ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
เรื่ อง ผลการพิจารณาให้ ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจาปี 2558
.....................................................................
ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด (สอมธ.) ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา
บุตรของสมาชิกประจาปี 2558 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดาเนิ นการได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกเสร็ จสิ้ นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่ อผูไ้ ด้รับทุนการศึกษาประเภททุนเรี ยนดีจานวน 1,058 ทุน ทุนส่ งเสริ มการศึกษา
จานวน 109 ทุน และทุนเรี ยนดีและส่ งเสริ มการศึกษาจานวน 107 ทุน ดังปรากฏรายชื่ อผูร้ ับทุนดังต่อไปนี้
ทุนเรียนดี
ประถมศึกษาปี ที่ 1
1 ด.ช.ธี ธชั ยุกตานนท์
บุตรของ
นางสาวอุษณี ย ์ น้อยอยูน่ ิ ตย์
2 ด.ญ.กุลภัสสร์ จิตรประเสริ ฐ
นางสาวนันทพร จิตรประเสริ ฐ
3 ด.ช.จักรพัฒน์ จิตตเสถียร
นางสาวเบญจา นรพงษ์
4 ด.ญ.ชัญญา ลิ่มพันธ์
นางธวัลรัตน์ ลิ่มพันธ์
5 ด.ช.ญาณโชติ ชาตริ ยานุ โยค
นางตริ สลา ชาตริ ยานุ โยค
6 ด.ช.ณฐกฤต การนอก
นางตุก๊ ตา การนอก
7 ด.ช.ณภัทร ทองอรุ ณ
นายนิ รันดร ทองอรุ ณ
8 ด.ญ.ณัชชา ลิ่มพันธ์
นางธวัลรัตน์ ลิ่มพันธ์
9 ด.ญ.ณัฐกฤตา วิรุณพันธ์
นางสาวสุ รียพ์ ร เจริ ญวัฒนะ
10 ด.ญ.ณัฐนริ น กฤตย์กุลเจริ ญ
ทพญ.มรกต กฤตย์กุลเจริ ญ
11 ด.ช.ดีงาม นามบุตร
นางสุรีย ์ นามบุตร
12 ด.ช.ตะวันฉาย เจริ ญศิลป์ ชัย
นางรวีวรรณ เจริ ญศิลป์ ชัย
13 ด.ช.ธรรมบุญ อุยยานนวาระ
นางสาวลลิตา ตันติมูรธา
14 ด.ญ.ธัญจิรา ตันตสวัสดิ์
รศ.เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
15 ด.ญ.ปภาวริ นทร์ นะคะรังสุ
นายวิชาญ นะคะรังสุ
16 ด.ญ.ปริ ญ ชื่นสุวรรณ
ผศ.พญ.อิสราภา ชื่ นสุวรรณ
17 ด.ญ.ปิ ยะธิ ดา พิกุลงาม
นางจิดาภา พิกุลงาม
18 ด.ญ.พรรณดาว เอี่ยมสาอาง
นางเอมอร เอี่ยมสาอาง
19 ด.ญ.พีรยา สิ นศิริ
ผศ.จุลจราพร สิ นศิริ
20 ด.ช.ภูริยศ พูนทรัพย์สวัสดิ์
นางสาวสุ นีย ์ ศรี หิรัญพัลลภ
21 ด.ญ.สาริ ศา ภาคีมุข
นางณราวดี สุขโข
22 ด.ช.สิ รวิชญ์ แดงกระจ่าง
นางสุภิกา แดงกระจ่าง
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31
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34
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ด.ช.สุ กฤษ ประสานทอง
ด.ญ.สุ วิชญา บุณยรัตพันธุ์
ด.ช.สุ เมธ เดลี่ย ์
ด.ญ.หทัยภัทร ขวัญช่วย
ด.ญ.อัญชสา ดีบุกคา
ด.ช.เพียรธรรม ธรรมสโรช
ด.ญ.เมลานี พัฒนสิ น
ด.ช.แทนคุณ ม่วงอ้น
ด.ญ.แพรวา เพิม่ พูล
ด.ญ.แสนดี คุณธรรมดี
ด.ญ.ปณิ ตา จันทรเวคิน
ด.ญ.กิตติมา สังวร
ด.ญ.ณศรัณย์ บุโรดม
ด.ช.ปั ณณธร คงขา
ด.ญ.วรษมน เทียบรัตน์
ด.ช.แพน ลาภพิสูตร
ด.ช.กฤตกร เปี ยทิพย์
ด.ช.ธนยศ บุญเลิศ
ด.ช.พงศกรณ์ ศักดิ์สวัสดิ์
ด.ช.พชรพล เข้มสี ขา
ด.ช.สุ รวิชญ์ เล็บครุ ฑ
ด.ญ.ณัฐกฤตา เพ็งนาม
ด.ญ.ภัทรี ยา ศรี ทิพย์สุโข
ด.ช.ภูริณัฐ นิ ลทจันทร์
ด.ญ.ภัทร์นริ นทร์ ชวาลสันตติ
ด.ญ.สุ พิชญา แวงสันเทียะ
ด.ญ.ธัญรดา จังวิบูลย์ศิลป์
ด.ญ.กัญญาณัฐ วงศาสถาพร
ด.ญ.ศิริพร ดีวงค์
ด.ญ.ปรี ยาศิริ งามดี
ด.ญ.นปภา กัลยาณกิตติ
ด.ช.วรัชญ์ กังสัมฤทธิ์

นายสราวุธ ประสานทอง
นางสุภาพรรณ บุณยรัตพันธุ์
รศ.ชนาทิพย์ นามเปรมปรี ด์ ิ
นางณหทัย ขวัญช่วย
นางวรรณนิ ภา ดีบุกคา
รศ.พรภัทร ธรรมสโรช
นางสาวสรัญญา พัฒนสิ น
นางปภัสสร ม่วงอ้น
นางจินดา เพิม่ พูล
ผศ.ประชา คุณธรรมดี
ผศ.ยสนันท์ จันทรเวคิน
นางทิพวรรณ์ สังวร
ผศ.อัญญานี ย ์ บุโรดม
ผศ.สุดาวดี คงขา
นางสาวกาญจณี พันธุ์ไพโรจน์
นางวราภรณ์ ลาภพิสูตร
นางดุษาร์กร เปี ยทิพย์
นางนันทนา บุญเลิศ
นางวรรณี ศักดิ์สวัสดิ์
นางดวงพร เข้มสี ขา
นางสาวสุ ธีญา ศิลป์ ศรี กุล
นางจันทวรรณ คุณนามพันธ์
รศ.นพ.ภาสกร ศรี ทิพย์สุโข
นางพรพิมล นิ ลทจันทร์
นางวรรณวิภา ชวาลสันตติ
นางสาววรารัตน์ เทียรวรรณ์
นางยอดธิ ดา จังวิบูลย์ศิลป์
นางสาวอริ สา วงศาสถาพร
นางจุฑารัตน์ ดีวงค์
นายสุ พจน์ งามดี
นางอรทัย กัลยาณกิตติ
ผศ.ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์
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ด.ญ.ลักษิกา จตุรงค์วิวฒั น์
ด.ญ.ศิรภัสสร อุดม
ด.ช.ณาศิส เพ่งพิศ
ด.ช.สุ เมธ มงกุฎวิสุทธิ์
ด.ญ.รชนิ กร เดชบุญ
ด.ญ.กุลิสรา โพธิ์ แก้ว
ด.ช.พงศ์ภีระ พิเชฐพีระพูน
ด.ญ.ปริ นทร คุณกิตติ
ด.ช.ชวนันท์ จารัสเศรณี
ด.ช.ธนวัฒน์ แสงเดชอุทยั
ด.ช.ฉัตริ น ชื่ นชูจิตต์
ด.ช.เวสรัช นามขาล
ด.ญ.กณิ ษฐกานต์ พรโสภาสวัสดิ์
ด.ช.รักษ์ นาครักษ์
ด.ช.ชนะชน พลน้ าเที่ยง
ด.ช.พีรพัฒน์ ร่ มรื่ น
ด.ช.ชานุ วตั ร เจริ ญลาภนพรัตน์
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ด.ช.กฤตภาส สิ ทธาวาสวงศ์
บุตรของ
ด.ช.กวิน ภูมิโคกรักษ์
ด.ญ.กัญภร ช่างไม้
ด.ช.คุณธรรม รุ่ งโรจน์ชนาทิพย์
ด.ญ.จิณณมนต์ รณธี ร์
ด.ช.ชยางกูร จันทรสนธิ
ด.ญ.ชาลิสา พฤกษาพันธุ์รัตน์
ด.ช.ณภัทร บุญยรางกูร
ด.ญ.ณวรา ชริ นทร์ สาร
ด.ญ.ทักษพร ทองฉิ ม
ด.ช.ธิ ติ สิ บศิริ
ด.ช.ธี ร์จุฑา จุฑานฤนาท
ด.ญ.นิ ตินนั ท์ ก้องประเสริ ฐกุล
ด.ญ.ปภาดา ฉิ มคง

นางสาวกัณญา สุดงาม
นางเรวดี อุดม
นางธนพร เพ่งพิศ
นางสาวศรี สุข มงกุฎวิสุทธิ์
นางสาววาสนา ผ่อนผกา
นางสาวเพ็ญนภา พรมนัส
นางพิมลสิ ริ พิเชฐพีระพูน
นางสาวฐาปวี ลิขิตการไพบูลย์
นางสาวจารุ จิตร กอบัว
นางแก้วนพเก้า เอี่ยมจารัส
นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์
นางแสงเดือน นามขาล
นางสาวธัญพิทย์ พรโสภาสวัสดิ์
นางสาววิภารัตน์ ฉัตรวัฒนานนท์
นางสาวนารี ญาร์ ประโพธิ ง
นายบรรจบ ร่ มรื่ น
รศ.ดร.ชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์
นางสาวกฤตยา สิ ทธาวาสวงศ์
นางอรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
นางเกตุชญา ช่างไม้
นางวชิราภรณ์ รุ่ งโรจน์ชนาทิพย์
นางรุ่ งใจ รณธี ร์
นางผกากรอง จันทรสนธิ
รศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
ผศ.นพ.อาทิตย์ บุญยรางกูร
นางอลิสรา ชริ นทร์สาร
นางนลินี ทองฉิ ม
นางเสาวลักษณ์ สิ บศิริ
นางพรรณี จุฑานฤนาท
นางปิ ติพร ก้องประเสริ ฐกุล
นางวิไลวรรณ ฉิ มคง

86
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94
95
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107
108
109
110
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112
113
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116
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ด.ญ.ปั ญญดา โอภาประกาสิ ต
ด.ช.พชทร ยลระบิล
ด.ญ.พรชนก ข้อหล้า
ด.ญ.พรรษสรณ์ ตั้งจิตรมณี ศกั ดา
ด.ญ.พริ มา ทองดี
ด.ญ.พศวีร์ ตรี วิโรจน์
ด.ญ.พัชรพร เฮ้งปัญญา
ด.ญ.พิมพ์ชนก นันทมงคล
ด.ช.ภาคย์ สกลภาพ
ด.ช.ภูริวจั น์ ศักดิ์ศรี
ด.ญ.มัชฌิมา วสันติวงศ์
ด.ช.ราเมศ ถาวรมัน่ กิจการ
ด.ช.ศุภนัฐ ปั่ นทอง
ด.ญ.ศุภิสรา เขียนลิขิต
ด.ช.สิ ทธิ นนท์ คมเกลี้ยง
ด.ญ.สุ ภิชญาณ์ ปรี สงค์
ด.ช.สุ วพัชร์ ยงยิง่ ศักดิ์ถาวร
ด.ญ.อภิญมณี อภิสารธนรักษ์
ด.ญ.อรจิรา ลิ้มเลิศผลบุญ
ด.ญ.เขมจิรา กรี วาส
ด.ญ.กมลชนก ศรี สอาด
ด.ช.กันตินนั ท์ จินเลิศ
ด.ช.จุลกรี ช้างรักษา
ด.ญ.ชนัญชิดา บุญสิ ทธิ์
ด.ญ.ชัญญาภัทร์ สมบูรณ์ทรัพย์
ด.ช.ปริ นทร มารัตน์
ด.ช.ปรี ดี ศิษย์กุลอนันต์
ด.ญ.พฤกษา คุณกิตติ
ด.ญ.ภวิษย์พร น้ าทอง
ด.ญ.จิตกานต์ รักษาพล
ด.ช.ณภัทร คาวัน
ด.ช.ธันวา มรพงษ์

รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิ ต
ผศ.เอกริ นทร์ ยลระบิล
นางศิวาพร ข้อหล้า
นางสาวิตรี สุ วิกรม
นางสาวพรนิ ภา ชัยกิจสุนทร
นางเสาวลักษณ์ ตรี วิโรจน์
ผศ.พัชรี ประทุมพงษ์
นางพัชรา นันทมงคล
รศ.วันวิสาข์ สกลภาพ
ผศ.กฤติรัตน์ เกียรติศิริโรจน์
นายไพโรจน์ วสันติวงศ์
นางวารี ถาวรมัน่ กิจการ
นางอุไร ปั่นทอง
นางมณฑิรา เขียนลิขิต
นางนิ ตยา คมเกลี้ยง
นางสุภาภรณ์ ปรี สงค์
นางจรัญญา ยงยิง่ ศักดิ์ถาวร
ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
นางสาววิรัตน์ จารี วงศ์ไพบูลย์
นางรุ่ งทิวา กรี วาส
นางสาวประทุมทิพย์ ชั้วนาค
นางน้ าเพชร จินเลิศ
นายสุ ทธิ รักษ์ ช้างรักษา
นางอรอนงค์ บุญสิ ทธิ์
นางชญานันทน์ สมบูรณ์ทรัพย์
นางศศิธร มารัตน์
ผศ.ปิ ยะพร ศิษย์กุลอนันต์
นางสุกญั ญา คุณกิตติ
นางนิ ตยา น้ าทอง
นางสุจิตรา รักษาพล
นางณัฐพร คาวัน
นายเทพฤทธิ์ มรพงษ์
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ด.ช.แมททิว เพชรเลิศ เทเลอร์
ด.ญ.พชรพร วงษ์ปักษา
ด.ญ.พาขวัญ ทวีศรี
ด.ช.ศิรวุฒิ ช้างบุญชู
ด.ช.เจริ ญ ดีเสมอ
ด.ช.ธฤตวัน พิณสุ รงค์
ด.ช.ธี ร์กวิน ทองแท่ง
ด.ญ.ศุภาพิชญ์ มิตรสุ พรรณ
ด.ช.เศษฐาธนโชติ มาทา
ด.ช.คมชนะ ยุวพรพงศ์กุล
ด.ญ.กีรติกร ณ นคร
ด.ญ.พิมพ์อปั สร สว่างตระกูล
ด.ญ.อชิรญา ชนะกุล
ด.ญ.ณภัทร มูลหมัน
ด.ญ.ภัทร์นฤน เปี ยทิพย์
ด.ญ.วริ นท์รัตน์ พัฒนมาตย์
ด.ญ.ชชมน จันเขียว
ด.ช.สรชัช อินชูใจ
ด.ช.ปรพัชร ทองอุ
ด.ช.ภูวนัตถ์ เชื่ อมรัตนกุล
ด.ญ.กัญญาณี แสงอรุ ณ
ด.ช.ปิ ยวัฒน์ อินทร์ รัตน์
ด.ช.นัฐภูมิ มีเดช
ด.ช.ภูวนนท์ หนุ นภักดี
ด.ญ.ภควลัญช์ เทพสุวรรณ์
ด.ช.ธี รวีร์ วันทอง
ด.ญ.อินทัช อินทร์ พรหม
ด.ช.ปรวัฒน์ ระหา
ด.ญ.ปวริ ศา ไชยบุญ
ด.ญ.กรรวี เกิดมีทรัพย์
ด.ญ.ชัชมน แก้ววิเชียร
ด.ญ.อนัญญา ศรเล็ก

