
รายช่ือผู้บริจาคเงนิ 1% จากค่าคอมมิสช่ัน ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2560 

 
คณุกชกร ศรีบางทอง 

คณุกชทศั ภลูะคร 

คณุกชพร ทิตา และ คณุมนตรี มาชยั 

คณุกนกพร ไชยแล และ คณุธีรลดานนท์ ทชัพงศ์ 

คณุกนกพรรณ ฤทธาคนี 

คณุกนกวรรณ พรหมศริิวานิช และ คณุกรรณิการ์ พรหมศริิวานิช  

คณุกมลลกัษณ์ นพคณุ และ คณุจิตตมิณฑน์ นพคณุ 

คณุกรชวิณ ธญัญเพชร 

คณุกรณสิปปวิชญ์ สนุทรเสณี และ คณุศริภสัสร ดาบเงินธนโชค 

คณุกรรณิการ์ พทุธาสตุคณุและ คณุสมภพ แซจ่งึ 

คณุกรรวี เกตวุิเศษกลู 

คณุกรวรรณ อตุโนคาร 

คณุกรองแก้ว ตนัยา 

คณุกฤตกิา สง่าแสง 

คณุกฤตญิา สิริกนัตโชต ิและ คณุสภุณ จงวนิชย์ 

คณุกฤษณพน วรรณวิทยาภา และ คณุภทัราพร วรรณวิทยาภา 

คณุกฤษณา ทรงนิรันดร์ 

คณุกฤษดา วรธรรมสรณ์ 

คณุกวิตา ยศะทตัต์ และ ตลุา พิทยาเกษม 

คณุกษิรา ครุฑาโรจน์ 

คณุกอบลาภ ตัน๋เจริญ 

คณุกญัจน์ญพชัร เกียรตกิมเลศ 

คณุกญัญ์ภคัพิมพ์ ชยันาม และ คณุมนตรี ชยันาม  

คณุกญัญลกัษณ์ ศริิมหา และ คณุสธีุ พิพฒัน์วรกิจ 

คณุกญัญา จรูญกลรักษ์ และ คณุผานิต เตม็พิทกัษ์ 

คณุกญัญา ทวีพรอนนัต์ชยั 



คณุกญัญาภคั พิทกัษ์กลุ 

คณุกญัญารัตน์ เวชชศาสตร์ และ คณุวรุตม์ เครือทองดี 

คณุกญัญาวีร์ ศรีโยธิน และ คณุสรัุสดา เฉียงตะวนั 

คณุกญัณมน ล า้เลิศ 

คณุกนัตพฒัน์ มงคลพชัรวิทย์ และ คณุนิตยา พละกล้า 

คณุกนัย์สินี วฒันสิทธ์ิกลุ และ คณุประวีร์ มานพ 

คณุกลัยารัตน์ หวงัทรงศกัดิแ์ละ คณุอดุมศกัดิ์ แก้วกลัปพฤกษ 

คณุกาญจนา ดัน่เจริญและ คณุงิม้ ดัน่เจริญ 

คณุกาญจนา บตุรรักษ์และ คณุธนัยธร บตุรรักษ์ 

คณุกาญจนา เอ่ียมพนัธุ์ และ คณุสมศกัดิ์ เอ่ียมพนัธุ์ 

คณุกาณชญา จนัทกาญจน์ และ คณุปราโมทย์ เอียดจงดี 

คณุกานต์สิรี พรสวุรรณนภา 

คณุก่ิงกาญจน์ นนัทะผา 

คณุกิจจา วงศ์จินดาและ คณุรุ่งอรุณ วงศ์จินดา 

คณุกิตตมิา พฒุิอนนัต์ และ คณุอรวรรณ เคหสขุเจริญ 

คณุกิรณา ทิพย์ภกัดี 

คณุกนุทรี รัตนโชตแิละ คณุวิชา รัตนโชติ 

คณุเกตณ์กญัธนิต ภคัพลส าราญสขุและ คณุศวิเวท ส าราญสขุ 

คณุเกลียวพนัธ์ วิจิตรพร 

คณุเกวรินทร์ สนุทรช่ืน 

คณุเกษนภา เตกาญจนวนิชและ คณุกิติมา ยทุธวงศ์ 

คณุเกียรติคณุ ทองแดง 

คณุเกียวภญัญา จนัทรศร และ คณุธณพนธ์ จนัทรศร 

คณุแก้วฤทยั แซต่ัง้คณุรัชนี หาญพาณิชย์ 

คณุโกลญัญา ศริิเมือง   

คณุขนิษฐา ชาอุน่ 

คณุขวญัจิต ใจสมทุร และ ผศ.ดร.พิภพ ปราบณรงค์ 

คณุขวญัดาว นิลสวุรรณ์ 



คณุขวญัตา กลิ่นจนัทร์ 

คณุขวญัภทัร ไชยวงค์ 

คณุคณิต จิวะเจริญ 

คณุคนงึ ภู่จ านงค์ 

คณุค้าทอง, จฑุามาศและ คณุกญัชพร ค้าทอง 

คณุคณุาวฒุิ จิวะเจริญ 

คณุเคลือวลัย์ สมแวง 

คณุโฆษิต ธีระวรกลุและ คณุนิภา ธีระวรกลุ 

คณุจงกลณี นิสิตสขุเจริญ และ คณุอารีย์ จงเกษมสขุ 

คณุจรรยวรรธน์ ธนสตัยวิบลู 

คณุจรวย เตชะเลิศ 

คณุจรัส ประจนัพาณิชย์ 

คณุจกัรชยั มหรรชกลุ 

คณุจนัทร์ดลภคั นามค าอคัรวินท์ 

คณุจนัทรรัตน์ เอียดจนัทร์เดชา 

คณุจนัทร์รุ่ง หอจรัสกลุ 

