รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 4
ชุมชนบ้านหนองมะนาว
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลในเขตชุมชนบ้านหนองมะนาว
1. นายบุญเรือน มุ่งหามณี
2. นายสุเทพ พึ่งกลั่น
3. นายวิธิณัฏฐ์ มงคลสวัสดิ์
4. นายอนันต์ ใจประสงค์
5. นายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุล
6. นายโศภณ พรวัฒนา
(๒) ประธานชุมชนบ้านหนองมะนาว
- นายวัชรินทร์ เกื้อกูลธรรมกุล
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านหนองมะนาว
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านหนองมะนาว
- นายวิชาญ ทองดา (ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม)
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านหนองมะนาว
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านหนองมะนาว
1. นายชลิต์ ทองขาว
2. น.ส.สุภาพร เฉื่อยรัมย์

3. นายปัญญา บํารุงศิลป์
4. นางวรรณา อยู่ยง
5. นางบุญญิสา อิ่มชุ่ม
6. นางวรรณา ออกผล
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านหนองมะนาว
1. นางอุษา ทองคํา
2. นางวงเดือน ครุธศุข
3. นายไพรัช บุญลิ้ม
4. นางสายหยุด เพิ่มพูล
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านหนองมะนาว
1. นายสมชาย ประเสริฐศรี
2. นายสมบูรณ์ ไข่ยาวัณร์
3. นายสุรศักดิ์ บัวโทน
4. นายวชิร ปัญญาวีระชน
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านหนองมะนาว
1. นายหมอก มีราคา
2. น.ส.ยุวันดา มีราคา
3. นางมนกาญจน์ ขาวเจริญ
4. นายประพจน์ เรืองสวัสดิ์
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนบ้านหนองมะนาว
1. นางยม เตียนศรี
2. นายสยาม เพ็ชรทองคํา

3. นายศรายุทธ ภักดี
4. นายไพรัตน์ หมุนเงิน
5. น.ส.กัณฑิมา สังข์มงคล
6. นางสงวน ม่วงอิน
7. นายยงยุทธ์ เทพเรียน
8. นายเฉลิมศักดิ์ จันทวะรี
9. นางปาณิศา อนุนาค
10. นายโยธารักษ์ โพธิสม
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านหนองมะนาว
1. นายจักริน ทองคํา
2. นางจารีรัตน์ เทพเรียน
3. นางจรินทิพย์ ภักดี
4. นางแสวง หันจรัส
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านหนองมะนาว
1. นางพรวิไล เจริญชัยเพชร
2. นางวนิดา มีราคา
3. นายสุรพล หอมแก้ว
4. นางจิราพร กุณะสม
5. นางสุพร แซ่อึ้ง
6. นายสมพร สุระชน
7. นายบพิตร มีหนองหว้า
8. นายจํารัส บุตรน้อย

9. นายสาโรจน์ เบาแรง
10. นายประหยัด ชื่นใจ
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองมะนาว
1. นางทรัพย์ ชูนวน
2. นายประคอง ทองคํา
3. น.ส.ไพรัตน์ ออกผล
4. นางละเมียด เอมชะอุ่ม
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตชุมชน
บ้านหนองมะนาว
1. นายสายหยุด นุชเล็ก (ร้านขาย หิน ดิน ทราย)
2. น.ส.นันท์นภัส ชุมพร (ร้านตรีธวัฒน์ไปรษณีย์)
3. นางมยุรี มาลาขาว (ร้านขายของชํา)
4. นายตรีธวัฒน์ เดชารัตน์ เตชานนท์ (ร้านตรีธวัฒน์ไปรษณีย์ 2)
5. นายกิตติ อุตรพรม (ร้านวริศราค้าวัสดุ)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านหนองมะนาว
1. น.ส. อมรรัตน์ วงศ์ก้อม

