สรุปรายชื่อผู้เข้ าร่วมประชุม
(1) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชน (41 คน)
ที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ ง /หน่ วยงำน
1
นางประเทือง ช่วยเกลี ้ยง
กรรมการ มูลนิธิโอกาส
2
นายวสันต์ หรี่ สมวงศ์
ผู้จดั การโครงการ มูลนิธิโอกาส
3
นายบี จุลพันธ์
ผู้ชว่ ยนักพัฒนาชุมชน อบต.บางโปรง จ.สมุทรปราการ
4
นางธัญพร กล่อมฤทัย
รองปลัด อบต.บางด้ วน จ. สมุทรปราการ
5
นายชัยพร ทวีวงษ์
ชมรมเยาวชนนักพัฒนา ต.โคกกรวด จ.นครนายก
6
นายยุทธดนัย แจ่มศรี
นายกเทศบาลตาบลเขาพระ จ.สุพรรณบุรี
7
นพ.สาเริง ศรี ผดุ ผ่อง
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลเขาพระ จ.สุพรรณบุรี
8
นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์
ผู้อานวยการกองการศึกษา อบจ.อุทยั ธานี
9
นายเกรี ยงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกเทศมนตรี อบจ.เชียงราย
10 นางอารี ย์ ทาแกง
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน อบต.ทรายขาว จ.เชียงราย
11 นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่
12 นายวิทิต โอฬาระวัตร
นักพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่
13 นางจุฑาธิป อินทร์ ชื่น
นักวิชาการการศึกษา 5 อบต.รังนก จ.พิจิตร
14 นายปรี ชา อนุรักษ์
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงราย
15 นางวรนุช ไพรหิรัญ
หัวหน้ าฝ่ ายบริ การ กองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงราย
16 นางนัยนา อินทจักร์
หัวหน้ าฝ่ ายอานวยการ เทศบาลนครเชียงราย
17 นางสุจิตรา เหลืองทอง
รองปลัด เทศบาลตาบลปากแพรก จ.กาญจนบุรี
18 นางสาวพชรพร เห็นประเสริ ฐ เจ้ าพนักงาน สธ. 6 เทศบาลตาบลปากแพรก
19 นายถนอมศักดิ์ มากชุมโค
นักบริหารงาน สธ. 6 เทศบาลตาบลหนองพลับ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
20 นายอภิชาต ศิริอดุ มเศรษฐ
ประธานชมรมอย่าลืมโพธาราม
21 นายวินิต นิรันต์พานิช
รองประธานชุมชนรักษ์ คลองบางพระ จ.ตราด
22 นางสาวพิรยานันท์ ช่อคง
ผู้ประสานงาน มูลนิธิโอกาส
23 นางสาวศศิริมล วิริยพงศ์
ผู้ประสานงาน มูลนิธิโอกาส
24 นายกวี ตันสุคตานนท์
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต
25 นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเลย จ.เลย
26 นายกังวาล ครองยุติ
ภาคประชาชนชุมชน บ้ านนาดี บ้ านนาอุดม จ.หนองคาย
27 นางสาววดี บุษยา
ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองท่าข้ าม จ.สุราษฎร์ ธานี

ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ – สกุล
นางจันทร์ จิรา ชูฉิม
นายสมบัติ คุย่ สวัสดิ์
นายชัยอนันท์ สุทธิกลุ
นายประสาน ตันตินิตธิ รรม
นายอาณัติ ปั งแลมาปุเลา
นายวุฑฒิเวช เจียระนัย
นายปราโมทย์ บุญคมรัตน์
นายวิโรจน์ หนูแก้ ว
นายวิทยา ดิสสระ
คุณรพา ผานิล
คุณธวัชชัย อินเทพ
นางสาววทันยา พวงเพ็ชร
นางสาวอาภากรณ์ สินาพันธุ์
นายจีรวัฒน์ แสงจันทร์

ตำแหน่ ง /หน่ วยงำน
หัวหน้ าฝ่ ายอานวยการ เทศบาลเมืองท่าข้ าม จ.สุราษฎร์ ธานี
เทศบาลเมืองท่าข้ าม จ.สุราษฎร์ ธานี
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต
เลขนุการนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลควนโดน จ.สตูล
หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารงานสาธารณสุข เทศบาลตาบลควนโดน จ.สตูล
รองนายก อบต.ท่าเรื อ จ.นครศรี ธรรมราช
ผู้รับผิดชอบโครงการ อบต.ท่าเรื อ จ.นครศรี ธรรมราช
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลสิเกา จ.ตรัง
นักพัฒนา
ชมรมเยาวชนนักพัฒนา ต.โคกกรวด จ.นครนายก
นักพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองปทุมธานี
ผู้ประสานงานมูลนิธิโอกาส
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลวังกระแจะ

(2) ชมรมจักรยาน และเครื อข่ายผู้ใช้ จกั รยานฯ (22)
ที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ ง/หน่ วยงำน
1
นายชุมพร วัฒนา
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี
2
นายประยุทธ กาญจนางกูรพันธ์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี
3
นายวิบลู ย์ แซ่จงึ
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี
4
นายเจริญ ประภัสสรกุล
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี
5
นางสาวเบญจรัตน์ จุลบุษปะ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี
6
นายวีรชัย กาญจนางกูรพันธ์
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี
7
นายสถาพร สังข์ศริ ิ
ประธานเครื อข่ายเครื อข่ายอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยจีน จ.อุทยั ธานี
8
นายทรงศักดิ์ แก้ วมูล
ประธานชมรมฯชมรมปั่ นจักรยานเพื่อสุขภาพ ต.ไหล่หิน จ.ลาปาง
9
นางสาวเบญจวรรณ ประทุมมัง ชมรมฯชมรมปั่ นจักรยานเพื่อสุขภาพ ต.ไหล่หิน จ.ลาปาง
10 นายสุวรรณ สิงห์แก้ ว
ชมรมจักรยานเทศบาลเมือง ปากน ้าสมุทรปราการ
11 นายสนอง ปลงปลื ้ม
ชมรมจักรยานเทศบาลเมือง ปากน ้าสมุทรปราการ
12 นางจิตติมา มณี
เครื อข่ายผู้ใช้ จกั รยาน จ.เชียงราย

ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ – สกุล
นายพรเทพ ดิษยบุตร
นายกิติ รื่ นอารมณ์
นางนราทิพย์ ทองสุข
นายพิสิฐ ช่างผาสุข
นายสนอง อินทะรังษี
นายสัจจา ขุทรานนท์
นายสาเริง ชัยบุรินทร์
นางชมพูนชุ บุญลุม่
นายอุดม ทองสุข
นายชนศิษฎ์ ทรัพย์มนตรี

ตำแหน่ ง/หน่ วยงำน
ประธานชมรมจักรยาน จ.กระบี่ชมรมจักรยาน จ.กระบี่
ชมรมจักรยาน วัดสังฆราชาวาส จ.สิงห์บรุ ี
เครื อข่ายผู้ใช้ จกั รยานเทศบาลตาบลเขาพระ จ.สุพรรณบุรี
เครื อข่ายผู้ใช้ จกั รยานเทศบาลตาบลเขาพระ จ.สุพรรณบุรี
เลขาเครื อข่ายชมรมฯ เครื อข่าย ชมรมจักรยาน จังหวัดขอนแก่น
ประธานชุมชนคนใช้ จกั รยานแห่งชาติ ThaiNCC
เครื อข่ายจักรยานขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ชมรมจักรยานราชภัฎจอมบึง
เครื อข่ายผู้ใช้ จกั รยานเทศบาลตาบลเขาพระ จ.สุพรรณบุรี
ชมรมจักรยานสุพรรณบุรี

(3) กลุม่ อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจยั (31)
ที่
ชื่อ – สกุล
หน่ วยงำน
1 อ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
2 อาจารย์สชุ าติ พรหมขัตแิ ก้ ว
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
3 รศ.มธุรส สว่างบารุง
คณะศิลปะศาสตร์ ม.แม่โจ้
4 นายธวัชชัย ดวงไทย
โสตทัศนศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ ม.แม่โจ้
5 ดร.พิชาภพ คนกาญจน์
ม.ศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี
6 ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
ม.ศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี
7 คุณกุสมุ า ถาวร
ม.ศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี
8 อาจารย์นวลวรรณ ทวยเจริ ญ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
9 อาจารย์ศกั รธร บุญทวียวุ ฒ
ั น์
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
10 อาจารย์วนารัตน์ กรอิสรานุกลู
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
11 อาจารย์วราลักษณ์ คงอ้ วน
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
12 อาจารย์สภุ าค สิทธิทองแพง
สถาบันวิชาศึกษา
13 ผศ.ดร. สญชัย ลบแย้ ม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

นางสาวชิดชนก แจ้ งจบ
นายจตุพงษ์ จารุศริ ิสมบัติ
นายชลาธิป ดาวเที่ยง
อาจารย์กนกลดา ท้ าวไทยชนะ
อาจารย์มตั ติกา ชัยมีแรง พันธุ์ดี
นางสาวทัศนีย์ ดาเกิงศักดิ์
รศ.สมชาย กฤตพลวิวฒ
ั น์
อาจารย์พลเดช เชาวรัตน์
ดร.จารุวรรณ เกษมทรัพย์
นายบวร ทรัพย์สิงห์
คุณนงนุช แย้ มวงษ์
ดร.ธันยา พิทยาพิทกั ษ์
นางสาวลลิดา บุญเฉลิม
พันเอกอดิชศร แย้ มวงศ์
นางณัฐชนันท์ ปลายเนตร
นายศุภชัย ปลายเนตร
นายจตุรงค์ ทองดารา
ผศ.แชล่ม บุญลุม่

นักวิจยั ศูนย์วิจยั และพัฒนาฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
นักวิจยั ศูนย์วิจยั และพัฒนาฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
นักวิจยั ศูนย์วิจยั และพัฒนาฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ ม. ราชพฤกษ์
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเศวร
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
สานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
ม.นครพนม
ม.นครพนม
สานักงาน การศึกษานอกโรงเรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ่ ้ านจอมบึง

