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สรุปผลการสมัมนาปฐมนิเทศโครงการ 

 สัมมนา Online ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
การงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะหโ์ครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) 

สายบางนา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหส้อดคล้องตามพระราชบญัญัติ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ 

 

1. วัน/เวลา : วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.  
2. สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2  
3. กำหนดการประชุม 

 เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน   

 เวลา 09.00 – 09.30 น.  ชมวีดิทัศน์โครงการ   

 กล่าวเปิดการสัมมนา  

 โดย นายประพาส เหลืองศิรินภา   

 ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง  

 เวลา 09.30 – 10.30 น.  นำเสนอข้อมูลโครงการ     

1) ด้านวิศวกรรม 

2) ด้านสิ่งแวดล้อม  

3) ด้านการวางแผนวิเคราะห์การร่วมทุนภาครัฐและเอกชน 

 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 เวลา 12.00 น.  ปิดการประชุม 

 
การดำเนินงานโครงการ 
โครงการฯได้ดำเนินการจัดสัมมนาปฐมนิเทศโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้สนใจร่วมลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมและ

เสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ให้แก่โครงการ เพ่ือนำไปประกอบการจัดทำรายงานต่อไป 
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 

• เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในด้านต่าง ๆ ของโครงการที่นำเสนอไว้ข้างต้น  

พร้อมทั้งตอบข้อซักถามที่เก่ียวข้องกับโครงการ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

• เพื่อประเมินศักยภาพและความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน เกี่ยวกับรูปแบบและเงื่อนไขการลงทุนพัฒนาพื้นที่ที่ภาคเอกชนให้

ความสนใจเข้าร่วมลงทุนและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยที่ภาครัฐได้ผลประโยชน์ที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ 

• เพื่อสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่ชอบธรรม เป็นที่ยอมรับและสอดคล้อง กับหลัก 

ประชารัฐ (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน) 

• เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อโครงการแก่สังคมและสาธารณชนในวงกว้าง 

กลุ่มเป้าหมายของการดำเนินงาน 
ภาครัฐภาค เอกชน สถาบันการเงิน สมาคม/องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน 
ผลการดำเนินงาน 
มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 223 คน 
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4. สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และคำช้ีแจงจากโครงการฯ ในที่ประชุมสมัมนาฯ 
ตารางสรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาฯ 

ลำดับ รายช่ือผู้สอบถาม ประเด็นคำถาม ข้อชี้แจงจากโครงการ 
1 USER : Pitipong_CAAT 

นายป ิต ิพงศ ์  ส ันตะการ 
(สำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย) 

ในขั ้นตอนศึกษาออกแบบ เคยสอบถามความสูง กพท. แล้วหรือไม่  
เพราะตัวโครงการอยู ่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศของสนามบิน
สุวรรณภูมิ โดยเบื้องต้นความสูงของโครงการที่ออกแบบตามแนวเส้นทาง 
ต้องไม่เกินค่าความสูงที ่อนุญาต อย่างไรก็ตาม ขอให้โครงการมายื่น
แบบสอบถามความสูงภายในเขตปลอดภัยฯ จะได้ออกหนังสือแจ้งผล
ความสูงภายในเขตปลอดภัยฯ ให้เป็นทางการต่อไป 

ที ่ปรึกษายังไม่เคยเข้าพบหารือกับ กพท. อย่างเป็น
ทางการ แต่ในการออกแบบเบื ้องต้นมีการระมัดระวัง
เร ื ่องความส ูงของโครงสร ้างไม ่ให ้เก ินค ่าความสูง 
ที่อนุญาต ทั้งนี้ ที ่ปรึกษาเข้าพบหารือข้อมูลประกอบ
การศึกษาโครงการต่อไป 

2 USER : BoZR 
นายธนันท์ บูรณพงศ ์
(เพจ Living Pop) 

1. แนะนำให้มีการทบทวนความเหมาะสมของชื่อสถานีต่างๆ ทั้งหมด 
อีกครั้ง เนื่องจากมีหลายสถานีที่ใช้ชื่อถนนบางนา-ตราด ซึ่งตอนนี้เปลี่ยน
ขื่อเป็นถนนเทพรัตน์แล้ว และมีหลายสถานีที่ใช้ชื่อสถานที่ของเอกชน  
ซึ่งดูจะขัดกับวิธีการตั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้าที่ผ่านมา เช่น สถานีประภามนตรี 
สถานีธนาซิตี้ และสถานีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นต้น 
2. เมื่อไหร่จะมีการกำหนดสีของรถไฟฟ้าสายนี้ให้ชัดเจน ตอนแรกเคยเห็น
ใช้สีเขียว ต่อมาเป็นสีฟ้าอ่อน จนปัจจุบันสื่อทางการก็ยังคงไม่ได้ระบุชื่อสี
เอาไว้ในชื่อโครงการ ทำให้เวลาสื่อนำเสนอข้อมูลก็ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน 
ในการอ้างอิงต่างจากโครงการอื่นๆ ที่มีการระบุสีสายเอาไว้ตั้งแต่แรก 
3. ปลายทางฝั ่งสถานีบางนา การออกแบบทางวิ ่งในสถานีได้ม ีการ
ออกแบบเผื่อการต่อขยายเอาไว้หรือไม่ โดยเฉพาะเรื่ องระดับความสูง 
เมื่อออกจากสถานีแล้วอาจจะต้องยกข้ามแยกต่างระดับบางนา หากไม่ได้มี
การออกแบบเผื่อไว้ เกรงว่าอาจเป็นการปิดประตูการสร้างส่วนต่อขยายใน
อนาคต ไม่ว่าจะไปถึงแค่สรรพาวุธ หรือไปท่าเรือคลองเตยตาม M-MAP2 

1. การออกแบบชื ่อสถานีจะต้องมีการทบทวนและ 
พิจารณาก่อนดำเน ินการก่อสร ้างโครงการอีกครั้ ง  
โดยปัจจุบัน กรมการขนส่งทางราง กำลังดำเนินการ
ทบทวนชื่อสถานีใหม่ทั้งหมด ทั้ง M-MAP 1 และ 2 
 
2. รถไฟฟ้าเส้นนี้ยังไม่ได้ระบุสี จึงใช้ชื่อเรียกว่า รถไฟฟ้า 
บางนา-สุวรรณภูมิ โดยปัจจุบัน กรมการขนส่งทางราง 
กำลังดำเนินการทบทวนสีสายของรถไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด 
ทั้ง M-MAP 1 และ 2 
3. ย ังไม ่ม ีการออกแบบเผ ื ่อที ่จะไปสรรพาวุธ โดย 
ที่ปรึกษาขอรับประเด็นข้อเสนอแนะมาพิจารณา 

3 USER : Nung 
พิชฌ์ (GULF) 

1. ได้มีแพลนไว้หรือไม่ว่าเฟส 2 ที่ไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิจะทำเม่ือไร 
 
 
2. operator จะเป็นเอกชนรายเดียวกันกับเฟส 1 ใช่หรือไม ่

1. ทั้งนี้ขึ ้นอยู ่กับแผนพัฒนาของสนามบินสุวรรณภูมิ  
ฝั่งอาคารผู้โดยสารด้านใต้จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ โดยต้อง
รอแผนที่ชัดเจนจากสนามบินสุวรรณภูมิก่อน 
2. เนื่องจากเป็นเส้นทางต่อเนื่องกัน Operator ควรจะ
เป็นรายเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาการให้บริการ 

