
 

    

   ทําเนยีบนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาช่างอุปกรณก์ารแพทย ์

โครงการวิจยัและพฒันาอุปกรณชี์วการแพทย ์

สถาบนัวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

รุ่นที ่1  (ปีการศึกษา 2525-2526) 
 

 

รุ่นที ่2  (ปีการศึกษา 2526-2527) 

1. นายกฤษ  ปิยะภานี 

2. นายคาํนึง  วงษ์เจริญ 

3. นายเจริญ  ฤทธิ์สกุลชัย 

4. นายชาญชัย  ศุภกจิอมรพันธ ์

5. นายชาลี  อนิทรสมัย 

6. นายดนู  การพจน์ 

7. นายนรินทร์  เงินอ้น 

8. นายนาํพล  ประจันตะเสน 

9. นายนิเวศน์  ไชยเบญจวงศ์ 

10. นายบัณฑติ  ศรีเอี่ยมกูล 

11. นายประมุข  ปัญศิริ 
12. นายปราการ  อยู่ศิริ 
13. นายไพบูลย์  โพธนัินทกุ์ล 

14. นายวิชา  เธยีรกุศล 

15. นายวิเชียร  รัตนขจรศักดิ์ 
16. นายวุฒินันท ์ ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา 

17. นายสวิุทย์  ขาํบุญเกดิ 

18. นายเสริมกจิ  สรวงวัฒนา 
19. นายเอนก  ชยันต์นคร 

 

1. นายกู้เกยีรติ  นิปกะกุล 

2. นายจุมพล  เอี่ยมละออ 

3. นายเจริญ  ตรีพัชรทพิย์ 

4. นายฐานะพงษ์  แก้วกนิษฐารักษ์ 

5. นายเทอด  ชัยวัฒนาโรจน์ 

6. นายธวัชชัย  ลักขณาพานิช 

7. นายนาคินทร์  ภู่สดุแสวง 

8. นายประจักษ์เพชร  ทองสกุโชติ 

9. นายประพนธ ์ รอบรู้ 

10. นายพงศ์ศักดิ์  ประดับญาติ 
11. นายพงศ์ศักดิ์  เขาแก้ว 
12. นายไพโรจน์  โซวเจริญสขุ 

13. นายมงคล  วิบูลรังสรรค์ 

14. นายมณเฑยีร  เจนสวุรรณ 

15. นายวัฒนชัย  จิตรนิยม 

16. นายวิชัย  จันทร์วิเมลือง 

17. นายวินัย  สมภักดี 

18. นายวีรพันธ ์ ฤทธิ์ช่วยรอด 

19. นายวิโมธน์  เจนกฤติยา 

20. นายสมชัย  เกริกกวิน 

21. นายสมศักดิ์  ศรนารายณ์ 
22. นายสทิธพิร  บุญตา 
23. นายสทุธชัิย  พฤกษ์ศิริไพบูลย์ 

24. นายสทุนิ  คันฑลุาวัฒน์ 

25. นายอนุมาศ  อาทยะกุล 

 



 

 
 

รุ่นที ่3  (ปีการศึกษา 2527-2528) 
 

 

รุ่นที ่4  (ปีการศึกษา 2528-2529) 

