
ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

ดร.อมัพร วฒันวงศ ์ ทพ.อมรสิทธ์ิ เมืองคุม้ อนุสรณ์ ผศ.ดร.เสาวนิจ นิจอนนัตช์ยั 

ดร.นพ.สุนทร สุริยพงศกร ดร.ทิพาภรณ์ โพธ์ิถวลิ คุณอาํพล วฒันวงศ ์

มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล คุณปรีชา สุวรรณประไพ คุณโทน่ี – คุณดุษณี  เทอร์ช 

คุณสุมาลี จรัสวชิากร (จูล่ี) มูลนิธิ ฟอร์เด็ก ยเูอสเอ บริษทั พฤกษา เรียบเอสเตท จาํกดั 

H.E.LUIGI  BRESSAN อาจารยสุ์ทิน-มิสเตอร์จาร์วสิ โกโยเอกา้ คุณวนัดี สมิท 

INSIEME SI PUO', ITALY WILLIAM D.THOMAS CHANTAL C.JAUVIN 

คุณแม่ชวนช่ืน ยงวณิชย ์ อนุสรณ์นายภกัดี   ยงวณิชย ์ รศ.ทิฆมัพร – คุณประพฒัน์ ยงวณิชย ์

คุณประทีป ยงวณิชย ์ อนุสรณ์แด่ลูกพฒัน์ทิพร ยงวณิชย ์ อนุสรณ์แด่นายประชา ยงวณิชย ์

สโมสรสตรีนานาชาติ สมุทรปราการ UPS.Foundation  Inc. สภากาชาดไทย 

PIERGIORGIO DAROLD  

DANIE GIAFFREDO STEFANIA 

สาํนกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามยั

พิทกัษ ์สภากาชาดไทย 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่ง

ประเทศไทย 

THE TARGET FOUNDATION UNITED WAY WORLDWIDE  (UWW) กองทุนมอนซานโต ้

Target Sourcing Services/ 

AMCAssociated 

Merchandising Corporation 

บริษทั ดีทแฮลม์ แทรเวลิ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั เอ็น ซี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์

ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

บริษทั ไทยเฮอร์ริค จาํกดั มูลนิธิพลงัท่ีย ัง่ยนื บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ไอริส กรุ๊ป จาํกดั THE GENERL MILLS FOUNDATION RODNEY & JULIE HEATHER 

คุณพอ่บรูโน ซอฟเปลซา วดันกับุญโทมสั บริษทั ขนส่ง จาํกดั 

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

MMP.Chula 57 คณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บริษทั สหวทิยาสตรีลอินดสัตรี จาํกดั สโมสรโรตารีกรุงเทพ สุวรรณภูมิ บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั อมรินทร์ บุค๊ เซ็นตเ์ตอร์ จาํกดั บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั สถานฑูตญ่ีปุ่น 

กลุ่มสารธารนํ้าใจ 

โดยคุณชลธาร ลีลาศเจริญ และเพื่อน 

คุณสุรชยั  ขนัอาสา 

(อดีตผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ) 

คุณชนะ  นพสุวรรณ 

(อดีตรองผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ) 

หา้งหุน้ส่วน คอฟฟ่ี เชฟ จาํกดั สโมสรโรตารี ธนบุรี ตะวนัตก สาํนกังานสลากินแบ่งรัฐบาล 

คุณประทีป ยงวณิชยแ์ละครอบครัว บริษทั เอสซีจี ซิเมนตไ์ทย จาํกดั โรงเรียนบางกอกพฒันา 

บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั เอ-ชยั ดิสบิวชัน่ ซีสเทม จาํกดั คุณมณีสุดา  ศิลาอ่อน 

คณะผูบ้ริหารและทีมงาน S&P คุณปราโมทย ์ วงศปั์กษา บริษทั สยามซานิทารีแวร์อินดสัรี จาํกดั 

สาํนกังานเทศบาลสาํโรงใต ้ คณะทีมงานโครงการศูนยใ์ห้คาํปรึกษา

และพฒันาศกัยภาพมนุษย ์มศว. 

วดัราษฎร์บาํรุงวราราม สระบุรี 

คุณพอ่อดุลย ์อุษณาจิตตแ์ละครอบครัว บริษทั โมเดอร์น ฟอร์ม กรุ๊ป จาํกดั โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น 

คุณประทุม  แจ่มใส (ทุม) คุณอุดม  อุ่นแกว้ (ดม) คุณรัมภาศรี  ประทีปะเสน (มะปราง) 

คุณสุธาสินี  เท่ียงเจริญ (ต่าย) คุณศิริประภากร  อินทรังสี (ศิ) คุณภิชาภชั  บวัช่วงรุจดา (ตุ่ม) 

คุณจิตวดี  เล่ือนลอย (นุช) คุณวชัรินทร์  นนัธิสิงห์ (เขียด) คุณลคันา   เหมาะดี (เอ๋) 

คุณวนัดี อนัเตวาสิก (แหวน) คุณยวุรินทร   เขม็ทอง (นทั) คุณสุรีรัตน์  ทรงดาวเรือง (รีย)์ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณเกียรติสุดา คงสม (ผึ้ง) คุณสมชาติ การเพียร (ชาติ) คุณอนุชาติ เจริญสุข (นาฟ) 

คุณสุรชยั ศรีธนู (ชยั) คุณจตุพร  สาระพนัธ์ (เป้ิล) คุณปิยรัตน์ สายสินหร่ัง(จนั) 

คุณสมเพียร ทองเถาว ์(เพียร) คุณสุวรรณา  วงศป์ภาพินท ์(ผงิ) คุณจารุวรรณ ทรัพยเ์กียรติกุล (เจิน) 

คุณอธิศนนัท ์ตนัติภูววิฒัน์ (ตาล) คุณสมหมาย โชติช่วง (หมาย) คุณสุไพลี คงแสงบุตร (สุ) 

คุณสุภารดี สระภู (ต่าย) คุณเครือวลัย ์นาเมืองรักษ ์(ปู) คุณวมิลมณี พลายลาํทวน (นา) 

คุณธชัก ์ชลทานนท ์ (บ๊ิก) คุณกนกวรรณ สงสะนะ (นก) คุณสมพร ลินดา  (ตอ้ย) 

คุณประสาท อนัเตวาสิก (ลุงสาท) คุณนภาโรจน์ เทียนประสาท  (มินท)์ คุณพชัรพร ตั้งสกุล (เอิร์น) 

คุณดินา พฒันา (ดินา) คุณพิมพว์ไิล ศรีสถาน (ปู) คุณเจษฎากร  แยม้พราย (ม่ี) 