4 USER : Teerawat 
นายธีรวัฒน์ (ภิรัชบุรี ) 

1. ระบบราง มีโอกาสขยายไปยังถนนสรรพวุธและต่อไปยังพระราม 3 หรือ 
ถนนรถไฟสายเก่าได้หรือไม่ 
2. Sky walk บร ิ เวณแยกบางนาท ี ่ ใช ้อย ู ่  ขาด เส ้นทางล าด และ 
ลิฟท์โดยสารสำหรับคนพิการ คนชรา และ ผู ้ต ั ้งครรภ์ เส้นทางเดิน 
ต่างระดับ ค่อนข้างเยอะ เป็นอุปสรรคในการเชื่อมกับสถานี LRT 
3. มาตรการและผลการะทบการก่อสร้างบริเวณสี่แยกบางนา กระทบกับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาเร่งด่วน 
4. มีการศึกษาร่วมกับโครงการอุโมงค์ทางลอดแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ
ถนนเทพรัตน์ และถนนสรรพวุธด้วยหรือไม่ ที่จะดำเนินการส่วนขยาย
ระบบรางไปพร้อมกัน 

1. ที่ปรึกษารับประเด็นข้อเสนอแนะมาพิจารณา 
 
2. ในโครงการมีแนะนำในการศึกษาโครงการ ว่าควรเพ่ิม
ให้มี Sky walk และลิฟท์โดยสารคนพิการ คนชรา 
 
3. ที่ปรึกษารับประเด็นข้อเสนอแนะมาพิจารณา 
 
4. โครงการไม่มีศึกษาครอบคลุมโครงการอุโมงค์ทางลอด
แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ ที่ปรึกษารับประเด็นข้อเสนอแนะ
มาพิจารณา 

5 USER : Fank ไม่ทราบว่า ตัวรถไฟฟ้า น่าจะอยู ่ฝ ั ่งไหนของถนน ฝั ่งไบเทค หรือ 
ฝั่งเซ็นทรัล แล้วต้องมีการเวนคืนที่ดินหรือไม ่

รถไฟฟ้าอยู่ฝั่งเซ็นทรัล ส่วนพื้นที่เวนคืนโครงการใช้พ้ืนที่
ของกรมทางหลวงทั้งหมด ไม่มีการเวนคืนเพิ่มเติม 

6 USER : Thales-Warut 1. การศึกษาโครงการ เป็นการศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะส่วน PPP หรือยังมี
การทบทวนรูปแบบรายละเอียด เช่น เปรียบเทียบกับ Tram ระดับถนน 
เป็นต้น 
 
 
 
2. อยากให้ทางที่ปรึกษาจัดรับฟังความคิดเห็นในส่วนของ M&E เพิ่มเติม 
เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีจากผู้ผลิต 

1. ในเบื ้องต้นโครงการนี ้ดำเนินการศึกษาโครงการ  
ทั้งการทบทวนรูปแบบ และ PPP ด้วย และเนื ่องจาก
ระดับถนนในพื้นที่ใช้เกือบเต็มแล้ว การที่จะเอา Tram 
ไปอยู่ระดับคงเป็นไปได้ยาก เพราะจะติดปัญหาลดผิว
ถนนจราจร และทำให้รถติดมากขึ ้น โดยโครงการ 
นำข้อมูลมาศึกษาเปรียบเทียบแล้ว 
2. เห็นด้วย ทั ้งนี ้ ที ่ปรึกษารับประเด็นข้อเสนอแนะ 
มาพิจารณา 
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ลำดับ รายช่ือผู้สอบถาม ประเด็นคำถาม ข้อชี้แจงจากโครงการ 
7 USER : Lek 

นายประชา  สกุลมีทรัพย์ 
(เดอะมอลล์กรุ๊ป) 

1 .  แผนการดำ เน ิ นการต ั ้ ง แต ่ป ี  2564 ถ ึ ง เป ิ ดบร ิ กา ร เด ิ น รถ  
ปี 2572 หมายถึงรวมทั้ง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ที่จะไปท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิแล้วหรือไม่ หรือเสร็จเฉพาะระยะที่ 1 บางนา ถึง ธนาซิตี้ 
2. จุดจอดรถรับส่งเช่นรถแท็กซี่ของแต่ละสถานีได้จัดเตรียมไว้หรือไม่
เพราะที่ผ่านมาไม่เห็นมีการจัดเตรียมทำให้มีผลกระทบกับช่องจราจร 
อยากให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย 

1. เป็นระยะที่ 1 จากบางนา ไปถึง ธนาซิตี้ ส่วนในระยะ
ที่ 2 ต้องดูแผนของสนามบินสุวรรณภูมิประกอบด้วย 
 
2. ที่ปรึกษารับประเด็นข้อเสนอแนะมาพิจารณา 

8 USER : กปน.นายณ ัฐพล 
บัวกล่ำ 
นายณัฐพล บัวกล่ำ 
(การประปานครหลวง) 

เสนอในช่วงการออกแบบก่อสร้าง ขอให้คำนึงถึงสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น 
ท่อน้ำประปาขนาดใหญ่ ว่าอยู ่ในแนวการก่อสร้างของโครงการ หรือ 
กีดขวางเป็นอุปสรรคหรือไม่ ถ้ากีดขวางสามารถออกแบบโครงสร้าง 
หลบเลี่ยงได้หรือไม่ เพราะท่อประปาขนาดใหญ่ใช้เวลาในการรื้อย้ายนาน 
และหากขณะก่อสร้างไปกระทบท่อน้ำประปาแตกรั่วจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนเป็นวงกว้าง 

โครงการม ีการศ ึกษาและทบทวน  เ ร ื ่ อง  ระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน อยู่แล้ว 

9 USER : Pakaphob P. 
(RUBI) 
นายภคภพ ปัญญาสิริมงคล 
( RUBI Bahntechnik 
GmbH) 

ได้มีการศึกษาระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบอื่นเปรียบเทียบด้วยหรือไม่ 
เช่น Urban ropeways ซึ่งมีค่าใช้จ่ายก่อสร้างที่น้อยกว่ามาก และบริเวณ
พ้ืนที่ดังกล่าว ผู้ใช้งานระบบขนส่งมวลชนอาจไม่มากนัก 

ที่ปรึกษาเสนอรูปแบบหลักเป็น LRT ก่อน ส่วนถ้า LRT 
จะเป็นตัวรถแบบไหน จะต้องศึกษาเพื ่อพิจาราณา
เพ่ิมเติมอีกครั้ง ในเรื่อง ข้อดี-ข้อเสีย ของรูปแบบต่างๆ 

10 USER : SP 
นายสถาปนา พรหมบุญ 
(BOI) 

ขอชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุน โครงการนี้เป็นการให้
สัมปทานหน่วยงานของภาครัฐที่เป็นเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะให้  
ผู้ได้รับสัมปทานได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จะต้อง
เสนอโครงการให้ BOI พิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ก่อนออกประกาศ
เชิญชวนเอกชนเข้าร่วมประมูล และในขั้นประมูลจะต้องมีการประกาศ
ระบุโดยชัดเจนว่าเอกชนจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร หลังจากที่มีการ
ประมูลเสร็จสิ้น เอกชนผู้ได้รับสัมปทานจึงจะสามารถขอรับการส่งเสริม
การลงทุนโดยได้รับสิทธิ์และประโยชน์ตามที่ระบุไว้ 

