รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 4
ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
1. นายบุญเรือน มุ่งหามณี
2. นายสุเทพ พึ่งกลั่น
3. นายวิธิณัฏฐ์ มงคลสวัสดิ์
4. นายอนันต์ ใจประสงค์
5. นายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุล
6. นายโศภณ พรวัฒนา
(๒) ประธานชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
- นายสมพงษ์ กล่อมบรรจง
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านหนองคล้าใหม่
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านหนองคล้าใหม่
- ไม่มี
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
1. นายแสนยานุภาพ บุรีหลง
2. นางณิชกุล พูลน้อย

3. นายเสน่ห์ คล้ายเพชร
4. น.ส.ไอรดา ขวัญน้อม
5. นางอุทัย ญาณประสพ
6. นายกําธร สร้อยฟ้า
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
1. นางอัมพร ปลื้มจิตร
2. นางสุนทร ใจมั่น
3. นายถนอม ใจมั่น
4. นางเสมอ เอี่ยมหน่อ
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
1. นายเป็ง ใจชื่น
2. นายยุท เพ็ชรรัตน์
3. นางขวัญตา พุฒซ้อน
4. นางวิลาวัลย์ เลิศวิไล
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
1. น.ส. กนกวรรณ บุญสังข์
2. นางขวัญตา คําทอง
3. น.ส. เตือนใจ สวนรักษา
4. นายเทิดชัย พงษ์ศิริ
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
- ไม่มี

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
1. นายเทอดชัย พงษ์ศิริ
2. นางเสมอ เอี่ยมหน่อ
3. น.ส. วันดี บุญสังข์
4. นางรัตนา กล่อมบรรจง
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
- ไม่มี
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สงู อายุในชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
1. นางเฉลิม พุมมา
2. นายบัวทอง ขวัญน้อม
3. นายพิสันต์ เผือกสอาด
4. นายเล็ก ปลื้มจิตร
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านหนองคล้าใหม่
1. น.ส.จิรฎา ชื่นแสงเนตร (ร้านศูนย์ประกอบแว่นสุขเจริญ)
2. นายสนาม สุขประสิทธิ์ (ร้านเจ๊ยงค์ 108)
3. นายพิศาล อยู่ผล (ร้านเด็กโบราณ)
4. นายทวีศักดิ์ แก้วใส (ร้านข้าวสารแหลมฉบัง)
5. น.ส.อุศณาย์ เรืองสุข (ร้านมารวยทรัพย์เจริญ)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
1. นายสมัชชา วิญญาสุข

21. นางธิภาพร สร้อยคําดี

2. นายสุวรรณ เสือเอี่ยม

22. นางสาวปวีณา คําชา

3. นางชตารัก แสนปุต

23. นายสังข์ บัวดี

4. นางสมจิตร์ โบศรี

24. นายอิทธิชัย คูจิระประเสริฐ

5. นายบัญญัติ เทศซ้อน

25. นางสาวสมจิตร เดือนขาว

6. นางพลอย บุญพิทักษ์

26. นางสุปรีดา หุตะมาน

7. นายรัฐกิตติ์ แววปัญญาศิลป์

27. นางสาวหญิงสุรีย์ วรรณวงค์

8. นายชูชาติ แจ้งสว่าง

28. นางญาตาวี สานิง

9. นายจักรินทร์ แจ่มแจ้ง

29. นายสุทธิพงษ์ อ้นนา

10. นางสาวสายสุดา สันติวิริยธาดา

30. นางสาวชูศรี สุขประสิทธิ์

11. นางธัญญลักษณ์ ไทรศรีคํา

31. นางปรียาภรณ์ สุขประสิทธิ์

12. นายมารุต คมกริส

32. นางอรุณี คุ้มคง

13. นางรัชนีวรรณ เอิร์บ

33. นายบุญช่วย แสงผึ้ง

14. นายเกียรติศักดิ์ เชื้อเฉลิม

34. นายบุญธรรม โต่นวุธ

15. นางสุดใจ จิตรถิ่น

35. นางขวัญอ่อน มุ่งหามณี

16. นายมาโนชย์ สุขเจริญ

36. นางสาวบุศรินทร์ นาคสมบูรณ์

17. นางสาวสิริวิมล แก้วคง

37. นายวุฒพิ งษ์ รุ่งเกลี้ยง

18. นางสาวเยาวนาต วิญญาสุข

38. นางสาวสิมาน อ่อนตานา

19. นายพิพัฒน์ แท่นทอง

39. นายกนกศักดิ์ ใจแจ่ม

20. นางสาวสุทิน คําโสภา

40. นางสาวมณีรัตน์ พรวัฒนา

41. นายกฤษณพล ผาสุก

56. นายธนิศร เจริญ

42. นายภัทรชัย เสรีปิยะกุล

57. นายพงษธร นาคสมบูรณ์

43. นางนงค์นาท สุรกุล

58. นางตุ๊กตา อร่ามสุวรรณ

44. นางสาวหัทยา จิรากูลสวัสดิ์

59. นางเคียม จันทร์เรือง

45. นางสุมลรัตน์ ศิริลพ

60. นางสาวลัดดา สอนธิราช

46. นายชิน ทองขํา

61. นางสาววิภาวดี สืบสุนทร

47. นายธีรศักดิ์ มุ่งหามณี

62. นางสาวภาวิณี วรรณทอง

48. นายพอน พรวัฒนา

63. นายอัศวิน เสือชื้น

49. นางคูณดี นิยมเดช

64. นายสุพจน์ ภู่เพ็ชร์

50. นางสุขุมาลย์ เจริญสินธุ์

65. นางเย็นตา รัตนวิชัย

51. นางสาวภาวิกา ภู่บุญราช

66. นายบุญเชิด บุญสังข์

52. นายวิเชียร โฉมศรี

67. นายชัยวัฒน์ ทิมเขียว

53. นางสาวสุรีรัตน์ ชาวโพธิ์สระ

68. นางสําราญ บาพิมาย

54. นางสาวจุลีรัตน์ สุวรรณไตร

69. นางสําอาง ผิวงาม

55. นางสาวเย็นจิต บุญธรรม
- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ จํานวน 109 คน