คุณกรีฑา เอ่ียมแสง คุณมารุต แจห่้มเครือ คุณนิรยา อนัเตวาสิก 

คุณอุไรวรรณ นาคกลํ่า คุณชุติญา ชานก คุณรุจิลา แทบทาม 

คุณสาํราญ สังขข์าว คุณสุพชัรี การบรรจง คุณพิมพว์ไิล  ศรีสถาน (ปู) 

คุณสมเพียร ทองเถาว ์ คุณลคัณา เหมาะดี คุณณฐัวุฒิ อฒัพุทธ 

คุณกฤษดา กงัวานภทัร ร้าน 13 เหรียญ รีสอร์ท สาขาบางนา ร้านเดล่ี เฮา้ท ์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 

คุณกุสุมา ผาจนัทร์ (เบล) Dr.Mark Dixon Tran Sarah 

คุณอรณิช เกตุทสัสา Cristina Constanzovi Giorgia Garbuio 

Robert Schott Megugam Doan Nam James Lam 

Chan Enuch Anna Della Lucia Viola Gradi 

Sabrina Sommacal ร้านผา้หอม โดย คุณสิทธ์ิ-คุณจอย คุณบอล-คุณนุย้-คุณนนท-์นอ้งนะโม 

GUAL TIERO COPPE Kenji Shibata Erika B Valente 

Paracap and Friend DR.GARVUIO ROBERTO บริษทั ซนัไชน์ สตาร์ จาํกดั 

GARBUIO CARLO  E PAOLA BASSANELLO ADA SALAMON GARBUIO FRANCESCA 

STRAMARE ERMANNO ARGENTA ANTONIO RACCANELLO ANTONIETTA 

MASCHIO GIUSEPPINA COPPE ANTONIETTA & SPADETTO 

CLAUDIO 

ASRIANA BERRA ANDREA 

MUDDOLON 

JAN & KENVIN BRIGGS SHIRLEY TAN SUZIE JHANJI 

BIANCA KLEINHERENBRINK KAY HICKEY DAVID TOMAS 

MICHELA PLANESI SARAH CHAPLIN GERALONE MCEVOY 

CHRIS METZELAAR ROXANNE OYES ANGELIQUE  LEIJDEKKER 

MARINNE METZELAAR CHRIS METZELAAR JULIE  NGUYEN 

MARY SAYESS THOMAS RINNE TRIM ACTIVE RETIREMENT GROUP 

คุณปราณปรียา ใจนอ้ย SWAY WOMENS INSTITUTE คุณศศิธร ทองสุทธิ (เอ๋) 

GAYLE MESLE MD. DUNCAN WEBB ALISTAIR WEBB & MOM EUNICE 

FR.PAUL BRIEN GHANUNYA PIMPLA V.M.SANDERSON 

JUDI BLACKHURST ISABLLA SIKATTIN ROBER KRYGIER 

LINDAS EATON MARINO & ELEONCRA RICHARD MACKAY & DONNA FLORIO 
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TECHER KARINA JASON &  KAYVALYN  STEFANIK บริษทั คอฟฟ่ีเชฟ  จาํกดั 

ท่าอากาศยานกระบ่ี ร้านเดียร์ มาร์ท (คุณธนกร  ฝาเฟ้ียม) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก 

บริษทั โตโยตา้ อนัดามนักระบ่ี จาํกดั โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสนามจนัทร์ 

บริษทั ศรีฟ้าเบเกอร่ี จาํกดั คลินิกแพทยจ์กัรวธุ-อรอนงค ์ พลอยซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ท่ีวา่การอาํเภอพรานกระต่าย คลินิกศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง บริษทั คลงัพลาซ่า จาํกดั 

โรงแรมโฆษะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาจอมเทียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดันครราชสีมา 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น บริษทั แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จาํกดั บริษทั โชคชยัแรนช์รีสอร์ท จาํกดั 

บริษทั อุบลวสัดุ จาํกดั โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ สยามดิจิตอล  (คุณอารดา  จิราสุวฒัน์) 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไพศาลซุปเปอร์สโตร์ ร้านละภดัสะรินกาแฟสด บริษทั นครินทร์ พฒันาเวชกิจ จาํกดั 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัจนัทบุรี บริษทั โตโยตา้ชุมพร ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั โรงพยาบาลรวมแพทยทุ์่งสง 

โรงพยาบาลกรุงเทพ จนัทบุรี ธ.เจริญเภสัช มินิมาร์เก็ต หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พงศพ์นัธ์ุสหกิจ 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด โรงแรมเก็นต้ิง 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัปราจีนบุรี บี แอนด ์บี ซุปเปร์มาร์เก็ต – ระนอง ภูหลวงโฟโตดิ้จิตอล 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัพงังา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัระนอง บริษทั นครชยัแอร์ จาํกดั 

โรงพยาบาลพิษณุเวช สถานพยาบาลอนัดามนั–ระนองการแพทย ์ บริษทั อีซูซุตงัปักศรีสะเกษ จาํกดั 

โรงพยาบาลรัตนเวช พิษณุโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัลพบุรี ร้านยาเภสัชกร 

โรงพยาบาลเพชรรัตน์  เพชรบูรณ์ บริษทั ธ.พฒันมาร์ท จาํกดั โฟโตเ้ฮา้ส์ แอนด์ เวดด้ิง สตูดิโอ 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัภูเก็ต บริษทั วนัชยัวนิเดย ์จาํกดั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขาสงขลา 

บริษทั ป่าตองพี่นอ้งทรัพย ์จาํกดั ลา้นทอง ซุปเปอร์มาร์ท รัถการโพลีเวชกรรมคลินิค 

บริษทั ทูเดย ์แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั สรรพสินคา้แจ่มฟ้า พลาซ่า จาํกดั คลินิก นพ.เกรียงศกัด์ิ – พญ. พิพิธพร 

โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ บริษทั อุตรดิตถ ์เอสที เทรดด้ิง จาํกดั บริษทั เซ็นทรัล ลาดพร้าว ซีเนม่า จาํกดั 

บริษทั โตโยตา้สุพรรณบุรี  จาํกดั 

สาขาอู่ทอง 

บริษทั ทีโอที  จาํกดั (มหาชน) 

สาขาอุทยัธานี 

บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

สาขานครสวรรค ์

ร้านอาหารคุณตุ่ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัอุทยัธานี เกรท บิวต้ี คอมเพล็กซ์ – ฟอร์จูน 

โรงพยาบาลสามชุก โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค ์ โคลองเซ่  

