
สรุปรายช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุ   
(1) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  องค์กรพฒันาเอกชน และชมุชน (41 คน)  

ที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง /หน่วยงำน 
1 นางประเทือง  ชว่ยเกลีย้ง กรรมการ มลูนิธิโอกาส 
2 นายวสนัต์  หร่ีสมวงศ์ ผู้จดัการโครงการ มลูนิธิโอกาส 
3 นายบี  จลุพนัธ์ ผู้ชว่ยนกัพฒันาชมุชน อบต.บางโปรง จ.สมทุรปราการ 
4 นางธญัพร  กลอ่มฤทยั รองปลดั อบต.บางด้วน จ. สมทุรปราการ 
5 นายชยัพร  ทวีวงษ์ ชมรมเยาวชนนกัพฒันา  ต.โคกกรวด  จ.นครนายก 
6 นายยทุธดนยั  แจม่ศรี นายกเทศบาลต าบลเขาพระ จ.สพุรรณบรีุ 
7 นพ.ส าเริง  ศรีผดุผ่อง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลเขาพระ จ.สพุรรณบรีุ 
8 นายสรุยทุธ  รุทระกาญจน์ ผู้อ านวยการกองการศกึษา อบจ.อทุยัธานี 
9 นายเกรียงศกัดิ ์ วนัไชยธนวงศ์ รองนายกเทศมนตรี อบจ.เชียงราย  
10 นางอารีย์  ทาแกง เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน อบต.ทรายขาว จ.เชียงราย 
11 นายพฒันพงษ์  พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่  
12 นายวิทิต  โอฬาระวตัร นกัพฒันาชมุชน เทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่  
13 นางจฑุาธิป  อินทร์ช่ืน นกัวิชาการการศกึษา 5 อบต.รังนก  จ.พิจิตร 
14 นายปรีชา  อนรัุกษ์  รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงราย 
15 นางวรนชุ ไพรหิรัญ หวัหน้าฝ่ายบริการ กองสาธารณสขุ เทศบาลนครเชียงราย 
16 นางนยันา อินทจกัร์ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลนครเชียงราย 
17 นางสจุิตรา  เหลืองทอง รองปลดั เทศบาลต าบลปากแพรก จ.กาญจนบรีุ 
18 นางสาวพชรพร  เห็นประเสริฐ เจ้าพนกังาน สธ. 6 เทศบาลต าบลปากแพรก  
19 นายถนอมศกัดิ์  มากชมุโค นกับริหารงาน สธ. 6 เทศบาลต าบลหนองพลบั จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
20 นายอภิชาต ศริิอดุมเศรษฐ ประธานชมรมอยา่ลืมโพธาราม  
21 นายวินิต  นิรันต์พานิช รองประธานชมุชนรักษ์คลองบางพระ จ.ตราด 
22 นางสาวพิรยานนัท์ ช่อคง ผู้ประสานงาน มลูนิธิโอกาส 
23 นางสาวศศริิมล วิริยพงศ์ ผู้ประสานงาน มลูนิธิโอกาส 
24 นายกวี  ตนัสคุตานนท์  รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภเูก็ต 
25 นายสมัพนัธ์ คณูทวีลาภผล นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเลย จ.เลย 
26 นายกงัวาล  ครองยตุิ ภาคประชาชนชมุชน บ้านนาดี บ้านนาอดุม จ.หนองคาย 
27 นางสาววดี  บษุยา ผอ.กองสาธารณสขุ เทศบาลเมืองทา่ข้าม จ.สรุาษฎร์ธานี 



