รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 4
ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลในเขตชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
1. นายบุญเรือน มุ่งหามณี
2. นายสุเทพ พึ่งกลั่น
3. นายวิธิณัฏฐ์ มงคลสวัสดิ์
4. นายอนันต์ ใจประสงค์
5. นายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุล
6. นายโศภณ พรวัฒนา
(๒) ประธานชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
- นายประวิก ทองปาน
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านหนองคล้าเก่า
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านหนองคล้าเก่า
- นายสามารถ สอดทรัพย์ (ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองคล้า)
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
1. นางใบ กล้าหาญ
2. นายโกศล กรรเจียก

3. นางวิไล เอี่ยมสะอาด
4. นางวรรณา ญาณวรุตม์สกุล
5. น.ส.อรจิรา แจ้งสว่าง
6. นางนงค์นาท สุรกุล
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
1. น.ส.อภิญญา วิญญาสุข
2. นางสมบูรณ์ เทศซ้อน
3. นางเพ็ญศรี ศรสถิต
4. น.ส.สมปอง รุ่งเกลี้ยง
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
1. นายยงยุทธ แสงทอง
2. นายมนตรี เกตุสาลี
3. นางแสงจันทร์ ก้านเงิน
4. นางอุลัย อู่ประไพ
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
1. นายชํานาญ ศรสถิต
2. นางอุบล ศรสถิต
3. นางกัญญา สําเภาทอง
4. นางจินตนา จิระนานนท์
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
1. นางรําเพย บุญพิทักษ์
2. นายบุญถม พะสุนี

3. นายอํานวย ภักดี
4. นางจิตรา ทับทิมศรี
5. นางชนาภา ครองทองสี
6. นายสุทิน รวมขุนทด
7. น.ส.สุณี เสีย้ วสกุล
8. นายโชคดี วรรณอุดม
9. น.ส.ละเอียด พนมรัตน์
10. นายหนึ่ง กลั่นกล้า
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
1. นางสุมาลี ประทุมศรี
2. นางมนัสดา ปิ่นเจริญ
3. นายวินัย แย้มสุข
4. นายทองซุน เกียรติชัยภูมิ
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
1. น.ส.รําพึง พรวัฒนา
2. นางทัศนี วิญญาสุข
3. นางสานิต คงประเสริฐ
4. นางพิกุล ศรสถิต
5. นางรินทร์ฐกิ านต์ ประกอบธรรม
6. นางอรัญญา ขอนทอง
7. นายจรุญ พุทธสอน
8. น.ส.เพ็ญศรี ลิ้มรั้ว

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
1. นางกฤษณา วิญญาสุข
2. นางจินตนา ติระนานนท์
3. นางฉวย ศรสถิต
4. นางซุน ใกล้อินทร์
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านหนองคล้าเก่า
1. น.ส.สุชิน รักความสุข (ร้านรักความสุข)
2. นางอมรรัตน์ เหล่าเจริญ (ร้านอมร)
3. น.ส.เบญจรัตน์ เทียบแสง (ร้านเบญบิวตี้)
4. นางทิพย์ภาภรณ์ สังข์ทิพย์ (ร้านสินทวี ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอวิส)
5. นายอรรถพล คิดหาทอง (ร้านไทยแลนด์ อิเล็กทริค)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
๑. นางอ่อนตา ศรีดี