1. นายกฤษฎา  เงินอ้น 

2. นายกติติ  ศักดิ์สกุล 

3. นายเกรียง  ตระกูลทอง 

4. นายชาตรี  ทวีกุล 

5. นายชัยวัฒน์  มีมุ่งธรรม 

6. นายทรงเดช  ศรีอรุณ 

7. นายนพพร  ภู่สว่าง 

8. นายนพดล  เอื้อมเกบ็ 

9. นายบุญส่ง  ตั้งธนอาํรุง 

10. นายประสทิธิ์  พูลศิลป์ 

11. นายผจญ  โสภณานุรักษ์ 

12. นายพรชัย  พงษ์ศิริรักษ์ 

13. นายพัฒนา  แพ่งพิบูลย์ 

14. นายวิวรรธน์  สวุรรณละออ 

15. นายวีระศักดิ์  ทองประศรี 
16. นายวิศาล  เสรีรักษ์ 

17. นายวีระศักดิ์  ลายวิเศษกุล 

18. นายสมควร  โยธา 
19. นายสมบัติ  แซ่เจ่ 
20. นายสมัย  แสนทวีสขุ 

21. นายสาทติย์  ฟักน้อย 

22. นายสชุาติ  รุ่งพรชัย 

23. นายสธุ ี คมกริช 

24. นายสรุสทิธิ์  เสนาเล้ียง 
25. นายอดิศักดิ์  รัตนาวงศ์นรา 
26. นายอภิชาติ  ศรีเรือง 
 

 

 

 

 

 

1. นายโกวิท  เพ่ิมพูน 

2. นายฉลาด  แสวงดี 

3. นายฉัตรชัย  หัตถก ี

4. นายชาครีย์  ชลมุสกิ 

5. นายธรรมรัตน์  รัตนนาวินกุล 

6. นายธรีพันธ ์  เล้ียงสวุรรณ 

7. นายนรังสรรค์  เลิศนิบุนะ 

8. นายบุญชัย  วิเศษบรรจง 

9. นายประพาส  อรัญวงศ์ 

10. นายพิชัย  อ้นรุ่ง 

11. นายไพฑรูย์  รุ่งลักษมีศรี 

12. นายไพโรจน์  ศรีเพญ็ประภา 

13. นายภิเศก  ศักดิ์เพช็ร 

14. นายมาตร  ชุ่มภาณี 
15. นายระบิล  ท้าวเพช็ร 

16. นางสาววาณ ี ตันสงวน 

17. นายศักดิ์เกษม  ยังสขุ 

18. นายสะอาด   ช้างหัวหน้า 

19. นายสมคิด  หลายเจริญวัฒน์ 

20. นายสมนึก  มณฑลจุลเกศ 

21. นายสมบูรณ์  ตั้งประเสริฐวุฒิ 

22. นายสเุทพ  พงษ์ประเสริฐ 

23. นายสพุร  อนิทร์อ้วน 

24. นายสรุสทิธิ์  จิตตลดากร 
25. นายอนุสรณ ์ ไวยไชย 



 

 
 

รุ่นที ่5  (ปีการศึกษา 2529-2530) 
 

 

รุ่นที ่6  (ปีการศึกษา 2530-2531) 

1. นายกติติพงษ์  ไชยสงัวล 

2. นายจตุรงค์  อนิทรสร 

3. นายฉัตรชัย  ศุภพิทกัษ์กุล 

4. นายเฉลิมพล  สอนสดุ 

5. นายชะพิต  ชอบเสรจ็ 

6. นายณรงค์  อ่อนละมัย 

7. นายดาํรงค์  โฆษิตชัชวาล 

8. นายธรรมรัฐ  บริสทุธิ์ 

9. นายธรีะพันธ ์  โคตรวงษา 

10. นายนพเก้า  โรจน์รุ่ง 
11. นายบรรเจิด  หวังมหาพร 

12. นายบุญธรรม  ศรอนิทร์ 

13. นายบุญฤทธิ์  เชิดในเมือง 
14. นายประเสริฐ  สขุรุ่ง 
15. นายไพโรจน์  แซ่เล้ียง 

16. นายวรุตม์  จันทร์นิยม 

17. นายวิสนัต์  อนิทรลํา้ 
18. นายวีระ  เตชะวงศ์ธรรม 

19. นายวัชระ  สาทสนิธุ ์
20. นายวัลชัย  เพียรธรรม 

21. นายศราวุธ  เหลืองประเสริฐ 
22. นายสง่า  จันทร์หอม 

23. นายสนอง  ปุริตา 
24. นายสหัส  ฟักอ่อน 

25. นายสทุนิ  ลือหาญ 

26. นายสดุชาย  ถํา้กลาง 

27. นายเสกสรร  ศรีเจริญ 

28. นายอนุชา  เพคยางกูร 
29. นายอดุม  แก้วพานิช 

 