ผศ.อารี เทเลอร์
นางเยาวนิ จ วงษ์ปักษา
นางพีรญา ทวีศรี
นางศศิธร ช้างบุญชู
นายพิเชษฐ์ ดีเสมอ
นางอุษมา พิณสุรงค์
นางฌัชภัคร ทองแท่ง
นางขวัญมนัส มิตรสุ พรรณ
นายพัชรดนัย มาทา
นายคมสันต์ ยุวพรพงศ์กุล
นางรจนา ณ นคร
นางพรเพ็ญ สว่างตระกูล
นางอัจฉรา ชนะกุล
นางสุธิดา มูลหมัน
นางดุษาร์กร เปี ยทิพย์
นางสาวปภัชญา ไพเราะ
นางชลภัช จันเขียว
นางอรวรรณ อินชูใจ
นายณัฐพัชร ทองอุ
รศ.พญ.อุทยั รัศมิ์ เชื่ อมรัตนกุล
นายธนวัฒน์ แสงอรุ ณ
นางสาวภาวิณี ภาคีสิน
นายนิ คม มีเดช
นายจรุ งศักดิ์ หนุนภักดี
นายวิมล เทพสุ วรรณ์
นางสุพาภรณ์ วันทอง
นางรุ่ งทิวา อินทร์พรหม
นางสาวปุณยาพร โพธิ สิงห์
นางวิภารัตน์ ไชยบุญ
นางสาวนัยนา สายทองทวี
นายนิ ธิโรจน์ แก้ววิเชียร
นางระพีพรรณ ศรเล็ก

150
151
152
153
154
155
156
157
158

ด.ญ.นภัสสร โทบุตร
ด.ช.กันตภัทร รุ่ งกิจธนกุล
ด.ช.ธนวรรษ ชิวชาวนา
ด.ช.อายุวฒั น์ พันธุ์รัตน์
ด.ญ.เขมรัสนี แดงศรี
ด.ช.สุ ธิพงษ์ สุ ขชม
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ จ้อยจิตต์
ด.ช.ชูชาติ โมสิ โก
ด.ญ.กาสะลอง เหลืองอ่อน

นางอุลยั พร โทบุตร
นางจุฑามาศ รุ่ งกิจธนกุล
นายสมชาย ชิวชาวนา
นายเสกสรร พันธุ์รัตน์
นางสาวิตรี แดงศรี
นางสาวชลิตตา ภู่ทอง
นางน้ าฝน จ้อยจิตต์
นายชูศกั ดิ์ โมสิ โก
นางวาริ ณี เหลืองอ่อน

ประถมศึกษาปี ที่ 3
159 ด.ญ.กณิ สา เย็นเป็ นสุ ข
บุตรของ
นางบังอร เย็นเป็ นสุข
160 ด.ญ.กนกกร ไข่ลือนาม
นางสาววาสนา ดื่มพุดซา
161 ด.ช.กรดนัย ตันตสวัสดิ์
รศ.เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
162 ด.ช.กฤตัชญ์ มะมม
นางจิณพิชญ์ชา มะมม
163 ด.ญ.ฐิ ติกาญจน์ กลับใจ
นางวลัยพร กลับใจ
164 ด.ญ.ฐิ รญาภัทร์ เรื องรุ่ งชัยกุล
ผศ.ดร.ธนิ ท เรื องรุ่ งชัยกุล
165 ด.ช.ฑีฆาอัศม์ ศุภพิพฒั น์
ทพญ.รณิ ต ศุภพิพฒั น์
166 ด.ญ.ณฐธันยา ใจยาว
นางสาวณัฏฐ์ธมน ธนธรณ์กีรติ
167 ด.ญ.ณัฏฐ์มณี สุวรรณวงศ์
นางรัชนี สุวรรณวงศ์
168 ด.ช.นภนต์ วัชโรทยางกูร
นางสาวนภมณี ทรัพย์สุนทรกุล
169 ด.ญ.นภสร มังกรทอง
นายนภดล มังกรทอง
170 ด.ญ.นภัทร์ อัสดงพงพนา
นางสาวภิญญารัตน์ อัสดงพงพนา
171 ด.ญ.ปุญญิศา มาตะโก
นายสมพิศ มาตะโก
172 ด.ญ.พิมพ์พิชชา ไชยจันทร์
นางสุจิตรา ไชยจันทร์
173 ด.ญ.พิมพ์อร ศรัทธาพุทธ
ผศ.อารยา ศรัทธาพุทธ
174 ด.ช.พีรบูรณ์ ต่อประเสริ ฐกุล
นางจิราภรณ์ ชัชวาลกุลชัย
175 ด.ญ.ภัสนันท์ นามแดง
นายภูวริ นทร์ นามแดง
176 ด.ช.ฤทธิ เทพ ทิมแสง
นางหฤทัย ทิมแสง
177 ด.ญ.วนัสนันท์ เตชกานนท์
รศ.เกรี ยงไกร เตชกานนท์
178 ด.ญ.วัชรพรรณ โรจน์รุ่งมณี
นางวีรวัลย์ โรจน์รุ่งมณี
179 ด.ช.ศิวกร โกมลหิ รัณย์
นางรุ ้ง โกมลหิ รัณย์
180 ด.ช.ศิวชั กองกูล
นางวิไลลักษณ์ กองกูล
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188
189
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191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

ด.ญ.โชติกา วงษ์ชาลี
ด.ช.กฤติธี ธรรมสอน
ด.ญ.คริ ษฐา แก้วเสลา
ด.ช.จิรภัทร เลี้ยงบารุ ง
ด.ช.วชิรวิชญ์ จันแก้ว
ด.ช.เอกกฤต ไข่มุสิก
ด.ญ.ภวริ ศา พูนทรัพย์สวัสดิ์
ด.ช.กวีพจน์ เปล่งสุ ขเจริ ญศรี
ด.ญ.พิชชา อดุลยฤทธิ กุล
ด.ช.ศุภวิชญ์ ฉิ มคง
ด.ญ.เกษราภรณ์ เขียนดวงจันทร์
ด.ช.นรุ ตม์ กังสัมฤทธิ์
ด.ช.วชิรวัตติ์ จันแก้ว
ด.ญ.ณัฏฐนันท์ สร้อยแก้ว
ด.ช.ธรรมณ นาคทอง
ด.ช.กฤตเมธ ศิริเจริ ญ
ด.ช.พลวัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์
ด.ช.สุ พรรณ วณิ ชย์จิรัฐติกาล
ด.ญ.สุ พิชญา ชัยประกายวรรณ์
ด.ช.ณัทกร เลิศวัฒนารักษ์
ด.ช.พัทธธรรม เพ็งรัตน์
ด.ญ.พิณญาภรณ์ พรมมา
ด.ช.ภัทรภูมิ กมลวาริ นทร์
ด.ช.ภัทรวุฒิ สุ โธ
ด.ญ.พรชนิ ตว์ ภาสะฐิ ติ
ด.ช.อิสรพงศ์ นวลสมบูรณ์
ด.ญ.กรนันท์ รุ ณใจ
ด.ญ.ฐิ ติรัตน์ อินทร์รัตน์
ด.ญ.ดีนีย ์ แมนศรี
ด.ช.ธนภัทร์ ศุกริ นทร์
ด.ช.บุริศทร์ จานงค์อาษา
ด.ญ.วรณัน จันทร์ สม

นางวิมล วงษ์ชาลี
นางจินตนา ธรรมสอน
นางเบญจวรรณ์ แก้วเสลา
นางสาวสุ นิสา ปัญญาใส
นางนารี จันแก้ว
นางบวรลักษณ์ ทองทวี
นางสาวสุ นีย ์ ศรี หิรัญพัลลภ
นางสาวศิยาพร เปล่งสุขเจริ ญศรี
รศ.ดร.ดารงค์ อดุลยฤทธิ กุล
นางวิไลวรรณ ฉิ มคง
นายปราโมทย์ เขียนดวงจันทร์
ผศ.ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์
นางนารี จันแก้ว
นางรักษิตา สร้อยแก้ว
นายมานิ ตย์ นาคทอง
นางสาวเกศนี มูลป้อ
นางชญานันทน์ สมบูรณ์ทรัพย์
นางสาวสุ ขวิดา มโนรังสรรค์
นางจิตติมา ชัยประกายวรรณ์
รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
นางสาวพูลศรี มิตรเจริ ญถาวร
นายปรี ชา พรมมา
ผศ.สุดาพร กมลวาริ นทร์
นางสุภจี สุโธ
นายไชยยศ ภาสะฐิ ติ
นางสาวธัญญมาศ บ่อน้ าเชี่ยว
นางสาวศิริพร เล็กเลอสันต์
นางสาวภาวิณี ภาคีสิน
นางจิตติกานต์ แมนศรี
นางยุพาพร ศุกริ นทร์
นางสาวขนิ ษฐา จานงค์อาษา
นางวนิ ดา จันทร์ สม

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

ด.ญ.มิ่งขวัญ มูลตา
ด.ช.ณฐภัทร เทศวิรัช
ด.ช.สุ กฤษฏิ์ เอกแสงศรี
ด.ญ.วรวลัญซ์ เชื้อจ๋ าย
ด.ญ.ปราณิ ตา ศิริธร
ด.ช.ปราชญ์ ร่ มโพธิ์
ด.ช.กิตติศกั ดิ์ บุญมาก
ด.ช.ทักษ์ดนัย พรหมดวง
ด.ญ.นฤมล สวนสิ น
ด.ช.นพัตธร วิเชียรทอง
ด.ญ.วรกมล โตจันทึก
ด.ช.สรณ์ ลัคนทิน
ด.ช.พัทธ จิตต์บรรจง คงสัตย์
ด.ญ.อริ สา แตงเพชร์
ด.ญ.พิฐชญาณ์ สระสมทรัพย์
ด.ญ.เลอพิชญ์ รุ่ งโรจน์นิมิตชัย

นางลาไพร ตรรกวัจนวงศ์
นางวันเพ็ญ เทศวิรัช
นางสาวทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี
นายสุ รศักดิ์ เชื้ อจ๋ าย
นางณัฐคงคา ศิริธร
รศ.ดร.นภดล ร่ มโพธิ์
นายวีรศักดิ์ บุญมาก
นางสาวเติมสุข รักษ์ศรี ทอง
นายวันชัย สวนสิ น
ผศ.เอกอุมา อิ้มคา
นางณัฏฐพัชร์ อภิสิริคุณาธิ ป
นายรุ่ งวิทย์ ลัคนทิน
ผศ.ดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์
นางอรอนงค์ แตงเพชร์
นางสาวดารกาไร สระสมทรัพย์
ผศ.สุพิชชา รุ่ งโรจน์นิมิตชัย

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
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242
243

ประถมศึกษาปี ที่ 4
ด.ช.จารุ กิตต์ ศรี เพชร
บุตรของ
นางสาวจันทร์ เพ็ญ พรชัยวิวฒั น์
ด.ญ.ณัฐณิ ชา เชื่ อวิทยาวุฒิ
นายคมกฤช เชื่ อวิทยาวุฒิ
ด.ญ.ณัฐธิ ดา สุ มหิ รัญ
นายกมล สุมหิ รัญ
ด.ช.ต้นกันย์ เสกขุนทด ณ ถลาง
นางสานุช เสกขุนทด ณ ถลาง
ด.ช.ธี ทตั อุตวัฒน์
นางเอมอร อุตวัฒน์
ด.ช.นวมินทร์ สอนแตง
นางวรุ ณรัตน์ สอนแตง
ด.ญ.นาทา หนู เนี ยม
นางสุนนั ทา หนู เนี ยม
ด.ญ.นิ ตินุช ก้องประเสริ ฐกุล
นางปิ ติพร ก้องประเสริ ฐกุล
ด.ช.บรรณ ไข่มุสิก
นางบวรลักษณ์ ทองทวี
ด.ช.ปกรณ์เกียรติ โอภาประกาสิ ต
รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิ ต
ด.ญ.พศิกา พึ่งรัศมี
นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี
ด.ญ.พัชรมัย ฮ่องสกุล
นางสาวภัชณัฐศร อยูม่ า
ด.ญ.ภัสทิชา โกศลบุญ
ผศ.ดร.ลภินี โกศลบุญ
ด.ช.ภีม ลาภพิสูตร
นางวราภรณ์ ลาภพิสูตร
ด.ญ.อรรวินท์ เสกสิ ทธิ์ กาญจน์
นายอภิชยั เสกสิ ทธิ์ กาญจน์
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258
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ด.ญ.อาภาภัทร บุญยรางกูร
ด.ญ.เปมิกา มุตตามระ
ด.ญ.ณัฐมนต์ อังคเศกวินยั
ด.ช.ณัฐพัทธ์ อภิสารธนรักษ์
ด.ช.รภัสสิ ทธิ์ ยังคง
ด.ช.สิ รวิชญ์ อิทธิ ชยั ศรี
ด.ช.พศิน ชฎิลาลัย
ด.ญ.ตะวัน เปรมมุณี
ด.ช.เขตต์ชยั คานวณ
ด.ญ.ธาริ นนั ท์ จูมทอง
ด.ญ.วรณัน พันธุ์ไพโรจน์
ด.ช.พชร พรอโนทัย
ด.ญ.กชพร หาวิรส
ด.ญ.ขจรศิริ เนี ยมปุก
ด.ช.พฤกษ์ สิ ทธิ มงคล
ด.ญ.อมรรัตน์ คาวัน
ด.ญ.พาขวัญ ทองฉิ ม
ด.ญ.ภัทรภร เขียวรัตน์
ด.ช.กิตติภพ จิระวัฒโธ
ด.ญ.ณิ ชา ลิ้มจินดาพร
ด.ญ.ธัญญ์พฒั น์ เตชพรวรรักษ์
ด.ญ.ณัฐชาวรรณ นามทะจันทร์
ด.ญ.บุษริ นทร์ นิ ลวรรณ
ด.ญ.รุ จาภา ชูกาเหนิ ด
ด.ช.ธี วรา โกมลวนิ ช
ด.ญ.สมัชญา ออรุ่ งโรจน์
ด.ญ.สิ ริรัตน์ มีแสง
ด.ญ.ขวัญพรรษา เขียนลิขิต
ด.ญ.พิชญาภา ยุวพรพงศ์กุล
ด.ช.ธนกฤต วสุ ธารี ย ์
ด.ญ.ธนพร แจ้งจอน
ด.ญ.กันตพร กาลรบ

