


โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ
ฉบับท่ี  ๑  ปที่  ๓๘   ปการศึกษา  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

วัตถุประสงค
 ๑. เพื่อเผยแพรขาวสาร ภาพกิจกรรม สาระความรูที่นาสนใจของโรงเรียนสูชุมชน 
 ๒. เพื่อเปนส่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน นักเรียน
  ผูปกครองและชุมชน
 ๓. เพื่อเผยแพรเกียรติประวัติ ผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียนตอชุมชน

คณะผูจัดทํา
คณะกรรมการที่ปรึกษา
 ๑. นางรุจิรดา  วรรณศิริ ผูอํานวยการโรงเรียน
 ๒. นายณัฐธพงษ  อัครปรีชากุล รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมประกันคุณภาพและแผนงาน
 ๓. นางจรรยา  นิลทรัพย ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานงบประมาณ
 ๔. นางวนิดา  หมั่นผดุง ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานบุคคล
 ๕. นางสาวอัญชลี  พรพิทักษกุล ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมอํานวยการ
 ๖. นายวิชาญ  นาโตนด ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารทั่วไป ๑
 ๗. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารทั่วไป ๒
 ๘. นายวิโรจน สิรถนอมทรัพย ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ
   (มัธยมศึกษา)
 ๙. นางสุพิศ  เบญมาศ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ
   (ประถมศึกษาและปฐมวัย)
 ๑๐. นายไพฑูรย  อนุสิทธิ์ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารกิจการนักเรียน
   (มัธยมศึกษา)
 ๑๑. นางภารดี  กระแสรสุนทร ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารกิจการนักเรียน
   (ประถมศึกษาและปฐมวัย)
บรรณาธิการ     
 นางสาวณัฎฐนันท  กระมลมานิต   
กองบรรณาธิการ
 ๑. นายไพฑูรย  อนุสิทธิ์ ๒. นายไพรวัลย  มาลัยศรี 
 ๓. นายโกศล  กิตินิรันตกูล ๔. นางสาวทัศนีย หาญชุก    
 ๕. นางสาววาสนา  มาลัย  ๖. นางภารวี กลอมปญญา            
 ๗. นายอดิสันต อมรวณิชศักดิ์ ๘. นางสาวลดายุ  แสงจันทร 
 ๙. นางสาวพรนภา ออนละมาย ๑๐. นางสาวนุสรา กลิ่นหอม 
 ๑๑. นางสาวปยะวดี พฤกษรัตน ๑๒. นางสาวศิริรุจน สุขสําราญ
 ๑๓. นางสาวสราวรรณ  ฉิมฉิน ๑๔. นางสาววราภรณ เกิดผลมาก
 ๑๕. นางสาวกัณฐมณี คงสวัสดิ์ ๑๖. นางสาวอิสรีย วงศสระคู 
 ๑๗. นายปองภพ  ตระกูลศุภชัย ๑๘. นายวิชิต  เพชรศรี       
 ๑๙. นางสาววัชโรบล เพียรพิทักษ ๒๐. นายภาสกร บุญยืน
 ๒๑. นางสาวสุรียพร คําอุทธา ๒๒. นายณัฐพล  เผือกพูลผล 
ออกแบบปก
 ๑. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล ๒. นายอาทิตย  วิจารย
 ๓. นายธีรภัทร  คีระกูล
ฝายภาพ/เทคนิค
 ๑. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล ๒. นางสาวสุรียพร คําอุทธา
 ๓. นางสาวกัณฐมณี คงสวัสดิ์  ๔. นายพุฒิพงษ  ชุมชูจันทร
 ๕. นางสาวภัทรพร  บุนนาค ๖. สภานักเรียน 
ฝายตรวจพิสูจนตัวอักษร
 ๑. นายจิรวัฒน  สุทธาวงศ ๒. นางสาวพัชรัตน ไอศูรยสมบัติ 
 ๓. นางสาวชฎาพร  มีอนันต ๔. นางสาวอิสรีย วงศสระคู

• พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 พระมหากษัตริยไทย รัชกาลท่ี ๙  
• พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
 ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
 กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม
 บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐
• พระพรหมคุณาภรณ (จิรปุญโญ ด.เจียม กุลละวณิชย)
 อดีตเจาอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
• พระธรรมมังคลาจารย วิ.(ประยงค ปยวณฺโณ) 
 เจาอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร  
• พระราชปริยัติสุนทร เจาคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  
• ฝายบริหารโรงเรียน  
• ผูเกษียณอายุราชการประจําป ๒๕๖๓  
• คณะผูบริหารรวมพิธีพระบรมราชาภิเษก รัชกาลท่ี ๑๐ 
• พิธีถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
 พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
• แสดงความยินดีกับครูชํานาญการ  
• แนะนําครูบรรจุใหม  
• ยินดีกับครูที่ไดยายกลับภูมิลําเนา  
• โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  
• โครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณวิถีพุทธ
 ยอดเยี่ยมระดับประเทศ  
• งานวงโยธวาทิต  
• กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและพัฒนานักเรียน
 (งานสภานักเรียน)  
• พิธหีลอเทียนจํานําพรรษา และพิธีแหเทียนพรรษา
 ป ๒๕๖๒-๒๕๖๓  
• ประชุมผูปกครองนักเรียนประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๓  
• พิธีไหวครูประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๓  
• ปฐมนิเทศนักเรียนและพิธีประดับเข็ม ม.๔ 
 ประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๓  
• กิจกรรมแนะแนว  
• งานหองสมุด  
• กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ  
• กิจกรรมกลุมประถมศึกษาและปฐมวัย  
• กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
• กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
• กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
• กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
 ศาสนาและวัฒนธรรม  
• กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  
• กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
• กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
• กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
• ขอแสดงความยินดีกับประธานกรรมการสถานศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน  
• พิธีทําบุญตักบาตรวันมาฆบูชา  
• พิธีแหหลวงพอโสธรทางบก–ทางนํ้า
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

๑
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

 สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๒
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



พระพรหมคุณาภรณ (จิรปุญโญ ด.เจียม กุลละวณิชย)
อดีตเจาอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ปฐมาจารยผูกอตั้งโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

พระธรรมมังคลาจารย วิ.(ประยงค ปยวณฺโณ)
เจาอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๑๒

พระราชปริยัติสุนทร
เจาคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ผูชวยเจาอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร  มจร.

ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร

๓
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๔
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

ฝายบริหารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นางรุจิรดา  วรรณศิริ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นายณัฐธพงษ  อัครปรีชากุล                          
รองผูอํานวยการโรงเรียน

กลุมประกันคุณภาพและแผนงาน

นางจรรยา  นิลทรัพย
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมบริหารงานงบประมาณ

นายวิชาญ  นาโตนด                      
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

กลุมบริหารทั่วไป  ๑

นางสุพิศ  เบญมาศ                   
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

กลุมบริหารวิชาการ
(ประถมศึกษาและปฐมวัย)

นางวนิดา  หมั่นผดุง
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

กลุมบริหารงานบุคคล                   

นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

กลุมบริหารทั่วไป  ๒

นายไพฑูรย  อนุสิทธิ์
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

กลุมบริหารกิจการนักเรียน (มัธยมศึกษา)

นางอัญชลี  พรพิทักษกุล
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

กลุมอํานวยการ

นายวิโรจน สิรถนอมทรัพย   
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

กลุมบริหารวิชาการ (ฝายมัธยม) 

นางภารดี  กระแสรสุนทร
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมบริหารกิจการนักเรียน
(ประถมศึกษาและปฐมวัย)



เลขที่ตําแหนง  ๘๑๐๘๕  
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 
วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ 
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุด  ทวีติยาภรณชางเผือก  (ท.ช.) 
วัน เดือน ปเกิด ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ (เกิดจริง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๐๒)
ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ  ๗/๑  หมู ๗ ตําบลหนองแหน  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๑๒๐
เบอรโทรศัพท ๐๘๖-๙๗๗-๒๗๗๔
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การสอนภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการที่สําคัญ 
 ๑.  พ.ศ. ๒๕๔๔ อาจารยใหญ โรงเรียนวังกรดพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ๒.  พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ อาจารยใหญและผูอํานวยการ โรงเรียนวัดเปยมนิโครธาราม อําเภอบางคลา 
       จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ๓.  ๒๕๔๘ -๒๕๕๕  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ๔.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  ผูอํานวยการโรงเรียนสนามชัยเขต  อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ๕.  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อําเภอเมือง  
      จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประสบการณและความภาคภูมิใจ  
 ๑.  ป  ๒๕๖๓  รับโลรางวัลองคกรคุณธรรมดีเดน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ๒.  ป  ๒๕๖๒  รับโลรางวัลพระราชทาน  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุนที่ ๓  จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
       กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ๓.  ป ๒๕๖๒  รับโลรางวัลพระราชทานการประกวดโครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณวิถีพุทธของ
       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ๔.  ป  ๒๕๖๒  รบัถวยรางวัลพระราชทาน  การประกวดวงโยธวาฑิตแปรขบวน  (Display)  ประเภท ข 
       จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ๕.  ป  ๒๕๖๑  รางวัลระดับเหรียญทอง  ผูฝกสอนนักเรียนในกิจกรรมการประกวดสวดมนต 
  แปลภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖  ระดับประเทศ  (โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร)
 ๖.  ป  ๒๕๖๑  รางวัลเสาอโศก  ผูนําศีลธรรม  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นางรุจิรดา  วรรณศิริ
ตําแหนง ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

๕
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ  ประจําป  ๒๕๖๓
ผูเกษียณอายุราชการ



๖
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๗
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๘
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๙
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๑๐
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๑๑
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



ชื่อ  นางอัฏฐนาถ  สกุล  โฆษิตณรงค
ตําแหนง   ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

กลุมสาระการเรียนรู   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วุฒิทางการศึกษา   ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วัน เดือน ป เกิด   ๒๖  กันยายน  ๒๕๐๓
เริ่มบรรจุรับราชการเม่ือวันท่ี   ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๒๕  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันทอุปถัมภ)

            ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

๑๒
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ  ประจําป  ๒๕๖๓
ผูเกษียณอายุราชการ

ตําแหนง ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร



๑๓
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



ชื่อ นายวันชัย  สกุล  รังสีรัตนกุล
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย
วุฒิทางการศึกษา   ระดับปริญญาตรี  ค.บ.วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

วัน เดือน ป เกิด ๘  มกราคม  ๒๕๐๓
เริ่มบรรจุรับราชการเม่ือวันท่ี   ๑  พฤษภาคม  ๒๕๒๔  ที่โรงเรียนบานกิโลสาม 

                                      จังหวัดปราจีนบุรี

๑๔
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ  ประจําป  ๒๕๖๓
ผูเกษียณอายุราชการ

ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร



๑๕
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



ชื่อ นางศุทธิพร สกุล  สินประเสริฐ
ตําแหนง   ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
วุฒิทางการศึกษา   ระดับปริญญาตรี  ก.ศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพา)
วัน เดือน ป เกิด   ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๐๒

เริ่มบรรจุรับราชการเม่ือวันท่ี   ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๒๕ ที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  จังหวัดปราจีนบุรี

๑๖
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ  ประจําป  ๒๕๖๓
ผูเกษียณอายุราชการ

ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร



๑๗
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



ชื่อ นางบุญลอม สกุล  จี้กังวาฬ
ตําแหนง   ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วุฒิทางการศึกษา   ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

วัน เดือน ป เกิด   ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๑๑
เริ่มบรรจุรับราชการเม่ือวันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๓๖ 

                           ที่โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ จังหวัดชลบุรี

๑๘
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ  ประจําป  ๒๕๖๓
ผูเกษียณอายุราชการ

ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร



๑๙
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๒๐
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃÃ‹ÇÁ§Ò¹¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡ ÃÑª¡ÒÅ·Õè ñð

¾Ô¸Õ¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾ÃªÑÂÁ§¤Åá´‹ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à Œ̈ÒÊØ·Ô´Ò
¾ÑªÃÊØ¸Ò¾ÔÁÅÅÑ¡É³ ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ



๒๑
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ¡Ñº¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ¡Ñº¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

นางภารวี  กลอมปญญา
ตําแหนง  ครูชํานาญการ

กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาฯ 

นางสาวจันทรจิรา  นิลเนียม
ตําแหนง  ครูชํานาญการ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา

á¹Ð¹íÒ¤ÃÙÂŒÒÂÁÒá¹Ð¹íÒ¤ÃÙÂŒÒÂÁÒ

นายจําลอง  บอชน
ตําแหนง ครูชํานาญการ

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ

วาท่ีรอยตรีหญิงสรารัตน  ทังสี
ตําแหนง  ครูชํานาญการ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

