
 
 

รายช่ือผู้แทนคณะท างานภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
          

ล าดับ หน่วยงาน ผู้แทนล าดบัที่ ๑ ผู้แทนล าดบัที่ ๒ และ ๓ 
๑.  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (ประธาน) นายธาราวุฒิ  สืบเช้ือ นายธนวัฒน์  มีสวัสด์ิ 

นางรุ่งอรุณ  วันสุข 
๒.  สมาคมผู้ค้าปลีกไทย (รองประธาน) นางจุฑารัตน์  พัฒนาทร ดร.ฉัตรชัย  ดวงรัตนพันธ์ 
๓.  สมาคมส่ือช่อสะอาด (รองประธาน) นายสุทนต์  กล้าการขาย - 
๔.  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  นางเพ็ญศรี  จตุนิรัติศัย   นายมหาชัย  ลิรัฐพงศ์ 
๕.  กรมประชาสัมพันธ์  นายเสมอ  นิ่มเงิน - 
๖.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล  รศ.ดร.เรวดี  จงสุวัฒน์ ผศ.พัชราณี  ภวัตกุล 
๗.  สมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย  นายชนะชัย  วรรณประเสริฐ นายฐิติ  ตัณฑสุทธิ์ 
๘.  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ นางสาววรรณวิมล  เฟื่องฟูสิน นางภัทรภร  กอบกุลไชย 
๙.  สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน นายทัฬห  ปึงเจริญกุล น.ส.เอื้องฟ้า  เวชวิมล 
๑๐.  สมาคมตลาดสดไทย นางขจรศรี  สีม่วง นางจันท์นิภา  สถิรปัญญา 
๑๑.  สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย นางอัญชลี  แพทยานนท์ นายปฏินันท์  สันติเมทนีดล 
๑๒.  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน นางธาริณี  ศรีเรือนทอง - 
๑๓.  สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข นายเล็ก  ครองคุ้ม น.ส.บังอร  ครองคุ้ม 

นายวิรัช  พุ่มค า 
๑๔.  สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค น.ส.วรรษกร  ภิญโญสินวัฒน ์

 
นางจุติพร  มั่งค่ัง 
นางนิเวศน์  ปัจจุสมัย 

๑๕.  อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร นางวิศัลย์สิริ  ตันตระกูล นางวิมล  เตชเลิศไพบูลย์ 
นางอ้อยพัชร์  เพชรบริสุทธิ์ 

๑๖.  ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตท่ี ๔ นายสมคิด  อ่อนปรางค์ นายส าเริง  ปานปิ่น 
๑๗.  สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร    

แห่งประเทศไทย 
ผศ.ดร.อาณดี  นิติธรรมยง น.ส.ชิสา  วิบูลย์ชาติ 

๑๘.  สภาเภสัชกรรม ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง  
๑๙.  สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภก.ประสาท  ล่ิมดุลย์ ภญ.อังคณา  ศรีนามวงศ์ 

ภญ.ศุศราภรณ์  สามประดิษฐ์ 
๒๐.  มูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร                

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ดร.ทิพย์วรรณ  ปริญญาศิร ิ ภญ.อัจจิมา  เหลืองดิลก 

๒๑.  สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ภญ.ดร.ศิริรัตน์  ตันปิชาติ ภญ.เพ็ญทิพา  แก้วเกตุทอง 
๒๒.  สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ    นายวิชาญ  อุ่นอก นายพรพิพฒัน์  วัดอักษร 

นายเทิดศักดิ์  พลประสิทธิ์ 
๒๓.  สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย       

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
น.ส.เจนกิจ  นัดไธสง - 

๒๔.  สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายนพดล  ทองล่ิม - 

๒๕.  สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย นายอุดมธิปก  ไพรเกษตร 
 

น.ส.ผณินท์สุธา  พรวุฒิยานนท์ 
น.ส.ปภาดา  อมรนุรัตน์กุล 

๒๖.  คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ  นายเกียรติศักดิ์  วัฒนศักดิ์ 
 

- 



 
 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้แทนล าดบัที่ ๑ ผู้แทนล าดบัที่ ๒ และ ๓ 
๒๗.  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    

ม.ธรรมศาสตร์ 
ดร.กฤติกา  เขื่อนเพชร นายเศรษฐการ  นุชนิยม 

๒๘.  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์ น.ส.พวงเพ็ชร์  นิธยานนท์ ดร.อนันต์  บุญปาน 
๒๙.  โรงเรียนปากเกร็ด นายธีรพล  จ านงนิจ น.ส.นิธิดา  พลายแก้ว 
๓๐.  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายสุวิทย์  วิจิตรโสภา นายจิติภัทร์  บุญสม 
๓๑.  ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ภญ.บุญญวรรณ  เต็งตระกูล ภญ.ธมลวรรณ  ผลประเสริฐ 
๓๒.  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง ฯ 

(กสทช.) 
นายทวิช  องคเชษฐ นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธนาย 

๓๓.  กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสัจจะ โชคบุญส่งสวัสด์ิ น.ส.พรรณศิริ  ทรงศรีม่วง 
นางวาสนา สิงห์สร้อย 

๓๔.  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

นายปริทัศน์  เทียนทอง - 

๓๕.  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร     
และสหกรณ์ 

นางวชิรา  ไฝเจริญมงคล น.ส.นิธิวดี  อรัญอนุรกัษ์ 
น.ส.งามพิศ  สิตภาหุล 

 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.           
(เลขานุการฯ) 

นายเลิศชาย  เลิศวุฒิ  

 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.           
(ผู้ช่วยเลขานุการฯ) 

น.ส.เสาวณีย์  เกตุบ ารุงพร - 

 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.            
(ผู้ช่วยเลขานุการฯ) 

นางสินีนาฏ  โรจนประดิษฐ - 

 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.                
(ผู้ช่วยเลขานุการฯ) 

น.ส.กมลวรรณ  อินต๊ะพันธุ ์ - 

 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.                
(ผู้ช่วยเลขานุการฯ) 

น.ส.ธิดารัตน์  อภิญญา - 

 
หมายเหตุ : สีแดง คือบุคคลท่ีไม่มาประชุมกับคณะท างานแล้ว แต่มีมีช่ือในใบเสนอรายช่ือเข้าเป็นคณะท างานภาคประชาชน 

    สีเหลือง รายช่ือท่ีมีการตรวจสอบแก้ไข ช่ือ – นามสกุล 
 