ผศ.นพ.อาทิตย์ บุญยรางกูร
ผศ.ดร.อภิวฒั น์ มุตตามระ
นางกุลภัสสร์ อังคเศกวินยั
ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
นางสาวอรนุ ช ศรี อินทร์
นางสุปราณี เบ็ญจสุพฒั นนันท์
นางสาวศิริพร วีรธี รางกูร
นางมีนา เปรมมุณี
นางสาวสุ พรรณี พิกุลทอง
นางอุไรวรรณ จูมทอง
นางนันทวรรณ พันธุ์ไพโรจน์
นางสุภาวดี พรอโนทัย
นางสาวพรรณพิลยั พิมพา
รศ.นพ.สัญญาณ เนี ยมปุก
ผศ.รวมพร สิ ทธิ มงคล
นางณัฐพร คาวัน
นางนลินี ทองฉิ ม
นางสาวสุ ภาวดี เฉลิมศรี
นางสาวจิดาภา จิระวัฒโธ
ผศ.พญ.จิตรลดา ลิ้มจินดาพร
นางกชกร เตชพรวรรักษ์
นางสาวนาฏตยา รักไทย
นางสาวลัดดา นิ ลวรรณ
นางคณัสมน ชูกาเหนิ ด
รศ.ดร.วารี กงประเวชนนท์
ผศ.มาตาลักษณ์ ออรุ่ งโรจน์
นายสมพงษ์ มีแสง
นางมณฑิรา เขียนลิขิต
นายคมสันต์ ยุวพรพงศ์กุล
นางแจ่มจันทร์ วสุธารี ย ์
นางอมราวดี แจ้งจอน
นางปทุมมาศ กาลรบ

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

ด.ช.ชินพัฒน์ วิริยะ
ด.ช.ศุภกร กีบาง
ด.ช.ภัคชาติ หอมรสสุ คนธ์
ด.ญ.พัชณิ กา คุณาสุ ธีรัตน์
ด.ญ.แก้วทิพย์ โพธิ์ ทอง
ด.ญ.พัชราภา ชูขวัญ
ด.ญ.ณิ ญาวีย ์ กาลดิษฐ์
ด.ช.นันทวัฒน์ แดงเจริ ญ
ด.ช.โชติกุล เกิดคล้าย
ด.ญ.พิมพ์ชนก ริ นเชื้ อ
ด.ช.พีรวัช มหาชัย
ด.ช.กฤติน พันธุ์สมุทร
ด.ช.พิสิษฐ์ คุม้ วงศ์

ผศ.ช่อทิพ วิริยะ
นางจุไรรัตน์ กีบาง
รศ.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์
นางสาวจันทิมา ทองเปี่ ยม
นายวัฒน์ชยั โพธิ์ทอง
นางสาวมาลา พูลทอง
นางสาวนัชรี ยา ธี ระพงษ์สวัสดิ์
นางสุนนั ท์ แดงเจริ ญ
นางสาวสุ พรรษา ศรี ไพฑูรย์
นางศศิวิมลพร ริ นเชื้ อ
นางพิมลวรรณ มหาชัย
นายเพิม่ ศักดิ์ พันธุ์สมุทร
นางธณัฐฎา คุม้ วงศ์

289
290
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294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

ประถมศึกษาปี ที่ 5
ด.ญ.จัสติน ลลิล เทเลอร์
บุตรของ
ผศ.อารี เทเลอร์
ด.ช.จิณณทัต หอมเหมือน
นางศิริภรณ์ หอมเหมือน
ด.ช.จุลวัฒน์ สิ นศิริ
ผศ.จุลจราพร สิ นศิริ
ด.ญ.ญาดา สุขสาราญ
นางสาวช่อทิพย์ น่วมดี
ด.ญ.ณฐิ ตา คณาวัฒนไชย
นางณัฐธราภรณ์ คณาวัฒนไชย
ด.ญ.ดานา แมนศรี
นางจิตติกานต์ แมนศรี
ด.ช.ธรรมะประธาน กิติศรี วรพันธุ์
นางกัญญา กิติศรี วรพันธุ์
ด.ช.นพณัฐ ภู่วโรดม
รศ.นคร ภู่วโรดม
ด.ญ.นิ ษฐกานต์ สงบกิจ
นางนาฏอนงค์ สงบกิจ
ด.ช.ปณิ ธิ รุ่ งกีรติกุล
นายสุ วรรณ รุ่ งกีรติกุล
ด.ญ.ปราณปิ ติ แก้วธรรมชัย
นายเรื องศักดิ์ แก้วธรรมชัย
ด.ญ.ปั ทมาภรณ์ เขียนดวงจันทร์
นายปราโมทย์ เขียนดวงจันทร์
ด.ญ.ปิ ยะปาณ พินิจชัย
นางอวยพร พินิจชัย
ด.ญ.พรรณธร ตติยานุ พนั ธ์วงศ์
ผศ.พญ.ศิริวนั ตติยานุพนั ธ์วงศ์
ด.ญ.วรดา ตุ่นไธสง
นางรัชต์พร ตุ่นไธสง
ด.ญ.วรรณิ ดา รู ปหล่อ
นายอุบล รู ปหล่อ
ด.ญ.ศศธร สุ ทธิ ประภา
นางแสงดาว อินทร์ ศรวล
ด.ช.ศุภโชค ดวงศรี
นางสาวเมธาพร อโณทัยนาท
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327
328
329
330
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338

ด.ช.สรวิชญ์ งามหรู
ด.ญ.วศินี เชื้อจ๋ าย
ด.ญ.สิ ริณดา ศรี ทิพย์สุโข
ด.ช.ฉันทัช ออรุ่ งโรจน์
ด.ช.พงศกร วสุธารี ย ์
ด.ญ.ลลิตภัทร พรหมแย้ม
ด.ญ.ปาณิ สรา สวัสดีวงษา
ด.ช.อรรถกร เนี ยมปุก
ด.ช.แสงบุญ กิตติปิยกุล
ด.ญ.ศุภภัสสิ นี จันทร์ แก้ว
ด.ญ.เปมิกา บุญเสริ ม
ด.ญ.รดา ศรี วาลัย
ด.ญ.เขมจิรา วันทอง
ด.ช.โมกข์ มิตรสันติสุข
ด.ญ.อรรัมภา โหมดช้างใหญ่
ด.ญ.ปุณณภา คงขา
ด.ช.ปพนธันย์ อุยยานนวาระ
ด.ช.ภานุ พงศ์ วาริ นทร์
ด.ช.ปั ณณพัทธ์ มากพันธ์ผล
ด.ช.พิชญ์ จิตต์บรรจง คงสัตย์
ด.ช.ปวริ ศ นุ ชประสพ
ด.ช.เมธวัฒน์ วงศ์ภกั ดี
ด.ช.ศุภกฤต โชคชัยธรรม
ด.ช.ชอว์ คอนโด
ด.ญ.ชาลิสา เมธาพิสิฐ
ด.ช.ภัคพล อาพันศรี
ด.ญ.วริ ศรา การสะสม
ด.ญ.อัญมณี ธิ ปทา
ด.ญ.พิชชา หาญริ ษ
ด.ช.รวิชญ์ สมันตรัฐ
ด.ช.อุม้ บุญ ฉลาด
ด.ญ.ภาพิมล สนธิ พงษ์

นางอัจฉราภรณ์ อุทธวัง
นายสุ รศักดิ์ เชื้ อจ๋ าย
รศ.นพ.ภาสกร ศรี ทิพย์สุโข
ผศ.มาตาลักษณ์ ออรุ่ งโรจน์
นางแจ่มจันทร์ วสุธารี ย ์
นายรุ่ งศักดิ์ พรหมแย้ม
นางศิริลกั ษณ์ สวัสดีวงษา
รศ.นพ.สัญญาณ เนี ยมปุก
ผศ.สมศักดิ์ กิตติปิยกุล
นางทรรศมน จันทร์ แก้ว
นางศรี อุไร บุญเสริ ม
นายเกษมชาต ศรี วาลัย
นางสาวจริ นรัตน์ วงษ์สมบัติ
นางวราภรณ์ มิตรสันติสุข
นางอัญชลี โหมดช้างใหญ่
ผศ.สุดาวดี คงขา
นางสาวลลิตา ตันติมูรธา
นางสาวบรรจง ทิวาพัฒน์
นายสถาพร มากพันธ์ผล
ผศ.ดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์
นางนิ ตยา นุชประสพ
นายมรกต วงศ์ภกั ดี
รศ.สมชาติ โชคชัยธรรม
ผศ.ดร.สุมาลี คอนโด
รศ.ทัศนี ย ์ เมธาพิสิฐ
นางอัมพร อาพันศรี
นายอนุสร การสะสม
นายสุ รเชษฐ์ ธิ ปทา
นางสุภาพร หาญริ ษ
นายรติ สมันตรัฐ
นายอานวย ฉลาด
นางสุปราณี สนธิ พงษ์

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

ด.ช.ปวริ ศ วณิ ชชานุกร
ด.ญ.ปิ ยาภรณ์ เทียนแก้ว
ด.ญ.เตชินี ขวัญช่วย
ด.ญ.วิภาดา ศตสุ ข
ด.ช.ก้องภพ อัศวพิทยานนท์
ด.ช.ณฐทรรศน์ หอมรสสุ คนธ์
ด.ช.ณัตพงษ์ อยูย่ าง
ด.ช.ภีรภูมิ เพิม่ พูล
ด.ช.สิ ริศกั ดิ์ คงสมจรู ญ
ด.ช.จุฑาพัชร์ พลตาล
ด.ญ.พิมพ์ลดา สุขสุ เดช
ด.ญ.อัญชนิ ดา พงษ์เผ่าทอง
ด.ญ.นราภรณ์ ชนะมาร
ด.ช.ฉัตรมงคล สาธุธรรม
ด.ญ.นิ ชา เจริ ญลาภนพรัตน์
ด.ญ.ศศิมาภรณ์ ดิษรัก
ด.ญ.อนิ ตยา ปทุมยา
ด.ญ.ธนภรณ์ แก้วกลิ่น
ด.ช.ปั ณณวิชญ์ ปัญญประเสริ ฐกุล
ด.ญ.วศิกานต์ วงศ์กาภู
ด.ช.ธนนนท์ บุญเลิศ
ด.ช.พชรพล ขวัญดี
ด.ช.ชโนตม์ สรรพศรี
ด.ช.ธวัลรัตน์ แจ้งจอน
ด.ญ.ศุภานัน เมืองเรื อง
ด.ญ.ณัฐหทัย รุ่ งเรื องผล
ด.ญ.ณภัทรา พฤกษาพันธุ์รัตน์
ด.ญ.ธนพรรณ จันทร์ ศร
ประถมศึกษาปี ที่ 6
367 ด.ญ.กุลจิรา ศรี วาณิ ชรักษ์
บุตรของ
368 ด.ช.ทศพล พุม่ ประดับ
369 ด.ช.ธนภัทร ร่ มพุฒตาล

นางสาวสุ ชาดา เอี่ยมกล้า
นางสาวทัศนี ย ์ ทิพย์โสดา
นางณหทัย ขวัญช่วย
ผศ.ดร.วิทวัส ศตสุข
นางวัชรา อัศวพิทยานนท์
รศ.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์
นางอณุ ภา อยูย่ าง
นางจินดา เพิม่ พูล
นางลักษณา คงสมจรู ญ
นายศิริพชั ร์ พลตาล
นางณัฏฐิรา สุขสุ เดช
นางสาวสิ ริมา ชีวยั ยะ
นางสมคิด ชนะมาร
นางหทัยรัตน์ สาธุ ธรรม
รศ.ดร.ชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์
นางธิ มาพร ดิษรัก
นางอ้อยใจ ปทุมยา
นางมาลัย แก้วกลิ่น
นางสาวนันท์นภัส ปั ญญประเสริ ฐกุล
นางสาวศิริวรรณ ฤทธิ์ รวมทรัพย์
นางนันทนา บุญเลิศ
นางวริ ศรี ยา ขวัญดี
ผศ.กัญทิพา สรรพศรี
นางอมราวดี แจ้งจอน
นางสาวพิสมัย โพธิ์ ศรี
รศ.วิทวัส รุ่ งเรื องผล
รศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
นางวัลลา จันทร์เปี ย
นายปราโมทย์ ศรี วาณิ ชรักษ์
นายนพดล พุม่ ประดับ
นางสาวนิ พา ฟองเขียว
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ด.ญ.ธัญธิ ตา ชัยผาติกุล
ด.ช.พงศธร ไกรดานนท์
ด.ช.ภูมิ ไกรสัย
ด.ญ.รวิกานต์ สุนทรโกมล
ด.ญ.วชิรญาณ์ เสนกรรหา
ด.ญ.วิชญาพร น้อยมี
ด.ญ.สวรรยา นันต๊ะภาพ
ด.ญ.อลีนา หนู พนั ธ์
ด.ญ.อารี ยา สงวนพงศ์
ด.ญ.ณัฐวรา พิพฒั พันธุ์
ด.ญ.ณัฐณิ ชา รัตนพฤกษ์
ด.ญ.ณิ ชกานต์ จุฑานฤนาท
ด.ญ.ธนัญญา ขันทะ
ด.ช.ชนน ประเสริ ฐสุ ข
ด.ญ.ปานฝัน วงศ์วรกุล
ด.ช.พลวิชญ์ ทัศมี
ด.ญ.ศสิ ธร แสงนาค
ด.ญ.อมลวรรณ วชิระเจริ ญวงศ์
ด.ญ.ศุภนัฏฐา ราชประดิษฐ์
ด.ญ.นภิสา ร่ มโพธิ์
ด.ญ.พลอยชมพู ศรี สกุลวิวฒั น์
ด.ช.ศักรนนทน์ สุทธิ ปัญญา
ด.ช.พนธกร ประเสริ ฐสุ ข
ด.ญ.ฐิ ติรัตน์ กล่าสุ ข
ด.ช.วัสยส ศุภเมธางกูร
ด.ช.กิตติพจน์ แตรตุลาการ
ด.ญ.วนัสสรา ประสานทอง
ด.ญ.จิรดา สุวรรณวาสี
ด.ช.กฤดิกานต์ เกิดโต
ด.ญ.ณัฏฐณิ ชา วัฒนะสุ วรรณ
ด.ญ.บิลกีส มะลูลีม
ด.ญ.ริ นรดา ทองคานวณ