คณุจนัทิดา พนูสิน และ คณุวีระชยั ปวงกลาง 

คณุจามร สขุสวสัดิแ์ละ คณุปรินทร์วฒั ธิตพิลธนวิชญ์ 

คณุจารุณี สหสัโพธ์ิ 

คณุจิดาภา ปันปวนและ คณุจนัทร์สม ป่ันปวน 

คณุจิตพฒัน์ พึง่อาศรัย และ คณุปัญชลิกา ทรรพสทุธ์ิ 

คณุจิตรลดา ปาสวุรรณ และ คณุวิโรจน์ ปาสวุรรณ 

คณุจิตราภรณ์ สทุธิวรเศษฐ์และ คณุรัสรินทร์ ธิตสิิริพฒัน์ 

คณุจินดา ขนัตดิิลกวงษา 

คณุจินดา คณูสมบตัคิณุกรธน คณูสมบตัิ 

คณุจินตนา ขนุโหร และ ปกรณ์ ขนุโหร 

คณุจินตนา แสงจนัทร์และ คณุจิรวดี แสงจนัทร์ 

คณุจิรภทัร อดุทาเสด และ คณุนนัทยา คมุา 



คณุจิร์รัชยา ธนพิทกัษ์และ คณุจิร์รัชยา ธนพิทกัษ์ 

คณุจิระชยั พลอยจิระชยั 

คณุจิฬา กิมประเทศ 

คณุจีรวฒัน์ เสถียรวฒัน์ชยั 

คณุจีรวิตรา จนัทปู 

คณุจฑุารัตน์ ปรีชากาญจนดิษฐ์ 

คณุจรีุย์ ทองนวล 

คณุเจนจิรา อินต๊ะเผือ 

คณุฉลวย เสมาทอง 

คณุฉตัรทิพย์ อุ่นตาล และ คณุอาธิรญา คงปลี 

คณุฉตัรวิภรณ์ สตานิคม และ คณุเพชรจ ูสตานิคม  

คณุฉนัทนา วิมลจิตต์และ คณุชชัพล ชยัวิเศษ 

คณุฉนัทิกา สภุาและ คณุสมพร สภุา 

คณุเฉลิมชยั พรพทุธประเสริฐและ คณุนวพร พรพทุธประเสริฐ 

คณุชญษร สมเกียรตกิลุ และ คณุธนกฤต สมเกียรตกิลุ 

คณุชญาน์นนัท์ นาสิทธ์ิพรกลุ และ คณุพิมพ์รชา ฌฌัฎญา 

คณุชญาภา ใจนิ่ม 

คณุชญาภา แสงพิทกัษ์ 

คณุชณญัญรัชต์ ศรีค าภาและ คณุนวพร สะเอียบคง 

คณุชนธชั ตระกลูกณัฐี 

คณุชนญัชิดา ธูปาดลิก 

คณุชนาพร จิรอภิวฒันา 

คณุชนาภทัร อรชรและ คณุบงัอร นิสยัมัน่ 

คณุชนิดา มหาด ารงค์กลุ อรเอก และ คณุณฐันนัท์ สขุศรีวงศ์ และ คณุทกัษะ อรเอก 

คณุชนิตา เมืองใจและ คณุโชตกิา เมืองใจ 

คณุชยกร พิชญภคัธรา และ คณุณภทัร พิชญภคัธรา 

คณุชอ่ชบา ศศรัิศมิ์ 

คณุชชัชน ตนัติกรพรรณ  



คณุชชัฎา อาภาปัญญโชติ 

คณุชญัญ์นิฏฐ์ ธรรมานกุลูธร 

คณุชญัญนิษฐ์ ศรีวรมย์และ คณุจิรวฒัน์ วรามาศ 

คณุชญัญา วิจิตรพร และ คณุระวีวรรณ วิจิตรพร 

คณุชยัภมูิ ศรีทอง 

คณุชาร์เมน แจนแซคคณุลมลุ บรูะประทีป 

คณุชิดาวลัย์ ธีระกลุเสฏฐ์และ คณุธีรภทัร ตาตะเมฆ 

คณุชิสา ทองชยัศรี และ คณุเตชิตา ทองชยัศรี 

คณุชีวนั บญุตัน๋ 

คณุชตุิกาญจน์ เสืองามเอ่ียม 

คณุชตุมิา แสนนนท์ และ คณุปรีดาพร หล าสะ  

คณุชมุจิฏ บตุรศรี และ คณุวีรศกัดิ ์เกรียงธีรศร 

คณุโชตริส วชัรโยธิน 

คณุญาณาธร ธนาศรม  และ คณุภคันนัท์ ธนาศรม  

คณุฐนพนัธุ์ หมอยาอนนัชยั 

คณุฐิตาภรณ์ เศรษฐีวชัรสกล 

คณุฐิตพิร พลูเพิ่มและ คณุสมุิตรา พลูเพิ่ม 

คณุฐิตมิา โชตปิระสิทธ์ิ 

คณุฐิตมิา นรารัตนประดิษฐ์ และ คณุโยธิน นรารัตนประดษิฐ์ 

คณุฐิตรัิต ศกุลพาณิช และ คณุเรืองศกัด ิศกุลพาณิช 

คณุณฐพร พิมพ์สอาด 

คณุณฐภฎั หิรัญสถิตย์พร และ คณุลิตา เอ่ียมอรุณ 

คณุณฐา เชษฐวงกรณ์ 

คณุณฐาพชัร์ วีราวชัร์ปรีชญา 

คณุณภาบงกช ภภูาดาสวสัดิ ์และ คณุพีรินทร์พงศ์  สินธุประภา 

คณุณยฏา มงัอรุณ  

คณุณรงค์ฤทธ์ิ เจนพาณิชพงศ์ และ คณุนสุสรา เจนพาณิชพงศ์ 

คณุณรงศกัดิ ์เอ่ียมส าอางค์ และ คณุศริิพร วรพทุธิกลุ  