นางสาวสุพนา  จันทรนอย นางสาวรัตนา  สวุรรณเตมยี          
ตําแหนง  ครูผูชวย ตําแหนง  ครู

วิชาเอก ภาษาญี่ปุน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

นางสาวอรุณี  จันทรสุวรรณ นายจําลอง  บอชน   
ตําแหนง  ครู  ตําแหนง ครูชํานาญการ

วิชาเอก คณิตศาสตร                                           วิชาเอก ภาษาอังกฤษ                                                          

นางสาววรัญรดา  บุญเจริญ วาท่ีรอยตรีหญิงสรารัตน  ทังสี   
ตําแหนง ครู    ตําแหนง  ครูชํานาญการ

วิชาเอก วิทยาศาสตร    วิชาเอก ภาษาไทย



๒๒
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

นายศราวุฒิ  วังงาม นางสาวหัสยา  แดงปา 
ตําแหนง ครูผูชวย ตําแหนง ครูผูชวย

วิชาเอก ประวัติศาสตร วิชาเอก ชีววิทยา                  

á¹Ð¹íÒ¤ÃÙºÃÃ¨ØãËÁ‹á¹Ð¹íÒ¤ÃÙºÃÃ Ø̈ãËÁ‹

นายสิทธิกร  กลิ่นไม   นายณัฐพล  เผือกพูลผล 
ตําแหนง ครูผูชวย ตําแหนง ครูผูชวย

วิชาเอก ศิลปะ                                                          วิชาเอก ดนตรีสากล    

นางสาวลดายุ  แสงจันทร                              นางสาวสุมาลี  เลิศวิลัย
ตําแหนง ครูผูชวย ตําแหนง ครูผูชวย

วิชาเอก ทัศนศิลป วิชาเอก ภาษาญี่ปุน

นางรุจี  พิศนอก นายปองภพ  ตระกูลศุภชัย
ตําแหนง ครูผูชวย                                                 ตําแหนง ครูผูชวย

วิชาเอก คณิตศาสตร    วิชาเอก ฟสิกส



๒๓
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

ÂÔ¹ Ṍ¡Ñº¤ÃÙ·Õèä Œ́ÂŒÒÂ¡ÅÑºÀÙÁÔÅíÒà¹ÒÂÔ¹ Ṍ¡Ñº¤ÃÙ·Õèä Œ́ÂŒÒÂ¡ÅÑºÀÙÁÔÅíÒà¹Ò
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõöò»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõöò

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ¡Ñº¤Ø³¤ÃÙ·Õèä Œ́ÃÑºμ íÒáË¹‹§ãËÁ‹ ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ¡Ñº¤Ø³¤ÃÙ·Õèä Œ́ÃÑºμ íÒáË¹‹§ãËÁ‹ 
μ íÒáË¹‹§ ÃÍ§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒμ íÒáË¹‹§ ÃÍ§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

นายรณชัย ติณะคัด
ตําแหนง ครูชํานาญการ
วิชาเอกดนตรีศึกษา
ยายไปดํารงตําแหนง

ครู โรงเรียนทํานบแพว จังหวัดสมุทรสาคร

นายสิทธิกร รารักษ
ตําแหนง ครู

วิชาเอก ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ยายไปดํารงตําแหนง

ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดชลบุรี

นายพลชัย แกนเปะ
ตําแหนง ครู

วิชาเอก ภาษาไทย
ยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนบานทัพไทย จังหวัดสระแกว

นางจรรยา  นิลทรัพย
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมบริหารงานงบประมาณ

นางสาวรุจินันท ทิพยรัตน
รองผูชวยผูอํานวยการ

กลุมบริหารงานงบประมาณ

นางสาวนันทนา สุขประเสริฐ
รองผูชวยผูอํานวยการ

กลุมบริหารวิชาการประถมศึกษา

นางวนิดา  หมั่นผดุง
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

กลุมบริหารงานบุคคล                   

นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

กลุมบริหารทั่วไป  ๒



๒๔
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  ไดรับรางวัลโลพระราชทานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  รุนที่  ๓

                        จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

              เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒



๒๕
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

 โลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  จดัโดยสํานกัพระสอนศีลธรรม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



๒๖
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวฯ รางวัล The Best 

Wind, รางวัล The Best Color Guard และรางวัลบทเพลงพระราชนิพนธดีเดน  จากงาน The 11TH Thailand indoor 

Marching Competition 2019  (TIMC) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด

 รางวัลชนะเลิศ Display ประเภท ข ถวยพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี รางวัล The Best Wind Ensemble, รางวัล The Best Color Guard ประจําป ๒๕๖๓                             

“BSRU Thailand Band Competition 2020” มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เม่ือวันท่ี  ๑๑-๑๒ มกราคม  ๒๕๖๓



๒๗
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๒๘
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๒๙
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๓๐
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๓๑
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๓๒
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๓๓
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๓๔
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๓๕
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๓๖
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณโสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๓๗
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ



๓๘
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

งานแนะแนว 
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร คุณครูวราภรณ เกิดผลมาก (ครูเปล)

คุณครูชฎาพร มีอนันต (ครูปุย)
คุณครูกัณฐมณี คงสวัสดิ์ (ครูฟน)

 “ในวนัท่ี ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ไดมกีารจัดพิธมีอบทุน
การศึกษามูลนิธิ เทพบํารุง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒                            
ณ หองประชมุราชมงคลรงัส ีโรงเรยีนวดัโสธรวรารามวรวหิาร”

        “ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไดมีการมอบทุนการศึกษามูลนิธิ
ลูกหลวงพอโสธร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ”

        “ ในวันที ่๑๐ มกราคม 
๒๕๖๓ ไดมีการมอบทุน         
การศึกษารักการอาน และ
ทุนพัฒนาการศึกษาใหแก
นัก เรียนและคุณครูที่ ส ง            

ผลงานเขาประกวด โดย           
คุณโฟน สุนสวัสดิ์ ณ อาคาร
เอนกประสงค โรงเรียน     

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ”

      “ ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ไดมีการ

มอบทุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนพิเศษ 

(แบบมีเงื่อนไข) โดยกองทุนเสมอภาคทาง           
การศึกษาใหแกนักเรียนท่ีมีรายชื่อ ประจํา 
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ ณ หองมูลนิธิเทพบํารุง”



