําเย็น

38. นายวิจักขน์ คงเมือง

17. นายอภิชัย สุพระจันทร์

39. น.ส. ปุนรดา สีสะออน

18. นางวราภรณ์ ทศานนท์

40. นายสมบูรณ์ เพิ่มพูน

19. นางธนกร รวยภิรมย์

41. นางตวงรัตน์ ยลประสาร

20. นางนิชานันท์ บุญช่วย

42. นายศิริชยั คูณทวี

21. นายศิริพล พันธุ์พฤกษ์

43. น.ส. สิริรตั น์ โพธิ์โชติ

22. นายชัยวัฒน์ แพทย์ไชยวงศ์

44. น.ส. วรรณศรี วสุวัชร

45. นางบลาลี มาตรา

68. นายกนก กระจ่างแจ้ง

46. นายถนอม ทีแสงแดง

69. น.ส. ศิริรตั น์ กฤษณะภูมิ

47. นายประสิทธิ์ เจี้ยงรักษา

70. นายทรงวุฒิ กฤษณะภูมิ

48. นายเอกไชย สีม่วง

71. นายพิสาน ถนอมรอด

49. น.ส. รุ่งฤดี ศรีสงคราม

72. นายฐิติวัฒน์ ชื่นวัฒนมงคล

50. นายประยุทธ์ เบ็ญจะวรณ์

73. นายชูเกียรติ วะรับ

51. นายบัณฑิต พรมสมบูรณ์

74. นายศักดิ์ นาคอุดม

52. น.ส. วิภาพร อุบลแย้ม

75. น.ส. วชิรา ยิ้มเกื้อ

53. น.ส. จิตมาส วันจันทร์

76. นางพรรณธิภา เต็มฤกษ์ขจร

54. นายวิวัฒ จันทะมุงคุณ

77. นางสุมาลี โต้เศรษฐี

55. นางสุพรรษา ธัญญเจริญ

78. นายขุน ชาวสวนแตง

56. น.ส. กัญญาภัทร นันตา

79. น.ส. อรุโณทัย บัววงษ์

57. น.ส. วรรณพร ส่งเชิ้อ

80. นายมารุต ชะอุม

58. นายจักรวาล เทพมณี

81. น.ส. อุดมพร เจตวิเศษไพศาล

59. น.ส. ณัฏฐ์ฑิภา บุญชู

82. นายอภิชัย ชูสาลี

60. นายสัญญา แก้วใส

83. น.ส. พัชรินทร์ พันคง

61. น.ส. ลําเทียน หล่าโพนทัน

84. น.ส. กุลรวี ตั้งสุจริตชัยกุล

62. นางวาสนา ชื่นเจริญ

85. นายสุเชษฐ์ สิงหะวาระ

63. นายประสงค์ มาน้อย

86. นายศักดิส์ ิทธิ์ จันทร์มณี

64. ว่าที่ ร.ต. หญิงนิตติญาสิงหราช

87. นางสรรัตน์ โอชารส

65. นายดลจิตร แก้วใส

88. นางวัชรี สินทรัพย์

66. นายอัยการ เนตรสว่าง

89. นายสิทธิชัย ธัญลวะณิชย์

67. น.ส. สมขวัญ คุม้ คง

90. นางวารุณี ฮาร์ดี้

91. นางนงลักษณ์ ทับทิม

114. นายชาญวัศ ดรุนัยธร

92. น.ส. วันเพ็ญ ทิมเขียว

115. นายสํารวม มะก้านตง

93. นางบุญเรือน เกตุสาลี

116. นายท่อย กลั่นเกลี้ยง

94. นางวารี เชื้อคําเพ็ง

117. นางสมคิด พุดเสี่ยง

95. นางสมลักษณ์ พิมพ์จนั ทร์

118. น.ส. ณัฏฐานัน ทานนท์

96. นายสิริชยั เรืองขจร

119. น.ส กิตติยา ชาวนา

97. นางสมสิน สิทธิศรี

120. นายเชลย แฟ้มคลองขอม

98. น.ส. อรพินท์ คุม้ คง

121. นายยงยุทธ สุจริตภักดีวงศ์

99. น.ส. วรรณนิสา มามูล

122. นางรัตนา ภักตร์กระจ่าง

100. น.ส. สุภาภรณ์ หุบกระโทก

123. น.ส. มณนภา แฟ้มคลองขอม

101. นายชราวุธ ลําไย

124.นางละเมียด ทองใบ

102. นายนพกร เกาะเหมือน

125. น.ส. มานพ แตงไทย

103. น.ส. อรอนงค์ หุ่นศรี

126. นางอํานวย ฮ่วมกี่

104. นายธนภัทร แก้วใส

127. นายวิชัย บุญรัตน์

105. นางวาสนา รินด์ไฟลช์

128. นายเฉลิมวุฒิ เทียนทอง

106. นายณัฐชัย ทับสุข

129. น.ส. อะรวี กลิ่นสุคนธ์

107. นายกังวาลย์ บัวเคล้า

130. น.ส. จรัสศรี คําหาญ

108. นายสุรกั ษ์ พยัคเจริญ

131. นางลําภู กลิ่นสุคนธ์

109. น.ส. จันทรา จงสมัย

132. นายพงษ์ทอง จันทร์พฤกษ์

110. น.ส. รวิวรรณ นิยมสํารวจ

133. นายโสภณ ประสงค์งิ้ว

111. นายมานพ พุทธตรัส

134. นายดํารงศักดิ์ วรรณสิทธิ์

112. น.ส. แดง พึ่งจรูญ

135. นายสุภสิทธิ์ บุษราคัม

113. น.ส. พิยดา พุทธตรัส

136. นายปรีชา ภู่เงิน

137. น.ส. มณีวรรณ แพทอง

150. นายธนวัฒน์ สุขอุดม

138. น.ส. จิราภรณ์ เนตรสว่าง

151. นายประวัติ กันสืบสาย

139. น.ส. เพ็ญศิริ มหัธธัญญวาณิชย์

152. นายพิญญา ฮวดเฮง

140. นายอนันป์สิทธิ์ ขวัญเมืองบงกช

153. น.ส. กันยรัตน์ บวรพิบูลย์

141. นางกัญญาภัทร แสนทวีสุข

154. นายกิตติกร เหิบขุนทด

142. น.ส. ภิญห์ครุฑา มันตาภรณ์

155. นายอนุชา วงษ์สว่าง

143. น.ส. จิดาภา อวยพร

156. น.ส. ชลธิชา หอมเย็น

144. นายเกรียงศักดิ์ พุทธตรัส

157. นายธนวัต ฮวบนรินทร์

145. น.ส. ปภาวี กตัญวิญญู

158. นายธนัทธร วงษ์สว่าง

146. นายณัฐวุฒิ หุ่นศรี

159. นางพะเยาว์ ณรงค์เปลี่ยน

147. นายประพจน์ ถนอมรอด

160. นางสีแพร ระบกเวีย

148. น.ส. สารภี ภูสีฤทธิ์

161. น.ส. ธัญวรรณ ใจทับทิม

149. นายสมภพ ชัชวงษ์

162. นางเยาว์ณา แสงเลิศล้ํา

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนวัดมโนรม จํานวน 227 คน

