
หนา้ 1 จาก 14 
 

รายช่ือผู้เข้าสัมมนา เร่ือง “วสิาหกจิเพือ่สังคมกบับทบาททีเ่หนือกว่าการเป็นผู้ให้  
(A Social Enterprise beyond Social Giver)” 

วนัพธุที ่23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00-16.30 น. (ลงทะเบยีนเวลา 08.00 - 09.00 น.) 
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ช้ัน 4 กระทรวงพาณชิย์ 

** กรุณาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพือ่ความสะดวกในการเข้าร่วมสัมมนา ** 
(รถเมล์สาย 69 , 191  หรือ รถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีสะพานพระน่ังเกล้าแล้วต่อด้วยรถมาสด้า 

หรือรถสองแถวสายสนามบินน า้) 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

1 นาย กนก ตนัติยวฒิุ 

2 นาง กมลณ์อรนุช เรืองจิตรณพ 

3 นางสาว กมลรัตน์ ขนัติโกวิท 

4 นาย กริช ระวนัประโคน 

5 นางสาว กฤตยา สวา่งวฒันา 

6 นาย กณัวีร์ จดักระบวนพล 

7 นาง กลัยกร เมฆวิไล 

8 นางสาว กลัยาณี จิราจินต ์

9 นาย กิตติณฏัฐ ์ จนัทร์สุเทพ 

10 นางสาว กลุจิรา สุจิโรจน์ 

11 นาย เกียรติศกัด์ิ นิติวิธี 

12 นาง แกว้เกา้ เผอิญโชค 

13 นาง แกว้เจียระไน ชุมแสง ณ อยธุยา 

14 นาย โกศล  ดีศีลธรรม 



หนา้ 2 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

15 นาย ไกรระพีพงศ ์ กลุเอกนนัท ์

16 นาย  ขจรศกัด์ิ เชาวเ์จริญรัตน์  

17 นาย คมกฤช จูตะกานนท ์

18 นาย คมสนัต ์ ธีรานุรักษ ์

19 นาย คมสยั เคนโยธา 

20 นาย คชัพล  จัน่เพชร 

21 นาย คมัภีร์ ศรีนิกร 

22 นางสาว จรัสภรณ์ คงกิจเชิดชู 

23 นาง จรัสศรี หนูหวาน 

24 นางสาว จริยา ศรีจนัทร์ทบั 

25 นาง จริยา แกว้วิเชียร 

26 นางสาว จนัทร์ยมุา อิทธิเดชรัตน์ 

27 นางสาว จารุณี จารุรัตนวารี 

28 นาย จิติศกัด์ิ  พนูศรีสวสัด์ิ 

29 ม.ล. จิราภรณ์ เทวกลุ แสงดีจริง 

30 นางสาว จีรนนัท ์ วา่นกระ 

31 นางสาว จีรยา วงศเ์หลืองอ่อน 

32 นาย เจริญ บุญลาภทวีโชค 

33 นาง ชญานิษฐ นาควชัระ 



หนา้ 3 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

34 นางสาว ชนติชา ทองป้อง 

35 นางสาว ชนตัฎา ด าเงิน 

36 นางสาว ชลกร ศรีขจรกิจ 

37 นาง ชลธี สังวรโยธิน 

38 นางสาว ชลริณี ศรียารักษ ์

39 นางสาว ชลิตา สุริยางค ์

40 นาย ชลินทร์ สุทธิเนตร 

41 นาย ชยัวฒัน ์ เบญจพฒันมงคล 

42 นาย ชุมพล เคนเหล่ือม 

43 นาย ชูเกียรติ ครูทรงธรรม 

44 นางสาว ญาดา  รัฐนิติสกุล 

45 นาย ฐากร สวสัดิก าธร 

46 นาย ฐานุตม ์ คมัภีระสุตร์ 

47 นางสาว ฐิตารีย ์ อคัรวฒันวงศ ์

48 นาย ณปัถช ธีระพิริยะ 

49 ดร. ณพล บุญญาภิภทัร 

50 นางสาว ณหทยั ใจกลา้ 