คณุณรัชต์พงศ์ ตงุคะมณี 

คณุณสดุา นิธิอธิกร และ คณุธญัธิตา ดวงอาทิตย์ 

คณุณชัชา ภิรมย์ 

คณุณชัชา สิริโชตณิิชกลุ และ คณุนรมล ตัน๋เจริญ 

คณุณญัรัช สหรัตพณ 

คณุณฏัฐกานต์ อินทร์มณี 

คณุณฏัฐ์ทิตา ตุ้มเบญ็และ คณุพชิระวิทย์ พิศทุปภานนท์ 

คณุณฏัฐ์ธเนศ ภมูิกรศริิสกลุ และ คณุสิริพร เหลืองรุ่งโรจน์ 

คณุณฏัฐ์ลิตา คณุยศยิ่ง 

คณุณฏัฐ์สมุณ ปิญชรฉัตรคปุต์ 

คณุณฏัฐิณี ฉนัทาริยะ 

คณุณฐัชานิษฐ์ พิมพ์ทอง และ คณุยลดา ทองภบูาล 

คณุณฐัฐาน์ ธานนท์ธนะรัตน์ และ คณุณฐันนท์ ศริิโสภาภิรมย์ 

คณุณฐัธยา พร้อมพนัธ์  และ คณุณรงค์รัชช์ พร้อมพนัธ์ 

คณุณฐัธยาน์ และ ณฐัวฒุิ ชแูก้ว  

คณุณฐันรี ฉิมพลีและ คณุอนรัุกษ์ ฉิมพลี 

คณุณฐัปภสัร์ เรืองภกัดี 

คณุณฐัพงษ์ เอกวินยั 

คณุณฐัภทัชนม์ พิสิษเมธานนท์และ คณุเทพบญัชา นาคศริิ 

คณุณฐ์ัวส ุกลุวรรธไพสิฐ 

คณุณฐัอรสินี ปิตสิิริปริชมน 

คณุณิชดาภา ใจอินทร์และ คณุสหรัฐ ใจอินทร์ 

คณุณิชตา ไชยสมบตัิ 

คณุณิชมาศ อุน่เอกลาภและ คณุพทัธวงศ์ อุน่เอกลาภ 

คณุณิชาภทัร์ แก้วภา 

คณุณิรินทร์รดา เอ่ียมโอภาสและ คณุสมบรูณ์ เอ่ียมโอภาส 

คณุณตุรา กงัวิวรรธน์และ คณุจารุศกัดิ ์กงัวิวรรธน์ 

คณุดรุณี วรนาม และ คณุรัตนา บญุประกอบ 



คณุดวงกมล กลิ่นสวุรรณและ คณุอ าไพ กลิ่นสวุรรณ 

คณุดวงพร ศริิสงัข์ 

คณุดารกา พลศริิ 

คณุดาวคนอง ต้องจิตต์ 

คณุดสินีย์ คงสินอดลุย์สขุ และ คณุอิศริยพร พนมดงุเกียรติ 

คณุดสุิต ตนัเสถียร 

คณุเดือนเพ็ญ พวงบปุผาและ คณุสงกรานต์ ค าอินทร์ 

คณุแดนเนียล หลิว และ คณุเทรซ่ี หลิว 

คณุตฤณ วิชยัดษิฐ และ คณุจิราวรรณ วิชยัดิษฐ 

คณุตณิณ์อาริ ตณิอาริยะตระกลูและ คณุหนึง่ฤทยั ตณิอาริยะตระกลู 

คณุทองแถม ทนสงูเนินและ คณุกนัทิมา เฟอร์นู 

คณุทชัชญา วรรณบวรเดชและ คณุสรุศกัดิ์ รักษวิณ 

คณุทนัตา ปรารถนาดี 

คณุทศันีย์ คณุญาณอดุม และ คณุกานต์ ญาณอดุม 

คณุทศันีย์ ธูปทองนิ่ม 

คณุทศันีย์ รมิตานนท์ 

คณุทศันีย์ ใหมเ่มือง และ คณุเพชรรัตน์ วชิรปาณีกลู 

คณุทิพย์ธิตา นิลสวสัดิ ์

คณุทิพย์วรรณ ฉนัทวศนิกลุและ คณุซิวเง็ก แซก๊่วย 

คณุทิพาภรณ์ ชิดบรีุ 

คณุธนพรวงศ์ สุ่นสวสัดิ ์และ คณุจรีุย์ นฤมิตเลิศ 

คณุธนภรณ์ แก้วมทุิตา 

คณุธนภทั สถิตวราคณุและ คณุจินตรัตน์ แจ้งศรีสขุ 

คณุธนวฒัน์ บญุรักษ์ และ คณุกิตตชินม์ บญุรักษ์ และ คณุธญัญาภทัร์ บญุรักษ์ 

คณุธนตัถ์ศรณ์ เครือฤาชยั และ คณุภคัณฐัพล อคัรจิราณฐักลุ 

คณุธนาวดี นนัต์ธนะ และ ฐิตยิา จฬุามณี 

คณุธรนนัท์ ทิพยมณฑล 

คณุธชักร กรรณสตูและ คณุวรณนั บรีุวงษ์ 



คณุธชักร สนัโด และ คณุด ารงค์เดช หลีศริิ 

คณุธชัพงษ์ งามสม และ คณุทิพย์สคุนธ์ เทือกสบุรรณ 

คณุธญัญพร ศฤงคารเจษฎา และ วิภา ศฤงคารเจษฏา 

คณุธญัญาณี อษุยาพร    

คณุธญัมาศ ลีส้จัจะกลู 

คณุธญัยธรณ์ พชัรมณีธีรโชติ 

คณุธญัลกัษณ์ บญุณมี 

คณุธญัวลยั ศรีค า 

คณุธีรพงษ์ วิชานานนท์ และ เพชรรัตน์ ศฤงคารเจษฎา  

คณุธีร์รัฐ อคัรรัตน์พรกลุ และ คณุดลฤทยั วงศ์หนองแวง 

