
ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

1 นางสาว CHAYANEE SINGKHAJORN

2 นาย Jeerawut Boonutis

3 นาย Porpan Vachajitpan

4 นางสาว กชพร ศิริชัยสกุล

5 นาย กฤตทัช วัฒนาสุนทรชัย

6 นางสาว กฤษณา เพ็ชรเจริญ

7 นางสาว กัลยา ครุสารพิศิฐ

8 นางสาว กาญจนา เผดิมผล

9 นางสาว กาญจนา วานิชกร

10 นาย กิตติกร ธรรมาธิพงศ์

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 13.00 น.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจ: เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร"

ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

11 นาย กิตติเกษม น่ิมสะอาด

12 นาย กิตติพงษ์ วุฒิรงค์

13 นาย กิตติพันธ์ุ เทพารักษ์ษณากร

14 นาง กิตติมา แก้วประพาฬ

15 นาย กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

16 นาง กุลวดี เกษมสันต์

17 นาง กุสุมา ธะนะวงศ์

18 นางสาว เกวลี การะเวก

19 นางสาว เกศรา คณฑา

20 นาย เกียรติไกร ปราโมช ณ อยุธยา

21 นางสาว ขนิษฐา มุกขะกัง

22 นาย ฆอยรู เจ๊ะดือราแม

23 นางสาว จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์

24 นาง จิตรรัตน์ รัตนเอกกวิน

25 นางสาว จินดาลักษณ์ เทศธรรม

26 นางสาว จินตนา มณีศิลา

27 นาง จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส

28 นาย จิรภัทร ปานเจริญ

29 นางสาว จุฑามาศ ปัญญพรสุข

30 นางสาว จุฬาลักษณ์ ดีแก้วุ

31 นาย เจนณรงค์ เพ็ญสมบูรณ์

32 นาย ฉัตรชัย งามวิภาส หนา 1 จาก 10



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 13.00 น.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจ: เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร"

ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

33 นาย ฉัตรชัย ศิริอําพันธ์กุล

34 นาย ชนะภพ วัณโอฬาร

35 นางสาว ชมเพลิน พรหมศิริ

36 นางสาว ชมาภรณ์ เจียมสรยศ

37 นางสาว ชไมพร ภักดี

38 นาง ชรินพร งามกมล

39 นางสาว ชลิตา ทองทิพย์

40 นาย ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

41 นาย ชัยศักด์ิ ไชยเจริญ

42 นาย ชาครีย์ บํารุงวงศ์ุ

43 นาย ชาญชัย ลํ้าเลิศหล้า

44 นาย ชาติชาย ดอนสกุล

45 นางสาว ชาลินี ลีลาวโรภาส

46 นางสาว ชิดชนก ชุ่มพาลี

47 นาย ชูชาติ ศานติคคนานต์

48 นาย เชวง จาว

49 นาย เชาวริน ปัญญา

50 นาย ไชยา เจริญวงศ์

51 นางสาว ญดา ชินารักษ์

52 นางสาว ญาดา กรรณไพโรจน์

53 นางสาว ฐานิต ศรีมงคล

54 นางสาว ฐิติญา เอกฤทธิ์วโรดม

55 นางสาว ฐิติรัตน์ ศิริเวช

56 นางสาว ณภัสนันท์ พรรษกฤช

57 นาย ณรงค์ ลัคนาเศรษฐ์

58 นาย ณรงค์ชัย ฐิตินันท์พงศ์

59 นางสาว ณะสา โชคอํานวย

60 นางสาว ณัฏฐ์กานดา วารินทร์สวัสด์ิ

61 นางสาว ณัฐพร ละออจันทร์

62 นางสาว ณัฐพร ศรีภิญโญฐ

63 นาย ณัฐพล กิตติพลไพบูลย์

64 นางสาว ณัฐวณี ยมโชติ หนา 2 จาก 10



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 13.00 น.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจ: เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร"

ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

65 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งสุข

66 นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์

67 นางสาว ดเรศ นิติบัญญัติกร

68 นางสาว ดารารัตน์ รัชดานุรักษ์

69 นาย ดํารงค์ จุรินกุลรวนิช

70 นาย ดิลก เลิศเกรียงไกรยิ่ง

71 นาย ดิศลัย จงเจริญ

72 นางสาว ดุสิตา โกละกะ

73 นางสาว ต้องกมล ชดเจริญ

74 นางสาว เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ู

75 นาย ทวิวัฒน์ โพธ์ิชัย

76 นาย ทักษ์ ศรีรัตโนภาส

77 นาง ทักษิณา พนิชานันท์

78 นางสาว ทักษิณา เพชรรัตน์

79 นาย ทัตพงศ์ รพีชุติพงศ์

80 นางสาว ทิพวรรณ เตชะนิรัติศัย

81 นาย เทียนชัย โล้กุลประสิทธ์ิ

82 นาย เทียนชัย วงศ์นวภรณ์

83 นาย ธนนภ ปฐมเทียนวิโรจน์

84 นาย ธนศาล วิธีเจริญ

85 ผศ.ดร. ธนัญญา วสุศรี

86 นาย ธเนศ จิเวศพงศ์

87 นาย ธวัช เลิศฤทธ์ิสัมพันธ์

88 นาย ธวัชชัย หยุบแก้ว

89 นาย ธวัชชัย อนามพงษ์

90 นางสาว ธัญสินี ทองน้อย

91 นาย ธํารงค์ จันทร์ไกรทอง

92 นางสาว ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา

93 นาย นที ล้ิมประสิทธิศักด์ิ

94 นาย นพพร ทศพลอภินันท์

95 นางสาว นวลจันทร์ ต้ังประสิทธ์ิ

96 นาง นวลจิตต์ เรืองศรีใส หนา 3 จาก 10



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 13.00 น.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจ: เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร"

ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

97 นาย นันทจิตร ถาวรบุตร

98 นาง นันทนา นุชนารถ

99 นางสาว นันทนา สถาพรนานนท์

100 นางสาว นันทวรรณ รังสิโรดม์โกมล

101 นาย นันทวุฒิ ครุธา

102 นาง นาถประภา ยอดแก้ว

103 นางสาว นิตยา ทอกยืน

104 นาย นิพัฒน์ เอกบัณฑิต

105 นาง นุชพันธ์ กฤษณามระ

106 นางสาว เนตรนภา ชากร

107 นาย บรรชัย เอี่ยมงามทรัพย์

108 นาย บรรเทิง องค์วิลาวัณน์

109 นาย บรรพชัย พุทฒิบัณฑิต

110 นาย บัณฑิต พงศ์ไพสิทธ์ิ

111 นาย บัณฑิต รุ่งสิมานนท์

112 นาย บุญชัย อาทิพงศ์กุล

113 นาย บุญรักษ์ กุณาศล

114 นางสาว บุญสม ขจรกล่ินมาลา

115 นาง บุญเอื้อม พาณิชกุล

116 นาย บุรินทร์ เด่นแพทย์ชรางกูร

117 นางสาว บุศรินทร์ โอสถาวรนันท์

118 นาย บูชา ทรัพย์เจริญ

119 นางสาว ปธอารี แสงเดือน

120 นาย ประกาศิต มงคลเกษม

121 นาย ประชา จันทรสารโสภณ

122 นาย ประณต เวลารัชวิทย์

123 นาย ประทีป เล่ียวไพรัตน์

124 นาย ประเสริฐ คปนียางกูร

125 นาย ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

126 นาย ประเสริฐ อัศวนันท์ฐ

127 นางสาว ปรารถนา บุญญฤทธิ์

128 นางสาว ปริชาติ เลิศปวัตน์ หนา 4 จาก 10



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 13.00 น.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจ: เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร"

ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

129 นาย ปรีชา ฉายสุวรรณ

130 นาย ปวริศ หาญณรงค์

131 คุณ ปางมาศ วิเชียรสุนธ์ุ

132 นางสาว ปิยดา หอมตระกูล

133 นางสาว ปิยะพร พัฒนาสิทธิเสรี

134 นาย ผดุงศักด์ิ นิธิพงศ์พันธ์

135 นาย พงศธร วรรณสอน

136 นางสาว พงษ์ลดา บุตรโต

137 นาง พนัสดา จรูญสมิทธ์ิ

138 นางสาว พรทิพย์ โตตาบ

139 นางสาว พรพรรณ โภคย์สุพัสตร์

140 นาง พรรณิภา สุริยรังสิกุล

141 นางสาว พรรณี เช็งสุทธา

142 นางสาว พัณอาภา เฉียบฉลาด

143 นาย พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์

144 นาย พิสัณห์ ตรีโพลา

145 นาย พิสิษฐ์ พจนารุวิทย์

146 นาย พีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี

147 นางสาว เพ็ญพร มนชยา

148 นาง เพ็ญศรี ทองนพคุณ

149 นางสาว เพียงใจ หาญวัฒนาวุฒิ

150 นางสาว เพียรเพ็ญ ชิดตระกูล

151 นางสาว แพรว สร้อยสีดํา

152 นาย ไพบูลย์ ฟูวัฒนศิลป์

153 นาง ไพลิน วิรยศิริ

154 นาย ภราดร ภู่ทอง

155 นาย ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสด์ิ

156 นาง ภัทรินี จุลพาณิชยกรรม

157 นาย ภาคภูมิ ตีระนันทน์

158 นาย ภานุพงศ์ จรุงเกียรติขจรุ ุ

159 นาย มนตรี ศรีเจริญ

160 นางสาว มนวดี จันทิมา หนา 5 จาก 10



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 13.00 น.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจ: เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร"

ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

161 นาย มลิวัลย์ สุประทักษ์

162 นาง มัณลิกา สมพรนนท์

163 นางสาว มัลลิกา อัศววราตระกูล

164 นาย มานิต สันต์สัมพันธ์กุล

165 นาง มาลินี เสกตระกูล

166 นาง มุทิตา สมณะ

167 นาง เยาวดี สินธุประมา

168 นาย รณฤทธ์ิ มณีสงฆ์

169 นางสาว รวีกานต์ เอียมวงศ์นุกูล

170 นางสาว รักชนก ทุยเวียงุ

171 นางสาว รัชดาวัลย์ สรรพจารุกิตต์ิ

172 นาง รัชนี สนกนก

173 นางสาว รัชนี เอี่นมฐานนท์

174 นางสาว รุ่งรัศมี บุญดาว

175 นาย รุ่งศักด์ิ สาธุธรรม

176 นางสาว เรวดี แก้วมณี

177 คุณ เรวดี วิชิตชีพ

178 นาย เรืองฤทธ์ิ เดือนทองสุข

179 นางสาว ลดาภรณ์ สุกิจปาณีนิจ

180 นาง ลาวัลย์ ปรีชาเมตตา

181 นางสาว วนิดา ต้นประเสริฐ

182 นาง วนิดา ประมวลกิจจา

183 นางสาว วรนุช เอมมาโนชญ์

184 นาย วรยุทธ บรรณเกียรติ

185 นางสาว วรรณวิภา พ่วงเจริญ

186 นางสาว วราภรณ์ วงษ์ศิริ

187 นาย วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล

188 นาย วศะ จันทร์แสงสุก

189 นาย วศิน มหัตนิรันดร์กุล

190 นาย วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ู

191 นาย วัชรพันธ์ ศิริพันธ์ุ

192 นาย วัลลภ หนุนพระเดช หนา 6 จาก 10



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 13.00 น.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจ: เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร"

ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

193 นาย วารี สดประเสริฐ

194 นางสาว วาสนา ยอดสลุง

195 นาย วิชัย จิรนันท์

196 นาย วินัย ศรีขจร

197 นาย วินิต อธิสุข

198 นางสาว วินุชดา แถลงศรี

199 นางสาว วิมลรัตน์ วิริยะเมตตากุล

200 นางสาว วิลาสินี แจ่มอุลิตรัตน์

201 นาง วิไลลักษณ์ เมฆกระจ่าง

202 นางสาว วิไลลักษณ์ สามารถ

203 นาย วิศิษฏ์ จิตภักดีรัตน์

204 นางสาว วิสาสินี แจ่มดุสิตรัตน์

205 นางสาว วิสุธา สิทธิชัย

206 นาง วีณา เอี่ยมประไพ

207 นางสาว วีนัส ประวงษ์

208 นาย วีระวุฒิ สร้อยพลอย

209 รศ. ไว จามรมาน

210 นาย ศรัญญู ภูมิบุตร

211 นางสาว ศรีจันทร์ ศรีมงคล

212 นางสาว ศศิธร ขจรกล่ินมาลา

213 นางสาว ศศินันท์ เทียนอําพร

214 นาย ศักชัย อรุณรัศมีเรือง

215 นาย ศักดา เสถียรนภาพร

216 นาง ศิรกาญจน์ เปาะวัน

217 นางสาว ศิรกาญจน์ ศรีเลขา

218 นางสาว ศิรินทรา จงพิพัฒนสุข

219 นาง ศิรินทิพย์ ชินธาดาพงศ์

220 นางสาว ศิรินาถ เวทยานุกูล

221 นาง ศิริมาลย์ วัฒนา

222 นางสาว ศิริวรรณ ทิพย์สุวรรณุ

223 นาย ศิโรจ ศรีเพ็ญ

224 นาย ศุภชัย วิวัฒพร หนา 7 จาก 10



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 13.00 น.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจ: เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร"

ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

225 นาย ศุภชัย เศรษฐเสถียร

226 นาย สกลวัฒน์ ภัทรเฉลิมวัฒน์

227 นางสาว ส่งศรี วรวิทย์พินิต

228 นาง สณีพร สุวรรณมณีพงศ์

229 นาย สดายุทธ นิตรทรัมภ์พงศ์

230 นาย สนธิ วรรณแสง

231 นาย สมเกียรต์ิ เรืองรองกวิน

232 นาย สมชาย สุรวณิชศิริ

233 นาย สมนึก ปัญญาโชติพันธ์

234 นาย สมโภช โหราพงศ์

235 นาย สมศักด์ิ ปัญญาโชติพันธ์

236 นาย สมัย ศรีศิริ

237 นาง สันธนา พิริศักด์ิสกุล

238 นาย สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม

239 นาย สิทธิศักด์ิ ชุณหรุ่งโรจน์

240 นาย สินทอง เตชะงามวงศ์

241 นาง สิริจิต อินทร์ไทร

242 นางสาว สุกัญญา วัชระสุขโพธิ์

243 นาย สุกิจ ศรีบัวทอง

244 นาย สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก

245 นาย สุจักรณ์ ศรีสัจจัง

246 นาง สุจิต ชัยวิชญชาติ

247 นางสาว สุชัญญา เพ็ชรฤทธ์ิ

248 นาย สุชาติ แซ่เฮ้ง

249 นางสาว สุณิสา วัฒนวิจารณ์

250 นางสาว สุดา ตันเจริญ

251 นางสาว สุนิตา สุทธิศักด์ิเทวัน

252 คุณ สุนี วรฤทธ์

253 คุณ สุพร นภาโชติศิริ

254 นางสาว สุพรรณิการ์ ขวัญเมืองุ

255 นาย สุพัฒน์ เอี่ยมวิวัฒน์

256 นาย สุภัทร์ กิตต์ิ หนา 8 จาก 10



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 13.00 น.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจ: เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร"

ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

257 นาย สุรกิจ เกิดสงกรานต์

258 นาย สุรชัย สุวัฒนเมธี

259 นาย สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร

260 นาย สุรศักด์ิ พันธ์วิไล

261 นางสาว สุรีย์พร วนานุภัณฑ์

262 นางสาว สุวรรณา วัฒนไกร

263 นาย เสรี บุญวิทยาคุณ

264 นาง เสาวคนธ์ ศรีบริกิจ

265 นาย เสาวลักษณ์ สุภาผล

266 นาย โสภณ เสริมธนะพัฒกุลุ

267 นาง โสภาพรรณ นิลรักษ์

268 นางสาว หิรัญญา สระสม

269 นาย อณสว์ ยี่สุดี

270 นาย อดิศักด์ิ คุปต์ถาวรฤกษ์

271 นาย อดุลย์ อิสลาม

272 นาย อนาลโย กอสกุล

273 นางสาว อนาวิล ดีเลิศพัฒนา

274 นาย อนุวิชช์ เตชะทวีกิจกุล

275 นางสาว อภิญญา ตังควานิช

276 นาย อภิวัฒน์ เพ่ิมศิริวัลลภ

277 นาย อมร ประดับทอง

278 นางสาว อรพรรณ คณิชชาพงษ์

279 นางสาว อรรัมภา ห่อทองคํา

280 นาง อรสา ติสถาพร

281 นางสาว อรอนงค์ วัจนะพุกกะ

282 นางสาว อรุณธิดา จารุพันธ์ุงาม

283 นางสาว อรุณี กฤตยานวิช

284 นางสาว อังคณา กิตติชัยพฤกษ์

285 นาย อังคณา วงษ์ประเสริฐ

286 นางสาว อัจฉรา ไอยรากาญจนกุลุ

287 นาง อัจฉริยา เทพัฒนพงศ์

288 นาง อัญชนา แก้วเฉย หนา 9 จาก 10



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 13.00 น.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจ: เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร"

ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

289 นางสาว อัมพรพรรณ วงษ์ท่าเรือ

290 นาย อาทิตย์ ทองเงิน

291 นาย อานนท์ คิดกิ่ง

292 นาย อานนท์ เศรษฐเกรียงไกร

293 นางสาว อารดา มหามิตร

294 นางสาว อารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย

295 นาย อิทธิกร อับดุลรอมาน

296 นางสาว อุไรวรรณ จิระบุญศรี

297 นาย เอกชัย ขาวสุทธ์ิ

298 นาย เอี่ยมสิน เตาทองนันตสิน

299 นาย โอฬาร ชินอํานวยสุข

หนา 10 จาก 10


