
ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

1 นางสาว CHAYANEE SINGKHAJORN

2 นางสาว Nattaporn Haorchand

3 นาย Porpan Vachajitpan

4 นางสาว กชพร ศิริชัยสกุล

5 นางสาว กฤษณา เพ็ชรเจริญ

6 นางสาว กัญญารัตน์ ชิระวานิชผล

7 นาย กัลย์ แสงเรือง

8 นางสาว กัลยา ครุสารพิศิฐ

9 นาย กิตติพงษ์ วุฒิรงค์

10 นาย กิตติพันธ์ เทพารักษ์ษณากร

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

เรื่อง "พลิกวิกฤติโลกร้อนสู่โอกาสทางการค้า"

10 นาย กตตพนธุ เทพารกษษณากร

11 นาง กิตติมา แก้วประพาฬ

12 นาง กุสุมา ธะนะวงศ์

13 นางสาว เกศรา คณฑา

14 นางสาว ขนิษฐา มุกขะกัง

15 นาย คงฤทธ์ิ จันทริก

16 นาย คมกฤช ตันตระวาณิชย์

17 นาย คมศักด์ิ สว่างไสว

18 นาย ฆอยรู เจ๊ะดือราแม

19 นาย จารุ พูนมากสถิตย์

20 นาง จิตรรัตน์ รัตนเอกกวิน

21 นางสาว จินดาลักษณ์ เทศธรรม

22 นางสาว จีราภา อินธิแสง

23 นาย จีราวัฒน์ นานน่วม

24 นางสาว จุฑามาศ ปัญญพรสุข

25 นางสาว จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว

26 นาย ฉัตรชัย งามวิภาส

27 นาย ฉัตรชัย ศิริอําพันธ์กุล

28 นาย ฉัตรมงคล หนูพลาย

29 นางสาว ชมาภรณ์ เจียมขจรยศ

30 นางสาว ชไมพร ภักดี30 นางสาว ชไมพร ภกด

31 นาย ชลัฐ กุลจิตติภาคย์
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32 นาย ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

33 นาย ชาญชัย ลํ้าเลิศหล้า

34 นาย ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล

35 นางสาว ชาลินี ลีลาวโรภาส

36 นางสาว ชิดชนก ชุ่มพาลี

37 นาย เชวง จาว

38 นาย เชาวริน ปัญญา

39 นางสาว ญดา ชินารักษ์

40 นางสาว ญาดา วรรณไพโรจน์

41 นางสาว ฐิติญา เอกฤทธิ์วโรดม41 นางสาว ฐตญา เอกฤทธวโรดม

42 นางสาว ฐิติรัตน์ ศิริเวช

43 นางสาว ณภัสนันท์ พรรษกฤช

44 นาย ณรงค์ชัย ฐิตินันท์พงศ์

45 นางสาว ณะสา โชคอํานวย

46 นางสาว ณัฏฐ์กานดา วารินทร์สวัสด์ิ

47 นางสาว ณัฐพร ศรีภิญโญ

48 นาย ณัฐพล กิตติพลไพบูลย์

49 นาย ณัฐพัฒน์ ชํานิจารกิจ

50 นางสาว ณัฐวณี ยมโชติ

51 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งสุข

52 นางสาว ดเรศ นิติบัญญัติกร

53 นาง ดวงใจ ชาญภูมิดล

54 นาย ดิศลัย จงเจริญ

55 นางสาว ดุสิตา โกละกะ

56 นาย ติณณภัทร นันทคุปต์ธํารง

57 นาย เตชะ บุณยะชัย

58 นาย ถาวร ปรกตา

59 นางสาว ทักษิณา เพชรรัตน์

60 นางสาว ทิพวรรณ เตชะนิรัติศัย

61 นาย เทียนชัย โล้กลประกิจ61 นาย เทยนชย โลกุลประกจ

62 นาย ธนศาล วิธีเจริญ
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63 นาย ธวัช เลิศฤทธ์ิสัมพันธ์