พรบ.ร ่ วมลงท ุน  ม ีการกำหนดไว ้  ท ี ่ ปร ึ กษารับ
ข้อเสนอแนะมาดำเนินการ 

11 USER : หลุยส์ 
นายไชยา วงศ์สิทธิพรรุ่ง  
(รฟท.) 

1. ได้เปรียบเทียบรูปแบบรางคู่ กับ รางเดี่ยว (Mono Rail) หรือไม ่
 
2. ได้เปรียบเทียบ Heavy Rail กับ Light Rail หรือไม ่
 
3. โดยเปรียบเทียบทั้งในเรื ่องความคุ ้มค่าการลงทุน ราคาค่าก่อสร้าง  
การเวนคืน และผลกระทบกับประชาชน 
4. มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะก่อสร้าง Bicycle lane หรือ Walk Way 
ใต้โครงสร้าง ร่วมด้วยได้หรือไม่ 
5. จากการนำเสนอให ้ข ้ อม ูลว ่ าสามารถก ่อสร ้ า ง  Bicycle lane  
ใต้โครงสร้างได้ จึงอยากให้พิจารณาออกแบบ bicycle lane ตลอดแนว
เส้นทาง โดยผู้มาใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นอีก business model 
6. นิยามของ รางคู่ มีนิยามเป็นอย่างไร 

1. โครงการมีการศึกษาเปรียบเทียบ  จะนำเสนอผล
การศึกษาในครั้งต่อไป 
2. โครงการมีการศึกษาเปรียบเทียบ  จะนำเสนอผล
การศึกษาในครั้งต่อไป 
3. โครงการมีการศึกษาเปรียบเทียบ  จะนำเสนอผล
การศึกษาในครั้งต่อไป 
4. รับไปพิจารณาความเป็นไปได้ 
 
5. รับไปพิจารณาความเป็นไปได ้
 
 
 

12 USER : Gla โครงการ LRT จะมีเงื ่อนไขสนับสนุนนโยบาย local content หรือไม่  
เพ่ือช่วยธุรกิจในประเทศไทย 

โ ค ร ง ก า ร น ี ้ ม ี ก า ร ก ำ ห น ด ใ ห ้ ม ี  local content  
ตามนโยบายขอรัฐมนตรี 

13 USER : Noom 
นายจุฑาพงศ์ แซ่ตั้ง 
(เพจ Render Thailand) 

1. ได้มีการศึกษาการต่อขยายเส้นทางออกไปนอกจากส่วนต่อขยายเข้า
สนามบินสุวรรณภูมิหรือไม่ เช่น ต่อขยายไปบนถนนสรรพาวุธ และ 
ต่อขยายไปมหาวิทยาลัยหัวเฉียว อย่างน้อยคือทางวิ่งรถไฟฟ้า ควรจะ
ออกแบบเผื่อต่อขยายได้ในอนาคต 
2. ควรกำหนดเรื ่องตั ๋วร ่วมในเง ื ่อนไขของการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในโครงการนี้ 
3. โครงการนี้มีอาคารจอดรถหรือไม่ 

1. ย ังไม ่ม ีการศ ึกษาการต ่อขยายเส ้นทางออกไป 
นอกจากส่วนต่อขยายเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ 
 
 
2. รับไปพิจารณาความเป็นไปได้ 
 
3. มีอาคารจอดรถ ที่สถานีธนาซิตี ้ จะเป็นอาคารจอด
แล้วจร รวมทั้งเป็น depot 
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14 USER : Punn (Boat) 

นายปัณณ์ ปริภัณฑ์ยุคนธร 
(โบ๊ท) 

1. ทำไมถึงไม่ทำเป็นรถไฟชานเมือง(แบบสายสีแดง) เนื ่องจาก LRT  
วิ่งช้า จอดบ่อย จากข้อมูลนำเสนอบอกว่าใช้เวลาวิ่งไป-กลับ 56 นาที หรือ
เที ่ยวเดียว 28 นาที ซึ ่งมันนานเกินไปสำหรับคนใช้เข้าเมือง เพราะ  
28 นาที ถึงบางนา แล้วยังต้องต่อ BTS เข้าเมืองอีก รวมเวลาแล้วจะใช้
เวลาเป็นชั ่วโมงเพื ่อเข้าเมือง (เทียบสายสีแดงอ่อน ระยะทางเท่ ากัน  
ใช้เวลา 15 นาที) รวมถึงอยากให้พิจารณามีระบบรถธรรมดา/ รถด่วน 
ร่วมด้วย 
 
2. ได้มีการพิจารณาเรื่อง M-Map 2 ที่ สนข. กำลังศึกษาร่วมกับ JICA
หรือไม่ เพราะมีการพูดถึงการต่อรถไฟสายนี้เข้าไปท่าเรือคลองเตย และ
เข้าสู่ทางรถไฟสายแม่น้ำเพ่ือเข้าเมืองโดยตรง 

1. แบ ่งเป ็น 2 ประเด ็น 1) ผ ู ้ โดยสารท ี ่สนามบิน 
สุวรรณภูม ิต ้องการเช ื ่อมเข ้าส ู ่ เม ืองสามารถเลือก 
การเด ินทางโดย Airport Rail Link ได ้ การเด ินทาง 
จะเร็วกว่า 2) รถไฟฟ้า สายบางนา-สุวรรณภูมิ ต้องมอง
เป็นกึ ่ง Feeder เพื ่อเชื ่อมต่อไปสายสีเหลืองที ่สถานี  
วัดศรีเกียรติ หรือเชื ่อมต่อสายสีเขียวที ่สถานีบางนา  
ผู้โดยจากสนามบินสุวรรณภูมิที่ต้องการเดินทางไปพื้นที่
กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก สามารถเดินทางสะดวก 
2. มีการพิจารณาเรื่อง M-MAP 2 ประกอบการศึกษา
โครงการเบื้องต้น เพราะโครงการ M-MAP 2 อยู่ในช่วง
ศึกษาโครงการ แต่ถ ้าในอนาคตมีการต่อขยายจริง 
โครงการนี ้ก็ต้องปรับปรุงในรายละเอียด อาจจะเป็น  
เฟส 3 หรือ เฟส 4 ต่อไป 

15 USER : TN 
ถาวิน (วอสส์โลห์ โคจิเฟอร์) 

1. ระบบ Light Rail System ที ่จะนำมาใช ้ในโครงการเป ็นระบบใด 
เหมือนกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือไม่ (เป็นรถไฟฟ้าล้อยางหรือล้อเหล็ก) 
 
 
2. รถไฟฟ้าสายสีเขียวสามารถวิ ่งต่อเนื ่องเข้าสู ่แนวเส้นทางโครงการ 
ได้หรือไม ่
 
3. หน่วยงานใดจะเป็นผู้ดูแลและกำกับควบคุมการก่อสร้างโครงการ 
 
4. เนื่องด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้มีการก่อสร้างเตรียมโครงสร้างทางวิ่ง
รถไฟเพื่อเชื่อมต่อกับโครงการนี้เอาไว้แล้ว ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาให้
โครงการสามารถเดินรถไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื ่องกับสายสีเขียว เพื ่อให้
ผู้โดยสารมีความสะดวกสูงสุด และประหยัดเวลาในการเปลี่ยนถ่ายสถานี 
และสามารถประหยัดค่าก่อสร้างตัวสถานีที่แยกบางนา โดยสามารถใช้
สถานีสายสีเขียวได้เลย เพื ่อที ่ไม่ต้องสร้างเป็น 2 สถานีที ่แยกบางนา  
ลดความซ้ำซ้อนกันและสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้ 