51 นางสาว ณจัยา ศรีวานิชภูมิ 

52 นางสาว ณฐักานต ์ โกษาจนัทร์ 



หนา้ 4 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

53 นาย ณฐัชญานนท ์ ทองดี 

54 นาย ณฐัชาต นนัทเทิม 

55 นางสาว ณฐัชุลี โสตถิวฒัน์ 

56 นาย ณฐัภทัร  จินดาเรือง 

57 นางสาว ณิชาพฒัน ์ ธาดาธนากร 

58 นาง ดลยา กมลเพช็ร 

59 นางสาว ดวงใจ ก่อบุญขวญั 

60 นาย ด ารง วงศส์ัตยนนท ์

61 นางสาว ตน้เก้ือ สิงห์ค า 

62 นาย ทว ี อาจหาญ 

63 นางสาว ทศันีย ์ วิวฒันชยัวงศ ์

64 นาย เทวญั อุทยัวฒัน์ 

65 นาย ธนชาติ วรรณปรีดาพงษ ์

66 นาย ธนภทั  แสงอรุณ 

67 นาย ธนวฒัน ์ ธนกิจประภาพนัธ์ 

68 นาย ธนเสฎฐ ์ นามะมอญสถุล 

69 นางสาว ธญัญรัตน์ เพชรพรมหม 

70 นาง ธญัญว์าริน จนัทร์ประภางกรู 

71 นางสาว ธนัน์นุตตา แมน้มณี 



หนา้ 5 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

72 นาย ธารีชา อศัดรเทพไท 

73 นาย ธิติพนธ์ จ านงชอบ 

74 นาย ธีรชยั ปิยะเจริญวฒันา 

75 นาย ธีรภทัร เทพพนัธ ์

76 นางสาว นงลกัษณ์ อ่างทอง 

77 นาย นพทตั บุณยเกียรติ 

78 นาย นพพร ใจซ่ือ 

79 นาง นลิน ด ารงคกิ์จการ 

80 นางสาว นลินรัตน์ พหลแพทย ์

81 ดร. นชัชา เทียมพิทกัษ ์

82 นางสาว นนัทวี พิทกัษธี์ระธรรม 

83 นาย นิพิฐภทัร  องคธ์นกลุพิสิษ 

84 นาง นิภา พรหมอินทร์ 

85 นางสาว นิฤมล ลิมปิโชติพงษ ์

86 นาย นิลเพชร บุญรอด 

87 นาย นุชนาถ  มีนาสันติรักษ ์

88 นางสาว นุตสรา รักแสง 

89 นางสาว เนตรดาว นิลพฒัน์ 

90 นางสาว เนาวรัตน ์ ตนพิทกัษ ์



หนา้ 6 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

91 นาย บรรจง จิตตแ์จง้ 

92 นางสาว ปภาวรินทร์ กล ่าสนอง 

93 นาย ประพนธ ์ อุดมทอง 

94 นาย ประพนัธ ์ ลองนิล 

95 นาง ประภาพรรณ ธนะจินดานนท ์

96 นาย ประสงค ์ ชาญวิทยก์าร 

97 นาย ปรัชวินทร์ สมศกัด์ิ 

98 นาย ปราโมทย ์ ศิริอุทยักร 

99 นาย ปริญญา ศิลปอริยะ 

100 นาย ปรีชา ต่อเจริญ 

101 นาย ปรีชา ศรัทธานนทก์ลุ 

102 นางสาว ปฤษฎา สฤษเนตร์ 

103 นาย ปวิณ ลิขิตเดชาโรจน์ 

104 นางสาว ปวีณา ขจดัโรคา 

105 นาย ปัญญา ฉทัทนัตรั์ศมี 

106 นางสาว ปาณิสรา มนตท์อง 

107 นางสาว ปารณีย ์ จิรัสยจิ์นดา 

108 นาย ปียากร ปทุมวนกลุ 

109 นาย พนธ ์ พทุธานุกรณ์ 



หนา้ 7 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

110 นางสาว พรทิพย ์ ชยัวิจิตมลากลู 

111 นาง พรทิพย ์ วฒันผลลมงคล 

112 นาง พลอยนภสั   เรืองแสงศิลป์ 

113 นาง พองาม ปรีดาสนัต์ิ 

114 นางสาว พชัรพรรณ ลีกระจ่างแสง 

115 ดร.ภญ. พชัราภรณ์ ปัญญาวฒิุไกร 

116 นางสาว พชัรี พทุธวรภูมิ 

117 นางสาว พชัรีภรณ์  ลีกระจ่างแสง 