ติณณ์  ดิจิตอลแล็ป วโิรจน์ – ธาดาคลินิก โรงพยาบาลสัตวต์ล่ิงชนั 

โรงพยาบาลรวมแพทย ์สุรินทร์ ร้านซง้โภชนา บริษทั โตโยตา้ เอม็ไพร์ส จาํกดั 

สถานรถไฟสุรินทร์ ร้านไปรษณียบ์า้นวรางกูล หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อนุสรณ์โกลบอลไลซ์ 

บริษทั นอ้มจิตตอิ์นคอร์เปอเรชัน่ จาํกดั ร้านแบล็คเมจิก บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั 

บริษทั ทิพยพ์ฒัน อาร์เขต จาํกดั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร้านกาโตว ์เฮา้ท ์ สาขาเซ็นทรัลพระราม2 

บริษทั ปรินทร จาํกดั โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิครินทร์ 

ร้าน KO KO – สยาม ทองเจริญอพาร์ทเมน้ท ์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

ร้านเดอะบอสแอพพาเริลล ์(มนัโมฮนัซิงห์) เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม สถานีตาํรวจนครบาลคลองตนั 

สถานีรถไฟกรุงเทพ บริษทั ลาดพร้าว ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั บริษทั ศูนยอ์าหารแพลทินมั ฟดูส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

ปิยฉตัร โพลีคลินิก บริษทั กิจศิริซีเมนต ์จาํกดั บริษทั เตชะจรัสฮอนดา้ ออโตโมบิล จาํกดั 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

บริษทั เจริญแมนชัน่ จาํกดั สาํนกังานท่ีดินจงัหวดันนทบุรี 

สาขาบางใหญ่ 

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั มหาชน 

สาขาเฉลิมพระเกียรติ 

ร้านชอ้นเงินชอ้นทอง โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ บริษทั สุวรรณภูมิ ฮอนดา้ ออโตโมบิล จาํกดั 

ร้านสวสัดิการทหารอากาศ  

ฝ่ายบริการสินคา้ 

บริษทั เจมส์ แกลอร่ี อินเตอร์เนชัน่แนล

แมนูแฟคเจอเร่อ จาํกดั 

การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน 

สาขายอ่ยหว้ยขวาง 

บริษทั ปทุมรักษเ์วชการ จาํกดั สาํนกังานประปาสาขาบางบวัทอง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ – รัตนาธิเบศร์ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษทั สาธรฮอนดา้คาร์ส์ จาํกดั 

บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทั พี.เอ.มินิมาร์ท จาํกดั หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการ 

บริษทั โตโยตา้สกลนคร (1992)  

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

บริษทั ดบับลิว เอน็ ฟู้ด แอนด ์ 

เบปเวอร์เรส จาํกดั 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดันนทบุรี 

สาขาบางบวัทอง 

คุณวฒิุชยั รัตนสุมาวงศ ์ คุณเกียรติ   เทพินทราภิรักษ ์ คุณไพโรจน์ พว่งสุวรรณ 

คุณจารึก อ่อนส้มกฤษ คุณสมชาย  พนัธ์นาค คุณวฒันา  ดีรัตนะโภคา 

คุณรัดเกลา้   วาณิชนาว ี คุณณฐัวดี  สัยพนัธ์ุ คุณวรางคณา   รุจิรวงศ ์

คุณรัชดา   พนัธ์ุอินทร์ คุณศรศกัด์ิ  ลาภวกิรัย คุณอุษณีย ์  อุดมสิทธ์ุ 

คุณอนิรุจธ์ิ โพธ์ิมีศรี คุณสมชาย  องคศิ์ริพร คุณนงลกัษ ์  ธีรพนัธ์พิชยั 

คุณศิริลกัษณ์ โชคช้ีชยั คุณนคร  พนัธ์เถ่ือน คุณวณีา   ธนกิจตระการชยั 

คุณจุมพล   พิพฒัน์ศุภากร คุณแวน  วนังาม คุณปัทมาวรรณ   กมลเสรีรัตน์ 

คุณตรีรัตน์ วงศส์ภาพร คุณสินิสา กล่ิมยีสุ่่น คุณนนัทิญา   อศัวเนตรมิต 

คุณนนัทิญา   อิศวเนตรมิตร คุณสุปรีชญา  ชลเจริญ คุณภทัราพร  ชลเจริญ 

คุณภทัราพร  วฒันเสถียร คุณทิพวรรณ์  รสสุธรรม คุณวรางคณา   กาญจนพาที 

คุณจารุณี   เงินพงพนัธ์ คุณสุปรียา  ศรีหิรัญ คุณวรุตม ์  รัตนทบัทิม 

คุณอิสริยะ สุวรรณาคินทร์ คุณชวลัรักษ ์ แปลงประวติั คุณจอมสุดา   ตนัตริยานนท ์

คุณวรรธนา  มงคลศรี คุณชนะจิต  กาญจนาคพนัธ์ุ คุณโอฬาร  ศิริเจริญ 

คุณธนกร   ปัญโญธนากร คุณปริทรรศน์  พิมพานุวตัร คุณชูพร  พงษพ์ฒันากุล 

คุณกนกพร  ศรีบณัฑิต มงคล คุณพจณีย ์ ศรีโหร คุณภคัวรินทร์   ธาํรงวฒันหิรัญ 

คุณพรเทพ   ลือวทิวสั คุณทิพวรรณ  ซาท่าไม ้ คุณชวน  บวัสุวรรณ 

คุณคล่ีเอก   มาสมาน คุณจิรวชัร์  จงสถาพรพงศ ์ คุณวรรณวมิล  พุทธสุวรรณ 

คุณปฐมพงศ ์  จาํปาศกัด์ิ คุณภทัรา  ตรีพุทธรัตน์ คุณเกรียงศกัด์ิ   สงวนศกัด์ิ 

คุณเดชา   ปริญญาสุข คุณเกียรติศกัด์ิ   วงศป์ระสิทธ์ิ คุณภทัรเดช   ปฎิวนิทกร 

คุณอาทิตย ์ บนัเล็งลอย คุณกลัยาณี  ม่ิงวบูิลย ์ คุณตรี   ศรีสอน 

คุณพิทกัษ ์ ยทุธวสุิทธ์ิ คุณมลิวลัย ์ เจียมพาณิชยกิจ คุณมณฑารัตน์  นอ้ยฉายา 

คุณอรพรรณ  แสงศิริกุลชยั คุณผดุงศกัด์ิ  สุขสมไทย คุณอุรสา   พงษเ์สรี 

คุณกอบกุล   พึ่งสุชนสุนทร คุณภามาศ  จินาพนัธ์ คุณพุทธิพงษ ์  สุกิตติวงศ ์

คุณวธิญัญา   ภทัรวมิลพร คุณมนตน์รี  เลอเลิศภกัดี คุณเอมิลา  โตะ๊ช่ืนดี 

คุณชุรีพร  จารุธนกิจพานิช คุณปริมปราง  พรหมมาณพ คุณวโิรจน์   โชคววิฒัน 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณบุญลกัษณ์  ฉววีงศว์วิฒัน์ คุณสุวรรณ  สาธุรัตน์ คุณจฑาทิพย ์  เจริญชาศรี 