คณุธีระ เพชรมาลยักลุ และ คณุอมุาภรณ์ เพชรมาลยักลุ  

คณุนงนภสั ธญัญกิตติกลุ 

คณุนงนภสั รู้งานและ คณุแก้ว รู้งาน 

คณุนงเยาว์ จิวะเจริญ 

คณุนพจิรา นุม่สขุ 

คณุนพปฎล โรจพิมาน 

คณุนภฉฐั ธนชัธนัยกร 

คณุนภทัร และ คณุฌานสิทธ์ิ ยอดพฤติการณ์ 

คณุนภสันนัท์ จนัทสวุรรณ และ คณุจรูญ จนัทสวุรรณ 

คณุนภสัภรณ์ ตาขนัและ คณุชินโชต ิคตุตะเทพ 

คณุนภสัวรรณ รักคณุและ คณุสมพร จนัทร์มา 

คณุนภาพร ทะราษีและ คณุอมรมิตร ทะราษี 

คณุนภาวรรณ์ แสนขาว 

คณุนรเชษฐ์ โปธิปัน 

คณุนรภทัร คนูกุลู 

คณุนราพร ทบัอินทร์ 

คณุนริศรา พุม่ไฑรย์ และ คณุปรัชญา อยูส่ธุา 

คณุนริศรา แสนเรืองเดช และ คณุวรุธ ทพัพงษ์ 



คณุนฤธร เตจ๋า 

คณุนวรัตน์ ธมัมะรักขิต 

คณุนวลปราง กาญจนัดาและ คณุรตกิร ศภุวิวรรธน์ 

คณุนธัทวฒัน์ จางศริิ 

คณุนนัทชา สงวนกลุชยั และ คณุก าพล สงวนกลุชยั 

คณุนนัทพร ชิงชยัฤทธ์ิและ คณุวรรณนิภา ชิงชยัฤทธ์ิ 

คณุนนัทวรรณ นนัทะและ คณุธนชั อุน่ใจ 

คณุนนัทิยา ชุม่เมืองเย็น 

คณุนยัน์ภคั โสภา และ คณุณฐัภณ จนัทรลกัษณา 

คณุนาฏยา รัตนไชยพนัธ์ และ คณุมลิวลัย์ ศรีทอง 

คณุนามลดา เวสภกัตร์ 

คณุนิชาดา นาคสวุรรณ์ และ พ.อ.อคัรเดช นาคสวุรรณ์  

คณุนิชาภา จศูริิธนะกิจ และ คณุภมูิกิติ พงษ์กลา่วข า 

คณุนิดา จิระรัตนวรรณะ 

คณุนิตยา โชตมินต์ 

คณุนิตยา นนทะภา 

คณุนิตยา เรียมฉิมพลี และ คณุนิมมานนท์ เรียมฉิมพลี 

คณุนิตยาภรณ์ น า้สา 

คณุนิธินนัท์ จงัจิราวฒัน์และ คณุวรางคณา ยงประกิจ 

คณุนิธิศ วฒันมะโน 

คณุนิพญัน์  เกศวยธุ และ คณุปาริชาต เกศวยธุ 

คณุนิภาพร วงษา 

คณุนิรันดร์ เสรีสนัตวิงศ์ และ คณุโอภาส เสรีสนัตวิงศ์ 

คณุนิราภร แก้วทิพยเนตร์ และ คณุจิราภรณ์ ภกัดีพนัธ์ 

คณุนกุลู วรวาท 

คณุนจุรินทร์ ศิปิพงศ์ และ คณุอนสุรณ์ ศปิิพงศ์ 

คณุนชุนารถ ตัง้เจริญเสถียร 

คณุนชุวรี ศกึอร่าม 



คณุนสุรา รุ่งสมยัทอง 

คณุนสุรา เอ่ียมวิศษิฏ์และ คณุวิรุณ ตีทอง 

คณุเนียร์ แอฟฟาตี 

คณุบณัฑิต ธนวงัและ คณุสภุาพร ศรีเพ็ญ 

คณุบญุช ูบญัญัตเิลิศถาวร 

คณุบญุมาณพ เมธาเกียรตกิลุ  และ คณุพิมพ์พนัธุ์ เมธาเกียรติกลุ  

คณุบญุยิ่ง รองเดช และ คณุวชัรา รองเดช 

คณุบบุผา และ คณุธญัญวสั ขวญับญุ 

คณุบศุย์รินทร์ กีระตสินุทรและ คณุปรียนิตย์ คมคายวฒัน์ 

คณุบษุบา สตูะบตุรและ คณุหริรักษ์ สตูะบตุร 

คณุเบญชญา โลกาภิวฒัน์ 

คณุเบญญาภา พจนาธนกาญจน์ 

คณุปชมน จนัทกาญจน์ 

คณุปณิดา หลิน 

คณุปทิดา จนัทรภาโส 

คณุปนดัดา ฤทธิเสน 

คณุปภาวี ตลุวรรธนะ และ คณุจิรภทัร ตลุวรรธนะ 

คณุประภสัสร ชมความสขุ และ คณุสิริรัตน์ อินทสขุ 

คณุประภสัสร อยู่ดี  และ คณุชลิต ตรงมหวิเศษ 

คณุประภานิช พนัธ์สวสัดิ ์

คณุประภาศรี ฉลาดล า้สกลุ 

คณุประเสริฐ ธญัจรูญ และ คณุวนิดา มณเฑียรทอง 

คณุปรัชปภคั กระแสงสิง 

คณุปราณี ศภุสินสาธิต  

คณุปรานต์ชนนัทร์  และ คณุรัฐศรัณย์  พนัธุ์พานิช 

คณุปริยะดา อดุล  

คณุปรียภสัสรา ขนุประดา และ คณุสพุตัรา ขนุประดา 