 

 

1. นายกุลพันธ ์ ประสทิธิ์วิไล 

2. นายกาํพล  จิตซ่ือ 

3. นายจาํลอง  ศรีสง่า 

4. นายชะเอม  ไพเราะ 

5. นายไชยวัฒน์  สขุศรี 

6. นายณฐักจิ  โปร่งใจ 

7. นายณฐัพล  เลิศอนันต์พิพัฒน์ 

8. นายนพคุณ  รักษ์แพทย์ 

9. นายนพดล  สงัวาลย์เลก็ 

10. นายบรรเจิด  มาสสร 

11. นายดนุพร  หมอแพทย์ 

12. นายธนูศักดิ์  ประสพถิ่น 

13. นายพยุงศักดิ์  แซ่จึง 
14. นายพิสฐิ  คามตะศิลา 
15. นายพิพัธน์  เรืองแสง 

16. นายไพบูลย์  ออกเวหา 

17. นายภิญโญ  ขาํแก้ว 

18. นายยงพิชิต  มาตย์คาํมี 

19. นายวัชระ  เวชมงคล 

20. นายศักดาวุธ  ชูสวุรรณ 

21. นายสกล  คงชาตรี 

22. นายสนัต์  สมบัติ 
23. นายสศีักดิ์  เพชรบูรณ์ 
24. นายสมชาย  สายบุตร 

25. นายสมบัติ  อระเอี่ยม 

26. นายอนุชา  เหลืองอ่อน 

27. นายอุทยั  โปทา 

 



 

 
 

รุ่นที ่7  (ปีการศึกษา 2531-2532) 
 

 

รุ่นที ่8  (ปีการศึกษา 2532-2533) 

1.   นายเกรียงวุฒิ   ถนอมวงศ์ 

2. นายจิรศักดิ์  สงัวาลย์พจน์ 

3. นายชโลธร   กติติปาลกุล 

4. นายชาญชัย   วิลัยฤทธิ์ 

5. นายชัยสทิธิ์  พูลผล 

6. นายดุสติ  ออกสขุ 

7. นายดิเรก   ฝั้นชมภ ู

8. นายทนง   กรีมละ 

9. นายนัฏวุฒิ   เกื้อเสง็ 

10. นางสาวบังอร  มีมานะ 
11. นายบุญช่วย  ปุเลโต 

12. นายประดิษฐ์  จันทร์ใส 

13. นายไพโรจน์  ลอยจิรากุล 

14. นายมงคล  แก้วชุ่ม 

15. นายมานิตย์  รักพินิจ 

16. นายรักษ์  ชุ่มศิริ 

17. นายรังสรรค์  สงิห์พิทกัษ์ 

18. นายวิโรจน์  บริบุตร 

19. นายวีระ  เนียมโภคะ 
20. นายศักดิ์ชัย  วรสมัปติ 

21. นายสมเจต  สายรถ 

22. นายสนัทดั  แซ่ล้ิม 

23. นายสกุจิ  อยู่โต 

24. นายสริุยะ  แซ่ซ่ี 

25. นายสธุพีงศ์  อ่อนมณี 
26. นายสวิุทย์  ไชยชาํนาญเวทย์ 

 

 

 

 

 

