
รหสัลงทะเบยีน ค ำน ำหนำ้ ชือ่ นำมสกลุ

1 นาย ณัฐวุฒิ วศินโภคทรัพย์

2 นางสาว ภูริชยา ภูวญาณ

3 นาย ประเสริฐ เพียรดี

4 นางสาว เย็นฤดี วงศ์พุฒ

5 นางสาว โมระติ เทพเดชา

6 นาย นฤนาท พิชญ์อังกูร

7 นาง พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

8 นาย ณรงค์เดช เจริญเสาวภาคย์

9 นส. กาญจนธัช ศรพรหม

10 นาย พศวีร์ วัชรบุตร

11 นาย วิชัย ทศพรทรงชัย

12 นาย วิชัย ทศพรทรงชัย

13 นางสาว อรภร บุญรุ่ง

14 นางสาว รยากร งามดี

15 นางสาว ปรางค์แก้ว วัชรพันธุ์

16 นาย วันนี นนท์ศิริ

17 นาง นางณัฐนภา ถาวร

18 นางสาว พิชยาภา ดีทองหลาง

19 นางสาว มนพัทธ์ ปาณิกบุตร

20 นางสาว ลักษณ์นัยน์ ทรงเส่ียงไชย

21 นาง วิภูสนา มณีสุข

รายชื่อผู้เขา้ร่วมเสวนาวิชาการ “จิตอาสาอาเซียน: เรียนรู้ เขา้ใจและก้าวไปดว้ยกัน”



22 นางสาว นนทพร เล็กทรงเจริญ

23 นางสาว อุมาพร พิชัยรักษ์

24 นาย กาญจนภาส พรหมรัตนลิขิต

25 นาย พลวัฒนื พจชนาถ

26 นางสาว ชิษณุชา อ่อนค า

27 นางสาว จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์

28 นาย กุลวัฒน อิมะไชย์

29 คุณ วรยุทธ อนันต์ถวัลย์เลิศ

30 นาง อาภากร อิ่มอารมณ์

31 นางสาว ณัฐรดา เนตรสว่าง

32 นางสาว สุภาพร กลวิทย์

33 นาย บุญญานนท์ ศรีโท

34 ดร. ชนัญชิดา ทุมมานนท์

35 นางสาว ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์

36 ดร. สานิตย์ หนูนิล

37 นาย อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม

38 นาย วีรภัทร เปดี

39 นางสาว ชุติมา เทศศิริ

40 นาง ศิริวรรณ กุหลาบเพ็ชร์

41 นาย ยิ่งยศ ดอนมด 

42 นางสาว สุปราณี มอญดะ

43 นางสาว ธัญจิรา สุขเกษม

44 น.ส. ขนิษฐา ค าหาญ



45 นางสาว เปรมจิต ศิริวัฒนะตระกูล

46 ดร. ฉัตรศิริ ไทยวัฒน์

47 นางสาว ดวงกมล สวลีตีเมืองซ้าย

48 นาง อุไรวรรณ แจ้งเวชฉาย

49 นาง ธัญญลักษณ์ โรจน์รุ่งทวี

50 นาง นฤมล กลัดส าเนียง

51 นาง วัฒนีย์ ศรีหล้า

52 นางสาว ฐิติกานต์ สังวรินทะ

53 นาย วิทยา บัวคล่ี

54 นาย วสันต์ สุวรรณดี

55 นาย คมเดช ชูลาภประวุฒิ

56 นาย สราวุธ ชูลาภประวุฒิ

57 นาง กานดา ยุรยาตร์

58 นาย ธีระวุฒฺ เกื้อเพชรแก้ว

59 นาย ตระการ จันทร์ชัยภูมิ

60 นางสาว ภัทรภร พิบูลย์

61 นาย แสนศึก มงคลดาว

62 นาย พลพจน์ พงษ์สุวรรณ

63 นางสาว วรณัน รักษาราษฏร์

64 นางสาว สุรีย์พร ตรีอินทร์ทอง

65 นางสาว ศิริเพ็ญ นาคฤทธิ์

66 นางสาว ฉัตรปรินทร์ พงศ์พจธนกฤต

67 นางสาว ประกายเพ็ชร วรรณรัตน์



68 นาย ธีระวุฒิ เกื้อเพชรแก้ว

69 นาย สุขุม สุขพาที

70 น.ส. อารีย์ อาภรณ์

71 นาย รัฐกร ก้อนแก้ว

72 น.ส. อารีย์ อาภรณ์

73 นาย ศักย์สรณ์ ภารัตภูมิกุล

74 นาย อาเมน บวรสุวรรณ

75 นางสาว เพชรมณี พุทธรักษ์

76 นางสาว จุไรลักษณ์ เหมศิริ

77 นางสาว พิชชาพร ศรีตระกูล

78 นาย สมโภข โหราพงศ์

79 นาย สมโภข โหราพงศ์

80 น.ส. จิราพร แสงทองศรี

81 นาย วิชัย จิรนันท์

82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

83 นางสาว สุรีรัตน์ หลีมานัน

84 นาย อภิชาติ เลิศวิลัย




