รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 4
ชุมชนบ้านนาใหม่
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลชุมชนบ้านนาใหม่
1. นายบุญเรือน มุ่งหามณี
2. นายสุเทพ พึ่งกลั่น
3. นายวิธิณัฏฐ์ มงคลสวัสดิ์
4. นายอนันต์ ใจประสงค์
5. นายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุล
6. นายโศภณ พรวัฒนา
(๒) ประธานชุมชนบ้านนาใหม่
- นายนันทชัย ชูสาลี
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านนาใหม่
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านนาใหม่
- ไม่มี
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านนาใหม่
- ไม่มี
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนบ้านนาใหม่
1. นายกมล นกอยู่
2. นางอรปภา โขมพัฒน์

3. นางถวิล ปราโมทย์
4. นางสาวสายชล ยอดสวาท
5. นายวีระ เข้มข้น
6. นางสุนีย์ หอมกรุ่น
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านนาใหม่
1. นางปราณี ทิมทอง
2. น.ส.สํารอง ปราโมทย์
3. นายมานะ คุ้มคง
4. นางสมนึก นวลศรี
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนบ้านนาใหม่
1. นายมควัน ทองสุข
2. นายดาวคะนอง แท่งตัน
3. นายธรรมพงษ์ ทรงโสภา
4. นายโสพิศ คงคาอินทร์
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนบ้านนาใหม่
1. นายวีระ เข้มข้น
2. นายถนอมพงษ์ หอมกรุ่น
3. นางสมหมาย หอมกรุ่น
4. น.ส. สายชล ยอดสวาท
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในชุมชนบ้านนาใหม่
1. นายโทน ชื่นดี
2. น.ส.โกสุม แสงแดง

3. น.ส.สมบัติ อยู่เย็น
4. นางกมล มาลีนันท์
5. นายรัชนี ทิมแสง
6. นายสมยศ นุชขํา
7. น.ส.ปาริชาติ บุญเช่ง
8. น.ส.ทอรุ้ง นุชเล็ก
9. นายณรงค์ ใจคง
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนบ้านนาใหม่
1. นางบังอร รักความสุข
2. นางจันทร์เพ็ญ มีเหม
3. นางสุดารัตน์ พยุหกฤษ
4. นายคมสันต์ เทวินรัมย์
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านนาใหม่
1. นางกิ่งแก้ว ใกล้อินทร์
2. น.ส.นิษฐ์ภรทิชา คงชุบ
3. นางบุญปลูก ปราโมทย์
4. นางสุนิสา รัตนวงศ์
5. น.ส.สุภาวรรณ ปานทะเล
6. น.ส.ฐิตาภรณ์ พลเยี่ยม
7. น.ส.ไพรัตน์ เชาวลิต
8. นางมทนา ใจคง
9. นางสมพิศ งามเลิศ

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในชุมชนบ้านนาใหม่
1. นางปราณี ทิมทอง
2. น.ส.ศรีเวียง งามประเสริฐ
3. นางสมควร แสงแดง
4. นายสมบูรณ์ หอมกรุ่น
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านนาใหม่
1. นายวรวิทย์ มณีโชติ (ร้าน I am แหลมฉบัง)
2. นายอรุณ สกุลนิยมมิตร (ร้านอรุณเพิ่มพูนทรัพย์)
3. น.ส.จรุวรรณ สุขศานต์ (ร้านอิสระ แอร์ แอนด์ เซอวิส)
4. นางรวิวรรณ พินิจอักษร (ร้านตลาดนัดรถยนต์มือสองแหลมฉบัง)
5. น.ส.พัชรินทร์ หงส์ภา (ร้านก๋วยเตี๋ยวธัญรส)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านนาใหม่
๑. นางลักษมี ไพศาลภักดี