1. นายกฤษฏา  เขม็ทอง 

2. นายกติติ์  ผดุงพันธ ์

3. นายจาเรศ  ชูเพง็ 

4. นายชูพงษ์  กอสวัสดิ์พัฒน์ 

5. นายต้น   สรรเสริญ 

6. นายทนิกร  ชิวหากาญจน์ 

7. นางสาวนุชนารถ  เกื้อกูล 

8. นายบุญช่วย  ปัญญาไชย 

9. นายบุญเรือง  แย้มอ่วม 

10. นายปฏวัิตร์  อ่อนภู่ 
11. นายประวุฒิ  อริยะชุลีกร 

12. นายพรเทพ  แสงบุญลือ 

13. นายพิชัย  ตากไธสง 

14. นายพิภพ  ตรีโกศล 

15. นายไพรัช  รอดประเสริฐ 

16. นายไพโรจน์  วะจิด ี

17. นายไพศาล  อนันทวรรณ 

18. นายเรวัต  จันทนง 

19. นายวีระ  พันธส์วัสดิ์ 
20. นายวีระ  รติมงคลรักษ์ 

21. นายศรัณย์  จันทนย่ิงยง 

22. นายสมชาย  ศรประเสริฐ 

23. นายพงศ์พิชญ์  น้อยอาษา 

24. นางสาวอมรรัฐ  คาํม่วง 
25. นายอนุชาติ  เพชรสทุธิ์ 
26. นายอนุพงศ์  ตั้งปณธิานนันท ์

27. นายเอกชัย  เหมาะสมสกุล 

28. นายอทิธพิล  ยอดจันทร์ 

 

 



 

 
 

รุ่นที ่9  (ปีการศึกษา 2533-2534) 
 

 

รุ่นที ่10 (ปีการศึกษา 2534-2535) 

1. นายกฤษณพล  แจ้งใจกุล 

2. นายเกรียงศักดิ์  มงคล 

3. นางสาวกาญจนา  จุลมาณพ 

4. นายขจรเกยีรติ์  อนุพงศ์ 

5. นางสาวเขม็ทอง  พละทรัพย์ 

6. นายจเร  มีสถติย์ 

7. นายฉัตรชัย  เชิงทวี 

8. นายฉัตรชัย  วังสด่์าน 

9. นายถริพงศ์  บุญทะจิตต์ 

10. นายดนัย  สงิห์คลีวรรณ 

11. นายทวี  เอกรุณ 

12. นายธรรมรงค์  นันทกสกิร 

13. นายธาํรงค์ศักดิ์  โชติเสน 

14. นายธรีวัฒน์  ปรีชาประศาสตน์ 

15. นายนิเทศ  กล่ินหวล 

16. นางสาวเบญจวรรณ  เทยีนทอง 

17. นายเพชร  ศรียอดเวียง 
18. นายไพรัก  โคตะยันต์ 

19. นายมานะ  เข่งวา 
20. นายวิทยา  สชุาตานุกูล 

21. นายวิศวชาติ  นาคเจริญ 

22. นายวีรศักดิ์  องัคณานุวัฒน์ 

23. นายวีระศักดิ์  กฬีา 
24. นายสมวงศ์  อดุมเจษฎา 

25. นายสชุาติ  พรบุญเสริฒ 

26. นายสพัุฒน์  เกดิกรุง 

27. นายสขุชัย  รักบาํรุงพงศ์ 

28. นายอนุวัชช์  ช่างแกหรา 

29. นายอาทร  ประภาประไพ 

30. นายอศิเรศ  สมณะ 

31. นายวรรณพงศ์  คาํอดุม 

32. นายอเุทน  ทองสขุ 

1. นายคมกฤช  แจ่มกระจ่าง 

2. นายชัยณรงค์  รอดนิตย์ 

3. นายเชิดศักดิ์  พึงพิเชษฐ์ 

4. นายณรงค์ศักดิ์  พจนะลาวัณย์ 

5. นายทนงศักดิ์  สขุเอี่ยม 

6. นายทวีศักดิ์  พิทกัษ์ 

7. นายเทวัญ  ด้วงคต 

8. นายประกาศิต  ชินชนะ 

9. นายปรีชา  พูลสวัสดิ์ 

10. นายพิมล  ผลพฤกษา 

11. นายภักดี  ชนะน้อย 

12. นายวสนัต์  บุญอนิทร์ 
13. นายวุฒิชัย  ชูแก้ว 

14. นายวิบูลย์  พินิจผดุงธรรม 

15. นายวิรัช  ฐิตญาโณ 

16. นายศิริชัย  สอาดเอี่ยม 

17. นายสกล  ภาคไพลี 

18. นายสงกรานต์  สมหวัง 

19. นายสมโชค  จงเจตร 

20. นายสมวงค์  ใจแขง็ 

21. นายสบัุน  หมันละ 

22. นายเสกสรรค์  เนตยารักษ์ 

23. นายอภิชาญ  วุ่นหนู 

24. นางสาวอาํพร  อู่มาลา 
25. นายอาํพล  อ่องหร่าย 



 