๖. นายโกวิท กลั่นเกล้า

๒. นายศักดิ์ดา ฤทธิ์ขันธ์

๗. นางสาวนันฑนา นันไธสง

๓. นายมณีรัตน์ อุฑาหงษ์

๘. นางสาวปริยากร สัมฤทธิผ์ ล

๔. นางสมพร แซ่เตียว

๙. นายบุญช่วย จูจอมพล

๕. นางนงเยาว์ อาริน

๑๐. นายไพศาล ต้นสาย

๑๑. นางสาวณิชนันทน์ ริดโต

๓๔. นางสมศรี พลายแก้ว

๑๒. นางวิลัย ทองคํา

๓๕. นายสาโรจน์ คงประเสริฐ

๑๓. นางสาวฑาราฏา จิตรถิ่น

๓๖. นางสาวอรจิรา แจ้งสว่าง

๑๔. นางสาวทองเต็ม พิชํานาญ

๓๗. นางสาวประสพชัย รุ่งสว่าง

๑๕. นางปิยวรรณ นาไชยโย

๓๘. นายจักรพงษ์ แซ่แต้

๑๖. นายณัฐพงษ์ สิทธิธัญญกิจ

๓๙. นางสาวธิดารัตน์ คําทา

๑๗. นายผดุงศักดิ์ คําใสขาว

๔๐. นางสาวเพชร เมืองใหม่

๑๘. นางสาวกนกกร ทิมศรี

๔๑. นายณัฐพล สวัสดี

๑๙. นางสาวโสภาพรรณ มาฆะ

๔๒. นางทองใส ศรสถิต

๒๐. นางสาวเอื้อมเดือน วิญญาสุข

๔๓. นางเล้ง มุ่งหามณี

๒๑. นางสาวอุดร ขานหยู

๔๔. นางสาวขนิษฐา วิญญาสุข

๒๒. นายศรัณย์ หลักชัย

๔๕. นางสาวลัดดาวัลย์ สวัสดิพุตซา

๒๓. นางสาววันดี ใกล้อินทร์

๔๖. นายนที บุญเรือน

๒๔. นายจรัญ ทะนุ

๔๗. นายพจน์ชลิษฐ์ธัญญกิจ

๒๕. นางวิภารัตน์ เกตุสาลี

๔๘. นายสุวิจกั ขณ์ นนท์มหา

๒๖. นางสาวฐิตาภา วรรณศรีภูมิ

๔๙. นายพิทยา พงษ์สุวินัย

๒๗. นางสาวณัฐกุล วิญญาสุข

๕๐. นายสุรศักดิ์ แสงกล้า

๒๘. นายธนดล สังข์ทอง

๕๑. นางสาวรีรัตน์ ตั้งวารี

๒๙. นายวรพงษ์ เอี่ยมสะอาด

๕๒. นางสาวภิญญาพัชญ์ เจริญศึกษา

๓๐. นางอมรินทร์ สังข์แก้ว

๕๓. นางสุชาดา อินเมฆ

๓๑. นางณภัทรภร เจริญสุข

๕๔. นางทรรศนันทน์ บุญพิทักษ์

๓๒. นายนาวิน บุญพิทกั ษ์

๕๕. นายจําเนียร พรมคํา

๓๓. นางสาวชิน ศรสถิต

๕๖. นายอุดร วรรณสุด

๕๗. นายบุญยัง กลมเกลี้ยง

๘๐. นางสาวจุฑาทิพย์ นามชารี

๕๘. นายชํานาญ บุญนาค

๘๑. นางสุดารัตน์ แท่งทอง

๕๙. นางสาวปนัดดา ปะสิ่งชอบ

๘๒. นายสามารถ ไพรบึง

๖๐. นายวิษณุ สุภาภรณ์

๘๓. นางประชวน อ่อนตา

๖๑. นายชยางกูร อุ่นผาง

๘๔. นายชัชวาล วรรณโนมัย

๖๒. นายสนธยา บัวคํา

๘๕. นางสาวเกวลี ผิวละเอียด

๖๓. นายศักดิส์ มัย ไชโยรักษ์

๘๖. นางสาวสมปรารถนา ทองปาน

๖๔. นายชยพล ถนอมแนบ

๘๗. นางสาวอภิญญา ทองปาน

๖๕. นายเพิ่มศักดิ์ บุตรทจี

๘๘. นายอดิศักดิ์ ผิวขัวเรียง

๖๖. นางสาวภชสร เทพสมบูรณ์

๘๙. นายธนพล กรรเจียก

๖๗. นายคําหล้า แก้วพรม

๙๐. นายประพนธ์ ประชุมสาย

๖๘. นายปิยะณั ฐอินทโชติ

๙๑. นายเมธิชัย ชัยสงคราม

๖๙. นางสาวประทุม คําวินัย

๙๒. นางยุพนิ เกื้อสําราญกุล

๗๐. นางสมศรี สะการัญต์

๙๓. นายชัชวาลย์ แก้วนิมิต

๗๑. นายบุญธรรม มีลาภ

๙๔. นายนิทัศน์ สุขเจริญ

๗๒. นายสํารวย จันทร์ทรง

๙๕. นางสาวคํานวณ พิมพ์งาม

๗๓. นายธนาธิปแชงขุนทด

๙๖. นางวีรยา พุ่มเพชร

๗๔. นายธวัชชัย สวัสดิ์กลาง

๙๗. นายบุญธรรม อยูส่ ุข

๗๕. นางสาวธัญยธรณ์ พรจิรประดิษฐ์

๙๘. นายอุทัย ทองพันชั่ง

๗๖. นายสําเริง แท่นทอง

๙๙. นายชาตรี หยงหนู

๗๗. นางสาวนงเยาวว์ แหลมหลัก

๑๐๐. นางสาวอมรินทร์ อินทร์แปลง

๗๘. นางสาวจันทร์ฉาย มูลตรี

๑๐๑. นางาสาวศรัญญา พูนท่าหว้า

๗๙. นายมรกต คชราช

๑๐๒. นางสาวละไม คะสาราช

๑๐๓. นางสาวพิกุล ค้ําจุน

๑๐๗. นายสันติ สมีเพชร

๑๐๔. นางสาวนภัสภร แท่นทอง

๑๐๘. นางสาวจารุวรรณ เครื่องต้น

๑๐๕. นางพรทิพย์ แตงทับทิม

๑๐๙. นางสาวพัฒนา คงประเสริฐ

๑๐๖. นางสาวสกาวเดือน หิริโอ

๑๑๐. นางสาวประไพ จันทร์บํารุง

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า จํานวน 169 คน