64 นาย ธวัชชัย หยุบแก้ว

65 นาย ธวัชชัย อนามพงษ์

66 นาย ธารินทร์ พุทธิวนิช

67 นาย นที ล้ิมประสิทธิศักด์ิ

68 นางสาว นฤทัย กล่ินอดุง

69 นาย นันทจิตร ถาวรบุตร

70 นางสาว นันทนา สถาพรนานนท์

71 นางสาว นันทวรรณ รังสิโรดม์โกมล

72 นางสาว นิตยา ทอกยืน72 นางสาว นตยา ทอกยน

73 นาง นุชนารถ ศิริบูรณ์

74 นางสาว เนตรนภา ชากร

75 นาย บรรเทิง องค์วิลาวัณน์

76 นาย บรรพชัย พุฑฒิบัณฑิต

77 นาย บัญชา ดอกไม้

78 นาย บัณฑิต รุ่งสิมานนท์

79 นางสาว บุญสม ขจรกล่ินมาลา

80 นาง บุตรี เทียมเทียบรัตน์

81 นางสาว บุศรินทร์ โอสถาวรนันท์

82 นางสาว ปธอารี แสงเดือน

83 นางสาว ปนัดดา อ่อนน้อม

84 นาย ประชา จันทรสารโสภณ

85 นาย ประณต เวสารัชวิทย์

86 นาย ประทีป เล่ียวไพรัตน์

87 ดร. ประสิทธ์ิ สิริทิพย์รัศมี

88 นาย ประเสริฐ ดปนียางกูร

89 นาย ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

90 นาย ประเสริฐ อัศวนันท์

91 นางสาว ปรารถนา มีสินเจริญ

92 นาย ปรีชา ฉายสวรรณ92 นาย ปรชา ฉายสุวรรณ

93 นาย ปวริศ หาญณรงค์
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94 คุณ ปางมาศ วิเชียรสุนธ์ุ

95 นางสาว ปิยดา หอมตระกูล

96 นางสาว ปิยธิดา ต้ังตระกูลสมบัติ

97 นางสาว ปิโยรส มหาธันโภคา

98 นาย ผดุงศักด์ิ นิธิพงศ์พันธ์

99 นาย พงศธร วรรณสอน

100 นางสาว พรพรรณ โภคสุพัสตร์

101 นาง พรรณิภา สุริยรังสิกุล

102 นางสาว พรรณี เช็งสุทธา

103 นางสาว พรศิริ เมฆวิชัย103 นางสาว พรศร เมฆวชย

104 นาย พฤหัส ไวยสุครี

105 นางสาว พัณอาภา เฉียบฉลาด

106 นาย พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์

107 นาย พิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักด์ิ

108 นางสาว พิมพ์ชนก ฟุ้งวิทยา

109 นาย พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์

110 นาย พีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี

111 นาย ไพจิตร แสงชัย

112 นาย ไพบูลย์ ฟูวัฒนศิลป์

113 นาง ไพรินทร์ แย้มจินดา

114 นาย ภราดร ภู่ทอง

115 นาง ภัทรินี จุลพาณิชยกรรม

116 นาย ภาคภูมิ ตีระนันทน์

117 นางสาว มนวดี จันทิมา

118 นาง มัณลิกา สมพรานนท์

119 นางสาว มัลลิกา อัศววราตระกูล

120 นาง มาลินี เสกตระกูล

121 นาง มุทิตา สมณะ

122 นาง เยาวดี สินธุประมา

123 นางสาว โยษิตา บ่ทรัพย์123 นางสาว โยษตา บูทรพย

124 นาย รณฤทธ์ิ มณีสงฆ์
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125 นางสาว รวีกานต์ เอี่ยมวงศ์นุกูล