 
 

รุ่นที ่11 (ปีการศึกษา 2535-2536) 
 

 

รุ่นที ่12 (ปีการศึกษา 2536-2537) 

1. นายกติติวัฒน์  วงษ์สวุรรณ 

2. นายกติิศักดิ์  กาญจนเพญ็ 

3. นายกุศล  เพช็รทรัพย์ 

4. นายเกรียงศักดิ์   ดาํหนูชินทร์ 

5. นายจีรศักดิ์  จรัสวิชากร 

6. นายแจ่ม  รักษ์ชูช่ืน 

7. นายชาติชาย  ศิริงาม 

8. นายธนวิทย์  สริิกองทรัพย์ 

9. นายนพดล  สชีมภ ู

10. นางสาวนันทวดี  ฝงูกล่ิน 

11. นายประชา  แย้มบางยาง 
12. นายพงษ์ศักดิ์  สงบุตร 
13. นายภษิูต  บัวกรด 

14. นายรเมศ  พาพิมพ์ 

15. นายรังสรรค์  เขียวขาํ 

16. นางสาววันเพญ็  สภุาจันทร์ 

17. นายภาวสทิธิ์  เจริญชัยสมบัติ 
18. นายสมคิด  คาํสมุาลี 

19. นายสมพร  อทิธจิินดา 
20. นายสมภพ  บรรจงใหม่ 

21. นายสนัสกฎฎ  รักประเทศ 

22. นายสพุจน์  แซ่เตีย 

23. นายสรุจิตร์  ทองนาค 

24. นายสวุชัย  เสยีงอ่อน 

25. นายอดิเรก  เนียมแสง 

26. นายอาํนวย  จิตทพิากร 

27. นายอานนท ์ สอนส่งกล่ิน 

 

 

 

 

 

1. นายกมล  วีระพรรณไพโรจน์ 

2. นายจักรพงษ์  บริบูรณ์ 

3. นายชาํนาญ  ศรีสวัสดิ์ 

4. นายเชษฐา  คาํมณี 

5. นายธรีะ  ร่ืนอารมณ์ 

6. นายนิรัช  เจียรวิทยกจิ 

7. นายประเทอืง  นาคสทิธิ์ 

8. นายปิยะ  โพธิ์สทิธิ์ 

9. นายพงษ์ลักษณ์  เขียวคาํปัน 

10. นายพรประสทิธิ์  กล่อมจิตเจริญ 

11. นายพิเชษฐ์  ปาริยะรังส ี

12. นายไพสนิ  โพธิ์ถาวร 

13. นายวรา  สวุรรณสทิธิ์ 
14. นายวัชรพล  ทองหอม 

15. นายสมคิด  แซ่โง้ว 

16. นายบวร  ธรรมรัตน์ชัย 

17. นายสญัญา  อนิทะปาน 

18. นายสริิพงษ์  เสนสม 

19. นายสนัุนท ์ มาคง 

20. นายสรุศักดิ์  เจียมอยู่ 

 



 

 
 

รุ่นที ่13 (ปีการศึกษา 2537-2538) 
 

 

รุ่นที ่14 (ปีการศึกษา 2538-2539) 