๓๙
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

“นักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา 2019”

#YCWSTR #แนะแนวไมหยุดแนว #มีปญหาปรึกษาหองแนะแนว

 “ปแรกของการจัดคาย แกนนํา

นักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counselor)    

พวกเราชาว YC ขอบคุณทานวิทยากรพิเศษ 

คุณครูทุกทาน พี่ๆ สตาฟศิษยเกา พี่ๆ สตาฟ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และชาว

คายทุกคน ไมคิดวาจะลนหลามกันขนาดนี้ 

ขอบคุณพลังของคนใจสูที่จะชวยกันเปน

พลังงานบวกในโรงเรียน แลวพบกันใหม

ศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๙
 ระดับเขตพื้นที่ฯ
  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC:Youth Counselor) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-ม.๓
  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC:Youth Counselor) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-ม.๖

 ระดับชาติ
  รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา   (YC:Youth Counselor) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-ม.๓

  รางวัลเหรียญทอง การแขงขันนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC:Youth Counselor) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-ม.๖

  โอต เซน นัท ซอส  เปย พลอยใส โม  ปอ นัท อารม

นักเรียนแกนนํานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา รุนที่ ๒



๔๐
โสธรินทรรดา กษิณานุสรณ

ลำดับ ชือ่-สกุล ชั้น มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา 
1 นายอดิศักดิ์   จิตตรุงเรือง ม.6/1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน 
2 นายชาญวุฒิ   อุไรรางกูล ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย 
3 นายธนศักดิ์   สิทธิการิยะ ม.6/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา คหกรรม อาหารและโภชนาการ 
4 นายวัชระกรณ   นครกัณฑ ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
5 นายสหรัฐ    ยังศิร ิ ม.6/1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร - 
6 นางสาวแพรวพรรณ  วองไว ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครุศาสตร ภาษาจีน 
7 นางสาวกนกพร   สุดใจ ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการ 
8 นางสาวพรนภา   ปาขมิ้น ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
9 นางสาวอิศริสา   ใสนิ่มนวล ม.6/1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
10 นางสาวคัจฉนัฏ   สระบุรินทร ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มนุษยศาสตรและ พัฒนาชุมชน 
11 นางสาวรุงนภา   รุงแกว ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ธุรกิจการบิน การบิน 
12 นางสาววราภรณ   นิลเผือก ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครุศาสตร ภาษาจีน 
13 นางสาวสุวิมล   เกสะโลกุล ม.6/1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร  
14 นางสาวอุทุมพร   ชื่นบาน ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ครุศาสตร ภาษาไทย 
15 นางสาวทิพรดา   เทพอาสา ม.6/1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โลจิสติกสและซัพพลาย - 
16 นางสาวสุพัตรา   ศรีแสงสวาง ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการ 
17 นายจิตรภณ   สังขทอง ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศึกษาศาสตร จิตวิทยา 
18 นายธนา ฤทธ์ิมงคล ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มนุษยศาสตรและ รัฐประศาสนศาสตร 
19 นายรติกร   รตันกุญชร ม.6/1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศรรีาชา วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวและการโรงแรม 
20 นายกฤษณชัย   ชื่นใจ ม.6/1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาปตยกรรม 
21 นายณัฐนนท  เบญจศิร ิ ม.6/1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม รัฐศาสตร การระหวางประเทศ 
22 นางสาวกนกกาญจน  สุวรรณอภิชน ม.6/1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ศิลปศาสตร ภาษาญี่ปุน 
23 นางสาวกานตทิตา  เทศกรณ ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การทองเท่ียว 
24 นางสาวกันตินันท  ดีประสิทธ์ิปญญา ม.6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัด การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
25 นางสาวริณนิภา บุญจันทร ม.6/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีสังคม การจัดการ 
26 นางสาวอภิญญา  อาฒยะพันธ ม.6/1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศิลปศาสตร ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
27 นายฉัตรชัย จุนเจริญ ม.6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
28 นายฐณัฐ พูลสวัสดิ ์ ม.6/2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการทองเท่ียวและ ธุรกิจการบิน 
29 นายณัฐกฤต อวมรอด ม.6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครุศาสตร คอมพิวเตอรศึกษา 
30 นายณัฐวุฒิ สีดา ม.6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครุศาสตร คอมพิวเตอรศึกษา 
31 นายถนอม คอนพิทักษ ม.6/2 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา   
32 นายธนัชชัย พิศวาท ม.6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
33 นายธัชกฤช ระวังเหตุ ม.6/2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร  
34 นายยิ่งคุณ ยลมุกดา ม.6/2 มหาวิทยาลัยบูรพา ดนตรีเเละการเเสดง สาขาวิชาดนตรี 
35 นายสัญญา นามตาแสง ม.6/2 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการการบริการและการทองเท่ียว
36 นายอรรถพล เกงพิทักษ ม.6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
37 นายปรมินทร ยินด ี ม.6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
38 นายปรีดา สอนแสนสุข ม.6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครุศาสตร การสอนภาษาจีน 
39 นายรัฐธรรมนูญ พริบไหว ม.6/2 โรงเรียนจาอากาศ   
40 นายอดิศักดิ์ จิตรประภา ม.6/2 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน  บริหารธุรกิจ 
41 นายชาญวิทย ชนะชัย ม.6/2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร  
42 นายภาคีนัย ขุนตาแกว ม.6/2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มัลติมีเดีย  
43 นางสาวจิราวรรณ ทับทิม ม.6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการ 
44 นางสาวจิราพร ภูใหผล ม.6/2 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา   
45 นางสาวนภัสส รรักติประกร ม.6/2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม การบินและการคมนาคม การจัดการความปลอดภัยการบิน 
46 นางสาวเจนจิรา คำใจดี ม.6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มนุษยศาสตรและ รัฐประศาสนศาตร 
47 นางสาวดารารัตน ทองแดง ม.6/2 วิทยาลัยเทคโนโลยตีะวันออก   
48 นางสาวพรพรรณ พลเดช ม.6/2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
49 นางสาวพรรวษา สกุลเจริญด ี ม.6/2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นิเทศศาสตร ภาพยนตรและดิจิทัล 
50 นางสาวพิมพ อักสร ม.6/2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตร 5 ป) 
51 นางสาววารุณี อยูสุข ม.6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 