1. โครงการนี ้ย ังไม่ได้กำหนดว่า  Light Rail System  
จะเป ็นล ้อยางหร ือล ้อเหล ็ก ต ้องศ ึกษาเพ ิ ่ ม เติม  
ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นระบบ Heavy Rail ซึ ่งมี
ขนาดโครงสร้างใหญ่กว่า ค่าก่อสร้างสูงกว่า 
2. รถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่สามารถวิ ่งเชื ่อมเข้าสู ่แนว
เส้นทางโครงการ ต้องใช้ทางเชื่อมหรือ Skywalk เพ่ือเข้า
สู่สถาน ี
3. หน่วยงาน กทม. จะเป็นผู ้ด ูแลและกำกับควบคุม 
การก่อสร้างโครงการ 
4. รถไฟฟ้าไม่สามารถข้ามระบบได้ จะเชื ่อมต่อด้วย  
Sky walk 

16 USER : Wannasak S 
นายวรรณศักดิ ์ (ที ่ปรึกษา
อิสระ) 

ระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกและประชาชนให้การยอมรับและนิยมใช้ต้องมี 
1.การเชื่อมต่อที่สะดวก เดินเท้าน้อย ทางเดินต้องปลอดภัย ไม่เปียกฝน  
ไม่ตากแดด 
2. ค่าแรกเข้า ต้องไม่ซ้ำซ้อน 
3. ใช้ระบบตั๋วร่วม หรือ touchless ได้ยิ่งด ี
ที่ผ่านมาในไทย ประเด็นเหล่านี้ได้รับการเอาใจใส่น้อยมาก ขอทราบว่าจะ
มีแนวทางแก้ไข สนับสนุนให้ได้รับความนิยมอย่างไร 

ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

17 USER : OniOni 
นายจิรวัฒน์ จังหวัด 
( เพจโครงสร ้ างพ ื ้ นฐาน
ประเทศไทย) 

1. ไม่ทราบว่ารูปแบบของตัวรถไฟฟ้า ล๊อคสเปคเป็น LRT (แบบรางเหล็ก) 
แล้วแน่นอนหรือยัง เพราะในกรณีการเดินรถไฟฟ้าในปัจจุบันแยกกับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) อย่างขาด น่าจะเปิดช่องให้เอกชน 
เสนอรูปแบบรถเองจะดีกว่าหรือไม่ 
2. การศึกษานี้ได้ตรวจสอบโครงข่ายร่วมกับ แผนการศึกษาออกแบบของ 
M-Map 2 ด้วยหรือไม่ 

1. โครงการยังไม่ได้ล็อคสเปคว่าเป็น LRT ต้องศึกษา
ความเหมาะการปรียบเทียบรูปแบบและค่าลงทุนต่างๆ
ก่อน ส่วนการเสนอรูปแบบรถไฟฟ้าเอกชนสามารถเสนอ
ได ้
2. โครงการนี ้เป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาโครงข่าย 
ระบบราง M-MAP 2 ของ JICA เคยศึกษาไว้อยู่แล้ว 

18 USER : ชาย SRTET 1. เทคโนโลยี่ที่จะนำมาใช้ เป็นมิตรกับการอนุรักษ์พลังและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรจากในประเทศลดการนำเข้า อาทิ  
ตัวรถไฟฟ้าที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ แทนที่จะเป็นการส่งจ่ายจาก
พล ังงานไฟฟ ้าจาก traction transformer หร ือม ีทางเล ือกท ี ่ เป็น 
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร 

1. LRT เทคโนโลยี ่ท ี ่ ใช ้ เป ็นไฟฟ้า ซ ึ ่งเป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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2. อัตราความก้าวหน้าจากปริมาณผู้โดยสาร ที่ต้องควบคู่กับระบบ feeder 
ที ่เป ็น local transit มีตัวเลขเป็นอย่างไร เพื ่อให้ด ้านfeeder เดิมมี 
การพัฒนาและแข่งขันควบคู่กันไป 
3. การให้สัมปทานด้าน PPP จะมีการแบ่งออกเป็นด้านก่อสร้างและ
ปฏิบัติการเดินรถหรือไม่ เพ่ือไม่ให้มีการผูกขาด 

 
 
3. เอกชนที่ได้รับสัมปทาน PPP จะต้องดูทัง้เรื่องก่อสร้าง
และการเดินรถด้วย 

19 USER : MR. เอกชัย TRC 1. พอจะลดผลกระทบจากการสร้างสะพานลอยบังหน้าตึกได้หรือไม่ 
  
 
 
2. ถ้าไม่ได้ลดผลกระทบจะมีการจ่ายค่าสูญเสียศักยภาพที่ดินหรือไม่ 
3. ถ้าต ้องเร ียกร ้องค่าส ูญเสียศ ักยภาพที ่ด ินหร ืออาคารเนื ่องจาก 
ถูกสะพานลอยบดบัง จะต้องติดต่อผู้ผิดชอบหน่วยงานใด หรือต้องยื่นเรื่อง
ร้องคุ้มครองที่ศาลปกครองเพียงช่องทางเดียว 

1. กระทรวงคมนาคม และ กทม. เร่งเห็นถึงเรื ่องการ 
ลดผลกระทบ โดยการใช้โครงสร้างร่วมกับสะพานลอย 
ที ่ม ีอย ู ่  จะพยายามไม ่สร ้างสะพานลอยเพ ิ ่ม เ พ่ือ 
ลดผลกระทบกับประชาชน 
2. ไม่มีการจ่าย 
3. หน่วยงานที่เจ้าของโครงการเป็น กทม. ที่รับผิดชอบ 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษารับประเด็นข้อเสนอแนะมาพิจารณา 

20 USER : Pop 
ฉ ัตรช ัย (ALSTOM : งาน 
Maintenance) 

1. ระบบตั๋วโดยสารควรจะ link เข้ากับระบบหลักในปัจจุบัน 
2. จะถูกรวบเข้าไปในสัญญาของแต่ละ subsystem หรือจะเป็นสัญญา
แยกต่างหาก 
 
 
3. อยากให้เปิดกว้างด้านระบบควบคุม โดยให้เอกชนนำเสนอระบบที่มี
ประสิทธิภาพและในแง่การลงทุนเช่น ระบบ Driverless (GOA4) ระบบนี้
ช่วยประหยัด operation cost ได้สูงในระยะยาว 

1. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ 
2 .  ก า ร ใ ห ้  PPP ใ น ง า น  Operation ห ร ื อ ง า น 
Maintenance จะเป ็นส ัญญาเด ียวก ัน เน ื ่ องจาก 
ผู ้ Operate จะรู ้ระบบต่างๆ และจะมีหน้าที ่วางแผน 
ในการบำรุงรักษา 
3. ที่ปรึกษารับประเด็นข้อเสนอแนะมาพิจารณา 

21 USER : นเรศ 
นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล 
(MQDC) 

แต่ละสถานีมีการจัดทำสะพานลอยคนข้ามมายังถนนบางนา-ตราด  
ฝั่งขาเข้าหรือไม่ 

เป็นการใช ้สะพานลอยโดยส่วนใหญ่ และอาจจะมี  
การเชื่อมต่อกับสะพานลอยเดิมเพ่ือให้ข้ามฝั่งได้ 

22 USER : Boonthavorn 
ธนิษฐา (บุญถาวรเซรามิค) 

พอจะมีภาพที่ตั้งของแต่ละสถานีให้ดูหรือไม่ มีภาพที่ตั ้งและรูปแบบสถานีแต่ละสถานี แต่ขอนำไป
ปรับปรุงรายละเอียดให้เหมาะสมก่อนเผยแพร่ 

23 USER : ปสันน NWR 
ปสันน (เนาวรัตน์) 

จะมีการพิจารณาใช้ระบบ Magnetic Levitation (Maglev) ด้วยหรือไม่ LRT เส้นทางนี้ไม่เหมาะสมกับ ระบบ Maglev 