ที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง /หน่วยงำน 
28 นางจนัทร์จิรา  ชฉิูม หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลเมืองทา่ข้าม จ.สรุาษฎร์ธานี 
29 นายสมบตั ิ คุย่สวสัดิ ์ เทศบาลเมืองทา่ข้าม  จ.สรุาษฎร์ธานี 
30 นายชยัอนนัท์  สทุธิกลุ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกะทู้  จ.ภเูก็ต 
31 นายประสาน  ตนัตนิิตธิรรม เลขนกุารนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกะทู้  จ.ภเูก็ต 
32 นายอาณตัิ  ปังแลมาปเุลา รองนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลควนโดน จ.สตลู 
33 นายวฑุฒิเวช  เจียระนยั หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ เทศบาลต าบลควนโดน จ.สตลู 
34 นายปราโมทย์ บญุคมรัตน์ รองนายก อบต.ทา่เรือ จ.นครศรีธรรมราช 
35 นายวิโรจน์  หนแูก้ว ผู้ รับผิดชอบโครงการ อบต.ท่าเรือ  จ.นครศรีธรรมราช 
36 นายวิทยา  ดสิสระ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลสิเกา จ.ตรัง 
37 คณุรพา ผานิล นกัพฒันา  
38 คณุธวชัชยั  อินเทพ  ชมรมเยาวชนนกัพฒันา ต.โคกกรวด จ.นครนายก 
39 นางสาววทนัยา  พวงเพ็ชร นกัพฒันาชมุชน เทศบาลเมืองปทมุธานี 
40 นางสาวอาภากรณ์ สินาพนัธุ์ ผู้ประสานงานมลูนิธิโอกาส 
41 นายจีรวฒัน์  แสงจนัทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลวงักระแจะ  

 

(2) ชมรมจกัรยาน และเครือขา่ยผู้ใช้จกัรยานฯ  (22)  
ที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง/หน่วยงำน 
1 นายชมุพร  วฒันา ชมรมจกัรยานเพ่ือสขุภาพเทศบาลเมืองพนสันิคม จ.ชลบรีุ 
2 นายประยทุธ กาญจนางกรูพนัธ์ ชมรมจกัรยานเพ่ือสขุภาพเทศบาลเมืองพนสันิคม จ.ชลบรีุ 
3 นายวิบลูย์  แซจ่งึ ชมรมจกัรยานเพ่ือสขุภาพเทศบาลเมืองพนสันิคม จ.ชลบรีุ 
4 นายเจริญ  ประภสัสรกลุ ชมรมจกัรยานเพ่ือสขุภาพเทศบาลเมืองพนสันิคม จ.ชลบรีุ 
5 นางสาวเบญจรัตน์  จลุบษุปะ ชมรมจกัรยานเพ่ือสขุภาพเทศบาลเมืองพนสันิคม จ.ชลบรีุ 
6 นายวีรชยั กาญจนางกรูพนัธ์ ชมรมจกัรยานเพ่ือสขุภาพเทศบาลเมืองพนสันิคม  จ.ชลบรีุ 
7 นายสถาพร  สงัข์ศริิ ประธานเครือขา่ยเครือขา่ยอนรัุกษ์ วฒันธรรมไทยจีน จ.อทุยัธานี 
8 นายทรงศกัดิ์  แก้วมลู ประธานชมรมฯชมรมป่ันจกัรยานเพ่ือสขุภาพ ต.ไหลห่ิน จ.ล าปาง 
9 นางสาวเบญจวรรณ  ประทมุมงั ชมรมฯชมรมป่ันจกัรยานเพ่ือสขุภาพ ต.ไหลห่ิน จ.ล าปาง 
10 นายสวุรรณ  สิงห์แก้ว ชมรมจกัรยานเทศบาลเมือง ปากน า้สมทุรปราการ 
11 นายสนอง  ปลงปลืม้ ชมรมจกัรยานเทศบาลเมือง ปากน า้สมทุรปราการ 
12 นางจิตตมิา  มณี เครือข่ายผู้ใช้จกัรยาน จ.เชียงราย 



 