52 นางสาววาสนา จันทรดา ม.6/2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  นิติศาสตร  
53 นางสาวศรัญญา โตะเก็ง ม.6/2 มหาวิทยาลัยแมโจ  สารสนเทศและการส่ือสาร การสื่อสารดิจิทัล 
54 นางสาวอรพินท สุขจิตร ม.6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
55 นางสาวอรุณรุง สุวรรณเกิดผล ม.6/2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการทองเท่ียวและ ธุรกิจการบิน 
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56 นายอรรถพล กุลชนิด ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร การจัดการ การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
57 นายทวีทรัพย คงสาลี ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศึกษาศาสตร พลศึกษา 
58 นายกฤษฎา ธรรมสอน ม.6/3 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระเเกว วิทยาศาสตรเเละ โลจิสติกและการคาชายแดน 
59 นายจิรายุ บุญช ู ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
60 นายณภัทร ชางแกะ ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
61 นายสุรพัศ สิงหอาภรณ  ม.6/3 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน การจัดการโลจิสติกสและ การจัดการโลจิสติกสและการคมนาคม
62 นางสาวเกศิณี แยมประดิษฐ ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
63 นางสาวจุฬาลักษณ แปนแกว ม.6/3 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว วิทยาศาสตรและ โลจิสติกสการคาระหวางชายแดน 
64 นางสาวนุชบา รอดวรรณ ม.6/3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตร ประถมศึกษา 
65 นางสาวปยะนารถ การเกต ม.6/3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร  รัฐศาสตรบัณฑิต 
66 นางสาวพรนภา บัวลี ม.6/3 มหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาลัยบริหารศาสตร รัฐศาสตร 
67 นางสาวพิมพกานต โฉมศิริ ม.6/3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ นิติศาสตร นิติศาสตร 
68 นางสาวมนทิราวรรณ วิมลรัตน ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
69 นางสาวสุชาดา สุวรรณโพธ์ิ ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มนุษยศาสตรและ รัฐประศาสนศาตร 
70 นางสาวอิสรีย พิรพัฒนธนเดช ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มนุษยศาสตรและ รัฐประศาสนศาตร 
71 นางสาวเอสเธอร ดีมาก ม.6/3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาจีนธุรกิจ 
72 นางสาววรรณรดา รุงศิร ิ ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
73 นางสาวกมลทิพย กรุดกรบั ม.6/3 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน การจัดการโลจิสติกสและ การจัดการโลจิสติกสและการคมนาคม 
74 นางสาวนริศรา จารุจินดา ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการการจัดการ การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
75 นางสาวพิมพรัตน รอดเขียว ม.6/3 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจอาหาร 
76 นางสาวเอสเธอร ดีมาก ม.6/3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาจีนธุรกิจ 
77 นายนวภัทร ภูระดา ม.6/3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  ไฟฟา 
78 นายปฐวี แตงัก ม.6/3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุร ี โลจิสติกสและซัพพลายเชน  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
79 นายมงคล มันศิร ิ ม.6/3 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ศิลปศาสตร ญี่ปุนธุรกิจ 
80 นายศิริพงษ นันทวิสิทธ์ิ ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
81 นายพีรพัฒน แสงฉาย ม.6/3 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน  โลจิสติกส การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
82 นายจีรนาฏ นิ่มอนงค ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาลัย สถาปตยกรรม ออกเเบบผลิตภัณฑ 
83 นางสาวชนัญญา ฮับซัน ม.6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
84 นางสาวณัชชา ถวิลกิจ ม.6/3 วิทยาลัยเทคโนโลยตีะวันออก  บัญช ี
85 นายจีรศักดิ์ คำภู ม.6/4 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม 
86 นายกิตติกร ฤทธิเนียม ม.6/4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาศาสตรเทคโนโลย ี วิทยาการคอมพิวเตอร 
87 นายณัฐวุฒิ กิติราช ม.6/4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเเละโลจิสติกส 
88 นายเขมชาติ เจริญศร ี ม.6/4 วิทยาลัยเทคโนโลยตีะวันออก  การจัดการ 
89 นายจักรพรรดิ ปาจีนบูรวรรณ ม.6/4 รับราชการทหาร เสมียน รอย.บก.พล.ร.11   
90 นายทักษดนัย พิลาล ี ม.6/4 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม 
91 นายทัพไทย ถาวร ม.6/4 วิทยาลัยเทคโนโลยตีะวันออก  คอมพิวเตอรธุรกิจ 
92 นายพงศวุฒิ อินทรามะ ม.6/4 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ   
93 นายณัฐพงศ สารสุข ม.6/4 วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีวรการ  ธุรกิจคาปลีก 
94 นายแทนเผา ตั้งสี ม.6/4 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน บริหารธุรกิจ ธุรกิจการคาสมัยใหม 
95 นายธีรภัทร อินแบน ม.6/4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ทัศนศิลป ทัศนศิลป 
96 นายไชยวัฒน ชมสมใจ ม.6/4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คณะมนุษยศาสตรและ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร(รป.บ.) 
97 นายศักดิ์นิพนธ สัจธรรม ม.6/4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการการจัดการ การจัดการ 
98 นางสาววลัยกร สินหมี่ ม.6/4 มหาวิทยาลัยแมโจ บริหารธุรกิจ ธุรกิจการคาสมัยใหม 
99 นางสาวชนาภา สุวรรณเจริญ ม.6/4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การตลาด 
100 นางสาวกนกกุล สิทกรเมธากุล ม.6/4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มนุษยศาสตรและ รปศ 
101 นางสาวกนกวรรณ พลอยงาม ม.6/4 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน บริหารธุรกิจ - 
102 นางสาวชลีณา เอ่ียมพิพัฒน ม.6/4 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน บริหารธุรกิจ ธุรกิจการคาสมัยใหม 
103 นางสาวทิพรัตน กล่ำพุก ม.6/4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คณะมนุษยศาสตรและ สาขารัฐประศาสนศาสตร 
104 นางสาวมาลิษา นภนิภา ม.6/4 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน บริหารธุรกิจ ธุรกิจการคาสมัยใหม 
105 นางสาวยวิษฐา เวฬุรัตนะชิน ม.6/4 วิทยาลัยการเกษตร  พืชไร พืชสวน 
106 นางสาวสุนันทา จอยเสือราย ม.6/4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร  
107 นางสาวสุพัตรา นภาดล ม.6/4 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน บริหารธุรกิจ การจัดการการคาสมัยใหม 
108 นายณัฐพงษ สวางแสง ม.6/4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
109 นายพัชรวิทย เฉยเจริญ ม.6/4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ นิเทศนศาสตร 
110 นายพัชรวิทย เฉยเจริญ ม.6/4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 
111 นายรัฐวิชญ ฐิตินันทณชิกุล ม.6/4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดิจิทัลมีเดียและศลิปะ ภาพยนตร 
112 นายสรสิช ลิ้มฮะสูน ม.6/4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ศิลปกรรมศาสตร ดนตรศีึกษา (กศ.บ.) 
113 นายอิทธิ เครือแกว ม.6/4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศ ศิลปะการเเสดง 