4. นายเชาวลิต วงษ์ไกร

2. นางชณาธิพ ใฝ่ใจ

5. นายชูชาติ ด้วงเคน

3. นายวิชิต สมศรี

6. นางอังคณา เรืองชัย

7. นายสมจิตร อนุนาค

30. นายอัมพร พิพัฒน์ทีฆวงศ์

8. นายสุรินทร์ ดําเอี่ยม

31. นายพุด บัวโทน

9. นางนภาพร หอมแก้ว

32. น.ส. วิจิตรา บุญคล้าย

10. นายสุทธิพงษ์ ขอบรูป

33. น.ส. สุขศิริ ผึ่งบางแก้ว

11. นายสุเทพ แซ่อึ้ง

34. นายพิเชษฐ์ สังข์แดง

12. น.ส.จันทร์จีรา เย็นศรี

35. น.ส. เมษิยา ภูพลผัน

13. นางมยุรี ยอดจิตร

36. นายนิรุต สมประสงค์

14. น.ส. พิมพ์นิภา กาศโอสถ

37. น.ส. วรรณศิกา ด้วงต่าย

15. น.ส.ละเอียด เงินวิเศษ

38. นายวรายุทธ แก้วปิ่นทอง

16. นางทิพาภรณ์ พลพิทักษ์

39. น.ส. จิรภัค ธาราศักดิ์

17. น.ส.พรลดา อยู่สบาย

40. นายอภิชาติ เหมมะรา

18. นายอนันต์ ประคองขวัญ

41. น.ส. สายจิตต์ สนธิสุวรรณ

19. นายศุภกร เงินวิเศษ

42. นายธวัชชัย ราสุวรรณ์

20. น.ส. สุรินทร์ แสงสุข

43. น.ส. มาลี พนาจาน

21. น.ส. รินดา ด้วงพิทักษ์

44. นายวันชัย อ่วมปลั่ง

22. นายทักษิณ พิทักษ์วศิน

45. นายไพฑูรย์ กาญจนสมจิต

23. นางเบญจา จันทะลับ

46. นายณัฐพงศ์ แก้วใจจง

24. นายอินตา สมบัติ

47. นายโกโบริ บัวโทน

25. น.ส.ชนัญญ์กาญจน์ พัชรสุขบรรจง

48. นายชนะ บัวโทน

26. น.ส.ลําดวน พรหมสิงห์

49. น.ส. สโรชา บัวโทน

27. นางสมนึก พรหมสิงห์

50. น.ส. รสสุคนธ์ อยู่ยง

28. นายบดินทร์ แก้วมณี

51. นางชนิดาภา สุริวาล

29. น.ส.ศิรินทิพย์ ศรีสวัสดิ์

52. นายไพรวัลย์ ขวัญเมือง

53. น.ส. ถนอม รังไสว

76. น.ส. ชลธิชา เฉย่อง

54. น.ส. ศิริพร ฉิมพานิช

77. นายศุภชัย หัสดี

55. น.ส. ปัทมา กระดาษ

78. นายวีรวัฒน์ทิพยอาสน์

56. นายปิยะ บํารุงศิลป์

79. น.ส. อัญชลี เทพเสนา

57. นายพิเชษฐ์เกตุเกล้า

80. น.ส. ปัทมา เกื้อหนุน

58. นายจเร จันทรมณี

81. นายธนบัตร ทูอาษา

59. นางชลธิชา นิตย์วัน

82. ว่าที่ ร.ต. วันถนอม เขียวภา

60. นายเอกพล ขุนคํา

83. นายบุญเลิศ ชาติภุกต์

61. น.ส. ภัคภร พูลหิรญ
ั

84. น.ส. อําภาพร โสมรักษ์

62. นายรัฐวุฒิ ชัยยา

85. น.ส. รุ่งฤทัย แก้วบุตรดี

63. นายเสฏฐนันท์ บํารุงศิลป์

86. นายวัทธิกร ฤทธิ์งาม

64. นายอําพล นิลสุข

87. น.ส. โสภา ชายเมฆ

65. น.ส. เสาวนีย์ บุญตา

88. นายเกริกเกียรติ ทิพฤาตรี

66. นายประพันธ์ นวลเดช

89. น.ส. จิรนันท์ แสนลือ

67. นายเดชศักดิ์ ปิ่นมณี

90. น.ส. ดวงตา กรัตกลาง

68. นายสัมฤทธิ์ ปริมาณ

91. น.ส. กัลย์รวี ปฐมพรธนโชติ

69. นายอารมณ์ แจ่มสว่าง

92. นายสุพิชัย วิจิตรภาพ

70. นางราตรี หมายหาทอง

93. นายชุมพล สองทอง

71. น.ส. รุ่งราตรี จันทินมาธร

94. นายสาทิพย์ บุญมี

72. น.ส. วรนิษฐา กลิ่นคง

95. น.ส. กัญญัชลาภรณ์ เจียรนัย

73. น.ส. นัยนา แสวงชัย

96. นายวิชิต ป้อมจันทร์

74. น.ส. สิรวิ รรณพูลเลิศ

97. น.ส. ปริศนา แก้วกาฬ

75. นายรัตนชัย รัตนมณี

98. ร.อ. วิชชุกร เจริญวงศ์ รน.

99. น.ส. วรรณา สามารถ

104. นายพิสุทธิ์ พูลผกา

100. นายมนตรี ไตรพรม

105. นายมานะ งามสงวน

101. นางพิกุล บุตษราคํา

106. น.ส. บุษยา นุชเล็ก

102. นายประสิทธิ์ ใจกุศล

107. นายนที ดอกนางแย้ม

103. นางทุเรียน มีราคา
- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านหนองมะนาว จํานวน 168 คน

