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A-List Business 2020 : ธุรกิจดูแลผู้สูงอาย ุ
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 

1 นาง กรรณิการ ์ จรัสอุไรสิน 

2 นาย กริสน ์ เบ้าทอง 

3 นาย กวินท ์ รัชตะทรัพย ์

4 น.ส. กัญญภา ชมภูจันทร์ 

5 น.ส. กัลยวรรธ ์ เกษมสำราญ 

6 น.ส. กัลยา ไกรมะณ ี

7 น.ส. กัลยา เรืองสวัสดิ ์

8 นาย กิตติ พุ่มจำปา 

9 นาย กิตติเจริญ ศุภชัยศิริกุล 

10 นาย กิตติพัฒน ์ อินทรเกษตร 

11 นาย กิตติศักดิ ์ พิมลพรอังกูร 

12 นาย เกียรติศักด์ิ นาคะจะ 

13 น.ส. ขจิต กิจผลิต 

14 นาง ขนิษฐา ใบไพศาล 

15 นาย จรัสพงษ ์ ทังสุบุตร 

16 นาย จักรกฤษ จิตส่งเสริม 

17 น.ส. จิดาภา ใจหาญ 

18 น.ส. จิราภรณ์ สมหวัง 

19 น.ส. จีรนาถ จันทร์เสนะ 

20 น.ส. ชนัญชิดา แก้วรัตถา 
 



ลำดับ ชื่อ-สกุล 

21 น.ส. ชนัญภิฎา พิกุลแก้ว 

22 นาย ชนาพศ จันทร์ชอน 

23 น.ส. ชนิตา ฝั้นสืบ 

24 น.ส. ชัมพูนท ์ บัวเทศ 

25 นาย ชัยยง ใจบันทัด 

26 นาย ชัยรัตน์ แซ่โค้ว 

27 นาง ชุติมา ตั้งปกาศิค 

28 พญ. ญาณปภา พรหมผลิน 

29 น.ส. ฐิติรัตน ์ ยงเกตุการณ์ 

30 นาง ฐิติรัศญาณ ์ แก่นเพชร 

31 นาง ณัฎฐวรรณ หลึ่งเทพ 

32 น.ส. ณัฏฐ์ญดา รัชพงศ์พัชญ 

33 นาง ณัฐชา เอี่ยมธนาพร 

34 นาย ดวง กาวาฮารา 

35 นาย ถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ ์

36 นาย ทรงวิทย ์ เอกเกษตรศักดิ ์

37 นาย ทวิชา จันทร์สำราญ 

38 นาย ทวีคูณ สุขแก้ว 

39 นาย ทองคำ แก้วพรม 

40 นาง ทิวาพร ภัทราวราพันธ์ 

41 น.ส. เทพจรส ทังสุบุตร 
 

 



ลำดับ ชื่อ-สกุล 

42 นาย ธนทัต สุขล้อม 

43 น.ส. ธนภร พัฒนธัญญา 

44 น.ส. ธัญญภรณ ์ ลิมปะวัฒนะ 

45 นาย ธาราพงศ์ ไตรทศพร 

46 น.ส. ธิดายุทธ  สกุลรักความสขุ 

47 นาง ธีติมา ผาศุข 

48 นาง นภวรรณ โอเช 

49 นาย นฤเบศ เสาร์แก้ว 

50 น.ส. นลินี สรีระเทวิน 

51 น.ส. นวิยา อัศวเสนา 

52 ดร. นันทกาญจน ์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม 

53 นาย นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ ์

54 น.ส. นิยะดา ธรรมทินโน 

55 นาย นิรันดร นันทโรจน์กุล 

56 นาย บุคอร ี ปุตสะ 

57 นาง บุญญาภา จันทร์หอม 

58 น.ส. บุตรียุทธ สกุลรักความสขุ 

59 นาย ปฏิพันธ์ เสริมศักดิ ์

60 น.ส. ปนัดดา พิชัย 

61 นาง ปภัชร์ศรัญ พิมลพรอังกูร 

62 นาย ประกฤษฎ์ิ ติโลกะวิชัย 
 

 