114 นางสาวปรียาภรณ วงศชูจันทร ม.6/4 วิทยาลัยเทคโนโลยตีะวันออก  การจัดการ 
115 นางสาวรจนา พรกลมงาม ม.6/4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
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116 นายธนภูมิ พวงพรมมา ม.6/5 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม 
117 นายครินทร วารินทรพงษ ม.6/5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต ศิลปศาสตร การทองเท่ียวและนันทนาการ 
118 นายณภัทร พันธโกศล ม.6/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา   
119 นายณัฏฐพล จันทรตะอิน ม.6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
120 นายณัฐวุฒิ แกวอุดม ม.6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เทคโนอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา 
121 นายตอตระกูลแวนแกว ม.6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
122 นายประกาศิต พลเชียงขวาง ม.6/5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต วิทยาศาสตรการกีฬาและ วิทยาศาสตรการกีฬาการออกกำลังกาย 
123 นายภัทรพล ชนชนะกูล ม.6/5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต ศึกษาศาสตร พลศึกษาและสุขศึกษา 
124 นายภาคภูมิ แกวเกิด ม.6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เทคโนอุตสาหกรรม วิศวกรรมยานยนต 
125 นายศิวกร พญาครุฑ ม.6/5 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม 
126 นายคามิน งามศิริ ม.6/5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต ศึกษาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา 
127 นายนพพล ภูวิจิตร ม.6/5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต วิทยาศาสตรการกีฬาและ วิทยาศาสตรการกีฬาการออกกำลังกาย 
128 นายพีรพล เถื่อนวิไล ม.6/5 วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร สังคมศาสตร รัฐศาสตร 
129 นายภานุพงศ ปุญญะ ม.6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร การจัดการ วิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
130 นายศักชัย นามสม ม.6/5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต ศึกษาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา 
131 นายอัษฎาวุธ แกวมาลุน ม.6/5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ สาธารณสุขศาสตรและ การบริการทางการแพทย 
132 นางสาวเกษพร พันธพานิช ม.6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย 
133 นางสาวอารยา มวงศรี ม.6/5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ทรัพยากรการตลาด 
134 นางสาวอัญจิราพลอยวิเศษ ม.6/5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต ศึกษาศาสตร พลศึกษาและสุขศึกษา 
135 นางสาวกิตติญา ทิวเกษม ม.6/5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต ศึกษาศาสตร พลศึกษา 
136 นายกษิดิพัฒน จันทรสูรย ม.6/6 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
137 นายณัฏฐกิตติ์กุล จิตตพิิเชียร ม.6/6 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน วิศวกรรมศาสตร  
138 นายธนกร จุลสุวรรณ ม.6/6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร  
139 นายธนโชติ มาลัยกุล ม.6/6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส 
140 นายอาภากร รังสินธุ ม.6/6 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง นิติศาสตร นิติศาสตร บัณฑิต 
141 นายวิทวัส สำริด ม.6/6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องมือ 
142 นายศุภกฤต ลิ้มลวน ม.6/6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี บริหารธุรกิจ การตลาด-การตลาด 
143 นายธนญชัย ชางทอง ม.6/6 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  โลจิสติกส 
144 นายรามิล โปรงธุระ ม.6/6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเเละโลจิสติกส 
145 นายเจนวิทย สุวรรณวิเวก ม.6/6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
146 นายพีรพงศ สดุโธ ม.6/6 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา - เทคนิคอุตสาหกรรม 
147 นายอนุวัฒน บังประดง ม.6/6 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการและ การทองเท่ียว 
148 นางสาวอังคณ าคะชาวังศรี ม.6/6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
149 นางสาวจุฑาทิพย ถนนทอง ม.6/6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ วิทยาศาสตรประยุกต คณิตศาสตรประยุกต 
150 นางสาวนิภาพรรณ ยาวิลาศ ม.6/6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
151 นางสาวเบญจมาศ พุยศริ ิ ม.6/6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี บัญช ี
152 นางสาวปวีณสุดา ฉิมพาลี ม.6/6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
153 นางสาววริศรา โตอนันต ม.6/6 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร 
154 นางสาวศิรประภา ฝกแคเล็ก ม.6/6 มหาวิทยาลัยแมโจ เทคโนโลยีการประมงและ การประมง 
155 นางสาวพรรณวิสา นพพิบูลย ม.6/6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี บริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
156 นางสาวอัจฉรา พิศเพ็ง ม.6/6 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการการจัดการ นิเทศศาสตร 
157 นางสาวณัฐริกรานต นาหอคำ ม.6/6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
158 นางสาวกนกพร ศรีชะตา ม.6/6 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการการจัดการ นิเทศศาสตร 
159 นางสาวกรรภิรมณ สิงหโต ม.6/6 มหาวิทยาลัยเนชั่น พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 
160 นางสาวกิตติพร จรพิภพ ม.6/6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา - การตลาด 
161 นางสาวณัฐกานต โฮประเสริฐ ม.6/6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ธุรกิจการบิน นานาชาติ ธุรกิจการบิน 
162 นางสาวดารุณี บวรรัตนวงศ ม.6/6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
163 นางสาวดุษฎี ศรีผองใส ม.6/6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี บริหารธุรกิจ บัญช ี
164 นางสาวปญญาพร อยูสุข ม.6/6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส 
165 นางสาววรรศมน อินตรา ม.6/6 วิทยาลัยเทคโนโลยตีะวันออก  บริหารธุรกิจ การบัญช ี
166 นางสาววลัยลักษณ อุนใจ ม.6/6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการจัดการนิเทศ นิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบการ
167 นางสาวศุภัทตา แซเตียว ม.6/6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร  
168 นางสาวเปรมิกา ศิริเพ็ญ ม.6/6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ บริหารธุรกิจ บัญช ี
169 นายสรวิชญ ลำเจียก ม.6/7 มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุร ี เทคโนโลยีทางทะเล เทคโนโลยีทางทะเล 
170 นายจิรวัฒน รัตนะ ม.6/7 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  เมคคาทรอนิกส 
171 นายชนาทิต แกวรัศม ี ม.6/7 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา - ยานยนตไฟฟา 
172 นายชลันธร เอกประเสริฐกุล ม.6/7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครุศาสตรอุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส 
173 นายฐานันดร ชุติธานาโชติ์ ม.6/7 โรงเรียนนายสิบทหารบก   