นางสุมานี ชัยผาติกุล
นางอรวรรณ ไกรดานนท์
ผศ.บุปผา ไกรสัย
นางสาวอรุ ณศรี ลีวฒั นาการ
นางลลิดา เสนกรรหา
นางสุภาพร น้อยมี
นางเมตตา นันต๊ะภาพ
ผศ.ภารดี ช่วยบารุ ง
นายบุญเรื อง สงวนพงศ์
นายธนิ ทธิ์ พิพฒั พันธุ์
นางอลิสา รัตนพฤกษ์
นางพรรณี จุฑานฤนาท
นางลิขิต ขันทะ
ผศ.ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุข
นางเบญจรงค์ วงศ์วรกุล
นางชุลิตา ทัศมี
นายเจษฎา แสงนาค
นางสุพตั รา วชิระเจริ ญวงศ์
นายพิสุทธิ์ ราชประดิษฐ์
รศ.ดร.นภดล ร่ มโพธิ์
นางศิริรัตน์ ศรี สกุลวิวฒั น์
นางนุ ชนาท สุ ทธิ ปัญญา
ผศ.สันติรักษ์ ประเสริ ฐสุ ข
นางบุญเรื อน กล่าสุข
ผศ.นพ.วิชิต ศุภเมธางกูร
รศ.สมชาติ แตรตุลาการ
นายสราวุธ ประสานทอง
นางจันทนี พึ่งเถื่อน
นางจารุ ตา เกิดโต
นางทองสิ น วัฒนะสุวรรณ
ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
นางธารทิพย์ แก้วอุบตั ิ
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ด.ช.วริ ทธิ์ เตชกานนท์
ด.ช.สัณหนัฐ ธรรมทันตา
ด.ช.สรวิชญ์ วันทนากร
ด.ช.สุ พฒั น์ วงษ์ปักษา
ด.ญ.ปลื้มพระพร สุ คนธสิ ทธิ์
ด.ญ.ชุตินนั ท์ กันหาลึก
ด.ช.ปธานธรรม กิติศรี วรพันธุ์
ด.ญ.พัทธวรรณ เยีย่ มวิริยะ
ด.ช.เสรี ไทย คุณบุตร
ด.ญ.ภัทรานิ ษฐ์ กรี วาส
ด.ช.ณพวิทย์ คณิ ตทรัพย์
ด.ญ.นี ร์นาริ น ครุ จิต
ด.ญ.ปวริ ศา สุ ขสวัสดิ์
ด.ญ.ภาวินี สนธิ พงษ์
ด.ญ.ศินิทรา ขันธเนตร
ด.ช.จีรกิตติ์ สี ทา
ด.ช.กชพงศ์ ภู่ประพันธ์
ด.ญ.สุ ชาวดี เทียนอร่ าม
ด.ญ.นี นนารา ฉัตรพรรณรังสี
ด.ช.ปุณณชัย เพชรคงแก้ว
ด.ญ.สรัญญา แสงพร
ด.ช.ศิริภูมิ กิ่งกุหลาบ
ด.ช.นภพล กันต์สุ่ม
ด.ญ.ธนภัทร ลิ้มไพโรจน์
ด.ช.ติณณภพ ดอนทองดี
ด.ญ.จิดาภา สิ บศิริ
ด.ญ.พัตรพิมล คุม้ ครอง
ด.ญ.ศลิษา นันตรี
ด.ช.ปวิชญา จัน่ เพชร
ด.ช.พีรวิชญ์ แก้วนิ ล
ด.ช.ชัยธราพร กิจเพิม่ พูล
ด.ช.ปณภัทร แซ่ว่อง

รศ.เกรี ยงไกร เตชกานนท์
นายจานอง ธรรมทันตา
ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร
นางเยาวนิ จ วงษ์ปักษา
นายสมพล พลายโถ
นายนิ ราช กันหาลึก
นางกัญญา กิติศรี วรพันธุ์
นางวันวิสาข์ เยีย่ มวิริยะ
นางสาวสิ รีรัศมิ์ ครุ ฑธาโรจน์
นางรุ่ งทิวา กรี วาส
รศ.พญ.นงลักษณ์ คณิ ตทรัพย์
นางอารดา ครุ จิต
นางสาวสิ ริพร สุขสวัสดิ์
นางสุปราณี สนธิ พงษ์
นางสาวผาสุข ภู่เทศ
นางวริ นธร สี ทา
นางสาวดวงวรัตถ์ อินสี
นายบุญช่วย เทียนอร่ าม
ผศ.ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี
นางสาวอวันวี เพชรคงแก้ว
นายเสกสรรค์ แสงพร
นางฉลองรัตน์ กิ่งกุหลาบ
นางสมพิศ โคมกระจ่าง
นางสาวฐิติยา ศรี ทองดี
นางพวงเพ็ชร ดอนทองดี
นางเสาวลักษณ์ สิ บศิริ
นายไพฑูรย์ คุม้ ครอง
นางรัตนา นันตรี
นางเติมทรัพย์ จัน่ เพชร
นางเกษรา แก้วนิ ล
นางสมใจ กิจเพิม่ พูล
นางสาวสุ กลั ยา อุทายีก์
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ด.ช.ชานน เจริ ญลาภนพรัตน์
ด.ญ.พรชนก ฤกษ์โสภี
ด.ช.ต้นศิลป์ เอี่ยมภักดี
ด.ญ.สุ ชาดา สมประจบอุดม
ด.ช.จักรพันธ์ ลูกนก
ด.ญ.พรธิ ตรา หมอนทอง
ด.ญ.ณหทัย กันต์สุ่ม
ด.ช.สุ ทธิ ชยั สมส่ วน
ด.ช.อดิศกั ดิ์ บุบผาชาติ
ด.ญ.กัลยกร วิจิตรยืนยง
ด.ช.ชนาธิ ป พันธ์สมุทร
ด.ญ.พรปวีณ์ มีสมบูรณ์
ด.ญ.ฐิ ติรัตน์ คาคล้าย
ด.ช.กฤตภาส บุตโต
ด.ญ.ณิ ชารี ย ์ เทียนเงิน
ด.ญ.พลอย ไชยวานิ ช
ด.ช.สวาสดิ์ แอนดะริ ส
ด.ช.ภัทรวุธ ศรี ทิพย์สุโข
ด.ญ.ณิ ชาภัทร พร้อมวงค์
ด.ญ.รนภร นามประทาน
ด.ญ.ณิ ช สุ รียช์ ยั นิ รันดร์
ด.ช.บารมี รุ่ งโรจน์ชนาทิพย์
ด.ช.จิรกร ศรี ยกุ ต์
ด.ญ.พิชยา อารี ย ์
ด.ช.ปธานิ น รุ่ งกีรติกุล
ด.ช.อนุ ศิษฎ์ วชิระเจริ ญวงศ์
ด.ญ.พิชชารี ย ์ ต่อประเสริ ฐกุล
ด.ญ.อภิชญา บุญญภิญโญ
ด.ญ.ณัฐจิรา จริ ยโกศล
ด.ช.พชรพล ลิขสิ ทธิ์ วฒั นกุล
ด.ช.นราวิชญ์ ภู่วโรดม

รศ.ดร.ชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์
นางพัชราภรณ์ ฤกษ์โสภี
นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี
นางชรัชต์พร สมประจบอุดม
นางจารุ วรรณ ลูกนก
นางปราณี หมอนทอง
นางสมพิศ โคมกระจ่าง
นายประยงค์ สมส่ วน
นางวารุ ณี บุบผาชาติ
นางสนธยา วิจิตรยืนยง
นายชาติชาย พันธ์สมุทร
นางสาวิตรี มีสมบูรณ์
นางสาวเฉลิมรัตน์ รองแก้ว
นายพิพฒั น์ บุตโต
นางสาวพัชริ นทร์ เทียนเงิน
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
บุตรของ

นางศิวาพร ไชยวานิ ช
นายสมศักดิ์ แอนดะริ ส
รศ.นพ.ภาสกร ศรี ทิพย์สุโข
นางสาวสุ มล โกเมนเอก
นายณภพ นามประทาน
ผศ.ณิ ชารี ย ์ สุรียช์ ยั นิ รันดร์
นางวชิราภรณ์ รุ่ งโรจน์ชนาทิพย์
นางเสาวพรรณ ศรี โสภณ
นางกัลยา อารี ย ์
นายสุ วรรณ รุ่ งกีรติกุล
นางสุพตั รา วชิระเจริ ญวงศ์
นางจิราภรณ์ ชัชวาลกุลชัย
รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ
นางกฤษณา จริ ยโกศล
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์วฒั นกุล
รศ.นคร ภู่วโรดม
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ด.ญ.พรปิ ยา แซ่แต้
ด.ญ.สุ ภรัช เล่ากุล
ด.ญ.ณัฐวรา มณี สวัสดิ์
ด.ช.ปราณนต์ เทพรักษา
ด.ช.ศิวกร แก้ววิชยั
ด.ญ.เบญจมาพร เป็ นสุ ข
ด.ช.ภูชิต วิชชุเดชา
ด.ช.พิธิพฒั น์ กิ้มปาน
ด.ญ.สุ ภาวดี ถึงไชย
ด.ญ.ศศิกญั ญ์ ชลศึกษ์
ด.ช.พีรวิชญ์ ฟิ นดี้
ด.ช.คุณากร พุม่ ประดับ
ด.ญ.ปิ ยะนุ ช วาวตะคุ
ด.ญ.พัชริ นทร์ อุบลนุช
ด.ญ.เบญจวรรณ เทียมกลาง
ด.ญ.ชัญญา สุ กแสงศรี
ด.ช.วรณัน เชื้ อจ๋ าย
ด.ช.วิศวะ จันทร์ รุ่งโรจน์
ด.ญ.สรัญดา มากพันธ์ผล
ด.ญ.นวินดา ต่ออุดม
ด.ช.สรวิศ นามสี ฐาน
ด.ญ.ปิ ยอร กูณฑ์กนั ทรากร
ด.ช.เอกปิ ติ แก้วธรรมชัย
ด.ญ.บัณฑิตา สุขกล่า
ด.ญ.ดลญา ธิ ติมงคล
ด.ช.ณภัทร อุโฆษกิจ
ด.ญ.กุริสรา อยูห่ นู สิงห์
ด.ช.นรัสมิ์ ดาริ ห์อนันต์
ด.ช.ไทโย มุตตามระ
ด.ญ.จิดาภา ธรรมสอน
ด.ญ.ริ น คอนโด
ด.ญ.ญาณิ ศา วรุ ณศรี

นางสุชาตา อนุ กูลยุทธธน
นายสุ รพล เล่ากุล
นางจงกล มณี สวัสดิ์
รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา
นางอนุสรา แก้ววิชยั
นางสาวปั ณณพร ทองเขตไทย
นายวัลลภ วิชชุเดชา
นางวิริยา กิ้มปาน
นางสาวสุ พรรณษา สว่างภพ
รศ.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
นางสาวสุ กญั ญา แอนดะริ ส
นายนพดล พุม่ ประดับ
นายมงคล วาวตะคุ
นายธานิ นทร์ อุบลนุ ช
นางสาวปิ ยนุ ช ยุวาพัด
นายพิเชษฐ สุ กแสงศรี
นายสุ รศักดิ์ เชื้ อจ๋ าย
นายวิทยา จันทร์รุ่งโรจน์
นายสถาพร มากพันธ์ผล
รศ.ศิริเพ็ญ ต่ออุดม
นางกัลยา นามสี ฐาน
ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กนั ทรากร
นายเรื องศักดิ์ แก้วธรรมชัย
ผศ.บัณฑิตย์ สุขกล่า
นางฐิติคุณ ธิ ติมงคล
รศ.ดร.กิตติพฒั น์ อุโฆษกิจ
นางวราภรณ์ อยูห่ นู สิงห์
ผศ.ดร.สมจิต ดาริ ห์อนันต์
ผศ.ดร.อภิวฒั น์ มุตตามระ
นางจินตนา ธรรมสอน
ผศ.ดร.สุมาลี คอนโด
นางณัทภัทร คาพันธ์
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ด.ญ.นวพรรษ นิ ลทจันทร์
ด.ญ.พีรดา สุ โขยะชัย
ด.ช.เจตริ น เวศวิทย์
ด.ช.ธรรมชาติ เมธี ดุลสถิตย์
ด.ญ.นงลักษณ์ ช่างกลึง
ด.ช.ศุภวิชญ์ มังกรทอง
ด.ช.ภานุ วฒั น์ แสงเมฆ
ด.ญ.อาภาศิริ แจ้งกระจ่าง
ด.ญ.กนกพิชญ์ จันทร์ ศร
ด.ญ.ปุณฑริ ก ทยาวิทิต
ด.ญ.พิมพ์ชนก ไกรสัย
ด.ญ.พีรยา บรรจงรักษา
ด.ช.อิสระ ชลศึกษ์
ด.ญ.นภัสสา รัตนพฤกษ์
ด.ญ.สุ พิชชา พลอยสมบุญ
ด.ญ.สมิตานัน บรรดิสถ์
ด.ญ.ณิ ชาภัทร กรี วาส
ด.ช.ปุถุชน วงศ์วรกุล
ด.ญ.ชวิศา วรกุลลัฎฐานี ย ์
ด.ญ.ภัณฑิรา คุณภาพ
ด.ญ.นริ ษา รุ่ งวัฒนพัฒน์
ด.ญ.ชนิ สรา พึ่งเถื่อน
ด.ญ.ดิษอติกานต์ ตรัสศรี ศิริ
ด.ญ.ร้อยตะวัน ตติยานุ พนั ธ์วงศ์
ด.ญ.วิชญาดา อัศวพิทยานนท์
นายพีรวิชญ์ ชววิวรรธน์
ด.ช.มัตตัญํู ตั้งเง็กกี่
ด.ช.อภิชาติ จงเจริ ญยิง่ ยง
ด.ญ.ปรี ยาภรณ์ ก้านเพชร
ด.ญ.ชนัญญา ใจอารี ย ์
ด.ญ.ปณัฐชนัญ สวนพันธุ์