คุณพนิดา   เดชะเกษมบณัฑิตย ์ คุณภทัราวรรณ  พรรณรังษี คุณเสาวนีย ์  ธารีพุฒ 

คุณสุเมธ  วรสุทธิพิศาล คุณกณิษฐกา  ธาตุเสถียร คุณวฒันพงษ ์  ปัญจเรือง 

คุณศิริกานต ์ บุนนาค คุณภทัริยา   แกว้อุดม คุณชนะ   บุณยะชยั 

คุณปาริสา   ภคัดุรงค ์ คุณสิทธิเชาว ์โสภณกิจพิพฒัน์ คุณภทัรจิต ศรีรัตน์ 

คุณวชิราภรณ์   รุ่งบรรณพนัธ์ุ คุณกนกวดี เหล่าชาญกิจวนิช คุณจารุณี อรวงศไ์พศาล 

คุณปัณฑารี   เลิศวโิรจน์ภาวร คุณจารุพฒัน์ พานิชยิง่ คุณวรวรา บุนนาค 

คุณอภิรัฐ   แสงธงทอง คุณนวพร รัจนพล คุณลฎักา ลายเลิศ 

คุณภาวกิา   จวบสวสัด์ิ คุณมณีรัตน์ ทดัมาลี คุณณฐัธิดา หรหมวงศทิ์พย ์

คุณขณิษฐา   สุดายวุร คุณวลัคุว์ดี ศิริป่ิน คุณชนนัยา พินิจสุทธาโภชน์ 

คุณสุวศิาข ์  มณีสวา่ง คุณตรีรินทร์ เฟ่ืองอารมย ์ วรรณิภา  สถวภิรมย ์

คุณฤดีรัตน์   สกุลพงษไ์พศาล คุณอญัชลี จนัทรวโิรจน์ คุณณุฑาวดี อุบล 

คุณวลยัพร   เตชะขจรเกียรติ คุณภิระเนตร์ วทิยาธนรัตนา คุณอภิษฎี  มูสิกอง 

คุณบณัฑิต   เพียรวฒิุกุล คุณกุสุมาลย ์สุจเร คุณมนสันนัท ์ไชยประเสริฐ 

คุณปวณีา   อิศรศกัด์ิ ณ อยธุยา คุณดุษฎี แกว้งาม คุณชญาภา ก่อเจริญชยั 

คุณวนัเพญ็   อรรชุนเดชะ คุณเศษฐสุดา ตุลยธญั คุณกฤษฎา นุตาลยั 

คุณวริวรรณ  สิริจิตานนท ์ คุณกิรณา งามวชิานน์ คุณณวรา ไชยเชาวน์ 

คุณสรวศิ   วงศปั์ญจ คุณจงจิตต ์เล่ียงเพญ็วงษ ์ คุณชลิตา ทองทิพย ์

คุณศุภพล   พรหมพระสิทธ์ิ คุณณฐัสมน ชยัเกียรต์ิสุนทร คุณกิตติ บุญรังคะ 

คุณเพญ็นภา   คงคาวทูิร คุณพชัรินทร์ เกตุนิมะ คุณเมธินี พิทกัษธ์นานนท ์

คุณสุหทา   เหล่าอยูดี่ คุณม่านฟ้า ปานเม่น คุณจิตติมา เปาทอง 

คุณสุชาดา   อุดชาชน คุณทววีฒิุ ดานุสวสัด์ิ คุณธีรวรรณ กตญั�ูตานนท ์

คุณปณิธาน สุวรรณโรจน์ คุณพรรณวดี กาญจนโอภาษ คุณสิวาวฒิุ อุลมยั 

คุณปิยะมาศ  ทาวชิยั คุณปรางทิพย ์ลาภานนัตรัตน์ คุณวทิยา ตนัไชย 

คุณยภุา   จิตรภาษ ์ คุณไพฑูรย ์ธาํรงกิตติคุณ คุณสุธาทิพ ภทัรวมิลพร 

คุณศนิสา   พลงัตระกูล คุณสุวมิล เจริญเลิศศกัด์ิ คุณประวณ์ีนุช วฒัน์ธนชยั 

คุณอภิญญาภรณ์   ประดบัหยิ่ว คุณนนัทรัตน์ สามิตะสิน คุณจริยพนัธ์ุ อุย้ไพบูลยส์วสัด์ิ 

คุณปิยะนุช   สถิตยงั คุณสิริกาญจน์ กุลวฒัน์ชินโชติ คุณจิตตพงษ ์จิตเมตตา 

คุณสุหรรษา เกิดแกว้ คุณดุษฎี ฐิติวร คุณอจัโนมา พรธารักษเ์จริญ 

คุณอิทธิพล เลิศศกัด์ิธนกุล คุณวรนุช วนิยเวคิน คุณวชิชุดา เกษแกว้ 

คุณศิวตั ประกอบบุญ คุณพชันินทร์ โกช่าง คุณธีรยทุธ หวงัศรีนภาวงศ ์

คุณสาธิตา สิริโชติกุล คุณพรรัตนา เบญ็จกุล คุณวรรัตน์ วฒันกุล 

คุณประเสริฐจิต ศรีนิลทา คุณสรัญญา ศรีสมบุญ คุณกฤติมา เอ่ียมแจง้ 

คุณอญัชลี เจริญทรัพยานนัท ์ คุณนพพล เจริญแจง้ คุณศศิมล แซ่ฉัว่ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณศศนนัท ์จึงววิฒัน์อนนัต ์ คุณสุพตัรา วรวนิชย ์ คุณศศิธร มาเมือง 