คณุปวรพร พฤกษ์ขจร 



คณุปวิช แก้วเภตราและ คณุนนัทนา ชยัคณูผล 

คณุปวีณา กนัทาดี และ คณุขจรศกัดิ ์อรชร 

คณุปัญญสิริ รมยานนท์ 

คณุปัทมพร ใจจนัทร์ และ คณุชญาณิศา  ใจจนัทร์ 

คณุปัทวรรณ เลิศวิเศษกลุและ คณุสวุฒัน์ เลิศวิเศษกลุ 

คณุปารณีย์ อุน่ประดษิฐ์ และ คณุฐิตพินธ์ อุน่ประดิษฐ์ 

คณุปิตมิา เพ็ชรรัตน์ 

คณุปิตรัิฐ มากงราช และ คณุบวัทอง มากงราช 

คณุปิยวรรณ จองวิวฒัสกลุ 

คณุปิยะ พจน์วิวฒัน์และ คณุปิต ิพจน์วิวฒัน์ 

คณุปิยะสดุา แพง่สภุา 

คณุปญุชรัศมิ์ ใหญ่สงูเนิน 

คณุปณุยนชุ ตยิวรกลุ 

คณุเปรมขวญั ก าโชคชยั และ คณุสิทธิเดช ก าโชคชยั 

คณุผสุดี วรรณภกัตร์ 

คณุพงศ์เดช นิลศรีไพรวลัย์ 

คณุพชรพรรณ ศรีมาโนชญ์ 

คณุพนชักร ด้วงพนัธ์ 

คณุพนิดา คณุาอนวุิทย์ 

คณุพนิดา ประจวบเขต และ คณุพิศมยั โซเ่งิน 

คณุพรทิพย์ ศภุกิตตวิงศ์  

คณุพรธิดา พนูธีระกลู 

คณุพรนบัพนั ลีสคุนธ์ 

คณุพรปวีณ์ พาช่ืนและ คณุกชพร เข็มทอง 

คณุพรปวีณ์ วิวฒันาสิทธ์ิ 

คณุพรพรรณ พทุธวงค์ และ คณุพิเชษฐ ฤทธ์ิเรืองเดช 

คณุพรรณนิษา ทนานนัท์ และ คณุเฉลิมเกียรต ิเข็มทิศ 

คณุพรรณี ลวางกรูและ คณุพิมพ์ณิกา ลวางกรู 



คณุพรรษสร บญุสอง 

คณุพรเลิศ ลกัษณเชษฐ์  

คณุพฤศจิมาส พึง่ธรรมเดช และ คณุพิศ พึง่ธรรมเดช 

คณุพลลภตัม์ เศรษฐสิทธ์ิกลุ 

คณุพวงผกา อมตมหทัธนะ 

คณุพสนุิต เจริญโชติทรัพย์ 

คณุพกัตร์วิไล กลุธชัชลชัสิริ 

คณุพชัรี สขุสมโภชน์ 

คณุพณัณ์ชิตา ย่ิงศริิฐากรณ์ และ คณุนนัทพทัธ์  ธนาพฒัน์โชคชยั 

คณุพทัธนนัท์ วิไลพนัธุ์ และ คณุพรสวรรค์ วิไลพนัธุ์ 

คณุพทัรวรรณ สขุขะนิวาสน์ และคณุพิเชฐ  สขุขะนิวาสน์ 

คณุพนั จนัทมนัและ คณุฐิติพงศ์ สวุรรณอกัษร 

คณุพิกลุ มาวาย และ ผลิด มาวาย 

คณุพิชชาณี เตชะพิมานวงศ์ 

คณุพิเชฐ เล็กสมบรูณ์ และ คณุเนตรชนก ศริิพฒันสมชาย 

คณุพิเชษฐ์ ชลพฒันไพศาล 

คณุพิฐชญาณ์  รุ่งสวสัดพิงศ์ และ คณุประเมศฐ์  รุ่งสวสัดิพงศ์  

คณุพิมฉตัร์ อภิวรรธน์วิบลู 

คณุพิมณฑ์พฒัน์ กลบัอินทร์ 

คณุพิมพ์ชญา วราพนัธุ์เรืองและ คณุพยงุ บญุยืน 

คณุพิมพ์ชนก อินทร์ประสิทธ์ิและ คณุรักษ์วรินทร์ อุน่ทรัพย์ 

คณุพิมพ์ธวลั อรุณเร่ือ และ คณุปิยชน อินทะกนก 

คณุพิมพ์พนิต ลมุพิกานนท์ 

คณุพิมลพรรณ ดีมาก 

คณุพิมวิภา ชะโลธร และ คณุกฤช ชะโลธร 

คณุพิมสิริ ทองค า  

คณุพิสิษฐ์ พฒันเศรษฐ์ 

คณุพิสทุธ์ิ โรจน์เลิศจรรยา และ คณุไตรรัตน์  แดงจนัทกึ 



คณุพีรญา โปธิตา 

คณุพีระพร พลศริิ 

คณุเพชราพรรณ แสงสวา่ง 

คณุภคมน สกลุรัตนกร 

คณุภรมน ยศเมฆ 

คณุภรัณยา แก้ววิลยัคณุทวี คเูกษมรัตน์ 

คณุภคัเดช ปรีชาชนะชยัและ คณุธีรชยั ปรีชาขนะชยั 

คณุภณัฑิรา โสนาคา 

คณุภทัรจนัทร์ พชัราภา 

คณุภทัราวดี ปงกา 

คณุภสัสร เมืองมาหล้า 

คณุภิรญา แต้พานิช และ คณุวรพนธ์ ไม้งาม 

คณุภิฤมล โพธ์ิทองและ คณุมนตรี บรรจง 

คณุมณฤนญั เมธิธนศลิ 

คณุมนชไม กงทองลกัษณ์ 

คณุมนฤทยั ธนารักษ์ และ คณุอวยชยั ธนารักษ์ 

คณุมนสันนัท์ สมเกียรตกิลู และ คณุชนกนาถ  สมเกียรติกลุ  