๗. นายอนิรุตติ์ หอมกรุ่น

๒. นายราชัญ ชัยศรี

๘. นายวรพงษ์ ใกล้อินทร์

๓. นางสาวปุณยนุช อยู่เย็น

๙. นางสาววรรณศิริ ใกล้อินทร์

๔. นายเสถียร มาลีนันท์

๑๐. นายสนธยา ใจคง

๕. นานสมยศ นุชขํา

๑๑. นางสาววรรณศิริ ลาภยิ่ง

๖. นายสุนทร ลาภยิ่ง

๑๒. นางสาวสัตตบงกช ปานทะเล

๑๓. นายอุเทน ปานทะเล

๓๖. นางสาวไพลิน ปิ่นจันทร์

๑๔. นางสาวสุวิมล บํารุงศิลป์

๓๗. นางสาวภัทราพร ถมยา

๑๕. นายวีระ เข้มขัน

๓๘. นายปฐมพงศ์ ยอดสวาท

๑๖. นางสาวสํารวม ทิมแสง

๓๙. นางไพริน ชูสาลี

๑๗. นางสาวผุสดี สุขโขใจ

๔๐. นายนิธิ ดิลกนิมิต

๑๘. นางสาวปรียารัตน์ สุขสมบูรณ์

๔๑. นายนุกูล รักความสุข

๑๙. นางสาวฉลอม เข้มขัน

๔๒. นางสาวแสงเงิน พิศนอก

๒๐. นางสาวนิศารัตน์ ทิมแสง

๔๓. นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม

๒๑. นายเอกชัย เจริญสุข

๔๔. นางธัญนัช โพธิ์ขํา

๒๒. นางสาวชลธิชา แก้วเกิด

๔๕. นางสาวน้ําอ้อย กงไชยา

๒๓. นายสมเกียรติ แก้วงาม

๔๖. นายวุฒิศกั ดิ์ มลสิน

๒๔. นางพิจิตร มิตรประเสริฐ

๔๗. นางสาวศิริวิมล เสวิสิทธิ์

๒๕. นางสาวนิลวัลย์ พุ่มพวง

๔๘. นายฉลาด จันทะเลิศ

๒๖. นายประณต บุญกลอย

๔๙. นางอัญชลี ดาบเพ็ชรธิกรณ์

๒๗. นายโกวิท ชูสาลี

๕๐. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ

๒๘. นายพัฒน์ มีเหม

๕๑. นางสาวนารินทร์ ทาหาร

๒๙. นางสมนึก นวลศรี

๕๒. นายอิสระพงษ์ วงศ์ดี

๓๐. นางนันทิตา มานะต่อ

๕๓. นางสาวพรพิมล ภูสีเงิน

๓๑. นายอภิสิทธิ์ อินทร์เถื่อน

๕๔. นายสงคาร ชัยยนต์

๓๒. นางกันต์กวี บํารุงทอง

๕๕. นายบุญนํา มีเงิน

๓๓. นายธนา ทิมพิทักษ์

๕๖. นายสง่า คล้ายเดช

๓๔. นายพีรพล สุรงกุล

๕๗. นางสาวอําภา เหลื่อมทองหลาง

๓๕. นางสําเนียง อินทร์เถื่อน

๕๘. นายสิทธิพงษ์ พลอยสารี

๕๙. นายวัฒนา โพธิ์ศรี

๘๐. นางสาวนันท์นภัส แก้วใส

๖๐. นางมาลัย ชูอาวุธ

๘๑. นางดวงกลม สุนิพันธ์

๖๑. นายนิพนธ์ ประเสริฐผล

๘๒. นางสาวอภิชชา พิมพ์เดช

๖๒. นายปรีชา คุนาคม

๘๓. นางปาริชาติ สุทาวัน

๖๓. นายวิวัฒน์ ลบศรี

๘๔. นางสาวปุณยาพร รอดนิล

๖๔. นางอรอนงค์ รื่นรวย

๘๕. นางสาวพรทิพย์ โสประดิษฐ์

๖๕. นายสุชาติ สุริเจย์

๘๖. นายคงศักดิ์ พิมสร้อย

๖๖. นายพรเทพ เปลี่ยนศรี

๘๗. นายนิกร หนูนิ่ม

๖๗. นายกิตติ ไชยโกฏ

๘๘. นายอุทัย มงคลทิพย์

๖๘. นางวลัยพร ลัดลอย

๘๙. นางสาวพิสมัย พรมโย

๖๙. นายบุญเรือง จูมจันทร์

๙๐. นายธนพล เปรมพลอย

๗๐. นายวิโรจน์ งามขํา

๙๑. นายไมตรี สาอุด

๗๑. นายสมัย วิมานทอง

๙๒. นางสาวพัชรี บุตรจํารวญ

๗๒. นายภานุวัฒน์ สิ่วไธสง

๙๓. นายเกรียงศักดิ์ แซ่โล้ว

๗๓. นางสงค์เดือน สันตวงค์

๙๔. นายอาวุฒิ แสงย้อย

๗๔. นางเกรียงไกร จําแนกทาน

๙๕. นางสาววัชรี เสาร์ทอง

๗๕. นางดาวรุ่ง เอี่ยมอรุณ

๙๖. นายปิยณัฐฉาไธสง

๗๖. นางนงลักษณ์ กวมทรัพย์

๙๗. นายปิยะพงษ์ บุญล้ํา

๗๗. นางวัชราภรณ์ ภูทะระ

๙๘. นายขจรศักดิ์ วงศ์ผา

๗๘. นายคม ซื่อสัตย์

๙๙. นายสังเวียน นาถมทอง

๗๙. นายธีรสิทธิ์ มลทวีไพศาล

๑๐๐. นายยุทธนา สุริกาล

- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านนาใหม่ จํานวน 160 คน