นางพรพิมล นิ ลทจันทร์
นางสาววราภรณ์ ชมบุญ
นางจุฑามาศ เวศวิทย์
นายมหธน เมธี ดุลสถิตย์
นางจารุ วรรณ ช่างกลึง
นายนภดล มังกรทอง
นางสาวประภา แสงเมฆ
นายเทียนชัย แจ้งกระจ่าง
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
บุตรของ

นางวัลลา จันทร์เปี ย
นางกรกช ทยาวิทิต
ผศ.บุปผา ไกรสัย
นางวรรณา บรรจงรักษา
รศ.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
นางอลิสา รัตนพฤกษ์
นายสมชาย พลอยสมบุญ
นางสุวรรณา บรรดิสถ์
นางรุ่ งทิวา กรี วาส
นางเบญจรงค์ วงศ์วรกุล
รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานี ย ์
นางสาวณัฐภรณ์ สันติวชั ราณุ รักษ์
นางชาเรี ย รุ่ งวัฒนพัฒน์
นายบัญชา พึ่งเถื่อน
นางสาววิภารัตน์ ตรัสศรี
ผศ.พญ.ศิริวนั ตติยานุพนั ธ์วงศ์
นางวัชรา อัศวพิทยานนท์
รศ.สุพจน์ ชววิวรรธน์
ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่
นางสาวกนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
นายชัชพล ก้านเพชร
ผศ.ดร.นวลจันทร์ ใจอารี ย ์
นางระเบียบ สวนพันธุ์
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ด.ญ.สาทิดา ดวงศรี
ด.ญ.แพรวา มนู สุข
ด.ช.อัครวิทย์ โชคชัยธรรม
ด.ญ.ณัฐณิ ชา เอกจริ ยกร
ด.ญ.ลักษิกา โอนอ่อน
ด.ญ.นฤภร เปี ยทิพย์
ด.ญ.คันธรส แก้วเสลา
ด.ญ.ฐิ ตตา เบญจมานนท์
ด.ช.ตุลยวัต ยิม้ ประเสริ ฐ
ด.ญ.ชนนิ กานต์ ไวยฉายี
ด.ช.กันทรากร กีบาง
ด.ญ.กุลธิ ดารัตน์ ไวยลาภ
นางสาวมนัสวี ศรี วาณิ ชรักษ์
ด.ช.กันตพงศ์ วัฒนสิ ทธิ์ กุล
ด.ญ.ธนลักษณ์ ไทยด้วง
ด.ญ.อรศศิพชั ร์ เกษมราช
ด.ช.สิ นทร นามสี ฐาน
ด.ช.ธี รนัย ตุงใย
ด.ญ.บัณฑิตา พิมพา
ด.ญ.วราทิพย์ ทองโรจนาพัฒน์
ด.ญ.พิชชาภา ปรี ชาเมตตา
ด.ช.ภูริณัฐ เชื่ อมรัตนกุล
ด.ช.นันทน์วฒั น์ เยีย่ งสกุล
ด.ช.จักรภัทร สุ ทธิ ยทุ ธ์
ด.ช.ธี รภัทร์ ปุยภิรมย์
ด.ญ.เมธิ นี รักวงษ์
ด.ญ.นภสร เนี ยมฤทธิ์
ด.ญ.สปั ญญ์ มากพันธ์ผล
ด.ญ.พรไพลิน สวนสิ น
ด.ช.คณพัฒน์ บุญมาก
ด.ญ.อุบลวรรณ ลูกนก
ด.ช.วิรัลพัชร วิไลชนม์

นางสาวเมธาพร อโณทัยนาท
ผศ.สกล มนูสุข
รศ.สมชาติ โชคชัยธรรม
ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริ ยกร
นางสาวไพริ นทร์ พูนเพิม่
นางดุษาร์กร เปี ยทิพย์
นางเบญจวรรณ์ แก้วเสลา
นายไพโรจน์ เบญจมานนท์
นางตะวัน ยิม้ ประเสริ ฐ
นางวรรณิ ษา ไวยฉายี
นางจุไรรัตน์ กีบาง
นายไชยรัตน์ ไวยลาภ
นายปราโมทย์ ศรี วาณิ ชรักษ์
นางทิพวรรณ วัฒนสิ ทธิ์กุล
นางสาวศศลักษณ์ ไทยด้วง
นายบุญลือ เกษมราช
นางกัลยา นามสี ฐาน
นางประไพ ตุงใย
นางสาวนุชนาถ ขนเปรม
นางเพ็ญศิริ ทองโรจนาพัฒน์
ศ.ดร.อารยะ ปรี ชาเมตตา
รศ.พญ.อุทยั รัศมิ์ เชื่ อมรัตนกุล
นางมาณี เยีย่ งสกุล
นางไพรวรรณ สุทธิ ยทุ ธ์
นางวาสนา ปุยภิรมย์
นางหรรษา รักวงษ์
นางศิริพร เนี ยมฤทธิ์
นายสมชาย มากพันธ์ผล
นางสาวเพ็ญศรี สวนสิ น
นายวีรศักดิ์ บุญมาก
นางจารุ วรรณ ลูกนก
รศ.นพ.รัฐกร วิไลชนม์
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ด.ช.กลวัชร สมบัติศิรินนั ท์
ด.ญ.ปาณิ สรา พุทธวรรณะ
ด.ญ.ณิ ชากานต์ บุญปกครอง
ด.ช.ธนภัทร หลอมประโคน
ด.ช.คุณากร กางทอง
ด.ช.ทัตพงศ์ ปรุ งแสง
ด.ญ.สรัสวตี อัญชลีน่า พาแรงคิโอ
ด.ญ.ธารทิพย์ ภูศรี
ด.ญ.พิณทิรา ผลพิทกั ษ์
ด.ญ.ศุภนิ ดา แสนสบาย
ด.ช.ณภัทร ประภาสโสภณ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
นายจินต์ รอตรวย
บุตรของ
ด.ช.ธี รวัฒน์ พุฒพัฒน์
ด.ญ.พิชริ นทร์ ยลระบิล
นางสาวคมน์ทาน จะนู
นางสาวเบญญาภา เย็นประยูร
ด.ญ.มัชฌิมา สมิทธากร
นางสาวกฤตินี รุ่ งโนรี
นางสาวกัณฐิ กา นพคุณ
นายพศิณ อินทรขาว
นางสาวลลิตา สร้อยโพธิ์ พนั ธุ์
นายธราธร กางทอง
นางสาวเอกปวีร์ วิเชียรทอง
ด.ช.พศวีร์ พึ่งรัศมี
นางสาวพัชรณัฐฐ์ ปู่ ประเสริ ฐ
ด.ญ.ริ สา คอนโด
นายสุ ทธิ ภทั ร บูรณตรี เวทย์
นางสาวเขมานันท์ จูมทอง
ด.ญ.กฤติกา จันทรเวคิน
นางสาวณดา นนทปั ทมะดุลย์
ด.ช.ปั ณณวัฒน์ ประเสริ ฐผล

เรื อตรี หญิงกาญจนา สมบัติศิรินนั ท์
ผศ.ดร.สหรัฐ พุทธวรรณะ
นางนันทา บุญปกครอง
นางวิภารัตน์ ไชยบุญ
นางกุหลาบ กางทอง
นางแสงเทียน ปรุ งแสง
MR.MARTIN PERENCHIO
นายเฉลิมยุทธ ภูศรี
นางสายสุณี ผลพิทกั ษ์
นายวันชัย แสนสบาย
นางกรกนก ประภาสโสภณ
นายวชิระ รอตรวย
ผศ.เสรี พุฒพัฒน์
ผศ.เอกริ นทร์ ยลระบิล
นางเพ็ญศรี จะนู
นายสมชาติ เย็นประยูร
ผศ.สุนิสา สมิทธากร
นายทรงพล รุ่ งโนรี
นางสาวชริ นรัตน์ มงคลแถลง
ผศ.พญ.ศุกระวรรณ อินทรขาว
นายเลอศักดิ์ สร้อยโพธิ์พนั ธุ์
นางกุหลาบ กางทอง
ผศ.เอกอุมา อิ้มคา
นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี
นางศุภลัคน์ ปู่ ประเสริ ฐ
ผศ.ดร.สุมาลี คอนโด
ศ.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรี เวทย์
นางอุไรวรรณ จูมทอง
ผศ.ยสนันท์ จันทรเวคิน
รศ.ดร.กิติพฒั น์ นนทปั ทมะดุลย์
นางวิฑิต ประเสริ ฐผล
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ด.ญ.ชญาภรณ์ อนุ สรณ์วฒั นกุล
นางสาวชนกนาถ รพีพิศาล
นางสาวสรันยา อาภรณ์สุวรรณ
นางสาววรรณ จันทโชติ
นายคงไท โภคพลากรณ์
ด.ช.ณฤกษ์ ดาริ ห์อนันต์
นายดรณ์ อมราลักษณ์
นายสโรช ทยาวิทิต
นางสาวอิสริ ยา รองแก้ว
ด.ญ.รสิ ตา พรธิ สาร
นางสาวอุษณี ย ์ สงวนศักดิ์ศรี
นางสาวกัญญ์วรา จิรธรรมวิทย์
นางสาวดวงกมล คูณขุนทด
นายเศรษฐพงศ์ ชูหนู
นางสาวจิราพัชร หอมเหมือน
ด.ช.วุฒิภทั ร กูณฑ์กนั ทรากร
ด.ช.ณัฐชนนท์ สุ วรรณพันธ์
นายชนกนันท์ ชูศกั ดิ์ศิลป์
นางสาวมธุ รส เชิดชัยภูมิ
นางสาวสุ ปรี ดา สุ ดสระ
นางสาวณิ ชารี ย ์ อินทะสี
นายสัญญพงศ์ ประภาพรรณพิไล
นายไวปราชญ์ สุ ขกล่า
นางสาวณัฐวรรณ ศิลป์ ประกอบ
นางสาวกมลภัทร เปี่ ยมอุดมสุ ข
นายณฐนน สมเชื้ อ
นายธนทัต ขันทะ
นางสาวกันตินนั ท์ ผลมะขาม
ด.ญ.วิสสุ ตา ชัยพิพฒั น์ตระกูล
ด.ช.ธี ระภัทร บัวโรย
ด.ญ.ณัชกุลบุตร นิ ธิอนันต์
นางสาวยุพาพิน ปานวงศ์

นางณัฐธยาน์ ทรงฉลาด
นางสุทธิ ณี รพีพิศาล
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
ผศ.ดร.สมจิต ดาริ ห์อนันต์
นางเยาวลักษณ์ อมราลักษณ์
นางกรกช ทยาวิทิต
นายจันทร์ แรม รองแก้ว
นางบุบผา พรธิ สาร
นางเกวลิน สงวนศักดิ์ศรี
นางเมตตา จิรธรรมวิทย์
นางณัฐปาณี คูณขุนทด
นายอภินนั ท์ ชูหนู
นางศิริภรณ์ หอมเหมือน
ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กนั ทรากร
นางวันเพ็ญภรณ์ สุ วรรณพันธ์
นางสุมาลี ชูศกั ดิ์ศิลป์
นางสุภาพร ประสารศรี
นางรุ่ งนภา สุดสระ
ผศ.วิเชียร อินทะสี
นางเพียงพร ประภาพรรณพิไล
ผศ.บัณฑิตย์ สุขกล่า
นางรุ่ งอรุ ณ ศิลป์ ประกอบ
นางรัชนี เปี่ ยมอุดมสุ ข
นางชนม์ชนก สมเชื้อ
นางลิขิต ขันทะ
นางกรรณิ การ์ ผลมะขาม
นางธุมาวดี ชัยพิพฒั น์ตระกูล
นางพรรนาราย บัวโรย
นายวรเศรษฐ์ นิ ธิอนันต์
นางพเยาว์ ปานวงศ์
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นางสาวกิ่งกานต์ ใหญ่แก่นทราย
นางสาวศศิโสม สงทอง
นายพันธกานต์ ไพโรจน์กิจตระกูล
นางสาวมนัสนันท์ ศรี อวยพร
นางสาวสลิตา สาระบุตร
ด.ช.พีรณัฐ แนวบุญเนี ยร
นายพงศกรณ์ ดวงตาวงษ์
นางสาวธนัชพร ปิ่ นก้อน
นางสาวปิ่ นประภา วิศาลเจริ ญยิง่
นายวุฒิชยั หมายสาราญ
นางสาวอิสรี ยา สุ ขสว่าง
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
นายภูริเชษฐ์ รัชนกุล
บุตรของ
นายวันใหม่ รัตนไพจิตร
นางสาวณิ ชานันทน์ ทองใบ
นางสาวพรพรรณ วรรณศิริ
นางสาวรัตนากร ฉัตรวัฒนา
นางสาวเกศกาญจน์ ปอแก้ว
นางสาวอติกานต์ อรุ ณโชติ
นางสาวปภาพินท์ ทองสมบูรณ์
นางสาวปริ ยากร ช้างอยู่
นางสาวอารยา นักธรรม
นางสาวพิมพ์พลอย คณิ ตทรัพย์
นางสาวกรวินท์ ดอกบัว
นายภราดร คล้ายสุ บรรณ
นางสาวณัฐสุรางค์ พรมราช
นายเจษฎากร คูชลธารา
นางสาวณัฐสุดา ต้อยปาน
นางสาวกุลนาถ ศิริไกร
นายณัฐภัทร วรรธนาภา
นางสาวประณัยยา ปั ณฑรานุวงศ์
นางสาวพีรยา สี พงษ์