174 นายตะวัน บริสทุธ์ิ ม.6/7 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  เมคคาทรอนิกส 
175 นายนันทชัย เเสงอรุณ ม.6/7 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา - ไฟฟากำลัง 
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176 นายพิทยา วานิช ม.6/7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เทคโนโลยีการเกษตร วิชาการลิตพืช 
177 นายภควา ซวนโจว ม.6/7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  วิศวกรรมศาสตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 10 สาขา 
178 นายภัทรภณ เปยนขุนทด ม.6/7 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  เมคคาทรอนิกส 
179 นายศิริพงศ บุญแสง ม.6/7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี บริหาร เศรษฐศาสตร 
180 นายสุรนาท เฮงฉุน ม.6/7 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา - ยานยนตไฟฟา 
181 นายสุรพัศ เฮงฉุน ม.6/7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เทคโนอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
182 นายสุริยันญ เงินสวัสดิ ์ ม.6/7 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ยานยนตไฟฟา ยานยนตไฟฟา 
183 นายสุรศักดิ์ หนูนอยประดิษฐ ม.6/7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
184 นายทรัพยไพศาล สมาน ม.6/7 มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมสมองกลหุนยนตฝงตัว 
185 นายธนดล บุญปลูก ม.6/7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี บริหารธุรกิจ การตลาด 
186 นายธีรภัทร งามศิริ ม.6/7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เทคโนอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา 
187 นายพงษพร กรมถิน ม.6/7 วิทยาลัยนครราชสีมา สาธารณสุขศาสตรและ วิทยาศาสตรกีฬาและการออกกำลังกาย 
188 นายพจนพล ยิ้มแยม ม.6/7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี การจัดทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
189 นายพรเทพ ประจงด ี ม.6/7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรเกษตร 
190 นายเมธี วิพัฒนากลืน ม.6/7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา 
191 นายอธิกร คงคาธนะ ม.6/7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความปลอดภัยเเละอาชีวอนามัย 
192 นางสาวลลนา วันนา ม.6/7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 
193 นางสาวกัญญาภัค พัฒนาภรณ ม.6/7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร  การผลิตพืช  
194 นางสาวธนวรรณ เกลาเกล้ียง ม.6/7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บัญช ี บัญช ี
195 นางสาวธมลวรรณ นพยุท ม.6/7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร 
196 นางสาวนันทกานต ชุมเย็น ม.6/7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
197 นางสาวปกเกศ ภูริชญาณุวัฒน ม.6/7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน 
198 นางสาวอรจิรา ศรีงาม ม.6/7 มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุร ี วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
199 นางสาวชัญญานุช ทาทราย ม.6/7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี วิทยาลัยแพทยแผนไทย แพทยแผนไทยประยุกต 
200 นางสาวนฤมล คำแจ ม.6/7 มหาวิทยาลัยนเรศวร มนุษยศาสตร สาขาฝรั่งเศส 
201 นายนันทพงศ แสงหิรัญ ม.6/8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 
202 นายพงศพันธุ ดอนหัวรอ ม.6/8 มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล 
203 นายอรรถพ ลทองมรกต ม.6/8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา วิทยาศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร 
204 นายเกียรติศักดิ์ สรรพคุณ ม.6/8 โรงเรียนนายสิบแผนที ่กรมแผนทีท่หาร วิชาชางสำรวจ ชางสำรวจ 
205 นายเจนณรงค เย็นอุรา ม.6/8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมทั่วไป แยกสาขาป2 
206 นายเจริญพงษ ไชยยัน ม.6/8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา วิทยาศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร 
207 นายณพวุฒิ คงศร ม.6/8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน วิทยาศาสตร ภาควิชาพันธุศาสตร 
208 นายธีรพงศ ปญญาประเสริฐยิ่ง ม.6/8 รอสอบนายสิบ   
209 นายธีรภัทร เตะแมะ ม.6/8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาศาสตร สาธารณสุข 
210 นายธีรศักดิ์ นุชนา ม.6/8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 
211 นายนิธิโรจน บุญใส ม.6/8 มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุร ี เทคโนโลยีทางทะเล เทคโนโลยีทางทะเล 
212 นายภูมินทร เวชกร ม.6/8 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตร จุลชีววิทยา 
213 นายวรายุทธ อุทาสา ม.6/8 มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุร ี เทคโนโลยีทางทะเล เทคโนโลยีทางทะเล 
214 นายศุภณัฐ ชั่งกุล ม.6/8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี ครุศาสตรอุตสาหกรรม ครุศาสตรวิศวกรรมอุตสาหการ 
215 นางสาวสุปรียา กมลสุมาลัย ม.6/8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี สถิต ิ
216 นางสาวกรรภิรมย แสนคำภา ม.6/8 มหาวิทยาลัยบูรพา พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
217 นางสาวสิรินยา ปรากฎมาก ม.6/8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
218 นางสาวปวีณา สุกใส ม.6/8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
219 นางสาวพรชิตา เลิศศิร ิ ม.6/8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา 
220 นางสาววิลาสินี มีอุบล ม.6/8 มหาวิทยาลัยบูรพา สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขชุมชน 
221 นางสาวสุกัญญา เปล่ียนเต็ม ม.6/8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี บริหารธุรกิจ บัญชีบณัฑิต 
222 นางสาววิภาพร บัวทอง ม.6/8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
223 นางสาวพักตรเพียงเพ็ญ เหมือนประสงค ม.6/8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
224 นางสาวธนัชพร แกวคำ ม.6/8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
225 นางสาวนิตยา จงดี ม.6/8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครุศาสตร คณิตศาสตร 
226 นางสาวปยาพัชร ไทยจำนงค ม.6/8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
227 นางสาววรรณณิสา เอ่ียมสำอาง ม.6/8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
228 นางสาววรัญญ าเกตุแกว ม.6/8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาการให
229 นางสาววีรวรรณ บัวศร ี ม.6/8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ เทคโนโลยีและการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม 
230 นางสาวอาฑิติญา มณีฤทธ์ิ ม.6/8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร การสงเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 
231 นางสาวธรรมาธิตา สรอยเรืองศรี ม.6/8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี บริหารธุรกิจ บัญช ี
232 นายกฤษดา บุญสราง ม.6/9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เทคโนอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา 
233 นายขจรศักดิ์ สุขศิลา ม.6/9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมคอมพิวเตอรเเละสารสนเทศ