118 นางสาว พฒันจรินทร์ สวนแกว้มณี 

119 นาย พนัธเกียรติ ฤชาก าธร 

120 นางสาว พาฝัน รชตสกลุ 

121 นาย พารวย อนัอดิเรกกลุ 

122 นางสาว พิชญา หาญชยับุญฤทธ์ิ 

123 นางสาว พิมพพ์ร ชีวานนัท ์

124 นางสาว พิมพพ์รรณ พหลชาญสิริ 

125 นางสาว พธุพรรณ ศรีธรรมูปถมัภ ์

126 นางสาว เพญ็อ าพนัธ ์ ธนโชคชิยานนท ์

127 นางสาว ไพรมณี เฉิดผล 

128 นาย ภคัศรัณย ์ พลหาญ 



หนา้ 8 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

129 นาง ภณัฑิลา บุณยะรัตเวช 

130 นางสาว ภารินทร์ เจริญชนาพร 

131 นางสาว มนสันนัท ์ สมจิต 

132 นาย มาณพ รัติโชติ 

133 นาย มานพ เอ่ียมสอาด 

134 นาย มานะ  เปาทุย 

135 นาย เมธาวิน สังวรโยธิน 

136 นาย ยอด แสงสวา่งวฒันะ 

137 นาย  ยทุธนา งามพตัราพนัธ์ุ 

138 นาง ยพุา วิเศษพานิช 

139 นาง ยวุนุช ทองดี 

140 นาง ยวุรินทร์ นิธิจิราภิรมย ์

141 นาย รณชิต เกียรติกวานกลุ 

142 นางสาว ระวิวรรณ  ศรีสยาม 

143 นางสาว รักษิณา ชิรวาณิชย ์

144 นางสาว รัตติกร วิริยะพิษฐาน 

145 นาย รัตน์ระวี แกว้มีแสง 

146 นาย รัตนสิทธิ สุภาภรณ์ 

147 นาง รัตนา  ปรีชานุภาพ 



หนา้ 9 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

148 นางสาว ราวลัย ์ จเรวงศ ์

149 นางสาว ละเอียด  แพนพฒัน ์

150 นางสาว ลกัษมี วอ่งสารกิจ 

151 นางสาว ลดัดา เช่ียววฒันา 

152 นาง วนิดา ช านิกลา้ 

153 นาง วรนิษฐ ์ อ ่าทบั 

154 นางสาว วรพร ตั้งวิศิษฐก์ลุ 

155 นาง วราภรณ์ ชวาลเวชกุล 

156 นาย วิชยั ตนัประวติั 

157 นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์ 

158 นาย วิทย ์ ธญัธนาพงศ ์

159 นาง วิภาภรณ์ ชยัรัตน ์

160 นาย วิม นนทโกวิท 

161 นางสาว วิยะดา โล่ห์จินดา 

162 นาง วิรัลลกัษณ์ เนฟ 

163 นาย วิรุต ด่านอธิคม 

164 นาง วิไล ฉทัทนัตรั์ศมี 

165 นางสาว วิไลลกัษณ์ บุญช่วยเหลือ 

166 นางสาว วิสุดา ยนืยงพิสิฐ 



หนา้ 10 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

167 นาย วีระไชย ข าเดช 

168 นางสาว ศกลุตลา ปัญญาเลิศ 

169 นาย ศตพร มณีเชษฐา 

170 นางสาว ศศิมา ดีสร้อย 

171 นางสาว ศศิวิมล นิยมเดช 

172 นางสาว ศิริขวญั จนัทร์ผา 

173 นางสาว ศิริพรรณ สังขป์ระเสริฐ 

174 นาย ศิวชั นาคะพงษ ์

175 นาย ศุภกิจ ปัญญวฒันกิจ 

176 นาย ศุภชยั กิจเจริญ 

177 นางสาว ศุภรัตน ์ ศิริวานนท ์

178 นาย เศกสรร ชนาวิโชติ 

179 นาย สมชาย งามเสง่ียม 

180 นางสาว สมนึก กนัยาแสงศรี 

181 นาย สมพงษ ์ อุดมธารักษ ์

182 นางสาว สมหญิง  ศรีส าเริง 

183 นางสาว สมชัญา  รอบคอบ  

184 นาย สมุทร เปรมสุวรรณ 