ที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง/หน่วยงำน 
13 นายพรเทพ  ดษิยบตุร ประธานชมรมจกัรยาน จ.กระบี่ชมรมจกัรยาน จ.กระบี่ 
14 นายกิต ิ ร่ืนอารมณ์ ชมรมจกัรยาน วดัสงัฆราชาวาส จ.สิงห์บรีุ 
15 นางนราทิพย์  ทองสขุ เครือข่ายผู้ใช้จกัรยานเทศบาลต าบลเขาพระ จ.สพุรรณบรีุ 
16 นายพิสิฐ  ชา่งผาสขุ เครือข่ายผู้ใช้จกัรยานเทศบาลต าบลเขาพระ จ.สพุรรณบรีุ 
17 นายสนอง อินทะรังษี เลขาเครือขา่ยชมรมฯ เครือข่าย ชมรมจกัรยาน จงัหวดัขอนแก่น 
18 นายสจัจา ขทุรานนท์ ประธานชมุชนคนใช้จกัรยานแหง่ชาต ิThaiNCC  
19 นายส าเริง  ชยับริุนทร์  เครือข่ายจกัรยานขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  
20 นางชมพนูชุ  บญุลุม่ ชมรมจกัรยานราชภฎัจอมบงึ  
21 นายอดุม  ทองสขุ เครือข่ายผู้ใช้จกัรยานเทศบาลต าบลเขาพระ จ.สพุรรณบรีุ 
22 นายชนศษิฎ์  ทรัพย์มนตรี ชมรมจกัรยานสพุรรณบรีุ   

 
 
(3) กลุม่อาจารย์ นกัวิชาการ และนกัวิจยั  (31)  
ที่ ช่ือ – สกุล หน่วยงำน 
1 อ.ดร.ประพฒัชนม์  จริยะพนัธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม ่
2 อาจารย์สชุาติ  พรหมขตัแิก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม ่
3 รศ.มธุรส  สวา่งบ ารุง คณะศลิปะศาสตร์  ม.แมโ่จ้ 
4 นายธวชัชยั  ดวงไทย โสตทศันศกึษาคณะศลิปะศาสตร์   ม.แมโ่จ้ 
5 ดร.พิชาภพ คนกาญจน์ ม.ศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 
6 ดร.ธนัยวิช  วิเชียรพนัธ์ ม.ศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 
7 คณุกสุมุา  ถาวร ม.ศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 
8 อาจารย์นวลวรรณ  ทวยเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ 
9 อาจารย์ศกัรธร  บญุทวียวุฒัน์ ม.เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 
10 อาจารย์วนารัตน์  กรอิสรานกุลู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.ธรรมศาสตร์ 
11 อาจารย์วราลกัษณ์  คงอ้วน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
12 อาจารย์สภุาค  สิทธิทองแพง สถาบนัวิชาศกึษา  
13 ผศ.ดร. สญชยั  ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั  



14 นางสาวชิดชนก  แจ้งจบ นกัวิจยัศนูย์วิจยัและพฒันาฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
15 นายจตพุงษ์  จารุศริิสมบตัิ นกัวิจยัศนูย์วิจยัและพฒันาฯ  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
16 นายชลาธิป  ดาวเท่ียง นกัวิจยัศนูย์วิจยัและพฒันาฯ  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
17 อาจารย์กนกลดา  ท้าวไทยชนะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภฏัมหาสารคาม 
18 อาจารย์มตัตกิา  ชยัมีแรง พนัธุ์ดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภฏันครราชสีมา 
19 นางสาวทศันีย์ ด าเกิงศกัดิ ์ อาจารย์ ม. ราชพฤกษ์ 
20 รศ.สมชาย  กฤตพลวิวฒัน์ ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเศวร 
21 อาจารย์พลเดช  เชาวรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมิตศลิป์ ม.มหาสารคาม 
22 ดร.จารุวรรณ  เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  
23 นายบวร  ทรัพย์สิงห์ สถาบนัวิจยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
24 คณุนงนชุ  แย้มวงษ์ ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
25 ดร.ธนัยา  พิทยาพิทกัษ์  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
26 นางสาวลลิดา  บญุเฉลิม ส านกังาน กศน. กระทรวงศกึษาธิการ 
27 พนัเอกอดชิศร  แย้มวงศ์ ศนูย์ฝึกทางยทุธวิธีกองทพับก 
28 นางณฐัชนนัท์  ปลายเนตร ม.นครพนม 
29 นายศภุชยั  ปลายเนตร ม.นครพนม 
30 นายจตรุงค์ ทองดารา ส านกังาน การศกึษานอกโรงเรียน  
31 ผศ.แชลม่  บญุลุม่ มหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ้่านจอมบงึ  

 