24 USER : รัชชัย 
นายรัชชัย (การทางพิเศษฯ) 

อยากให้ช่วยพิจารณาระยะห่างของสะพานลอยจากสถานีต่างๆ ที่เชื่อม  
ทั ้งสองฝั ่งถนนบางนา-ตราด ซึ ่งจะต้องลอดใต้ทางพิเศษ เพื ่อไม่ให้  
เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างและการบำรุงรักษาทางพิเศษ 

การออกแบบโดยสะพานลอยจะอย ู ่ ใต ้ โครงสร ้ าง 
ทางพิเศษอยู่แล้ว 

25 USER : Pae ตำแหน่งของสถานีที่ระบุไว้ จะมีการขยับหรือเลื่อน เพื่อการเหมาะสมกับ
การพัฒนาเมืองหรือไม่ เช่น ถนน ง.1 ที่กำลังจะขึ้นตรง กม.7 

รับไปดำเนินการตรวจสอบ 

26 USER : witoon ได้กำหนดความถี่เดินรถเอาไว้หรือไม่ ถ้ามี กำหนดไว้เท่าไหร่ ทั้งชั่วโมง
เร่งด่วนและนอกชั่วโมงเร่งด่วน 

ชั่วโมงเร่งด่วนกำหนความถ่ีเดินรถไฟฟ้าไว้ที่ 4 นาที 

27 USER : กปน. วินัย 
นายวินัย (การประปานคร
หลวง) 

ปัจจุบันท่อประปาขนาดประมาณ 1 เมตร ในถนนบางนา-ตราด ช่วงที่จะ
ทำการก่อสร้างรถไฟฟ้านี้ ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณคูระบายน้ำ ซึ่งน่าจะเป็น
ตำแหน่งเดียวกับการก่อสร้างเสาตอม่อรถไฟฟ้า ในขั้นตอนการก่อสร้าง
จะต้องมีการปรับแบบ หรือแก้ปัญหาอย่างไร 

ที่ปรึกษารับดำเนินการศึกษาตำแหน่งเสอตอม่อรถไฟฟ้า 
และทำการเสนอแนะรูปแบบการปรับแบบต่อไป 

28 USER : WAwoo 
ศุภากร (บ.Consul) 

มีการเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาของ อบจ.สมุทรปราการหรือไม่ 
ถ้ามี จะมีแนวทางเชื ่อมต่ออย่างไร และได้เอาโครงการของ อบจ.  
มาวิเคราะห์ร่วมด้วยหรือไม่ 

โครงการ LRT ยังไม่นำโครงการรถไฟฟ้ารางเบาของ 
อบจ.สมุทรปราการ มาวิเคราะห์ร่วมกัน ที่ปรึกษารับไป
พิจารณาต่อไป 

29 USER : Tae 
นายอภิวัชระ (รฟม.) 

เมื่อรถไฟฟ้าสายเชื่อม 3 สนามบินและ LRT บางนา-สุวรรณภูมิ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  อาจจะทำให้มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเกินกว่า capacity ของ 
LRT ได้มีการพิจารณาในส่วนนี้หรือไม่ 

จากการคำนวณแบบจำลอง capacity เบื้องต้นแล้วยัง 
ไม่เกินของ capacity ของ LRT 

30 USER : @BPS/BTSG 
Aaron Pan 

ในแง่การพาณิชย์มีแพลนที่จะพัฒนาถนนบางนา-ตราด อย่างไร ขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ
โครงการจะอยู่ในส่วนที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ แต่ถ้าใน
ส่วนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของโครงการ จะเป็นการให้
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ลำดับ รายช่ือผู้สอบถาม ประเด็นคำถาม ข้อชี้แจงจากโครงการ 
( Bangkok Payment 
Solutions) 

เอกชนเช ่าพ ื ้นท ี ่ เพ ื ่อพ ัฒนาในการทำร ้านค ้าหรือ 
การโฆษณาต่างๆ 

31 USER : Chanisa 
ชานิศา (Gulf) 

ได้มีการศึกษาแนวทางการเชื่อมต่อกับระบบ BTS สายสีเขียวเส้นเดิมที่มี
การสร้างทางแยกไว้หรือไม่ หากทำการศึกษาไว้แล้วมีข้อดี/ข้อเสียอย่างไร 
ทำไมจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่ได้ 

ตัวรถไฟไม่สามารถข้ามระบบกันได้ โดยโครงการนี้จะ
เชื่อมต่อกันด้วย Sky walk แทน 

32 USER : วิเชียร สามารถ ดูแบบก่อสร้าง แบบละเอียดได้จากทางใด แบบก่อสร้างยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะโครงการนี้ทำแค่
ออกแบบเบื้องต้น ส่วนในแบบก่อสร้างแบบละเอียดจะ
เป็นหน้าที่ของเอกชนที่ได้รับสัมปทาน 

33 USER : LawPlus Ltd. (04) จะต้องย้ายแนวท่อส่งก๊าซของ ปตท. หรือไม่ ไม่มีการย้ายท่อส่งก๊าซ ของ ปตท. 
34 USER : Winij 

วินิจ (สคร.) 
โครงการมีการวางแผนการพัฒนาพื้นที ่เชิงพาณิชย์บริเวณรอบสถานี 
(concept TOD) ด้วยหรือไม่ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ของโครงการ ซึ่งจะ
สามารถลดค่าโดยสารให้ประชาชนลงได้ 

มีแนวคิดในหารายได้จากร้านค้าและการเช่าโฆษณา 
หรือการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนสถานี เพื่อช่วยลดค่าไฟ 
ทั ้งนี ้ ที ่ปรึกษารับประเด็นข้อเสนอแนะมาพิจารณา
เพ่ิมเติม 

35 USER : @Alek-
Rungruang 
นายร ุ ่งเร ือง ว ิโรจน์ช ีวัน 
(THA) 

LRT เป็นแผนที่ดี กรุงเทพฯ มีแผนที่จะปรับผังเมือง plot ratio หรือการ
ให้สิทธิสำหรับธุรกิจเพิ ่มเติมอย่างไร อย่างเช่น โรงแรม ศูนย์การค้า  
เพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองและ แนวทางท่ีเชื่อมกับ EEC อย่างไร 

หน่วยงาน กทม. มีการดำเนินการอยู่แล้ว 

36 นายธนันท์ บูรณพงศ ์
จากเพจ Living Pop 

ขอให้เผื่อพ้ืนที่สำหรับต่อขยายของสถานีบางนา และทางข้ามแยก ที่ปรึกษารับไว้พิจารณา 

37 ศุภศักดิ์ รุ ่งเจิดฟ้า สมาคม
ขนส่งทางบกแห่งประเทศ
ไทย 

โครงการพื้นฐานใหญ่ๆ ในต่างประเทศส่วนใหญ่จะให้เอกชนเป็นคนลงทุน
ทั ้งหมดโดยมีรัฐบาลค้ำประกันรายได้ ให้คุ ้มค่ากับการลงทุน ทำให้
ประหยัดงบประมาณการลงทุนของประเทศเป็นอย่างมาก อย่ามอง
โครงการนี้ว่าได้กำไรหรือขาดทุนให้มองภาพรวมต่อเนื่องของโครงการนี้ว่า
สามารถทำประโยชน์ให้กับโครงการต่อเนื่องภาพรวมทั้งหมดคุ้มค่าหรือไม่ 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ท่ีความโปร่งใสด้วย 