1. นายเกดิโชค  แจ่มกระจ่าง 

2. นายกฤษณวุรรต   อนิพันธ ์

3. นายเจริญชัย  พวงเงิน 

4. นายไซดรุสลัน  กูมูดอ 

5. นางสาวฐิติยา  แย้มกมล 

6. นายดุลยฤทธิ์  แก้วมณี 

7. นายธรีะ  หุ่นสาํราญ 

8. นายนพพร  จันทอน 

9. นางสาวเนตรนภา  กติตสินธรัิกษ์ 

10. นางสาวปรางวลัย  คงปาน 

11. นายปริวรรต  เพชรรัตน์ 

12. นายยุทธนา  วาฤทธิ์ 
13. นายวิรัช  ศักดิ์ศิริรัตน์ 

14. นายวีระศักดิ์  ช่วยบุญชู 

15. นายณฐัวุฒิ  พุ่มหมอก 

16. นายสราวุธ  โตอนันต์ 
17. นายสรัุตน์  เลิศสกุลชล 

18. นายอานนท ์ ม่ังทอง 

19. นายอสุพุงษ์  ทองแกมแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายจีรศักดิ์  บัวแก้ว 

2. นายถาวร  นันตา 

3. นายทนงศักดิ์  เติมฤทธกุิล 

4. นายธวัชชัย  มาจิตร 

5. นางสาวนิตยาวดี  พันธุเ์ศรษฐ 

6. นายพงศ์ศักดิ์  เจนทรัพย์สนิ 

7. นายไพรัช  แทนทรัพย์ 

8. นายมานิต   สงัขโชติ 

9. นางสาวรพีพร   ยอดง้ิว 

10. นายสนิทพงษ์   รักษาภาค 

11. นายสมพงษ์  ศุกร์แก้วถนอม 

12. นายสรศักดิ์   วงศ์สม 

13. นายสรุศักดิ์   กล้าเกดิผล 

14. นายสลัุกษณ ์  เอื้อจิตร 

15. นายอนุรัตน์   สกุลทอง 

16. นายอรรถสทิธิ์  หนูยศ 

17. นางสาวอารีวรรณ  แสนพรม 



 

 
 

รุ่นที ่15 (ปีการศึกษา 2539-2540) 
 

1. นายกติติคุณ  พร้อมพลากร 

2. นายเกชา  เวชกามา 

3. นายไกรพิชิต  เมืองวงศ์ 

4. นายเคน  มุละสวิะ 

5. นายงามพล  พวงระหงษ์ 

6. นายจักรกฤษณ ์ สริุยะสา 

7. นายชัยยุทธ  มุณแีนม 

8. นายชัยรัตน์  บัวตุม 

9. นายชัยวัฒน์  นวลจันทร์ 

10. นายณรงค์ศักดิ์  พรมเสน 

11. นางสาวดวงพร  นิลเพชร 
12. นายถาวร  โสภา 
13. นายธวัช   แก้วกณัฑ ์

14. นายนพรัตน์  ศรีอกัษร 

15. นางสาวนรารัตน์  ภัทณี 

16. นางสาวนริศรา  สขุประสงค์ 

17. นายนันธวัช  กล่ินประทุม 

18. นายนิรุทธิ์  ค้ิวงาม 

19. นายบัณฑรูย์  อารินทร์ 

20. นายบุญนาํ  เหล่าอิ่มจันทร์ 
21. นางสาวบุปฝา  คันธรส 

22. นายประภาส  ศรีชัยวรรณ 

23. นายประเสริฐ  บุญคง 
24. นางสาววิไลลักษณ ์ ภู่เฉลิมตระกูล 

25. นายศตวรรษ  โภชากรณ์ 

26. นายศุทธวัิฒน์  เหล่าอดุม 

27. นายสทุธชัิย  สมศรี 

28. นางสาวสบิุน  มีพา 

29. นายสริุนทร์    ซ้องกา 
 

 

 

30. นายอภิชาติ  พรหมเมศ 

31. นายอุทยั  แซ่เจง็ 

32. นายเอนก  ชยาภิวัฒน์ 



 

 
 

รุ่นที ่16 (ปีการศึกษา 2540-2541) 
 

