รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต 1
ชุมชนบ้านนาเก่า
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งในชุมชนบ้านนาเก่า
1. น.ส.อัมพิกา เซียสวัสดิ์
2. นายจตุพร บุญชอบ
3. นายพนม วัฒนวิเชียร
4. น.ส.เนาวรัตน์ ตั๊นธรารักษ์
5. นายสมยศ เฉียวกุล
6. นายจิตติ เลิศพัฒนาไพบูรณ์
(๒) ประธานชุมชนในชุมชนบ้านนาเก่า
- นายณฐกร จันทร์ทรัพย์
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านนาเก่า
- ไม่มี
(๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
บ้านนาเก่า
- นางสาวอัมพร บํารุงผล ( ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) )
- นายทรรศนะ บุญขวัญ (ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง)
(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนบ้านนาเก่า
1. นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ (ผูอ้ ํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง)
2. นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล (ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4)
3. ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จําเนียร (ผู้อํานวยการการท่าเรือแหลมฉบัง)

4. หัวหน้าที่ทาํ การไปรษณีย์แหลมฉบัง
5. นายปรีชา จรเณร (ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)
(๖) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตชุมชนบ้านนาเก่า
1. นายสมศักดิ์ ถนอมรอด
2. น.ส.อรวรรณ หอมกรุ่น
3. นายเอกชัย จวรรณะ
4. นางสาวสุณี โขมพัตร
5 นางวาสนา กฤษณะภูติ
6. นางสุวรรณ์ อุบล
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) ในเขตชุมชนบ้านนาเก่า
- นายสุทิน หอมกรุ่น
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตชุมชนชุมชนบ้านนาเก่า
1. นายอุดม นามประโคน
2. นายจําเริญ อยู่สุข
3. นายวาสนา จําปาดี
4. นางจารุณี ทองแสงกล้า
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในเขตชุมชนบ้านนาเก่า
1. นางนลินทิพย์ วรกาณต์เสกข์
2. น.ส.ศรีประภา รอดฉ่ํา
3. น.ส.ขวัญใจ ถนอมรอด
4. น.ส.นภัสนันท์ ปราบภัย

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในเขตชุมชนบ้านนาเก่า
1. นางจํารัส หอมกรุ่น
2. นางสําลี หอมกรุ่น
3. นางซุน อยูส่ ุข
4. นางลออ ปราโมทย์
5 นางชลอ อยู่สุข
6. นางสมพร พงษ์พนัส
7. นางกรรณิการ์ ช่างไม้
8. นางสุภาวรรณ ปานทะเล
9. นางธนพร จันทร์ทอง
10. น.ส.วรรณิศา บุญเซ่ง
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน ในชุมชนบ้านนาเก่า
1. น.ส.สมร อยู่สุข
2. นางฉลอม เสือดอนกลอย
3. นายสมศักดิ์ หอมกลุ่น
4. น.ส.ยุพิน บุญเซ่ง
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
ในชุมชนบ้านนาเก่า
1. น.ส.บุญส่ง อยู่สุข
2. น.ส.ประกิจ ถนอมรอด
3. นางประจบ อารีย์
4. นางสวรินทร์ กุลเทศ

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตชุมชนบ้านนาเก่า
1. นางจําลอง แสนสนิท
2. นางทวาย โขมพัตร์
3. นางสงวน ทิมแสง
4. น.ส.อรชร สําแดงเดช
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตชุมชน
บ้านนาเก่า
1. นายศิริพงษ์ เหง้าสีหา (ร้านขายของชํา)
2. นางนิภา ดาราฉาย (ร้านอาหารนิภา)
3. น.ส.ชื่นขวัญ เมฆวิลัย (ร้านขายของชํา)
4. นายนุกูล พร้อมเพรียง (ร้านโมบายช็อป)
5. น.ส.อัญชลี มงคลสวัสดิ์ (ร้านสาวสวยซาลอน)
(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน
1. นายอธิวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ จาก ptv ศรีราชา
2. นายปภิณวิช ศรีสรวล จาก ptv แหลมฉบัง
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ไม่มี
(๑๗) ประชากรที่มีสทิ ธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕ ในเขตชุมชนบ้านนาเก่า
1. นางสาวสํารวย ฉายสังข์

6. นายเอกชัย จวรรณะ

2. นางสาวสุดาวรรณ ทองทิตย์เจริญ

7. นางสาวยุพิน บุญเซ่ง

3. นายสมบูรณ์ พูนสวัสดิ์

8. นางพรพิมล โขมพัฒน์

4. นางสาวรําพึง ตันลิ้ม

9. นางบุญส่ง ศิลปะมงคล

5. นายอธิพงษ์ อยู่สุข

10. นางสาวงามทรัพย์ วงศ์ลีลาตระการ

11. นายธิติวุฒิ ศิริจัด

20. นายศุภชัย มะกรูดอินทร์

12. นางนลินทิพย์ วรกาณต์เสกข์

21. นายกฤษดา ฉัตรเงิน

13. นายเชาวฤทธิ์ ลาหนองแคน

22. นายฌานกุณช์ แสวงหาทรัพย์

14. นายขจรศักดิ์ แสงจ้า

23. นายทวีศกั ดิ์ อารีย์

15. นายกวี พงษ์พนัส

24. นายอํานาจ หอมกรุ่น

16. นางฉลอม เสือดอนกลอย

25. นางสุวัช อยู่สุข

17. นายศิริภมู ิ ช่างไม้

26. นายรัตนชัย หาญมนตรี

18. นางประเทือง อุบล

27. นางสมจิตร ปราโมทย์

19. นายสุเนตร มุ่งหามณี
- สรุปจํานวนรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านนาเก่า จํานวน 85 คน