คุณมณิพชัร์ ปัทมบริสุทธ์ิ คุณจินตจุ์ฑา สุดใจ คุณชนิดา เสถียรโชค 

คุณพรหมพนัธ์ุ กองพลพรหม คุณกิตติ สุวชิานกุล คุณฉนัทนา วทิยาเรืองเดช 

คุณสุภาณี มโนวชิรสรรค ์ คุณรัฎภรณ์ สันถวรักษ ์ คุณองักูล มีสมลาภ 

คุณนนัดา เลิศศกัด์ิธนกุล คุณเจริญใจ ทองนุ่ม คุณสรวชิญ ์เฮงเจริญ 

คุณทวนุิช กล่นสุคนธ์ คุณสมนสั เลียงขจรเกียรติ คุณเมธี สวยจรรยา 

คุณศิริรัตน์ การงานอนัวจิิตร์ คุณธญัสินี ทองนอ้ย คุณเมษ แกว้คง 

คุณสมเกียรติ เลิศวฒันาสมบติั คุณสุทิน จนัทร์เพญ็ คุณสินทศัน์ ชยัอาภา 

คุณอญัชิษฐ์ สิทธิกลู คุณอนนัตชยั คา้สุวรรณ คุณสัญญา แก่นไม่อ่อน 

คุณปิยธิดา โรจนสินธุ คุณจุฑารัตน์ ตนัติประวรรณ คุณริสา ทองยา 

คุณปิยรัตน์ สุนทรพงศ ์ คุณธิดารัตน์ มหิวรรณ คุณศิริพร เหล่าอารยะ 

คุณไพลิน เตียงพิทยากร คุณสุรัศมี จนัเหิมหงส์ คุณชนนิภา มหาพฒันไทย 

คุณยทุธพงศ ์มีแกว้ คุณสุรีวรรณ สมสกุล คุณกนัตินนัท ์คุณวลัลี 

คุณวรีะ ปทีปอมรรัตน์ คุณสุมนมาลย ์องอาจ คุณคะนึงนุช สหชยัรุ่งเรือง 

คุณทศัฤกษ ์จนัทราทิพย ์ คุณภทัรานิษฐ ์เมฆสัมพนัธ์ คุณวรีวรรณ แตส้มบติั 

คุณฐิติพร เผา่ภระ คุณวราศิริทร์ ศุภศิริสินธ์ุ คุณวรีภรณ์ มุกดาประกร 

คุณศินีนาถ ทองเสภี คุณสุธิดา ศรีลาํพงั คุณอุเทน รุจิธารณวงศ ์

คุณวจิิตร ชยัพฤกษเ์จริญ คุณปวณีา เพชรสูงเนิน คุณธรณพงศ ์เล็กสกุลดิลก 

ส่ือมวลชนจงัหวดัสมุทรปราการ ส่ือมวลชนกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

คุณปริญญา ล้ิมลํ้าเลิศกุล คุณธณัฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ คุณจิตตก์ษมา ชูมงั 

คุณชาลี ใจหาญ คุณนิจวรรณ ตั้งวรุิฬห์ คุณสุภทัร์ อกัษรชยัพฤกษ ์

คุณประภาพร กาํลงัเสือ คุณปุณยกรณ์ ถาวร คุณยอด พงษส์กุล 

คุณสุวติัชยั คุณาพรธรรม คุณสุมนรัตน์ ช่ืนพุฒิ คุณสุวฒัน์ สุขอินทร์ 

คุณธรรมสรรค ์จรัสวฒิุปรีดา คุณสงดั ลาวฒัน์เสถียร คุณพงศศ์กัด์ิ แสงสิงดี 

พลโท วรัิติ สุดรัก คุณวรรณี ประณีตพงศ ์ คุณกณัฑพร โอษฐจ์นัทึก 

คุณยมุนา กลีบสัตบุศย ์ ครอบครัว นายพนัธ์พีระ คุณสุดาญา ออประยรู 

คุณลออ โควาวสิารัช คุณรินทร์ ธนาเอกเสฎฐก์ุล สนง.ดบัเบิ้ลเอ (คุณอารมณ์ มะยะเฉียว) 

คุณประวทิย ์แต่ตั้ง คุณวฑูิรย ์สมานวงศไ์ทย อาํไพขณิษฐ ์สมานวงศไ์ทย 

บริษทั อมรวชิัน่ (บางกอก) จาํกดั คุณสิริสังวาล ศรีแสงยงค ์ คุณสภคั ศรีสุข 

คุณชญาดา วรีพฒัน์ คุณสุธี เหลืองอร่ามกุล คุณพจณี เพช็รวบูิลย ์

บา้นซารนิลล่ี เฮา้ส์ คุณบุญศรี ชลิตตาภรณ์ คุณธนงค ์ลีลาประชากูล 

คุณประพนัธ์ แถวกระต่าย คุณอรัชญา เงินวลิยั คุณวชัรินทร์ ชยัพฒันาการ 

คุณกานดา พุฒตาล คุณปรียนุช บูลกุล คุณพรรณี อะวะโน 

คุณไพจิตต ์เฉลยวาเรศ คุณสินี ช่วงสุวนิช คุณศศริมธร มลากุล 
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คุณแมก็ซ์ แอนโทนี เทอร์ บริษทั ฟอจูน่าโฮเตล็ จาํกดั คุณไพฑูรย ์โฆษิตสกุล 

คุณรววีรรณ์ ทองคาํชุม คุณกนกวลี เฉยบาํรุง คุณบริภณัฑ ์ไหลศิริกุล 

คุณธานินทร์ กาญจนวราพนัธ์ คุณลดัดาวลัย ์รวยราบ บริษทั สเพราท ์เทคนิคลั จาํกดั 

คุณวไิลวรรณ คาํดี คุณปรมพร ประสพศิลป คุณศศิธร ล่องเลิศ 

คุณเกียรติพร กิจเจริญวณิชกุล คุณอญัชลี รีชยัพิชิตกุล คุณศิริตลา แสงดว้ง 

คุณวชัรพงษ ์ไสยสมบติั คุณสุรพฒัน์ ทัง่สกุลทอง คุณจุฑามาศ ยมศรีเคน 

คุณนฤมล กริชพิทกัษเ์งิน คุณทรงยศ สีจร คุณชลกร สุมนะเศรษฐกุล 

คุณชลลดา วรีพร คุณนพพร วรีพร คุณภณิดา ตั้งวญิ�ู 

บริษทั พี.เจ.ทรานช์แพค็ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

คุณนคัพฒัน์ ยิม้เศษรฐี 

(คุณทศันา ประสพสุขโชคมณี) 

คุณสรวงสุดา สินสาฎก 

(คุณสุพิชฌา เพทเตอร์สัน) 

คุณวนัทนา นิสสัยพนัธ์ คุณสมชาย สุภทัรกุล พ.ต.หญิงวรรณภา เมธาจิตตพ์นัธ์ 

คุณพชัรากาญจน์ ศุภจิราวฒัน์ คุณศิริพร รัจนาอมัพวลัย ์ คุณยพุา ศิลปะรายะ 

คุณอารยา วรสุมนัต ์ คุณอุทมวลัย ์พิริยะวฒันไพศาล นายสัตวแพทยก์มลชยั ธีรเศรษฐธ์าํรง 