นางเพ็ญศรี พูลเพิม่
นายธนวัฒน์ สงทอง
นางศศิพิมพ์ ไพโรจน์กิจตระกูล
นางณัฐธยาน์ ศรี อวยพร
นางสุนนั ทา สาระบุตร
ทพ.พลภัทร แนวบุญเนี ยร
นางปิ ยะมาศ ดวงตาวงษ์
นายสุ ภเวช ปิ่ นก้อน
นางเบญญาภา วิศาลเจริ ญยิง่
นางพิกุล หมายสาราญ
นางพีรภาว์ สุขสว่าง
ผศ.ดร.ปรี ยก์ มล รัชนกุล
รศ.พรชนก รัตนไพจิตร
นางวนลดา ทองใบ
ผศ.สุภาพร วรรณศิริ
นางนพวรรณ ฉัตรวัฒนา
ผศ.ดร.เก็จวลี ปอแก้ว
นางจิราพร อรุ ณโชติ
นางปันจริ นทร์ ทองสมบูรณ์
นางบุศริ น ช้างอยู่
นางชุติมา นักธรรม
รศ.พญ.นงลักษณ์ คณิ ตทรัพย์
นางจิตตรา ดอกบัว
นางนิ ตยา คล้ายสุ บรรณ
นายมาโนช พรมราช
นายพิเชฐ คูชลธารา
นางเพียงใจ ต้อยปาน
ผศ.ศจี ศิริไกร
ผศ.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
ผศ.ดร.อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์
นางสาราญ สี พงษ์
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นางสาวอภิษฎา เอี่ยมสะอาด
นายอัครวินท์ อัศวภูษิตกุล
นางสาวชวัลลักษณ์ พิมแพง
นางสาวมัชฌิมา ตั้งเง็กกี่
นางสาวนราพร สุ ดสระ
นายวิพุธ เสื อดี
นางสาวเยาวลักษณ์ มอดตะคุ
นางสาวภัชชา ทรัพย์สืบ
นางสาวพัชริ นทร์ อ่อนละมูล
นางสาวมัลลิกา พานทอง
นางสาวอรอนงค์ เทียรใส
นายกีรติ ชูความดี
นายชิษณุ พงศ์ เพ็ชรรัตน์มุณี
นางสาวณิ ชาพัช ภานุทตั
นางสาวสุ ดารัตน์ หวังกาล
นายบรรณพล ลิมานนท์
นายนรุ ตม์ ประทีปพงศ์
นางสาวมณฑิรา แสนสุ ข
นายเกื้อกูล เกิดทอง
นางสาวสุ ภาพรพรรณ เฉยรอด
นายอานนท์ งามมุข
นางสาวสุ ดารัตน์ สวาย
นางสาวนภัสวรรณ แจ้งพะเนี ยด
นางสาวธนพร ขันธมาลัย
นายพีรพัฒน์ จารุ พินทุโสภณ
นางสาวญามา วัดบุญเลี้ยง
นางสาวกาญจนวรรณ อินทมหันต์
นายไววิทญ์ สาธุธรรม
นางสาวนิ ติพร กีหงษ์
นางสาวชลกร ขจรผดุงกิตติ
นางสาวณัฏฐธิ ดา อุทธวัง
นางสาวณัฐวรา ต้อยปาน

ว่าที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด
รศ.ปราณี อัศวภูษิตกุล
นายชาญชัย พิมแพง
ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่
นางจาเรี ยง สุดสระ
รศ.ดร.วราวุธ เสื อดี
นางสมศรี มอดตะคุ
นางสาวลลิดา สวัสดี
นางสมพร อ่อนละมูล
นางนภสร พานทอง
นายชริ นทร์ เทียรใส
นางสาวเรณู หมัดโต๊ะสน
นางชมศมนต์ เพ็ชรรัตน์มุณี
นายณัฐ ภานุทตั
นายจตุรพัฒน์ หวังกาล
ผศ.ดร.บุศราภา ลีละวัฒน์
นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์
นายยืนยง แสนสุข
นางสาวอรนุ ส ร่ มไทร
นางสุพรรณี เฉยรอด
นางอัชรา งามมุข
นางสาวดวงอัมพร อัทมี
นายสุ กฤษฎิ์ แจ้งพะเนี ยด
นางศรี รัตน์ ขันธมาลัย
ผศ.ขนิ ษฐา กองทิพย์ จารุ พินทุโสภณ
นางรัชนี ศักดิ์ปรี ชา
นางทิพวรรณ อินทมหันต์
นางหทัยรัตน์ สาธุ ธรรม
นางเบ็ญจา กีหงษ์
อ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
นางอัจฉราภรณ์ อุทธวัง
นางเพียงใจ ต้อยปาน
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นางสาวสุ พรรณญิกา เฉยรอด
นางสาวณัฐธิ ดา จังสมยา
นายศุภกรวิชย์ ใจหาญ
นายสหชัย ชมวิหก
นายชลันธร ช่อผกา
นางสาวขัตติยานี ลิมาคม
นางสาวแพรวา ทิพย์ประเสริ ฐ
นายสุ รเกียรติ แดงศรี
นายกิตติเมธ รักวงษ์
นายวุฒิกร ต่อประเสริ ฐกุล

นางสุพรรณี เฉยรอด
นางกรรณิ การ์ จังสมยา
รศ.ณรงค์ ใจหาญ
นายสุ นทร ชมวิหก
นายมนตรี ช่อผกา
นางสุมาภรณ์ ธรรมแก้ว ลิมาคม
นางกัญจนา ทิพย์ประเสริ ฐ
นางสาวิตรี แดงศรี
นางหรรษา รักวงษ์
นางจิราภรณ์ ชัชวาลกุลชัย

696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716

มัธยมศึกษาปี ที่ 5
นางสาวปภาวดี จตุรงค์วิวฒั น์
บุตรของ
นางสาวธิ ตยา เสนกรรหา
นางสาวปนัสยา นิ พิฏฐกุล
นางสาวอัญมณี ราชแสง
นายวิชยุตม์ ศุภเมธางกูร
นางสาวอรณิ ช เย็นฤดี
นางสาวเพ็ญพิชชา โรจน์พิบูลสถิตย์
นางสาวณิ ชกานต์ ระดมกิจ
นางสาววสพร วรปั ญญาอนันต์
นางสาวอภิษฎา ทัศณรงค์
นางสาวพรพิสุทธิ์ กมลวาริ นทร์
นางสาวภาษร พวงจิก
นางสาวชนาภา เลิศฤทธิ์
นางสาวพริ มา มนูสุข
นางสาวณัฐกานต์ ทองศรี
นางสาวพรรณริ นทร์ ยลระบิล
นางสาวกรกช อ่วมกระทุ่ม
นางสาวณัฐพร เกียรติดานุ สรณ์
นางสาวสริ ตา อุโฆษกิจ
นางสาวธัญวลัย บุญแก้ว
นางสาวพัชรมัย ธูปทอง

นางสาวกัณญา สุดงาม
นางลลิดา เสนกรรหา
นางถิรวรรณ นิ พิฏฐกุล
นายเอกชัย ราชแสง
ผศ.นพ.วิชิต ศุภเมธางกูร
รศ.ดร.ไพศาล เย็นฤดี
รศ.ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์
นายสุ นนั ท์ ระดมกิจ
ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
รศ.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์
ผศ.สุดาพร กมลวาริ นทร์
รศ.ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
นางมณี รัตน์ เลิศฤทธิ์
ผศ.สกล มนูสุข
นางอัมภาพันธ์ ทองศรี
ผศ.เอกริ นทร์ ยลระบิล
นางสุนนั ต์ อ่วมกระทุ่ม
นางบุญพา เกียรติดานุสรณ์
รศ.ดร.กิตติพฒั น์ อุโฆษกิจ
นางสมพิศ บุญแก้ว
นางมาริ นี ธูปทอง

717
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719
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นางสาวพิชชาอร แจ่มดี
นางสาวกชกร ประทุมธารารัตน์
นางสาวณิ ชารี ย ์ คาหรรษา
นางสาวอรวรรยา ศิริประชัย
นายทักษิณ หวังกาล
นายปัณณทัต ปั ณฑรานุ วงศ์
นางสาวนวพร เนี ยมฤทธิ์
นางสาวเวธกา วารี นิล
นางสาวอารี ยา นิ ลศรี
นางสาวกนกพร กัณฑะพงศ์
นางสาวพุธิตา แก้วสุ วรรณ
นางสาวณัฎฐา เกลียวทอง
นางสาวปทิตตา จัน่ เพชร
นางสาวสุ พิชญา คุม้ วงศ์
นางสาวกันตพร ภาระราช
นางสาวกิติยา เต็งอานวย
นางสาวจุฑาฤดี ศรี มงคล
นางสาวณัชชวดี ยุวนิ ชยากุล
นางสาวฐิ ติรัตน์ เชษฐนอก
นางสาวณัฐญา ศิลป์ ประกอบ
นางสาวสุ ธิดา บูรณตรี เวทย์
นางสาวพัชรพร สุ นทร
นายสมาธิ น้ าใจมัน่
นางสาวกมลพร เลี้ยงถนอม
นายพงศ์พล ไพโรจน์กิจตระกูล
นายภูริชญ์ แสงประเสริ ฐ
นายดลฤทธิ เดช ชื่นพันธุ์
นางสาวสรัญญา วัฒนะสุ วรรณ
นางสาวอนันตญา ธารงลักษณ์
นายภูริช แสงทอง
นายเกรท มงคลสิ นธุ์
นางสาวณัฐิภากร ริ นทะไชย

นางจินตนา แจ่มดี
นางพรรณณมาศ ประทุมธารารัตน์
นางสารวย คาหรรษา
นางสมพิศ ศิริประชัย
นายจตุรพัฒน์ หวังกาล
ผศ.ดร.อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์
นางศิริพร เนี ยมฤทธิ์
นายยงยุทธ วารี นิล
นางเยาวลักษณ์ พรพิพฒั น์
นางสมศรี กัณฑะพงศ์
นางบุษบา แก้วสุวรรณ
นางนริ ศา เกลียวทอง
นางเติมทรัพย์ จัน่ เพชร
นางสุกฤตา คุม้ วงศ์
ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช
ผศ.พญ.พรระวี เพียรผดุงรัชต์
นางบุญเหลือ ศรี มงคล
นางมณฑิรา ยุวนิ ชยากุล
นายสุ ชาติ เชษฐนอก
นางรุ่ งอรุ ณ ศิลป์ ประกอบ
ศ.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรี เวทย์
นายเอื้อน สุนทร
นางสายหยุด น้ าใจมัน่
นางอาภัสรา เลี้ยงถนอม
นางศศิพิมพ์ ไพโรจน์กิจตระกูล
รศ.พานทิพย์ แสงประเสริ ฐ
นางอรุ ณี ชื่นพันธุ์
นางทองสิ น วัฒนะสุวรรณ
ศ.ดร.อัมพร ธารงลักษณ์
นางสาวเฌอมาธ หงส์อคั รพันธุ์
รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสิ นธุ์
นายรณชัย ริ นทะไชย

749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776

นางสาวพิมพ์นภา ประทีปพงศ์
นางสาววราภรณ์ คานนท์
นายประกายวิชญ์ สุ ชาติ
นายฐานะปราชญ์ รัชนกุล
นางสาวณัฐชญา วัฒนสิ ทธิ์กุล
นายภัทราวุธ อยูเ่ ปรม
นางสาวกุลศิชา แจ้งพะเนี ยด
นางสาวศรัณย์พร คาสามารถ
นางสาวฐิ ติมา ปรางแฉ่ ง
นางสาวสุ พรรณษา คงมูล
นายนพณัฐ นพประโคน
นางสาวขวัญฤทัย แสงน้ า
นางสาวเมธาวี พุดศรี
นางสาวชุติกาญจน์ สงวนศักดิ์ศรี
นายพิพรรธ ภุชงคสมุทท์
นายลัทธวัฒน์ วงคาสอน
นายเฉลิมศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ
นางสาวพนิ ดา บุตรี
นายวัชรากร กิตติธนาชัย
นางสาวสาธนี สิ บตรี
นายเดชาพล ดลลัชนัย
นางสาวพรชิตา ยินดีชยั
นายนิ ธิศ เซ็นน้อย
นายณัฐปวีณ์ บินสอาด
นายธี รภัทร สิ ทธิ สมบัติ
นายวีรชิต แก้วกาญจนเศรษฐ์
นายพรพิพฒั น์ มีผล
นางสาวชนัญชิดา ฮวบนริ นทร์

777 นางสาวพิชญา จันทร์สวัสดิ์
778 นางสาวปณิ ธาน วงศ์วรกุล
779 นางสาวภัทรวดี คาม่วง

นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์
นางณัฐกฤตา อ่อนธรรม
ผศ.ดร.สื บตระกูล สุชาติ
ผศ.ดร.ปรี ยก์ มล รัชนกุล
นางทิพวรรณ วัฒนสิ ทธิ์กุล
นายมานิ ตย์ อยูเ่ ปรม
นายสุ กฤษฎิ์ แจ้งพะเนี ยด
นางเนาวรัตน์ คาสามารถ
นายเสวก ปรางแฉ่ ง
นายสมชาย คงมูล
นางสายพิน นพประโคน
นางประภา แสงน้ า
นางจีรารัตน์ พุดศรี
นางเกวลิน สงวนศักดิ์ศรี
นางพัชรี ภุชงคสมุทท์
นางปิ ยะมาศ วงคาสอน
นายเชนทร์ โพธิ์ สุวรรณ
นายสุ พจน์ บุตรี
นางขวัญเรื อน กิตติธนาชัย
นางจิตติมา สิ บตรี
นางรชยา ดลลัชนัย
นางจันทรกานต์ ยินดีชยั
นายนฤทธิ์ เซ็นน้อย
นางปวีณา บินสอาด
นางวิลาวัณย์ สิ ทธิ สมบัติ
นางประเทือง แก้วกาญจนเศรษฐ์
นางศิวรักษ์ มีผล
นางจันทร์เพ็ญ ฮวบนริ นทร์
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
บุตรของ