ในการศ ึกษาโครงการม ี การศ ึ กษาผลตอบแทน 
ด้านเศรษฐกิจ ขั้นต่ำร้อยละ 12 ซึ่งเป็นโครงการที่มีและ
การศึกษาด้านการคุ ้มค ่าการลงทุน ต ้องพิจารณา 
ในหลายๆ องค์ประกอบ ภาครัฐมองถึงประโยชน์ของ
ผู ้ใช้บริการ ความสะดวกสบายและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางภาครัฐได้พิจารณาโดยตลอด  

38 นัฏฐวุฒิ แก้วผลึก ททท. การเชื่อมต่อ หากจะเชื่อมจริง ๆ ก็ควรทำได้ อาจไม่ถึงกับจะต้องจอดเทียบ
ชานชาลา เพียงแต่เชื่อมต่อให้สามารถเดินทางต่อไปสายอื่นให้ได้ง่ายที่สุด
เท่าท่ีจะทำได้ 

ตัวรถไฟไม่สามารถข้ามระบบกันได้ โดยโครงการนี้จะ
เชื่อมต่อกันด้วย Sky walk แทน 

39 นายก ี รต ิ  เอมมาโนชญ์
หนังส ือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ 

1.อยากทรายรายละเอียดเรื่องของการเวนคืนและการทำ EIA มี ขั้นตอน
อะไรบ้าง 
2 อยากทราบรูปแบบการลงทุนแบบ PPP วางรูปแบบไว้อย่างไรและ
สัญญากี่ปี 

1.ในการเวนคืนยังไม่มีกำหนดพ้ืนที่เวนคืน 
 
2.อยู่ในขั้นตอนการศึกษาของโครงการ เบื้องต้นอยู่ใน
ระยะไม่เกิน 50 ปี จะต้องมีการดำเนินกาศึกษาเพ่ิมเติม 
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5. บรรยากาศการสัมมนาผ่านระบบ Zoom 
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6. รายชื่อและหน่วยงานแจ้งเข้าร่วมการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศ 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1. ภาครัฐ : 64 คน / 29 หน่วยงาน 

1 นางสาวพรพิมล พุ่มพวง ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

2 นายไกรสิทธิ สิงห์กาญจนโรจน์ หัวหน้าแผนกพัฒนาโครงการพิเศษสังกัดฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

3 นายอภิวัชระ วีรบุรุษ วิศวกร 4 แผนกพัฒนาโครงการพิเศษสังกัดฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

4 นายสถาปนา พรหมบุญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

5 นายธนชาต ลาภพานิช นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

6 นายดิฐพงศ์ แก้วเงิน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

7 นางสาวกุสุมา จิรวงศ์สวัสดิ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก 

8 นางชะไมพร โชติมาโนช ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก 

9 นางสมบูรณ์ ศรีไทรจันทร์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก 

10 นายปิติพงศ์ สันตะการ พนักงานกองสนามบินและที่ขึ้นลงชั่วคราวฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

11 นางสาวสุโรชา พูลสวัสดิ์ พนักงานกองสิ่งแวดล้อมการบิน ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

12 นางสาวรงรอง พวงสายใจ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรมท่าอากาศยาน 

13 นางสาวอาภัสชญา สนทอง นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน 

14 นายนภศลัญฐ์ แมนหนู จทส.บหท.ฝบส. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

15 นายศรายุทธ สบายจิต ผอก.สตค.ฝบส. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

16 นายณัฐ อักษรมัต ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

17 นายสมชาย ยังกอบศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหาร 7 ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

18 นางสาวพิชญา เกตุหอม วิศวกร 3 ส่วนแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

19 นายณธัช จินดากุล จนท.บกอ.4 ส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะ ฝ่ายบริหารการขนส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

20 นายปัญญา ได้ทุกทาง วิศวกรชำนาญการ 7 ฝ่ายสนามบินและอาคาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

21 นายธนาวุธ เรืองโรจน์ วกส.6 สสบ.ฝสอ. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

22 คุณศราวิน เกิดศุข วกช7 สทร.ฝสอ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

23 นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

24 นายศิวกร อมตวีระกุล วิศวกรอาวุโส 5ส่วนแผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

25 นายณัฐรุทธิ์ เศรษฐ์ภัทรวุฒิ วิศวกรชำนาญการ8  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

26 นางสาวปวีณา สำเร็จ ผู้อำนวยการส่วนจัดการเงินกู้หน่วยงานอื่น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

27 นางสาวนพวรรณ รัตนวิจักขณ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

28 นายปรินทร ควงอุดม เศรษฐกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

29 นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

30 นายกฤษฎา เกษคึมบง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

31 นางสาววรัญญา เจนจบ นิติกรชำนาญการส่วนบังคับคดี กองกฎหมาย กรมศุลกากร 

32 คุณเพชรรัตน์ หนุมาน นิติกร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร 

33 นายศุภทัศน์ ฮั่นตระกูล พปณ.5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

34 นายณัฏฐวุฒิ แก้วผลึก หัวหน้างานส่งเสริมโครงข่ายการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

35 นางสาวยอดหญิง ทีฆกาญจน์ พนักงานส่งเสริมการท่องเท่ียว3 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

36 นางสาวนาฏธิดา หาระวงศ์ พนักงานส่งเสริมหารท่องเท่ียว5 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

37 นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรโยธาเช่ียวชาญสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท 

38 นายมานิต นิลเขตร์ วิศวกรโยธาเช่ียวชาญสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท 

39 นางสาววราภรณ์ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาธุรกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

40 นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

41 นายเอกพล อัครภาณิชย์กร วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

42 นายณัฐพล ขวัญทองกุล หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมสายส่งโครงการปรับปรุงสายส่งรองรับงานพัฒนาระบบคมนาคมภาครัฐขนาดใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

43 นางสาวยุวดี เจริญสุขจิระ วศ.10 หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานภาครัฐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

44 นางสาวจิดาภา กุลแพทย์ วศ.6 หัวหน้ากลุ่มงานย่อยประสานงานภาครัฐ 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

45 นายสิทธิวัฒน์ อมรศรีสกุล เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

46 นางศรัญญา ศรีทวี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

47 นางสาวพรทิพย์ อาชาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

48 นายวินิจ ร่วมพงษ์พัฒนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

49 นายธาริศร์ อิสสระยั่งยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

50 นายชาญ  โชติกิตติกุล นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

51 นางพรพัฒน์ คงสุขโข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

52 นางกมลวรรณ ดาวเท่ียง วิศวกร ระดับ 4 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

53 นายรัชชัย กนกวรกิตติ์ วิศวกร ระดับ 6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

54 นายคนึงกิจ ผลชานิโก หัวหน้าสำนักงานนโยบายและแผนงาน สถาบันการบินพลเรือน  

55 พ.ต.อ.หญิง เนาวรัตน์ เฉลิมศรี ผกก.ฝอ.บก.ตม.2กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  

56 นายนันทิภาคย์ รัตนพันธุ์ นักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า 

57 นางสาวภาวิดา มั่นในสัจจธรรม นักวิเคราะห์ 8 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

58 นางสาวธัญญรัตน์ รักวงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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59 นางสาวดวงเดือน ภูววิเชียรฉาย เศรษฐกร 7 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

60 นายวินัย จันทร์เคารพคุณ ผู้อำนวยการกองออกแบบระบบท่อประธาน การประปานครหลวง 

61 นายณัฐพล บัวกล่ำ หัวหน้าส่วนวางแผนวางแผนโครงการ การประปานครหลวง 

62 นายไชยา วงศ์สิทธิพรรุ่ง วิศวกรกำกับการกองควบคุมงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย 

63 นายชัยรัตน์ สังสวัสดิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการกองระบบเทคโนโลยีจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง 

64 นางเครือฟ้า  บุญดวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักการจราจรและขนส่ง 