คณุมย์ยีน แซล่ี่ และ คณุโชคชยั จไุรพงศ์ 

คณุมยรีุย์ ปรัชญาคณุ 

คณุมชัฌิมา สภุรัตน์ และ คณุวราโชต ิสภุรัตน์ 

คณุมณัธิดา วงศ์ดี 

คณุเมตตา เลิศพงศ์วิภษูณะ 

คณุเมตตา สวุรรณกาศ และ คณุพทัธ์ธีรา เหลืองวนิชประภา 

คณุเมนาท เอกทศันนัท์ และ คณุนิสิต ลวนะพิพฒัน์ 

คณุยพุิณ กองจนัดี 

คณุยหูล้า กนัทาดี และ คณุไพรวลัย์ กนัทาดี 

คณุรจนา ฉตัรอมรรัตน์ 

คณุรชต พรประไพ 



คณุรภสัสิทธ์ิ ศศนินท์ปกรณ์ และ คณุเดือนเพ็ญ สมพลทวีกลุ 

คณุรวิภา ชลวฒัน์ 

คณุรวิวรรณ มานะสบุนิคณุพิมพ์สิริ อิสระเริงฤทธ์ิ 

คณุรัก ญาณสคุนธ์ 

คณุรักชนก ศรีทองค า 

คณุรังษิณีต์ หลวงจนัทร์ 

คณุรัชฎาภรณ์ วิเศษ 

คณุรัชดาวลัย์ อิงคะวิมลศรี และ คณุสนสีดาร์ เธียรภาคย์กลุ  

คณุรัชนี ไผทสิทธ์ิ 

คณุรัชนี สนุทรเวชพงษ์และ คณุสมพร แซห่ย ่า 

คณุรัชนีวรรณ นิลเหล็กเพชร 

คณุรัตนวดี พงศธรคโุณปการ และ คณุจินตนา พงศธรคโุณปการ 

คณุรัตนา พงษ์วฒุิประพนัธ์  และ คณุธีระ พงษ์วฒุิประพนัธ์  

คณุรัตนา ศรีชว่ง 

คณุรัศรินทร์ ธรเสนา 

คณุราตรี หาญเอียดและ คณุบญุเลิศ หาญเอียด 

คณุรุ่งอรุณ ค าเกิด 

คณุรุจิรัตน์ ปาลีพฒัน์สกลุ 

คณุรุจิรา เจริญศกัดิ ์

คณุโรจนินทร์ และ คณุปริมปภสัร์ ปรานต์วรพฒัน์ 

คณุฤทยัรัตน์ อรุณแสง และ คณุทศพล ชยัปัญญา 

คณุลภาภสัร นตุิทวฒัน์  และ คณุจนัทนา นตุทิวฒัน์ 

คณุลลิดา ไซโต้และ คณุราตรี ไตรพรม 

คณุลลิตวรรณ ประดบัแก้ว 

คณุลกัษณาวรรณ ดีปินตา และ พชัรพงค์ เดชะนากลู 

คณุลคันา อโนทยัสถาพรและ คณุสรวฒัน์ สทุธิวงศ์นนท์ 

คณุลชัชา เดชอิทธิสาร และ คณุสว์ุพิชญ์ มธัยมจนัทร์ 

คณุเลอพงษ์ หนิมพานิช 



คณุวชรภรณ์ อรรฆย์วิกยั 

คณุวณิชชา ขนัดา 

คณุวนิดา พิบลูวรางกรู  

คณุวรณนั โชตวิรรณวิวฒัน์ และ คณุจรัณลกัษณ์ สขุพระโพธ์ิ 

คณุวรดา จตรุเจริญคณุและ คณุโสภณ จตรุเจริญคณุ 

คณุวรรณประภา สรัุตตานนท์ 

คณุวรรณวิสา ชุม่แจม่และ คณุมานพ ลาโสภี 

คณุวรรณา ค าสามน้อยและ คณุพนัธศกัดิ ์ช านาญพรม 

คณุวรรณี โอชิมะ 

คณุวรัชญา ธนะสตูร 

คณุวรางคณา ปัญญาเมืองใจ และ คณุสรุชยั ไวยสภีุ 

คณุวรานิษฐ์ สทุธิพชัระวงศ์คณุเบญจพล โมกมล 

คณุวราพร เตียทวีเกียรต ิและ คณุไตรภมูิ แสงเพ็ชรศริิพนัธ์ 

คณุวราภรณ์ อาษาพร 

คณุวราวชัร์ พิชะยะ 

คณุวลงกรณ์ บนุยตีรณะ และ คณุธมลวรรณ บนุยตีรณะ 

คณุวสา พนัธุ์ภกัดี 

คณุวส ุสรุกิจ และ คณุภทัรพร สมพลาสิน 

คณุวชัระ ค าดวง และ  คณุภคัษ์ศณีิ ค าดวง  

คณุวชัรินทร์ ธนะวงั และ คณุรัตติกาล สมุทมุ 

คณุวชัรินทร์ นชุนวล 

คณุวนัทนา พลภกัดิ ์

คณุวนัทนา มีแก้ว  และ คณุธีระพร มีแก้ว  

คณุวนัทนา อมรลาภ และ คณุประสาน อมรลาภ 

คณุวนัทนีย์ จนัทร์สริุยา 

คณุวนัทนีย์ ลอยประเสริฐ และ คณุมหาปราณ แก้วสิทธ์ิ 

คณุวนัวิสาข์ เครือโสภณ 

คณุวลัยา เทียนรุ่งเรือง และ คณุยทุธนา เทียนรุ่งเรือง 



คณุวลัลภ สนทนา 

คณุวาทินี ภาวสทุธิกลุธร และ คณุฐิตพิิมพ์ นนท์ค าวงค์ 

คณุวาสินี รัชตสมัพนัธ์พร และ คณุรังสิมา แซเ่จียม 