เรื อตรี หญิงวรรณา จันทร์สวัสดิ์
นางเบญจรงค์ วงศ์วรกุล
นางสุภาวดี คาม่วง
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นางสาวณัชชา ทัศนพงศ์
นางสาวณัฏฐณิ ชา บุญญอนุ ชิต
นายสรวิชญ์ ใจชื่ น
นางสาวชนิ ตา วงษ์แหวน
นางสาวพรเกล้า อินเฉิ ดฉาย
นางสาวสลิล เหล่าเกียรติ
นายเกื้อสกนก์ รพีพิศาล
นางสาวชื่ นกมล วิริยะ
นายปริ ญธร รุ่ งกีรติกุล
นางสาวศุภิสรา เลิศธนู
นางสาวชญาดา หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
นายธนเทพ เบญจมานนท์
นางสาวปริ ญญ์ ธี ระกาญจน์
นางสาวพิมสิ ริ อาวสกุลสุ ทธิ
นางสาวธี ราพร มณี สวัสดิ์
นายศักดิพงศ์ นามวิชา
นางสาวรจนา พัฒนวิบูลย์
นางสาวฟ้ าใส จารุ วงั สันติ
นางสาวสิ รินดา ลาทา
นายสิ รวิชญ์ พุฒพัฒน์
นางสาวกุลปรี ยา บุนนาค
นางสาวปณิ ดา รักคง
นางสาวสุ ดารัตน์ ดิษฐ์ขา
นางสาวบุศน้ าเพชร อ่อนมี
นางสาวมุธิตา ม่วงทอง
นางสาวอรวรรณ อยูห่ นู สิงห์
นายปรี ชญ์ดีเทพ ทองริ นทร์
นายชยานันต์ คาหอม
นายดิศนุ พงศ์ สุ ทธิ พนั ธุ์
นางสาวกุลสิ นี ศรี ใจ
นางสาวญาณิ ศา ฟองสุ ภา
นายอลงกรณ์ พุทธรักขิต

นางสุวรรณา ทัศนพงศ์
นางพัชรา บุญญอนุ ชิต
นางทัศนี ย ์ พิทกั ษ์วนาวงศ์
นางวันวิศา วงษ์แหวน
นางบุณยวีร์ อินเฉิ ดฉาย
ผศ.ลักษณา เหล่าเกียรติ
นางสุทธิ ณี รพีพิศาล
ผศ.ช่อทิพ วิริยะ
นายสุ วรรณ รุ่ งกีรติกุล
นางอรวรรณ เลิศธนู
นางศิริพนั ธ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
นายไพโรจน์ เบญจมานนท์
นางพรทิพย์ ธี ระกาญจน์
รศ.นพ.สุรจิต อาวสกุลสุทธิ
นางจงกล มณี สวัสดิ์
นางรุ่ งทิพย์ นามวิชา
นางสาวนภัสสรณ์ จันทร์ แก้ว
นางสายรุ ้ง จารุ วงั สันติ
นางวีนสั ลาทา
ผศ.เสรี พุฒพัฒน์
อ.ดร.ปิ รัญญา บุนนาค
นางอุไรวรรณ รักคง
นางสมพร ดิษฐ์ขา
นางจาฤก อ่อนมี
นางปูจ๋า ม่วงทอง
นางวราภรณ์ อยูห่ นู สิงห์
ผศ.ดร.เสน่ ห์ ทองริ นทร์
ศ.ระพีพรรณ คาหอม
นางอมรพรรณ สารเกลี้ยง
นายไพฑูรย์ ศรี ใจ
นายสมศักดิ์ ฟองสุภา
นางเครื อวัลย์ พุทธรักขิต

812
813
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นายอนิ รุธ ไตรเดชา
นางสาวกมลชนก วรสิ ทธิ์
นางสาวปาริ ฉตั ร พันธ์พมุ่
นายวัชรพล หาญริ ษ
นางสาวสุ จิตตรา แก้วธรรม
นางสาวดาวรี ย ์ เมืองช้าง
นางสาวธนัชชริ นท์ ทองโต
นางสาวพิรญาณ์ เย็นเป็ นสุ ข
นางสาวปิ ยาภรณ์ ทองจับ
นางสาวสุ ปราณี ก้งหวัน่
นางสาวเกนแก้ว โทว
นายเต็มชัย โรจนกิจอานวย
นายเสฏฐนันท์ เริ งประเสริ ฐวิทย์
นางสาวธมลวรรณ ไวยลาภ
นายพชรพล สุ ตยสรณาคม
นางสาวชญานิ ศ กล่าสุ ข
นางสาวสิ รีธร ชิงดวง
นางสาวกัญญารัตน์ ศรี สารวย
นายเทพพิทกั ษ์ เผือกแก้ว
นายพงศธร บุญทอง
นายปัณรส อินทะสี
นางสาวรุ สนานี อาแว
นางสาวญาณิ ศา นิ ลอนันต์
นางสาวณัฐณิ ชา ชูศกั ดิ์ศิลป์
นางสาวปณิ ธาน วาวตะคุ
นางสาวดวงลดา กลิ่นหอม
นางสาวจุฑามาส ธะประสพ
นายวศิน จรู ญพงษ์ศกั ดิ์
นายวัชรนนท์ สุ เทวพร
นายกนกพล มีทิพย์กิจ
นายทักษ์ดนัย ชอบธรรม
นางสาวธนวรรณ ศรี ดี

นางเยาวเรศ กล่าอยูส่ ุข
นางดลฤดี วรสิ ทธิ์
นางณัฐสิ นี พันธ์พมุ่
นางสุภาพร หาญริ ษ
นางอรพิน แก้วธรรม
นางภิตินนั ท์ เมืองช้าง
นางอารมณ์ทอง ทองโต
นางศุภณา เย็นเป็ นสุข
นายพิสิษฐ ทองจับ
นางแสนสุข ก้งหวัน่
รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล
ศ.ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอานวย
นายอดิศยั เริ งประเสริ ฐวิทย์
นายไชยรัตน์ ไวยลาภ
นายกิติพล สุ ตยสรณาคม
นางบุญเรื อน กล่าสุข
นางวันดี ชิงดวง
นายอาคม ศรี สารวย
นายสมควร เผือกแก้ว
นางวรรณา บุญทอง
ผศ.วิเชียร อินทะสี
นายนิ เวศน์ นราทัศน์
นางสาอางค์ นิ ลอนันต์
นางสุมาลี ชูศกั ดิ์ศิลป์
นายมงคล วาวตะคุ
นายสมชาย กลิ่นหอม
นางวันเพ็ญ ธะประสพ
นายดุสิต จรู ญพงษ์ศกั ดิ์
นายสุ ริยา สุ เทวพร
นางวิไลรัตน์ มีทิพย์กิจ
นางมาลี ชอบธรรม
นางวรรณา ศรี ดี

844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872

นางสาวพิมพ์เงิน ภูศรี
นายเฉลิมยุทธ ภูศรี
นายโอม รัฐอมฤต
ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
นางสาวสุ ชาดา อยูเ่ ปรม
นางอาพร อยูเ่ ปรม
นายธี รภัทร รักคง
นางอุไรวรรณ รักคง
นายนนท์ปวิธ ดีพรมกุล
นายชาญชัย ดีพรมกุล
นายพิพฒั น์ เกิดทรัพย์
นายทรงวุฒิ เกิดทรัพย์
นางสาวชัญญกัญญ์ แก้วบริ สุทธิ์
นางสาวธนัตถ์นนั ท์ แก้วบริ สุทธิ์
นางสาวพิชชิตา ปู่ ประเสริ ฐ
นางศุภลัคน์ ปู่ ประเสริ ฐ
นางสาวเนตรชนก ครุ ฑเกตุ
นายเนตร ครุ ฑเกตุ
นายธี รพล รักคง
นางอุไรวรรณ รักคง
นายถิรภูมิ ถีระพันธ์
นางศรี ไพร ถีระพันธ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1
นางสาวณัฐมน จังสมยา
บุตรของ
นางกรรณิ การ์ จังสมยา
นายเลอสรรค์ บุญปกครอง
นางนันทา บุญปกครอง
นายวิศรุ ต หมายสาราญ
นางพิกุล หมายสาราญ
นายวรานุวฒั น์ อินทแสง
นายจีระพันธ์ อินทแสง
นายธี รพล ศรี คร้าม
นายสมชาติ ศรี คร้าม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 2
นจอ.วิทศั น์ บัวธรรม
บุตรของ
นางจันทา บัวธรรม
นายสุ ภทั ร มาตะโก
นายสมพิศ มาตะโก
นายศรัณญ์ ฉัตรชัยธิ ติธารงค์
นางจารุ ภา ฉัตรชัยธิ ติธารงค์
นายประทีป ชูกลิ่น
นางประชุม ธรรมบุตร
นางสาวธันยมนต์ ประดุจกาญจนา
นางเนตรทิพย์ ประดุจกาญจนา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 3
นางสาวธนิ สรา ลาไม้
บุตรของ
นายสมชาย ลาไม้
นายทรงชัย ช่อผกา
นายทรงยศ ช่อผกา
นายธนาตุล อุ่นอกพันธุ์
นางสาวเมทิกา อุ่นอกพันธุ์
นางสาวสายฝน ทองก้อน
นายสุ พร ทองก้อน
นางสาวสุ กญั ญา พึ่งอ่า
นางสุภาพร พึ่งอ่า
นายพีรพล จันทร์ เพ็ญ
นางน้ าฝน จันทร์เพ็ญ
นายฉัตรชัย ศรี ดี
นางวันดี ศรี ดี
นายเขมณัฏฐ์ วรพัฒน์พิมุข
นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข
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นางสาวศตพร เผ่าพันธ์
นางยุพาพรรณ เผ่าพันธ์
นายชโลทร มัง่ นุ กูล
นางจงรัก มัง่ นุกูล
นายธันยธรณ์ อมราลักษณ์
นางเยาวลักษณ์ อมราลักษณ์
นายศักดิ์เกษม พจนพรพันธุ์
นางสมพรพัชร พจนพรพันธุ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1
นางสาววชิราภรณ์ หาญริ ษ
บุตรของ
นางสุภาพร หาญริ ษ
นางสาววารี ศรี ชาวนา
นายทวี ศรี ชาวนา
นายณัฐวุฒิ อนุรักษ์มนตรี
นางจุฑารัตน์ อนุ รักษ์มนตรี
นางสาวศุภลักษณ์ จูประวัติ
นางใกล้รุ่ง จูประวัติ
นายนราวิทย์ พึ่งพระเดช
นางสราญรัตน์ มากเจริ ญ
นายนิ ธิพนั ธ์ กัณฑะพงศ์
นางสมศรี กัณฑะพงศ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2
นายอภิชยั เลิศฤทธิ์
บุตรของ
นางมณี รัตน์ เลิศฤทธิ์
นางสาวกนกวรรณ นรรัตน์
นางปวรพร ชื่นพิศาล
นายณัฏฐชัย โคระทัต
นางพัทธนันท์ โคระทัต
นางสาวณัฐณิ ชา จังสมยา
นางกรรณิ การ์ จังสมยา
ปริญญาตรีปีที่ 1
นางสาวพรลดา ลิขสิ ทธิ์ วฒั นกุล บุตรของ
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์วฒั นกุล
นางสาวนลิน สิ นธุ ประมา
ผศ.วัชระ สิ นธุ ประมา
นางสาวพัชร์ วญั ญ์ สวัสดิมงคล
ว่าที่ ร.ต.ภฤศ สวัสดิมงคล
นางสาววรนุ ช ถิระวัฒน์
รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
นายกิตติพงษ์ วรรณศิริ
ผศ.สุภาพร วรรณศิริ
นางสาวกวิสรา เย็นเป็ นสุ ข
นางบังอร เย็นเป็ นสุข
นางสาวนันทวรรณ์ สุ นทรภักดี
นายสมชาติ สุ นทรภักดี
นางสาวพลอยลภัส บุญกว้าง
นางชูกลิ่น บุญกว้าง
นายปวิณ เตโชโยธิ น
ผศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิ น
นางสาวอโณทัย พึ่งเถื่อน
นางลันทม พึ่งเถื่อน
นางสาวอสมา ธารงลักษณ์
ศ.ดร.อัมพร ธารงลักษณ์
นางสาวธรรญชนก งามเสาวรส
นางนุ ชชากร งามเสาวรส
นางสาวพรวริ นทร์ โสตถิพนั ธุ์
ศ.ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์
นายปัณชวิน เหล่าธรรมทัศน์
ผศ.สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์
นางสาวนาตยา จันทร์ รูปงาม
นางจานงค์ จันทร์ รูปงาม
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นายนภัส เย็นฤดี
นายชนม์ธวัช บุญญอนุ ชิต
นางสาวณิ ชกมล รักสิ ทธิ ธรรม
นายปวัณ เตโชโยธิ น
นายนภัทร พลังฤทธิ์
นางสาวเพ็ญนภา เขียวศิริ
นายกิตติศกั ดิ์ ฉ่ าเฉลิม
นายณัฐนนท์ วุน้ นที
นายภัทรพงศ์ ลิ้มทอง
นายณัฐพงศ์ ทะประสพ
นางสาวพิชชาพร มีปิ่น
นางสาวกมลนัทธ์ บุญญานุ ภาพกุล
นางสาวดุสิตา พูลสวัสดิ์
นายพรเทพ เทพวงค์
นายศุภสัณห์ ด้วงโต
นายกฤตนนท์ แนวบุญเนี ยร
นายกรมธรรม์ บรรทัดเที่ยง
ปริญญาตรีปีที่ 2
นายอภิวฒั น์ จงจักรพันธ์
บุตรของ
นางสาวธัชชนก จิระคุณากร
นางสาวสุ ธีนุช พัดทอง
นางสาวนิ ชาภา อยูเ่ จริ ญ
นางสาวเพียงพร เรื องไรรัตนโรจน์
นางสาววรัมพร โรจนกิจอานวย
นายศวัส เทพชาตรี
นางสาวอนุ ธิดา ใจชื่ น
นายณัฐพงษ์ สัมฤทธิ์ ทรัพย์
นางสาวณัฐพร ตันตระกูล
นายธนชาติ ภัทรทิพากร
นางสาวพิชชารี ย ์ กระทองธนพงศา
นายวรเมธ ลิขิตนุ รักษ์
นายวิชิตชัย มาชมสมบูรณ์