185 นาย สรคม ธนาสุวิศาล 



หนา้ 11 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

186 นาย สรวีย ์  รัฐพิทกัษถิ์รดา 

187 นาง สลกัฤทยั ลุประสงค ์

188 นาย สหวฒัน ์ นุชนา 

189 นาย สามารถ สมคัรการ 

190 นางสาว สายวรุฬ บรรพตเขียว 

191 นาย สิทธิชยั วีระธรรมนูญ 

192 นาย สิทธิทรัพย ์ ศิรินวปรีดา 

193 นางสาว สิรีธร คมัภีร์วิเชียร 

194 นาย สิษฐิสิษฐ ์ วิจกัษณาพงษ ์

195 นางสาว สุกญัญา เขียวรัตน์ 

196 นางสาว สุชาดา จูมพระบุตร 

197 นาง สุชาดา   รามญัอุดม 

198 นางสาว สุดารัตน์ เอ้ือมงคลรัตน์ 

199 นาย สุทธิเกียรติ  ช่างเรือนงาม 

200 นาง สุนิสา ลาภรัตนไตร 

201 นางสาว สุนีย ์ เสริมศิริโสภณ 

202 นาง สุปราณี โต๊ะมอง 

203 นาย สุพจน์ เลาห์กิติกลู 

204 นางสาว สุพตัรา หตัถคุณ 



หนา้ 12 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

205 นางสาว สุภาพร อิงควิธาน 

206 นางสาว สุภาพณัณ์ บูราณ 

207 พนัเอกแพทยห์ญิง สุมล  นาคเฉลิม 

208 นางสาว สุมาลี ทองสุก 

209 จ่าเอก สุเมธ ฟเูฟ่ือง 

210 นาย สุรพศัโ์ยธิน บูรณานนท ์

211 นาย สุรศกัด์ิ ภทัรพงศเ์กษม 

212 นาย สุรศกัด์ิ สุจิรกลุ 

213 นาย สุริยะ ธญัญศิรินนท ์

214 นางสาว สุรีภรณ์ สัณหจริยา 

215 นางสาว สุวรรณี เฟ่ืองมารยาท 

216 นาย สุวิทย ์ สุวรภามณีสวสัด์ิ 

217 นางสาว สุวิภา   เสริมบุญสร้าง 

218 นาง สุวิสา ไล่สตรูไกล 

219 นางสาว เสาวณีย ์ เบญจวาณิชยก์ลุ 

220 นางสาว แสงเดือน เกษมศรี 

221 นาง หทยัทิพย ์ เหล่าศกัด์ิศรี 

222 นางสาว อติกานต ์ หกเหล่ียม 

223 นาย อธิปัตย ์ กมลเพช็ร 



หนา้ 13 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

224 นาย อธิวชัร อารีนิจ 

225 นางสาว อนงค ์ โทวิวฒันานนท ์

226 นาย อนุชา แกว้เทพ 

227 นาย อเนก ทิมทบั 

228 นาย อภิชาติ  จีนากลู 

229 นาย อภิลาภ เผา่ภิญโญ 

230 นางสาว อรทยั สุภารี 

231 นาย อรรณพ บุญบูรพงศ ์

232 นางสาว อรฤทยั อิสริยาพนัธ์ุ 

233 นาย อริยะ ฮุยลนั 

234 นางสาว อริสา ศรีสุวงค ์

235 นางสาว อคัราภรณ์ ศิลปสมยั 

236 นาย อคัรินทร์ วิจิตรวราณนนท ์

237 นาง อจัฉรี ธญัธนาพงศ ์

238 นางสาว อญัญริ์นทร์ ทรัพยม์ณี 

239 นาย อศัวิน ภูมิศิริวิไล 

240 นาง อารยา ชูผกา 

241 นาง อาระยา นาคะพงษ ์

242 นาย อ านาจ สุวตัถิพงศ ์



หนา้ 14 จาก 14 
 
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ 

243 นาย อ านาจ  เถาเลก็ 

244 นางสาว อ าไพ คริชณะ 

245 นาย อิศเรศ เทียนกลุ 

246 นางสาว อุชุกร ศุภพิพฒัน ์

247 นาย เอกธนา สองนิติธนา 
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