126 นางสาว รัชนิกา ดารากัย

127 นาง รัชนี สนกนก

128 นาง รัชนี สุโภภาค

129 นาง รัตนา เมธาภัทร

130 นางสาว ราตรี คุระสุข

131 นาย รุ่งศักด์ิ สาธุธรรม

132 นางสาว เรวดี แก้วมณี

133 คุณ เรวดี วิชิตชีพ

134 นาย เรืองฤทธ์ิ เดือนทองสข134 นาย เรองฤทธ เดอนทองสุข

135 นางสาว ลดาภรณ์ สุกิจปาณีริจ

136 นาง ลาวัลย์ ปรีชาเมตตา

137 ดร. วรนิติ ช่อวิเชียร

138 นาย วรยุทธ บรรณเกียรติ

139 นางสาว วราทิพย์ อากาหยี่

140 นาย วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล

141 นาย วศะ จัทร์แสงสุก

142 นาย วศิน มหัตนิรันดร์กุล

143 นาย วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์

144 นาย วัชรพันธ์ ศิริพันธ์ุ

145 นาย วัลลภ หนุนพระเดช

146 นางสาว วาทินี แก้วทับทิม

147 นาย วินิต อธิสุข

148 นางสาว วินุชดา แถลงศรี

149 นางสาว วิสุธา สิทธิชัย

150 นางสาว วีนัส ประวงษ์

151 นาย วีระยุทธ์ โควาวีระสิทธ์ิ

152 รศ. ไว จามรมาน

153 นางสาว ศรวณีย์ สิงห์ทอง

154 นาย ศรัญญ ภมิบตร154 นาย ศรญญู ภูมบุตร

155 นางสาว ศศิธร ขจรกล่ินมาลา

หนา 5 จาก 7



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

เรื่อง "พลิกวิกฤติโลกร้อนสู่โอกาสทางการค้า"

156 นาย ศักชัย อรุณรัศมีเรือง

157 นาง ศิรกาญจน์ เปาะวัน

158 นางสาว ศิรกาญจน์ ศรีเลขา

159 นางสาว ศิรินาถ เวทยานุกูล

160 นางสาว ศิริวรรณ ทิพย์สุวรรณ

161 นาย ศิวะนันท์ ณ นคร

162 นางสาว ศุภริน เจริญพานิช

163 นาย ศุภฤกษ์ สุขสมาน

164 นาย สดายุทธ นิตยารัมภ์พงศ์

165 นาย สมัย ศรีศิริ165 นาย สมย ศรศร

166 นาง สันธนา พิริศักด์ิสกุล

167 นาย สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม

168 นาย สิทธิศักด์ิ ชุณหรุ่งโรจน์

169 นาง สิริจิต อินทรีไทร

170 นางสาว สุกัญญา ใจชื่น

171 นาย สุกิจ ศรีบัวทอง

172 รศ. สุขุมาลย์ ประสมศักด์ิ

173 นาง สุจิต ชัยวิชญชาติ

174 นางสาว สุชัญญา เพ็ชรฤทธ์ิ

175 นางสาว สุชาดา แสงสร้อย

176 นางสาว สุชีรา ทองประกอบ

177 นางสาว สุดา ตันเจริญ

178 นางสาว สุทธิดา แสงทอง

179 คุณ สุนี วรฤทธ์

180 นางสาว สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง

181 นาย สุพัฒน์ เอี่ยมวิวัฒน์

182 นาย สุภัทร์ กิตต์ิ

183 นาง สุมนัส เสียงขจรเกียรติ

184 นาย สุรศักด์ิ พันธ์วิไล

185 นางสาว สรีย์พร วนานภัณฑ์185 นางสาว สุรยพร วนานุภณฑ

186 นางสาว สุลาลีวัลย์ ศุภเศวตสรรค์
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187 นางสาว เสาวลักษณ์ สุภาผล

188 นางสาว หิรัญญา สระสม

189 นาย อดิศักด์ิ คุปต์ถาวรฤกษ์

190 นาย อนาลโย กอสกุล

191 นางสาว อภิญญา ตังควานิช

192 นาย อภิวัฒน์ เพ่ิมศิริวัลลภ

193 นาย อมร ประดับทอง

194 นาย อมรชัย แจวเจริญวัฒนา

195 นางสาว อรรัมภา ห่อทองคํา

196 นาง อรสา ดิสถาพร196 นาง อรสา ดสถาพร

197 นางสาว อรอนงค์ วัจนะพุกกะ

198 นางสาว อรุณี กฤตยานวัช

199 นางสาว อังคณา กิตติชัยพฤกษ์

200 นางสาว อัษรา ปุคคละนันทน์

201 นาย อาทิตย์ ทองเงิน

202 นาย อานนท์ คิดกิ่ง

203 นาย อานนท์ เศรษฐเกรียงไกร

204 นางสาว อารดา มหามิตร

205 นาย อิทธิกร อับดุลรอมาน

206 นาง อุชัญญา ปราสาททองโอสถ

207 นาย เอี่ยมสิน เตาทองนันตสิน

208 นาย โอฬาร ชินอํานวยสุข

หนา 7 จาก 7