รศ.ดร.ไพศาล เย็นฤดี
นางพัชรา บุญญอนุ ชิต
นายชูวิทย์ รักสิ ทธิ ธรรม
ผศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิ น
ผศ.ศรี เมือง พลังฤทธิ์
นางนิ ตยา เขียวศิริ
นางสมถวิล ฉ่ าเฉลิม
นางดรุ ณี วุน้ นที
นางนิ รมล ลิ้มทอง
นางนันทิยา ทะประสพ
นางมะลิวลั ย์ มีปิ่น
นางกิติมา บุญญานุ ภาพกุล
นางปทุมพร พูลสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ เทพวงค์
นางนิ ตยา ด้วงโต
ทพ.พลภัทร แนวบุญเนี ยร
นางนันทณา บรรทัดเที่ยง
ศ.ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
นางเปมิกา จิระคุณากร
รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง
นางสุพรรณี อยูเ่ จริ ญ
ผศ.ประวิทย์ เรื องไรรัตนโรจน์
ศ.ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอานวย
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
นายสมบูรณ์ ใจชื่น
นางสุวิมล สัมฤทธิ์ ทรัพย์
นางกนกวรรณ ตันตระกูล
นางอรมณี ภัทรทิพากร
นางชญาณ์นนั ท์ กระทองธนพงศา
นางเก็จวลี ลิขิตนุรักษ์
นายวิทยา มาชมสมบูรณ์

933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962

นายพงศ์ศา วงษ์แหวน
นางสาวกุลจิตร มีทิพย์กิจ
นายศุภกาญจน์ ประดุจกาญจนา
นางสาวนภัส มิตรเอม
นางสาววรรณพร มูลเงิน
นายจิรสิ น ศิริประชัย
นางสาวรมิดา พุทธวรรณไชย
นายปฏิภาณ ขวัญดี
นางสาวณภัทร พันธุ์พิทย์แพทย์
นางสาวกานต์รวี ทองแจ่ม
นางสาวกษิมา คามาทอง
นางสาวปฏิญญา กว้างขวาง
นางสาวหล้าเลอทิพย์ รัชชกูล
นางสาวสุ นทรี ยา เศรษฐวงศ์
นายกิตติพทั ธ์ ภัทรทิพากร
นายศิวาวุธ ธรรมนิ ทา
นางสาวสุ ชญั ญา ริ มกีรติกุล
นางสาวธัญกร จิระคุณากร
นางสาวปัญญาพร นาคประวิทย์
นางสาวมณี รัตน์ เชื้ ออยู่
นางสาวเพิร์ล โปมิล
นางสาวบุณฑริ ก บัวธรรม
นางสาวภัทรวรรณ สิ ทธิ สมบัติ
นายกิตติธชั เมืองเกษม
นางสาวศุภาพิชญ์ ริ มกีรติกุล
นายตระกูลกาญจน์ กาญจนวัฒน์
นางสาวพฒพร โพธิ์ ทิพย์
นางสาวจิดาภา บัณฑรภิญโญ
นางสาวกชกร มดแสง
นายสุ ทธิ ภาส เข็มทองคา

963 นางสาวฉัตรชิตา ถีระพันธ์

นางวันวิศา วงษ์แหวน
นางวิไลรัตน์ มีทิพย์กิจ
นางเนตรทิพย์ ประดุจกาญจนา
รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม
นายสุ รจิต มูลเงิน
นางสมพิศ ศิริประชัย
รศ.นพ.วิวฒั น์ พุทธวรรณไชย
นางวริ ศรี ยา ขวัญดี
นางพิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย์
นางสาวพรชนิ ตว์ ทองแจ่ม
นางศิริมา ศังขรัตน์
นายแสงจันทร์ กว้างขวาง
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
ผศ.ดร.วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์
นางอรมณี ภัทรทิพากร
นางมานิ ต ธรรมนิ ทา
รศ.ดร.สุชารัช ริ มกีรติกุล
นางเปมิกา จิระคุณากร
นางสมศรี นาคประวิทย์
นายทองใบ เชื้ ออยู่
นางปิ่ นพนิ ต โปมิล
นางจันทา บัวธรรม
นางวิลาวัณย์ สิ ทธิ สมบัติ
นายนิ ยม เมืองเกษม
รศ.ดร.สุชารัช ริ มกีรติกุล
นางวลัยลักษณ์ กาญจนวัฒน์
นางอภิญญา หอมกลิ่น
นางจริ นทร์ บัณฑรภิญโญ
นางลักขณา มดแสง
นางพรทิพย์ เข็มทองคา
ปริญญาตรีปีที่ 3
บุตรของ

นางศรี ไพร ถีระพันธ์
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นายวีรภัทร ทวีทรัพย์
นางสาววรรณวิสา บุญญานุ ภาพกุล
นางสาวธนัทนันท์ ตันชีวะวงศ์
นายธนัท นิ ภานันท์
นางสาวนัทธมน พัสดร
นางสาวณัฐวรา คาหรรษา
นางสาวพรณภัทร เฉิ ดฉิ นนภา
นางสาววรฤทัย อัศวภูษิตกุล
นายวิชชา บัวธรรม
นายวัฒนพงษ์ เลี่ยนเพ็ชร
นางสาวภัทรพร พรหมมาโน
นางสาวศศิธร บุญทอง
ว่าที่เรื ออากาศตรี สุขวิช แอนดะริ ส
นายสิ นธุ กานต์ รู ปสม
นายธัญพิทกั ษ์ เหมรุ่ งเรื องกุล
นายศุภกิตติ์ นทีรัยไทวะ
นายปริ นทร์ บัณฑุรัตน์
นางสาวพีรดา โคอินทรางกูร
นายกันต์ สมบัติศิรินนั ท์
นายอริ ยพล วัฒนะ
นายฉัตริ น ศุภธาดา
นายไกรวิชญ์ เศาภายน
นายอนุ ชา วันเพ็ญ
นางสาวประดับดาว ปั ณฑรานุ วงศ์
นายชวรงค์ ใจหาญ
นางสาวกิตติธรา วิเศษสุ มน
นายเกียรติศกั ดิ์ คิดการ
นางสาวชนิ นาถ บัวเขียวอ่อน
นางสาวณณัฐ อัชฌารจเรข
นางสาววิจิตรา ชนะมาร
นางสาวธันย์ชนก ปิ่ นปั ก
นายโดม รัฐอมฤต

นางภัทรา ทวีทรัพย์
นางกิติมา บุญญานุ ภาพกุล
รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์
นางศิริน้อย นิ ภานันท์
นางนพมาศ พัสดร
นางสารวย คาหรรษา
ผศ.พรทิพย์ เฉิ ดฉิ นนภา
รศ.ปราณี อัศวภูษิตกุล
นางจันทา บัวธรรม
นายบุญธรรม เลี่ยนเพ็ชร
นางภูมิใจ พรหมมาโน
นางวรรณา บุญทอง
นายสมศักดิ์ แอนดะริ ส
นางธนณัฏฐ์ รู ปสม
นางสาวอภิชญาภรณ์ เจริ ญคุณวิวฏั
นางสุกญั ญา นทีรัยไทวะ
นางสกุณา บัณฑุรัตน์
นายสุ รัตน์ โคอินทรางกูร
เรื อตรี หญิงกาญจนา สมบัติศิรินนั ท์
นางสาวแก้วกาญจน์ จูเจริ ญ
ผศ.สมชาย ศุภธาดา
นายสิ ทธิ พร เศาภายน
นางนพรัตน์ วันเพ็ญ
ผศ.ดร.อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์
รศ.ณรงค์ ใจหาญ
รศ.อุษา วิเศษสุ มน
นางสาอางค์ คิดการ
นางสมนึ ก บัวเขียวอ่อน
นางนพจิรา อัจฉริ ยาภรณ์
นางสมคิด ชนะมาร
นางแสงโสม ปิ่ นปั ก
ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
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998
999
1000
1001
1002
1003
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1006
1007
1008
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1010
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1016
1017
1018
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1020
1021
1022
1023
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1025
1026

ปริญญาตรีปีที่ 4
บุตรของ

นายฐิ ติพฒั น์ ถิระวัฒน์
นางสาวสุ รภา พลศรี เลิศ
นางสาวปิ ยะเนตร ม่วงมีค่า
นางสาวจิรดา จงจักรพันธ์
นางสาวศตพร แพ่งนคร
นางสาวพัณณิ ตา ปิ่ นก้อน
นายกฤดิกมล เกิดโต
นางสาวแพลน โปมิล
นางสาวสุ ชาภา ริ มกีรติกุล
นายปัณณธรรศ เหล่าธรรมทัศน์
นายสุ รพงศ์ สัมฤทธิ์ทรัพย์
นายคิดไท โภคพลากรณ์
นางสาววัชรี ยา ลิมาคม
นางสาวสุ นิสา ใจชื่ น
นางสาวปภาวริ นทร์ เหมรุ่ งเรื องกุล
นางสาวณัฐณิ ชา นักธรรม
นางสาวกัญญาพัชร ยุน้ พันธุ์
นางสาวฐิ ติพร วงศ์สวัสดิ์กุล
นายนพพล คงสาตรา
นางสาวพจนรรจ์ บัลลังก์ปัทมา
นายกบินทร์ จงขะวะดี
นางสาวจุฑารัตน์ เชื่ อมาก
นายพสสุ ระ ปานมัจฉา
นางสาวนพรัตน์ หมอกครบุรี
นางสาวกนกวรรณ ขวัญดี
นายวรรณะ มีเพชร์
นางสาวนภพรรณ วรสิ ทธิ์
นายปวีร์ เตโชโยธิ น
นายอภิวุฒิ โสมประเสริ ฐ
นายวรุ ตม์ เสรี อรุ โณ
นายภาณุ เบศร์ ศรี เอี่ยม

รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
นางศรี สุดา นรการ
นางวรรณกร ม่วงมีค่า
ศ.ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
นางเกษร แพ่งนคร
นายสุ ภเวช ปิ่ นก้อน
นางจารุ ตา เกิดโต
นางปิ่ นพนิ ต โปมิล
รศ.ดร.สุชารัช ริ มกีรติกุล
ผศ.สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์
นางสุวิมล สัมฤทธิ์ ทรัพย์
รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
นางสุมาภรณ์ ธรรมแก้ว ลิมาคม
นายสมบูรณ์ ใจชื่น
นางสาวอภิชญาภรณ์ เจริ ญคุณวิวฏั
นางชุติมา นักธรรม
นางกนกวรรณ ยุน้ พันธุ์
ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
นางสาวนิ ตยา คงสาตรา
นางสุดา บัลลังก์ปัทมา
นางสุวรรณา จงขะวะดี
นายสุ ทิศ เชื่อมาก
นางสมพร ปานมัจฉา
นางวงเดือน หมอกครบุรี
นางวริ ศรี ยา ขวัญดี
นายวันชัย มีเพชร์
นางดลฤดี วรสิ ทธิ์
ผศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิ น
นางวันเพ็ญ โสมประเสริ ฐ
นางวลัยรัตนา เสรี อรุ โณ
นางสมบูรณ์ ศรี เอี่ยม
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นายชานนท์ ช้างอยู่
นางสาวรัชนก ตรี วารี
นายนนตรา วรพงษ์
นายธนโชติ โรจนกิจอานวย
นายณัฐกิตติ์ หงษ์ทอง
นายณัฐพล พัสดร
นางสาวทิพปภา พุม่ พฤกษ์
นายนิ วพล สุขสว่าง
นายธนวัฒน์ จารุ ธรรม
นางสาวจีรนันท์ แก้วนพ
นางสาวกัญญาวีร์ กิตติสุขสันต์
นายกอร์ ปศิลป์ ศรี อวยพร
นางสาวชลิตา กองขุนจันทร์
นางสาวปี วรา วุน้ นที
นายนรสิ น พจนพรพันธุ์
นางสาวจิตรลดา บัณฑรภิญโญ
นายปิ ยพล ศรี ดี
นางสาวรัตน์รวี ค้าขึ้น
นางสาวมัลลิกา กลิ่นจันทร์ หอม
ปริญญาตรีปีที่ 5
นายเอกลักษณ์ ธะประสพ
บุตรของ
นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์อาษา
บุตรของ
นายธนพล พลังฤทธิ์
บุตรของ
นายภัทร อัญชลีนุกูล
บุตรของ
นางสาววริ นยุพา นพกูล
บุตรของ
นางสาวพิชญา โคอินทรางกูร
บุตรของ
นางสาวอภิชญา ปรี ดาศักดิ์
บุตรของ
นางสาวชนากานต์ ตุม้ ธรรมรงค์ บุตรของ
ปริญญาตรีปีที่ 6
นางสาวภัทราธร คุณากรธรรม
บุตรของ
นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์ สวัสดิ์
บุตรของ
นายคมชาญ อุตมวาทิน
บุตรของ

นางบุศริ น ช้างอยู่
นายสาเริ ง ตรี วารี
นางวีณา วรพงษ์
ศ.ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอานวย
นางปานจิตต์ กัลยาณกิตติ์
นางนพมาศ พัสดร
นางบุญเตือน พุม่ พฤกษ์
นางพีรภาว์ สุขสว่าง
นางนิ กญั ญา สุ ขรัตนี
นางสาวจาเนี ยร ยอดเปลี่ยน
นางฐานิ ดา กิตติสุขสันต์
นางณัฐธยาน์ ศรี อวยพร
นางเตือนใจ กองขุนจันทร์
นางดรุ ณี วุน้ นที
นางสมพรพัชร พจนพรพันธุ์
นางจริ นทร์ บัณฑรภิญโญ
นางวันดี ศรี ดี
นายปฐมโชค ค้าขึ้น
นางชุตินนั ท์ กลิ่นจันทร์ หอม
นางวันเพ็ญ ธะประสพ
รศ.วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา
ผศ.ศรี เมือง พลังฤทธิ์
รศ.ดร.สุนนั ท์ อัญชลีนุกูล
นางบังอร นพกูล
นายสุ รัตน์ โคอินทรางกูร
รศ.ภราดร ปรี ดาศักดิ์
นางศิริทศั น์ ตุม้ ธรรมรงค์
นางฉวี คุณากรธรรม
เรื อตรี หญิงวรรณา จันทร์สวัสดิ์
นางสุจิตรา อุตมวาทิน

1057 นางสาววิชญา ลิขิตนุรักษ์
1058 นางสาวอรวิภา จาละ

บุตรของ
บุตรของ

นางเก็จวลี ลิขิตนุรักษ์
รศ.ดร.อัญชลี จาละ