ลำดับ ชื่อ-สกุล 

63 น.ส. ปัทมาศ เรสล ี

64 นาง ปารณีย ์ มุนิปภา 

65 น.ส. ปิ่นปินัทฐ ์ แซ่เล้า 

66 นาง ปิยรัตน์ นุกูลการ 

67 นาง ปิยลักษณ ์ เพชรแอง 

68 น.ส. ปีย์วรากุล มาหล้า 

69 น.ส. ปุญญิศา ไชยสงค์ 

70 น.ส. พรธันวา เคนมา 

71 นาย พิภพ อักษรจินดารัตน์ 

72 น.ส. พิมพ์ผกา   อัศวสุดสาคร 

73 นาย พิสิษฐ ์ ประทีปอนุรักษ ์

74 น.ส. เพชราวรรณ์ ตั้งสิทธิธรรม 

75 นาง แพรว สารแดง 

76 น.ส. ภัทรพร พันธ์ุพิทย์แพทย ์

77 นาย ภูมินภัทร ศานต์ทานุทัต 

78 น.ส. มุจิรา พนิตนรากุล 

79 น.ส. เมตตา จินะวัง 

80 นาย ยศกฤต หล่อชัยวัฒนา 

81 นาย รณรงค ์ นนตานอก 

82 นาง รติมัย สวนโน 

83 นาง รัชฎาพร สุวรรณรัตน ์

84 นาง รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 
 



ลำดับ ชื่อ-สกุล 

85 นาย วณัฏฐ์ เวชชศาสตร์ 

86 นาง วนิดา สกุลชัยสิริวิช 

87 น.ส. วนิดา สิริพัฒน ์

88 นาย วรชัย สุรีชัยกุล 

89 น.ส. วรัสยาพร พงศธรไชยภัทร์ 

90 นาง วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์ 

91 น.ส. วรารมย ์ กาญจนสมุทร ์

92 นาง วรุณ สร้อยสั้น 

93 น.ส. วันใส ลายนาร ี

94 น.ส. วารุณี พุทธเจริญ 

95 นาง วาสนา พิโลนพงศธร 

96 นาย วิทยากุล สมชาต ิ

97 น.ส. วิภาพร ชำนาญกิจ 

98 น.ส. วิยดา ยาริยมย ์

99 น.ส. วิสสุตา วัณนาวิบูล 

100 นาย วีรพล ตันปิชาติ 

101 นาย วีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ 

102 นาย วุฒินันท ์ เตมีศรีสุข 

103 นาย ศักดา วณิชชากร 

104 นาง ศิริพร นุรักษ ์

105 นาง ศิริลักษณ ์ คงสัตยกุล 

106 น.ส. ศิรีภรณ ์ พลเยี่ยม 

107 นาง โศรยา บุนนาค 
 



ลำดับ ชื่อ-สกุล 

108 นาย สงกรานต์ วงษ์ธรรม 

109 น.ส. สมจีน ชนะดี 

110 นาย สมบัติ พรหมสวรรค ์

111 นาง สมบัติ พิศวงค์ 

112 นาย สมบัติ โรจนสถาพรกิจ 

113 น.ส. สมิตา ศรีกาญจนา 

114 น.ส. สิพาขวัญ เผ่าเกียรติผาสุข 

115 น.ส. สุกัญญา ภิญโญวิทยะกลู 

116 นาย สุธน อิ่มประสิทธิชัย 

117 นาง สุธิดา มูลหมัน 

118 น.ส. สุพิธตรา ยุพดี 

119 นาย เสกสรร ประสงค์กิจ 

120 น.ส. อชิรญา นาคฤทธ ิ

121 นาง อนุมัต ิ กงโบราณ 

122 น.ส. อมรวรรณ จรรยา 

123 น.ส. อรุณี ลายธีระพงศ์ 

124 นาย ออง โปตระนันทน ์

125 นาง อัมพร ไตรทศพร 

126 น.ส. อัมพิฌา วงศ์สุทธิเลิศ 

127 น.ส. อาภาพร ศรีทองแท ้

128 นาย อิทธิภาสน์ ใจเย็น 

129 น.ส. อุรว ี กนกพฤกษ ์

130 น.ส. เอกชัญญา ปัจทระ 
 