2. ภาคเอกชน (รวม : 118 คน / 55 หน่วยงาน) 

2.1 ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ : 13 คน / 6 หน่วยงาน 

65 คุณพสุธา สร้อยทอง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

66 นางสาวปัญชลีย์ แสงคง ผู้ชำนาญการ ฝ่ายจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

67 นายอารีศักดิ์  เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

68 คุณเมที  เด่นแสงอรุณ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

69 นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล 
 

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

70 นายชัยรัตน์ อุดมศรี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 

71 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย CEO บริษัท ซี.พี แลนด์ จำกัด (มหาชน) 

72 นายมานัส มาสวิเศษ ผู้ช่วยจัดการแผนก บริษัท ซี.พี แลนด์ จำกัด (มหาชน) 

73 นายเชิดชัย กมลเนตร รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจโรงแรม บริษัท ซี.พี แลนด์ จำกัด (มหาชน) 

74 นายดำรงศักดิ์ ถุงเงิน รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจคอนโดและสำนักงานเช่า บริษัท ซี.พี แลนด์ จำกัด (มหาชน) 

75 นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการอาวุโส บริษัท ซี.พี แลนด์ จำกัด (มหาชน) 

76 นายอภิชาติ รังษีวงศ์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 

77 นายศุภกร สีหะวณิช Business Development บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 

2.2 ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง : 42 คน / 19 หน่วยงาน 

78 นางสาวสิรังรอง โชว์วิวัฒนา ผู้บริหาร บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด 

79 นายวีระ ศานติวรกุล วิศวกร บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด 

80 นายปิยะ สุณทราณู วิศวกร บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด 

81 นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 

82 นายกมล สิงห์โตแก้ว กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 

83 นายธยานันท์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 

84 คุณศิริพร  อันวา เบค พัฒนาธุรกิจ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 

85 คุณสมศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ พัฒนาธุรกิจ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 

86 นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 

87 นายวิกูล โลหะมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวิศวกรรมเทคนิค บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 

88 นายนครินทร์ พนัสไพรพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการฝ่ายเทคนิค บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 

89 นางสาวมัลลิกา ทองสุขแก้ว วิศวกรสำนักงานใหญ่ บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด 

90 นางสาววาริศา แก้วกาม วิศวกรประจำสำนักงาน บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 

91 นายวายุ ธีรพิศุทธิ์ วิศวกรอาวุโส บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด 

92 นายพงศ์ศักดิ์ รูปแก้ว ผู้จัดการโครงการ บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด 

93 นายธาดา วนาสิทธชัยวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด 

94 นายวรรณศักดิ์ ทรายแก้ว ที่ปรึกษา บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด 

95 นายปฏิพัทธิ์ โภคา Manager บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด 

96 นางสาวสิรินาถ อุ่นเรือน วิศวกร บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) 

97 นายปสันน สวัสดิ์บุรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) 

98 นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) 

99 นางสาวปิ่นนภา โตรัตน์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) 

100 นายนฤดม สกุลยง ผู้จัดการ บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด 

101 นายกิตติ ตั้งทวีวัฒนกุล วิศวกร บริษัท บัญชากิจ จำกัด 

102 นางสาวละมูล มณีธรรม ธุรการ - การตลาด บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด   

103 นายสุพล  ศิวิลัย ประธานกรรมการ บริษัท เทอดดำริ จำกัด (ประเทศไทย) 

104 นายไชยวุฒิ อินต๊ะตื้อ ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)  

105 นายรุ่งเรือง เกล้านพรัตน์ ผู้ชำนาญการพิเศษแผนกไฟฟ้า บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)  

106 นางสาวมนัสนันท์ พลซักซ้าย วิศวกรฝ่ายขาย บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)  

107 นายปริทรรศน์  ก้อนในเมือง   - บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 

108 นายเมธี  ผลบำรุงวัชระ     - บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 

109 นายวรพันธุ์  ชูวงศ์เลิศ  - บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 

110 นายประคิน อรุโณทอง วิศวกรโยธา บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 

111 Mr. Wang Haiguang Managing Director Chec (Thai) Co.,Ltd 

112 Ms. Lan Qiuli Deputy Managing Director Chec (Thai) Co.,Ltd 

113 Mr. Thanachon Krajangsri Director-Business Development Division Chec (Thai) Co.,Ltd 

114 นายสันติ สมบัติวิชาธร สถาปนิกอาวุโส บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

115 นายพงศ์พร สุดบรรทัด  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
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116 นายพัชรพล จิตบรรจง Urban Architect บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

117 นายอนุชิต ศิริกังวาร สถาปนิกผังเมือง บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

118 นายวรการ เอมดี วิศวกรโยธาอาวุโส บริษัท ออเรคอน คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จำกัด 

119 นายสุชนม์ กีเรียง Technical Director บริษัท ออเรคอน คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จำกัด 

2.3 ผู้ประกอบการบริษัทค้าปลีก/บริการ/ด้านการขนส่ง/โลจิสติกส์/งานระบบ : 54 คน / 27 หน่วยงาน 

120 นายกษิดิ์เดช ยรรยงเวโรจน์ Industrial Sales in Chinese Segment Department Manager บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

121 นายสิทธิชัย ศิริอยู่วิทยา National Bulk Cement Manager บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

122 นายพูนศักดิ์ ลิ่มพฤกษ์เกษม Senior Industrial sales manager บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

123 นายณัฐ พรสมบุญ Group head of strategy บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

124 นายกิติพงศ์ เปลี่ยนส ี ผู้จัดการเขตการขาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

125 นายจิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ Head of Marketing-Commercial and Operational Intelligence บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

126 นางสาวศศิธร เหล่าวิทวัส Group Strategy Manage บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

127 นายปรเมศวร์ นิตยวรรธนะ Senior Area Manager (IKAM and Road Recycling) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

128 นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี Assistant Vice Chairman บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด 

129 นายยงยุทธ อารีย์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แซม เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด 

130 นางภักค์ธมนต์ ศรีเหรา ผู้จัดการ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

131 นายหลักฐาน ทองนพคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

132 นายประชา ฉัตรวงศ์วิริยะ ผู้จัดการส่วนวางแผนโครงการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

133 นายชานนท์ นฤมล Engineer Manager บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด 

134 นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟาติมา อาร์ บี ดี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

135 นายสุริยา รัศมีรณชัย Sales Manager บริษัท ฟาติมา อาร์ บี ดี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

136 นายประภัสร์ เชมาชีวะ Pre-Sales Manager บริษัท ฟาติมา อาร์ บี ดี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

137 นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ใหญ่ วิศวกร บริษัท แอล เอ็ม ที สโตน (ประเทศไทย)  

138 นายสุทัศน์ ยอดศรีวรรณ ประสานงาน บริษัท แอล เอ็ม ที สโตน (ประเทศไทย)  

139 นางสาวเฉิน เช่ียนปิง ประสานงาน บริษัท แอล เอ็ม ที สโตน (ประเทศไทย)  

140 นายอำนาจ คงไทย รองกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มระบบขนส่งมวลชน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 

141 นายวิฑูรย์ เลิศฤทธิ์สิทธิพร ผู้จัดการส่วนกำกับการเดินรถและรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 

142 นายวชิรพันธ์ โพธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด 

143 นายดวงกมล กมลยะบุตร Systems Manager บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด 

144 นายอภิวัฒน์ เลิศศิริ Systems Export/Project manager บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด 

145 นายรณลักษมิ์ เหมนิธิ Systems Specialist บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด 