234 นายจันทรธร ประคำทอง ม.6/9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร - 
235 นายจิรายุ มูลวิชา ม.6/9 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน วิศวกรรมศาสตรและ วิศวกรรมคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ 
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236 นายณัฐภูมินทร สกุลธรรม ม.6/9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร 
237 นายณัฐวัฒน จุลหุน ม.6/9 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
238 นายนฤพล ปอมพิมพ ม.6/9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุมหลักสูตรศาสตรเเละ เทคโนโลยีดิจิทลั 
239 นายพุฒิพงศ ม.6/9 วิทยาลัยเทคโนโลยยีานยนตโตโยตา  เทคนิคยานยนต 
240 นายมงคลเกษม บุญเรือง ม.6/9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา วิศวกรรมศาสตร เครื่องกลและการออกแบบ 
241 นายวีรภัทร สุริวงศ ม.6/9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
242 นายวุฒิชัย นฤภัย ม.6/9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา วิศวกรรมศาสตร เครื่องกลและการออกแบบ 
243 นายสุรพัฒน สุขบำรุงทรัพย ม.6/9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เภสัชศาสตร การบริบาลทางเภสัชกรรม 
244 นายสุวัฒน จุยเรืองเดช ม.6/9 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน นวัตกรรมการจัดการเกษตร นวัตกรรมการจัดการเกษตร 
245 นายอนุพงศ สุจินพรัหม ม.6/9 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แพทยศาสตรวชิรพยาบาล ฉุกเฉินการแพทย 
246 นายธนภณ สุขเจริญ ม.6/9 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วิทยาศาสตรสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
247 นายกิตติพัฒน แกวเกต ุ ม.6/9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ วิศวกรรมเกษตรเพื่อ เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 
248 นายปวรัชต เงินรัตน ม.6/9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  วิศวกรรมคอมพิวเตอรเเละ วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
249 นายนพวิชญ ยองใย ม.6/9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร 
250 นายสิงหนาท วงคกะโซ ม.6/9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เทคโนอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา 
251 นายอภิลาภ เรือนนอย ม.6/9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ การขนสงทางทะเล 
252 นายอมรเทพ แสงสุวรรณ ม.6/9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 
253 นางสาวกัญญาวีร เภรีรัตนสกุล ม.6/9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร 
254 นางสาวพรทิภา มฤค ม.6/9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มนุษยศาสตรและ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
255 นางสาวมัลลิกา ประพฤติธรรม ม.6/9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
256 นางสาววิภาดา มั่งคั่ง ม.6/9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มนุษยศาสตรเเละสังคม นิติศาสตร 
257 นางสาวกัญญาภัทร สุขแสง ม.6/9 มหาวิทยาลัยพะเยา นิติศาสตร - 
258 นางสาวศศิประภา นอยจินดา ม.6/9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา พาณิชยนาวีนานาชาติ วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 
259 นางสาวชุติมณฑน เลพล ม.6/9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา พาณิชยนาวีนานาชาติ วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 
260 นางสาวนิศามณี เลิศวัฒนพงศ ม.6/9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
261 นายแกวมรกต เยือน ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การตลาด 
262 นายกุลวัฒน ปญญาชีวะ ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนวัตกรรมและการ นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษยเเละ
263 นายธนวัฒน รัตนสินธุ ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เทคโนอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
264 นายธีระพงศ มาลัยวงษ ม.6/10 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต ศึกษาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา 
265 นายนวพัฒน ตุลาพันธ ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาการจัดการ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
266 นายปยะณัฐ จารพุงษ ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มนุษยศาสตรและ การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
267 นายพีรณัฏทัย บุญม ี ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาการจัดการ ภาพยนตรและส่ือดิจิทัล 
268 นายภัทรพฤทธ์ิ หงษทอง ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศิลปศาสตร เอกดนตรี(เอกVoice) 
269 นายสิทธิภูมิ ปล้ืมใจ ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการ 
270 นายอนุชา จันทรสุข ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เทคโนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต 
271 นายธนาพงศ สื่อหลาย ม.6/10 วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร สังคมศาสตร รัฐศาสตร 
272 นายจารุพัฒน ฉุนตู ม.6/10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี บริหารธุรกิจ โลจิสติกสและซัพพลายเชน 
273 นายนัฐกุล ผองสอาด ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการ 
274 นายภูวดล เรืองศิริ ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เทคโนอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา 
275 นายเมธี ลำเจียกเทศ ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เทคโนอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา 
276 นายอัฐพล ปานบัว ม.6/10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม การบินและคมนาคม การจัดการความปลอยภัยการบิน 
277 นางสาวชลธิชา สุระนิน ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คณะมนุษยศาสตรและ รัฐประศาสนศาสตร 
278 นางสาวนวพร คุมแกว ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการ 
279 นางสาวนิรชา ละออเอ่ียม ม.6/10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม การบินและคมนาคม การจัดการความปลอยภัยการบิน 
280 นางสาวมนัสนันท ปนปรีเปรม ม.6/10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา - การตลาด 
281 นางสาวสุภารัตน ลบแทน ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการ 
282 นางสาวศศินา จันทรทอง ม.6/10 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว วิทยาศาสตรและ วิชาการโลจิสติกสและการคาชายแดน 
283 นางสาวสุภัสสรา แฉงเจริญ ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มนุษยศาสตรและ การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
284 นางสาวอภิชญา ยัม ม.6/10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มนุษยศาสตรและการจัดการ การจัดการทองเท่ียว นิทรรศการและการ
285 นางสาวอัทธ นีคินันท ม.6/10 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต นิติศาสตรและการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร 
286 นางสาวอุษา เจริญผล ม.6/10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
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