คุณจนัทร์จิรา ปันสีทอง คุณพิสิทธ์ิ ข่ายม่านและครอบครัว คุณแย ่ลิ เวย่ 

คุณพิมพล์กัษณ์ ธรรมวานิช คุณสฐิกา ศรีสวสัด์ิ คุณอรุณี ศรีณรงค ์

คุณพิสิษฐ ์อภิวฒันาพงศ ์ คุณพวงพร ป่ินรัตน์ คุณบวรเดช โกมลวาจ 

คุณดารณี เกวลี คุณกฤษนนัท ์เกาวลี คุณเสาวนีย ์วรีเมธากร 

คุณนวรัตน์ แกว้อ่อน คุณพรชยั ชยัสิริโรจน์ คุณร้อยแกว้ นิติทณัฑป์ระภาส 

คุณวณิดา โพธ์ิไพจิตต ์ คุณพิมพป์ว ีศรียากุล คุณนิดาวลัย ์ลีหะวงศ ์

คุณคณิต เอ่ียมระหงษ ์ คุณเบญญาภา เพญ็ธิสาร คุณพิทกัษ ์จงกา้วหนา้ 

คุณพรนภา บุญมาศิริ คุณวรรณพร วงศส์รรคกร คุณจารุวรรณ บรรณวฒัน์ 

พนกังาน บริษทั เอบีบี จาํกดั คุณเกษรา พรหมแกว้ คุณกญัจนา จกัรแสงชยัโชติ 

คุษโสฬส โพธิรัตน์ คุณจิฎากาญจน์ กาญจนนนัทิวฒัน์ คุณโชติรัตน์ อภิวฒันาพงษ ์

คุณกนัติชา อริยพงศไ์พศาล พนัเอก ปิยะบุตร สารฤทธ์ิ คุณสุนนัท ์ยอดบุตรดี 

Energle Magazine,Italy Rossana Fumagulli Professor Ghiringhelli 

คุณพงศเ์ทพ อุทยัสินธุเจริญ คุณลฐิักา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนรัศมีนานาชาติ 

คณะนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3 

โรงเรียนมารดานฤมล 

นกัศึกษามหาวทิยาลยัธนบุรี  

คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการจดัการภาคพิเศษ 

อนุสรณ์แด่คุณแม่ไพบูลย ์ยอดบุตรดี 

และพี่ประเมศฐ์ สวสัด์ิโยธิน 

บจก.จีทีเอช ออนแอร์ จาํกดั คุณวภิา สุนทรมีเสถียร คุณสุนนัท ์ยอดบุตรดี 

Max – Co Club คุณประหยดั เมฆสิงห์วี ครอบครัวเมฆสิงห์วี 

คุณชมยัพร วทิยาพูล บริษทั สหประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซมัมิท โอโต บอด้ี อินตรัสตรี จาํกดั 

โครงการเส้ือชมพู-ขาว ถวายพระพรฯ บริษทั เป็นคุณ จาํกดั คุณกษมน กิติอาํพล 

บริษทั แบก็ซ์เทอร์ เบรนทนั คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั 

บริษทั สมบูรณ์แอด๊วานซ์  

เทคโนโลยี ่ จาํกดั (มหาชน) 

Mr.Rajesh/ Director of Marine 

Service(Thailand)Co.,Ltd. 
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บริษทั ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี  

มาเนจเมน้ท ์จาํกดั 

Lighthouse Alliance Church Sydney, 

Australia 

บริษทั ทิพยพฒัน์ อาร์เขต จาํกดั   

สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 

คุณชนมส์วสัด์ิ อศัวเหม Garbuio Giorgia Cristina Gostanzovi 

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ  

สาขาสาํนกัพระป่ินเกลา้ 

ร้าน 555 เปเปอร์พลสั สาขาเดอะมอลล์

บางกะปิ 

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส คอมมู

นิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัล พระป่ินเกลา้ 

คุณทศันีย ์หอกิจติกุล สาํนกังานเขตบางกอกนอ้ย ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช 

สถานตาํรวจนครบาลบางกอกใหญ่ การกีฬาแห่งประเทศไทย โอจนัทร์คลินิกเวชกรรม 

ทนัตกรรมวเิศษสุข ธนาคารออมสิน สาขาคลองจัน่ บริษทั แกรนดส์ปอร์ต จาํกดั 

บริษทั เลนโซ่ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั โอ เอ บลูพร้ิน เซอร์วิส จาํกดั โรงพยาบาลเวชธานี 

โรงพยาบาลศูนยแ์พทยพ์ฒันา ร้านโฟโต ้ฮทั สาขาเดอะมอลล ์บางกะปิ สถานีตาํรวจนครบาลหวัหมาก 

สถานีรถไฟหวัหมาก บริษทั สิทธิผล เซลล ์จาํกดั สาขาหวัหมาก บริษทั เอล พี เอน็ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

โรงแรมบางกอก อินเตอร์ เพลส โรงแรมรีเจน้ท ์อินน์ & อพาร์ทเมน้ บริษทั เอช แอนด ์พี อินเตอร์เทก็ซ์ จาํกดั 

องคก์ารขนส่งมวลชน 

กรุงเทพมหานคร เขตการเดินรถท่ี 5 

บริษทั ออฟฟิส คลบั (ไทย) จาํกดั สาขา

เซ็นทรัลพระราม 2 

ร้านเดิร์มแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัล

พระราม 2 

ร้านกาลนาน สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 เดิร์นแคร์คลินิกเวชกรรม 

สาขาเซ็นทรัลบางนา 

บริษทั บางกอกบลูพร้ินต ์เซอร์วสิ จาํกดั  

สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 

บริษทั บางเขนฮอนดา้คาร์ส์ จาํกดั มหาวทิยาลยัเกริก มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

บริษทั แมก็ วชิัน่ จาํกดั ศูนยท์นัตกรรม LDC สาขารามอินทรา มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

สาํนกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

สาขาบางเขน 

สาํนกังานเขตบางเขน บริษทั ยไูนเต็ด ไทร์ จาํกดั 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาหนองแขม 

สาํนกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

สาขาลาดพร้าว 

บริษทั นูทรี เฮา้ส์ จาํกดั 

โรงแรมมณเฑียร รีเวอร์ไซด์ ศาลแขวงพระนครใต ้ สาํนกังานเขตบางคอแหลม 

ศูนยอ์าหาร บริษทั สรรพสินคา้

เซ็นทรัล จาํกดั สาขาวงศส์วา่ง 

บริษทั ซมัมิท ฮอนดา้คาร์ส 

(ประเทศไทย) จาํกดั สาขาบางนา 

โรงภาพยนตร์ SF- CINEMA CITY 

สาขาบางแค 

ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค โรงพยาบาลหนองโพ บริษทั เอเดน อินเตอร์เนชั้นแนล จาํกดั 