146 นางสาวรติอร  มั่นอินทร์ หัวหน้างานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองจัดการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด 

147 คุณรุจิเรศ นีรปัทมะ Senior Vice President Business Development บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 

148 คุณธนารัตน์ กลิ่นฟุ้ง Manager บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 

149 คุณนภัทร์ เนตยกุล Manager บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 

150 Mr.Aaron Pan Business Development Manager / Project Manager บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด 

151 นายประชา สกุลมีทรัพย์ ผู้อำนวยการ Project Development / Architect บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 

152 นายภูวนัย ตันติอลงกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป Project Development บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 

153 นางอรณิชา วิหงษ์ รองหัวหน้าสำนักรัฐกิจสัมพันธ์อาวุโส บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 

154 นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

155 Mr.Arin Wiriya-Aporn Director Interfreight Systems Co.,Ltd. 

156 JARINTORN BOSITTIPICHET  Sales Manager  บริษัท อัลสตอม ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด 

157 นายฉัตรชัย เพ็งมีศรี Sales Manager บริษัท อัลสตอม ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด 

158 นายภคภพ ปัญญาสิริมงคล วิศวกรโยธา RUBI Railtec Asia Pacific 

159 นายถาวิน นวเลิศปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท วอสส์โลห์ โคจิเฟอร์ 

160 นางสาววิลาสิณี เทพหัสดินณ อยุธยา กรรมการบริษัท บริษัท มหานคร พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป จำกัด 

161 นายโกวิท สมไวย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอว์พลัส จำกัด 

162 ดร.สดาชัย นิตยารัมภ์พงศ์ Head of sales บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด 

163 นางสาวมณีกุล บุญเทศ Portfolio consulting professional บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด 

164 นางสาวนัทธมน อินทรธนู Technical sales support professional  บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด 

165 นายวรทัศน์ ตันติมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โลจิสติกส์ วัน เอ็กเพรส จำกัด 

166 นายเอกวิทย์  ศรีทอง Sales Supervisor บริษัท เด็กซ์ตร้า แมนูแฟ็คเจอร์ริ่ง จำกัด 

167 Dr. Sara Cheung Managing Director Asia Era One Co., Ltd. 

168 Dr. Anaphat Manovachirasan Head of Planning and Performance Asia Era One Co., Ltd. 

169 นายศรายุทธ คำหริ่ม Head of business development Asia Era One Co., Ltd. 

170 นานพีรธัช วิริยาเสถียร Senior Business Development Executive Asia Era One Co., Ltd. 

171 Vitita Boonsangsom Senior Supervisor บริษัท ซันซุยชะ (ประเทศไทย) จำกัด 

172 นายอัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ Head of Special Projects บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด 

173 นายฉลองโชค ประดิษฐ์สาร Special Projects Manager บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด 

2.4 ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในพ้ืนที่โครงการ : 9 คน  / 3 หน่วยงาน 

174 นายจักริน อังประทีป Sales Director บริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ จำกัด 
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175 นายธีรวัฒน์ หงษ์ทอง Project Director บริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ จำกัด 

176 นายอลงกรณ์ วรรณชะนะ Property Manager บริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ จำกัด 

177 นายสบโชค ยิ่งสุมล Project Director บริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ จำกัด 

178 นายประสาน ภิรัชบุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ จำกัด 

179 นางสาวสิรินฉัตร แสงศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (Mega-bangna) 

180 นายวีระพันธ์ โก ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (Mega-bangna) 

181 นางสาวปริยมาศ มิ่งมณีนาคิน ผู้จัดการอาวุโสปฏิบัติการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (Mega-bangna) 

182 นางสาวธนิษฐา นุ่มสกุล จป.วิชาชีพ บุญถาวรเซรามิค สุวรรณภูมิ 

3. สถาบันการเงิน : 11 คน / 7 หน่วยงาน 

183 นางสาวฐปณีย์ นามนิราศภัย Assistant fund manager กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

184 นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ Fund Manager บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือกองทุนบัวหลวง 

185 นางสาวณวรา ไชยเชาวน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 3 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

186 นายธีรพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการผู้บริหารสายงาน Facility Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

187 นายวีระชัย ชุนทอง ผู้จัดการทีมระบบงานอาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

188 นางสาวจิตริณี ตันสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร Conglomerates ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

189 นางสาวอาภาศรี วุ้นบาง ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหาร Conglomerates 1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

190 นายพงศ์ศิริ ศิลปกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหาร Conglomerates 2 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

191 นายสาระ จิตกรีสร นักวิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

192 นางปิยธิดา สิงหะ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

193 นางสาวนาฏระวี โตรักษา หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

4. องค์กร - สมาคม : 19 คน / 15 หน่วยงาน 

194 คุณชุติมา ดวงพาณิช Infra, Logistics and S/C Dept องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น 

195 รองศาสตราจารย์ ดร.สญชัย ลบแย้ม ผู้แทนสมาคม สมาคมการผังเมืองไทย 

196 นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ่ม เจ้าหน้าที่สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย 

197 นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  

198 คุณปิโยรส พรหมดิเรก อุปนายกสมาคม สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย 

199 นายอดุล ขาวละออ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 

200 นายวรทัศน์ ตันตัมงคลสุข กรรมการ คณะกรรมการ Logistics & Supply Chain หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

201 นายรุ่งเรือง วิโรจน์ชีวัน ประธานร่วมฝ่ายการตลาด/สมาคมไทยผู้อำนวยการอาวุโส/บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป สมาคมโรงแรมไทย 

202 นางสาววริศกร ฤทธิ์นุช รองผู้จัดการสมาคม สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 

203 นายโสพนา บุญสวยขวัญ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

204 นายสมเกียรติ หินทอง ผู้ติดตาม สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

205 นายยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ รองเลขาธิการสภาวิศวกร สภาวิศวกร 

206 นายธีรชัย เรืองพรวิสุทธิ์ กรรมการสมาคมฯฝ่ายขนส่งหลายรูปแบบ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 

207 นายทองอยู่  สุภวิทยากรณ์ กรรมการกลาง สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 

208 นายชัยวัฒน์ วิบูลย์วัฒนกิจ นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

209 นายศุภศักดิ์ รุ่งเจิดฟ้า ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหาร สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

210 นายอนุชิต เพชรกำแพง เลขาธิการสมาคมฯ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

211 นายธงชัย วณิชวิกรม เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์ฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

212 นางสาวกุลลดา ค้าสุวรรณ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

5. สถาบันการศึกษา : 7 คน / 5 หน่วยงาน 

213 นางสาวณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

214 นายพเนตร์ สุขสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

215 นายสิปปกร พรหมปั้น ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

216 นายณัฐวี โฆษะฐิ ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

217 นายฟาร์ม กมลลาวัลย์ Department Director BBTech (Bachelor of Science in Biotechnology) 

218 นายสุชเกษม ประทุมทอง Sales Manager BBTech (Bachelor of Science in Biotechnology) 

219 นายวิศรุต พงศ์พันธุ์วัฒนา Engineer BBTech (Bachelor of Science in Biotechnology) 

สื่อมวลชน 

220 นายจิรวัฒน์ จังหวัด แอดมินเพจ เพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย 

221 นายจุฑาพงศ์ แซ่ตั้ง แอดมินเพจ เพจ Render Thailand 

222 นายธนันท์ บูรณพงศ์ แอดมินเพจ เพจ Living Pop 

223 นายกีรติ เอมมาโนชญ์ ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ-อสังหาริมทรัพย์ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 

 