คณุวิจิตรา ภริูธนวฑัฒน์ และ คณุธนะพล อิทธิฤทธ์ิไพศาล 

คณุวิทยา หิรัญรัตน์ 

คณุวิบลูยศ เอ่ียมรานนท์ และ คณุพชัรีพนัธุ์ สตัตบรรณศขุ 

คณุวิมลมาศ ลาภเจริญ และ คณุองัคาร ประพนธ์พนัธุ์ 

คณุวิมลรัตน์ จิระอปุการ 

คณุวิลาสินี คณุา และ คณุเจษฎา ฟองนาวา 

คณุวิลาสินี อิงพงษ์พนัธ์ และ คณุณรงค์เกียรต ิ เอกวินยั 

คณุวิไลลกัษณ์ อรินทมะพงษ์ และ คณุกนกรัตน์ กนกกาญจนรัตน์ 

คณุวิไลวรรณ ณ เชียงใหมแ่ละ คณุชนิดา นนัต์ธนะ 

คณุวิไลวรรณ พืชเพ็ญ 

คณุวิวรรณ อินทมานและ คณุชโลธร พวงประเสริฐ 

คณุวิศรัณน์ บญัญตัินิตสิกลุ 

คณุวิศรุต แก้วค ากอง 

คณุวีรวร เอมะสิทธ์ิและ คณุสรัุสวดี เจริญสขุ 

คณุเวธนี รุ่งศรีสวสัดิ ์และ แพรอมัพร ลอองจนัทร์ 

คณุศจีมาส บวัรอด และ คณุสายชล ตุ้มสวุรรณ 

คณุศญา วฒันปัญญาสิริ และคณุภคกลุ พงษพฤทธโกศ  

คณุศยามล ล้วนวงศ์ 

คณุศรวิษฐา นิสิตสขุเจริญและ คณุงามอ่อน ธรรมกามี 

คณุศรัน อภิรักษ์วรวฒุิและ คณุเกวลิน โรจน์สริุยากลุ 

คณุศรีสกิุจ ศลีุพร และ คณุสชุาต ิศลีุพร 

คณุศรุชา ดลปริพตัร และ คณุพีรศกัดิ์  วิทยเจริญพงษ์  

คณุศกัดาภทัร หร่ิมสืบ 

คณุศกัรพงศ์ ริว้ศรีกลุและ คณุสภุาพร ริว้ศรีกลุ 

คณุศริิกร นนทนานนัท์ และ ดร.ศภุกิจ นนทนานนัท์ 



คณุศริิกลุ มณีโรจน์ 

คณุศริิทิพย์ จิรพิสทุธ์ิ และ คณุทิพวรรณ จิรพิสทุธ์ิ 

คณุศริิพร ยอดค า 

คณุศริิรัตน์ แย้มข าและ คณุจฬุา แย้มข า 

คณุศริิวรรณ ชยันิรันดร์ และ คณุธนวรรณ สนัตเิมทนีดล 

คณุศลิาชยั วงศ์อารีน าสขุ 

คณุศิวลิน ตนัสวุรรณวงค์ 

คณุศกุร์โสภิศ เกตน์อคัรวินท์ 

คณุศภุธนิศร์ ดีปัญญา และ คณุเฉลิมพร  ดีปัญญา 

คณุศภุธิดา จลุโลบล 

คณุเศรษฐการ โยงราช 

คณุสถาพร ยิ่งยงณรงค์กลุ 

คณุสมเกียรต ิปิยะธนากรและ คณุสกุลัยา ปิยะธนากร 

คณุสมเกียรต ิเอ่ียมทองอินทร์ 

คณุสมทรง อ าทะวงษ์และ คณุอดุม อ าทะวงษ์ 

คณุสมฤทยั ใจสมทุร และ คณุบพิตร ใจสมทุร 

คณุสมศกัดิ ์สมบรูณ์ธรรมและ คณุวราภรณ์ สมบรูณ์ธรรม 

คณุสรชา เรืองป่านแก้ว 

คณุสรัลพิมพ์ วานิชย์สกลุ 

คณุสราลี ผลเกิด  และ คณุดลธร นราอคัรกลุ 

คณุสวนิต อนนัตธนวนิชย์ 

คณุสหทศั และ คณุเบญจวรรณ และ คณุภคักร นตุทิวฒัน์ 

คณุสจัจะ อรเอก และ คณุพชักมล พฤกษะวนั 

คณุสมัมา วรางกรูและ คณุณรงค์ วรางกรู 

คณุสาธิตา ชไูกรไทยและ คณุสภุาพร รัตนเทวมาตย์ 

คณุสายใจ อคัรกลุพงศ์ และ คณุพรกนก อคัรกลุพงศ์ 

คณุสายชล นราเลิศ 

คณุสาริศา ปัน้รูป 



คณุส าลี มากมีและ คณุจีรารักษ์ มากมี 

คณุสิทธิเกียรต ิชาวบ้านเกาะ 

คณุสินิทธ์ิ คนิิมาน  

คณุสิริกาญจน์ สมบรุณ์ 

คณุสิริพร สกลุชยัสิริวิชและ คณุอ้ายฟอง แซจ่นั 

คณุสิริภา ทรัพย์สิรินทร์ 

คณุสิริรัชด์ สินไทย และ อลิสรา สินไทย 

คณุสิริลกัษณ์ รังษีวงศ์ และ คณุณีรนชุ บญุขนั  

คณุสิริวฒัน์ พลอยประดบั 

คณุสขุศรี แสงอทุยัและ คณุชาคริต จนัทิมา 

คณุสจุินดา แม้นจกัร และ คณุอริสา กงกะนนัทน์ 

คณุสชุาดา วิบลูย์ศลิป์และ คณุไกรจกัร วิบลูย์ศลิป์ 

คณุสชุาดา หงส์พร้อมญาติ 