1.   นางสาวพรทพิย์   เลก็รังส ์

2. นายกติติชัย  ผวิอ่อนดี 

3. นายคมสนัต์  ปราชญ์นครเขต 

4. นายจรูญ  ปิดทะเหลก็ 

5. นายจาํรัส  ปัญโญใหญ่ 

6. นายจิรเมธ   ม่ันใจ 

7. นายชัชวาลย์  เอื้อกจิ 

8. นายชาตรี  ทบัทอง 

9. นายเชิดศักดิ์  ฐานาพิชัยศักดิ์ 

10. นายดิเรก  ประดิษฐ์ 

11. นายธนูศักดิ์  คงสกุล 

12. นายธวัชชัย  ศรีทวีป 

13. นายธรีวัฒน์  ยืนยงค์ 

14. นางสาวนันทนา  เรืองพุฒ 

15. นายประกจิ  วิลัยลอย 

16. นายปรีชา  สดไธสง 
17. นางสาวปาริชาต  ศรีไชยวงค์ 

18. นายปิยะ  ใหม่ละเอยีด 

19. นายพงพันธ ์ วันสา 
20. นายพิชิต  เสยีมไหม 

21. นายพิสทุธิ์  ปาริยะรังส ี

22. นายยุทธพงษ์  ทมิขลิบ 

23. นายรติ  แก้วมณี 
24. นางสาววรรณภา  เขม้นเขตการ 
25. นายศราวุฒิ  สทิธารถ 

26. นายสมบัติ  ปานสด 

27. นายสมพร  มานะจิตต์ 
28. นายสว่างพงษ์  สาระถี 

29. นายสามารถ  อมรรัตนายุทธ ์

30. นายสจิุน  สายสงัข์ 

31. นายสริุยา  ศรีทองมาศ 

32. นายอนุสนธิ์  รัตนดิลก  ณ  ภเูกต็ 

33. นายอนุสฎิร์  มาสมิ 

34. นายอภิสทิธิ์  เกดิปัญญา 
35. นายอริยะ  เสริมหิรัญ 

36. นายอาทติย์  เมืองแก้ว 

37. นายอดุร  เขียวดี 
38. นายอุทศิ  อนิกล่ินพันธุ ์

39. นางสาวอษุาวดี  กาวีจันทร์ 

40. นายเอกชัย  ขาวนิล 

41. นายโอภาส  วงศ์คาํ 



 

 
 

รุ่นที ่17 (ปีการศึกษา 2541-2542) 
 

1. นายธรรมรัตน์  ตะ๊ต้นยาง 

2. นายเอกชัย  จุ้ยประเสริฐ 

3. นายศุภชัย  กล้ารบ 

4. นางสาวจตุพร  ศัลยคุปย์ 

5. นายชัชวาล  แตงอ่อน 

6. นายณรงค์  วิศาลอนันตกูล 

7. นายต่อตระกูล  แสงการ 

8. นายถาวร  พงศาปาน 

9. นายทนงศักดิ์  ปัญญาอนิทร์ 

10. นายทรงพล  ภมิูเขต 

11. นางสาวธนัยาภรณ ์ เรืองโต 

12. นายธรีะ  สวัสดิ์พานิช 

13. นางสาวนงค์เยาว  จักรคาํ 
14. นายบุญญนิตย์  แสงขาว 

15. นายพศวัต  แสนว่าง 

16. นายไพบูลย์  แพทย์สทิธิ์ 

17. นายภิธพัิฒน์  สอาดเมือง 

18. นายมงคล  กติิธนานุวัฒน์ 

19. นายเมสนัต์  ตั้นบ่ิน 

20. นายวนพงษ์  ชาํนิยันต์ 

21. นายวัชรพงษ์  ปรีชา 

22. นายวิฑรูย์  สว่างอารมณ์ 

23. นายศรัณย์  ศรีนวล 

24. นายสกุล  ขาํดี 

25. นายสมชาย  สดุา 

26. นายสมัคร  เล้าเจริญสมบัติ 
27. นายสนัติ  คล้ายคลัง 
28. นายสเุทพ  ปัญญา 

29. นายสภุาพ  แมงทบั 

30. นางสาวโสพิษ  สงิห์ดี 

31. นายอนุรักษ์  บุญรอดน้อย 

 