สถานีตาํรวจนครบาล เตาปูน ท่ีทาํการไปรษณียบ์างโพ สถานีตาํรวจนครบาลหลกัสอง 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาบางพลี 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาหลกัส่ี 

บริษทั พวงทองตลอดวนัตลอดคืน จาํกดั 

บางนาลีฟ สาขาเซ็นทรัล บางนา บริษทั รถรุ่งเรือง จาํกดั โรงแรมเอวาน่า 

องคก์ารขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานคร กองการเดินรถท่ี 2 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาบางยีข่นั 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาบางบอน 

บริษทั แกรนดส์ปอร์ต นวมินทร์ จาํกดั ภตัคารเจด๊ การ์เดน้ โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก 

โรงแรมเอส ดี อเวนิว สถานีตาํรวจนครบางพลดั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ส.เบญจลกัษณ์ 
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พาตา้โพลีคลินิก ธนาคารเจพี มอร์แกนเซส นิติบุคคล อาคารชุดวลิล ์สตรีท ทาวเวอร์ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่ 

ภตัาคารชายทะเล จนัทร์เพญ็ 

สาขารามอินทรา 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาคอนแวนต ์

โรงพยาบาลมนารมย ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ คริสเตียน สาํนกังานประกนัสังคม เขตพื้นท่ี 7 

MD. คลินิก ธนาคารออมสิน สาขาสามยา่น ศูนยแ์พทยช์ลบุรี 

สาํนกังานท่ีดินฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว โรงพยาบาลบา้นโพธ์ิ 

โรงแรมพนมซิต้ี โสธราเวช โพลีคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เมืองชลคลินิคเวชกรรม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาถนนพานิช 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขาถนนมหาจกัรพรรดิ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขายอ่ยบา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 

โรงพยาบาลพทัยา เมโมเรียล บริษทั ทิฟฟาน่ีโชว ์จาํกดั สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โรงแรม DOLPHIN  PLACE โรงแรมสวอนบีช รีสอร์ท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพทัยากลาง 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัชลบุรี 

สาขาบางละมุง 

บริษทั โตโยตา้พทัยา (1998) จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสามแยกอ่างศิลา 

โรงแรมจอมเทียน ออร์คิด คลินิกนาเกลือการแพทย ์ คลินิกแพทยว์วิฒัน์เอก็ซเรแลป 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาชลบุรี ร้านเฌอ มินิมาร์ท คลินิกบางละมุงการแพทย ์

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)

สาขาบางปู 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาบางปลาสร้อย 

พงศศ์กัด์ิคลินิกเวชกรรม 

สาขาฉะเชิงเทรา 

โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา โรงแรมแกรนด์ โรงแรมคาร์ลตั้น 

โรงแรมอิสเทิน ชลบุรี อีคิว มาร์ท โรงพยาบาลพนมสารคาม 

บริษทั สตาร์พลสั เทเลคอม จาํกดัสาขา

ชลบุรี 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

สาขาชลบุรี 

โรงภาพยนต ์เอสเอฟ ซีเนม่า สาขาแหลม

ทองบางแสน 

ร้านหนงัสือดอกหญา้ สาขาชลบุรี บริษทั ซี 123 ซี. เค  จาํกดั โรงแรมซีบรีช จอมเทียน พทัยา 

โรงแรมบางววัอินน์ โรงแรมรอยลัเซ็นจูร่ี พทัยา โรงแรมสยามเบยว์วิ 

โรงแรมชูการ์ปาลม์บีช โรงแรมวซีี พทัยา สถานีตาํรวจภูธรเมืองชลบุรี 

โรงแรมเอเซีย พทัยา โรงแรมเนเชอรัล  ปาร์ค รีสอร์ท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซูเลียน พทัยา เอเยนซ่ี 

โรงแรมทาวอินน์ทาว พทัยา โรงแรมฟลิปเปอร์ ลอดจ ์ โรงแรมซิกม่า รีสอร์ท คลบั 

โรงแรมจอมเทียน วงิ โรงแรมเซิร์ฟ บีช บริษทั  แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จาํกดั 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาชยันาท 

ธนาคาร ออมสิน 

สาขาสวนอุตสาหกรรมศรีราชา 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสัตหีบ 

บริษทั พีที  โพสท ์เซอร์วสิ  จาํกดั โรงแรมทรอปิคาน่า โรงแรมพทัยา เซ็นเตอร์ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาชยัภูมิ 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โตโยตา้ชยัภูมิ 

(ยนตรการ) 

บริษทั  ไทยยนตช์ลบุรี ผูจ้าํหน่ายโต

โยตา้ จาํกดั สาขาพทัยา 

ท่ีทาํการไปรษณียล์านนา ศาลจงัหวดัเชียงราย ท่ีวา่การอาํเภอเชียงราย 

โรงพยาบาลตา เซนตปี์เตอร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ บริษทั  สยามอินเตอร์ โฮม  จาํกดั 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาเชียงราย 

ธนาคารออมสิน 

สาขามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสันป่าข่อย 

โรงแรมพีเพิลเพลซ โรงแรมอินทนิล เชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่  แกรนด์ ววิ 

บริษทั  เชียงรายอะไหล่ยนต ์ จาํกดั คลินิกเวชกรรมหมอวงศ ์ สาํนกังานทะเบียนทอ้งถ่ินเชียงราย 

ศูนยบ์ริการทางหลวงชยันาท โรงแรมโลตสัปางสวนแกว้ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล 

โรงแรมบีพี เชียงใหม ่ซิต้ี โรงแรมมารีน่าอินน์ บริษทั วริิยะประกนัภยั จาํกดั สาขาชยันาท 

โรงแรมคาเมลอท โรงแรมฟูราม่า บีช บริษทั  โปรฟาสซิโน  จาํกดั 

โรงแรมโกลเดน้ บีช โรงแรมกลัป์สยาม โรงแรมซีซาร์ พาเลซ  พทัยา 

ท่ีทาํการไปรษณียเ์ชียงใหม่ โรงแรมปาลม์สปริงลอดจ ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย 

โรงแรมธาริน  เชียงใหม่ โรงแรมอมรอินน์ รีสอร์ท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัชุมพร 

สถานีรถไฟชุมพร ร้านบงกชการคา้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัชยันาท 