คณุสณิุสา วรรณวิทยาภาและ คณุพีรพล วรรณวิทยาภา 

คณุสณิุสา สีสงัข์ 

คณุสดุธิดา ศ.สมบตั ิและ หานชยั ศ.สมบตัิ 

คณุสดุา ปิตกิลุตงัและ คณุกลัป์ ปิตกิลุตงั 

คณุสดุาพนัธุ์ ขวญัพนัธุ์งาม 

คณุสทุธิลกัษณ์ เรืองจนัทร์ 

คณุสธุาสินี พรอ านวย 

คณุสธุาสินี เลิศสรการณ์ 

คณุสนุนัทา หาญเหรียญตรัย 

คณุสพุรรณี กลัยาณสนัต์ และ คณุวิชยั สกลุบงกช 

คณุสพุตัรา บญุลกัษณ์ 

คณุสภุาวดี นตุทิวฒัน์และ คณุธนทั แซต่ัง้ 

คณุสมุิตรา จนัทร 

คณุสวุนิตย์ พฒุซ้อน 

คณุสวุรรณรักษ์ สวุรรณนพมาศ และ คณุสรุเชษฐ์ สวุรรณนพมาศ 



คณุสวุรรณา เลิศอศัวลกัษณ์ และ คณุยพุยงค์ ลิ่วลกัษณ์ 

คณุสวุรรณา เอ๊ยศริิ และ คณุนฤชิต ทองค า 

คณุสวุรรณี แฮ้วมา และ คณุภธูดล กีชานนท์ 

คณุเสาวณี จนัทรมงคล และ คณุแจม่จิตร์ จนัทรมงคล 

คณุเสาวมล เพียงทอง และ คณุปริชญา เพียงทอง 

คณุโสรัจ จ าปาเทศและ คณุตรีปพฒัน์ จ าปาเทศ 

คณุหทยักาญจน์ ยาวิลาศประดษิฐ 

คณุห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยเอสเอ็นเคซีและ คณุนวลฤดี ขนัธะทิม 

คณุเหมือนแข บริบรูณ์ 

คณุอชิรญาณ์ รุ่งมณีกลุ  

คณุอนพทัย์ เศรษฐสิทธ์ิกลุ และ คณุพณัณ์รัชภ์ เศรษฐสิทธ์ิกลุ 

คณุอนกุลู เมาเกต ุและ คณุประนอม หงษ์ด าเนิน 

คณุอนวุตัร ประพนัธ์ 

คณุอภิชจั กิจบญุช ู 

คณุอภิญญา บญุเพ็ง และ คณุบญุจนัทร์ เข่ือนสอง 

คณุอภิรดี วรรณวงศ์สอน 

คณุอภิวฒัน์ แจม่ฤกษ์แจ้งและ คณุรัตนาภรณ์ พทุธบรีุ 

คณุอภิสรา อศัวภมูิ และ คณุรักชาติ สิงยะเมือง 

คณุอมรรัตน์ มหขจิตนนท์ 

คณุอรชพร เชิงวฒุิกลุและ คณุธรรมนญู ระฆงัทอง 

คณุอรวรรณ ปฏิมาประกร และ คณุปณุณวิช ปฏิมาประกร 

คณุอรอารีย์ รีวรรณพฒัน์และ คณุทศันีย์ วรรณพฒัน์ 

คณุอรุณลกัษณ์ คงไพศาลโสภณ และ คณุกลัยา คงไพศาลโสภณ 

คณุอรุณี ฉตัรเงิน 

คณุอรุณี ปันมงคล และ คณุพนัธ์ธีรา ปันมงคล 

คณุอรุณี ลิมปิพฒัน์ 

คณุออมอมัพา ศรีสวุรรณ์ 

คณุองัคณา ศริิอาง 



คณุอจัฉรีย์ เหลืองเพราเพริศ 

คณุอญัชลี อินทนามและ คณุพงษ์ศกัดิ์ วงษ์รัตนะ 

คณุอญัญาพร อศัวตระกลูวงศ์และ คณุเอกรินทร์ อศัวตระกลูวงค์ 

คณุอมัพวา ศรีบ าเพ็ญรัตน์ และ คณุพะติ๊ติ ๊กาญจนพนัธุ์บญุ 

คณุอาชวิน ศรัณฑ์ศริิ และ คณุพาสกุรี ตัง้นิมิตรธนา 

คณุอาทิยา อินทร์จนัทร์ 

คณุอานนท์ เอ่ียมวิวฒัน์ 

คณุอาภารัตน์ บญุชยัวฒันาและ คณุศริิพงศ์ บญุชยัวฒันา 

คณุอารยา เขมรรัตน์ และ คณุอ าพล เขมรรัตน์ 

คณุอารยา ประยรูพงศ์ 

คณุอารีวรรณ พงษ์เผือก 

คณุอ านาจ นนัโท 

คณุอิทธิพล รัศมีไพฑรูย์ 

คณุอิสรีย์ จรัสจิรภทัร์และ คณุพิรัลภรณ์ จรัสจิรภทัร์ 

คณุอกุฤษ อารีรอบ 

คณุอบุลวรรณ นิสวนั และ  คณุเทพรัตน์ ช่ืนวฒันา 

คณุอมุา นวลขาว และ คณุญาณภทัร นวลขาว  

คณุอรุศา ศรีพนัธุ์วงศ์ และ คณุกาญจนา กลิ่นสคุนธ์ 

คณุเอกรัตน์ บาลโสง 

คณุเอ๊ะแฮ กวางเนตร และ คณุประยทุร มหาวงค์ 

ดร.ทนพญ. ชวนชม มวลประสิทธ์ิพร และ คณุรัตนาภรณ์ สง่าแสง  และ คณุชนะ โลหะทรัพย์ทวี 

ภก.วิชยั เลิศยนต์ประดษิฐ์ 