33. นายอรรณพ  เนตรแสงศรี 

32. นางสาวอจัฉรี  อดุม 

33. นางสาวอาภา  จิวประเสริฐ 
34. นายอเุทน  รอดสงฆ ์

35. นายเอกสทิธิ์  วรรณจันทร์ 



 

 
 

รุ่นที ่18 (ปีการศึกษา 2542-2543) 
 

 

รุ่นที ่19 (ปีการศึกษา 2543-2544) 

1.   นางสาวกมลวรรณ   อยู่สขุ 

2. นายกฤษณะ  หวานเสยีง 

3. นายกวี  เผ่าสา 

4. นายกานต์วิสตูร  คาํทพิย์ 

5. นายกติติพร  บุญมา 

6. นายโกวิท  กิ่งแก้ว 

7. นายคณติ  อ้นปรารมย์ 

8. นายคมกริช  สามัตถยิะ 

9. นายคะนอง  สายมัญ 

10. นายจิรชาติ  วรศักดานนท ์

11. นายเจริญ  นกเทศ 

12. นายชุตินันท ์ รักษ์สทุธิ์ 

13. นายดิเรก  เสอืสนีาค 

14. นายธมัรัตน์  สปุรีย์รัตนา 

15. นายนพดล  เพญ็เขตกรณ์ 

16. นายปรีชา  เตจาคาํ 
17. นายปัญญา  ชุณหหิรัญ 

18. นายไพรโรจน์  เพง็แจ่ม 

19. นายมาโนช  จุมภู่ 

20. นายยุทธนา  สริุนทอง 
21. นางสาวเยาวลักษณ ์ รักราวี 

22. นายวรากรณ ์ ชัยสงิห์ 

23. นายวาทนิ  วงษ์สง่า 

24. นายวุฒิชัย  วรนันทกุล 

25. นายเวชสทิธิ์  จูดิษฐประเสริฐ 
26. นายศรัณย์  ตนัสกุล 

27. นางสาวสมาพร  ร่มโพรีย์ 

28. นางสาวสาวิตรี  สกุลแก้ว 
29. นายสริุยะ  ชูทศัน์ 

 

 

 

1. นายประวิทย์  แสงอาํนาจเจริญ 

2. นางสาวกรรณิกา  ละม่ังทอง 

3. นายกติติพันธ ์ รุ่งประเสริฐ 

4. นายเจนวิทย์  ข้าวทวี 

5. นายณรงค์เดช  คงจันทร์ 

6. นายณรงค์ฤทธิ์  สขุเอมโอฐ 

7. นายดิสทตั  ไทยทรงธรรม 

8. นายธานุวัฒน์  ทบัถม 

9. นางสาวธรีารัตน์  สจุริตจิตร 

10. นายนพดล  ขันกสกิรรม 

11. นายนิคม  สมสวย 

12. นายนิพนธ ์ ช้ันสกุณี 
13. นายปิยะ  นันตา 
14. นายพัฒนพงค์  ฉิมหาด 

15. นายภริูส  แซ่หลี 

16. นางสาวเมธนีิ  นามกร 

17. นายวีระยุทธ ์ คงนุ่ม 

18. นายศุภชัย  นามวงค์ 

19. นายสมเกยีรติ  แยแฝง 
20. นายสมควร  วันเชียง 
21. นายสมบัติ  เอมเอี่ยม 

22. นายสมภพ  ทองอาํไพ 

23. นายสญัญา  พิมพ์สวุรรณ 

24. นางสาวสทุศันีย์  ปักแก้ว 

25. นายสริุยา  ลวดลายทอง 
26. นายเสรี  เฉลิมรัตนาพร 
27. นายโสภณ  กองสกุ 

28. นายอรุณ  ทองสทุธิ์ 

29. นายอดุมศักดิ์  พลายสวัสดิ์ 



 

 