โรงพยาบาลชา้งเผือก โรงแรมปร๊ิน ศูนยก์ารคา้รอยลัการ์เดน้  พลาซ่า 

บริษทั  ทีเอ็น โฟน  จาํกดั บริษทั ซุปเปอร์มาร์ท (2000)  จาํกดั ธนาคารออมสิน  สาขาพนสันิคม 

โรงแรมไดมอนด์ บีช โรงแรมท็อปไทย โรงพยาบาลวรัิชศิลป์ 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม บริษทั  กาดสวนแกว้ จาํกดั สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัชุมพร 

บริษทั  เชียงใหม่วนสันนัท ์ จาํกดั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาหา้แยกพอ่ขนุเมง็ราย 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาชยันาท 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบางแสน ธนาคารออมสิน  สาขาหนองมน โรงพยาบาลรวมแพทยช์ยันาท 

สถานีตาํรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ ตรัง โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ 

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย ์ โรงพยาบาลเกาะชา้ง ร้านสหกรณ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ จาํกดั 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดันครนายก สาํนกังานประกนัสงัคมจงัหวดันครนายก สนามกอลฟ์ เชียงใหม่ กรีนวลัเลย ์คนัทร่ีคลบั 

สาํนกังานประปาออ้มนอ้ย สาํนกังานท่ีดินจงัหวดันครพนม ร้านตองเจด็ 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกาะชา้งบุรี 

รีสอร์ท แอนด ์สปา 

บริษทั  แม่สาวาเล่ย ์เชียงใหม่ & 

ดร้าฟวลิเลจ  จาํกดั 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาชา้งม่อย 

โรงพยาบาลเซนตเ์มร่ี พลอยซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมววิโขง 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาพุทธมณฑล 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  สาขานครสวรรค ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  สาขานครชยัศรี 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาถนนมาตุลี 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาท่าวงั 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพระประโทน 

โรงพยาบาลกรุงเทพ นครราชสีมา สถานีรถไฟปากช่อง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

โรงพยาบาลนครคริสเตียน ทุ่งสงบุค๊เฮา้ส์ ร้านนายอินทร์  สาขานครศรีธรรมราช 

บริษทั นครินทร์ พฒันาเวชกิจ จาํกดั สถานพยาบาลรวมแพทยทุ์่งสง สยามดิจิตอล 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตาคลี สถานีรถไฟบุรีรัมย ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหวัหิน สถานีรถไฟหวัหิน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ณฐัพร  น่าน 

ศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน จ. น่าน โรงแรมบา้นสวน รีสอร์ท ศาลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขานครศรีธรรมราช 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โตโยตา้น่าน ผูจ้าํหน่าย

โตโยตา้ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปราณบุรี 

หิน นํ้า ทราย สวย 1 โรงพยาบาลซาน เปาโล หวัหิน ท่ีทาํการไปรษณียน์างรอง 

โรงพยาบาลรวมแพทยน์ครสวรรค ์ โรงแรมเบเวอร์ล่ี ฮิลล ์ปาร์ค สาํนกังานขนส่งจงัหวดับุรีรัมย ์

ร้านนายอินทร์  สาขานครศรีธรรมราช สาํนกังานท่ีดินจงัหวดันครราชสีมา สาํนกังานขนส่งจงัหวดันครสวรรค ์ 2 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม ่ โรงพยาบาลสนามจนัทร์ โรงแรมเวยีงตาก ริเวอร์ไซด ์

Mr.Duncan Webb ลี มาร์ท ซุปเปอร์คา้ส่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดันครปฐม 

โรงแรมวฒันา พาร์ค ร้านหนงัสือดวงกมล  เชียงใหม ่ เจริญภณัฑ์ เบเกอร่ี 

ร้านเทเลวชิ  สาขาเดอะมอลล์

นครราชสีมา 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาทุ่งโฮเตล็ 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขานครนายก 

สถานีตาํรวจภูธรเมืองตาก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขาตาก 

โรงพยาบาลกรุงเทพ  ตราด ร้านสหกรณ์จงัหวดัตราด  จาํกดั สถานีตาํรวจภูธรจอมทอง 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขานครราชสีมา 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขานครปฐม 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ 

สาขาสันป่าตอง 

โรงแรมสวนสิน ลา้นนา การ์เดน้ สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัตราด โรงพยาบาลตราด 

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัพงังา 

สาขาตะกัว่ป่า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขานครศรีธรรมราช 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพระปฐมเจดีย ์

ไฟวส์ตาร์ มาร์โค ซุปเปอร์สินคา้ โรงแรมพีกาซสั ทาวเวอร์ โรงพยาบาลตรัง 

เดียร์  ดิจิตอล ธนาคารออมสิน  สาขานครศรีธรรมราช บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขาจอหอ 

โรงแรมดิแอร์พอท ธนาคารออมสิน  สาขาตลาดหวัอิฐ บริษทั คลงัพลาซ่า จาํกดั – อษัฎางค ์

สถานีรถไฟทุ่งสง ธนาคารออมสิน  สาขาหวัหิน สถานีตาํรวจภูธรสามพราน 

ร้านเอม็ เอม็ โมจิ – บา้นหนองแมว โรงพยาบาลรัตนเวช ร้านดูแปง เบเกอร่ี 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปากนํ้าโพ 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาหวัหิน 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขานางรอง 

บริษทั อีซูซุ อนัดามนัเซลล ์จาํกดั โรงพยาบาลพิจิตร หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ฟ้าไทย ซุปเปอร์สโตร์ 

โรงแรมโรมเพลส โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ธนาคารออมสิน  สาขาตาคลี 

โรงพยาบาลนายแพทยห์าญ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาถนนรัษฎา 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพะเยา 

โรงแรมดวงจิตต ์รีสอร์ท ท่ีทาํการไปรษณียเ์พชรบูรณ์ ธนาคารออมสิน  สาขาสนามจนัทร์ 

โรงแรมดุสิตลากูนา รีสอร์ท ท่ีทาํการไปรษณียว์เิชียรบุรี บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขาพิจิตร 

โรงแรมถาวร โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาเพชรบุรี 

ประปาเทศบาลนครภูเก็ต โรงแรมฮอไรซอน บีช รีสอร์ท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัพิษณุโลก 

โรงแรมมุกดาหาร แกรนด ์โฮเทล บ๊ิกวนั  สาขาถลาง ท่ีทาํการไปรษณียห์ล่มสัก 

บริษทั ภูเก็ตช็อปป้ิง เซ็นเตอร์  จาํกดั บริษทั  อีซูซุระนอง  จาํกดั ร้านมุก ภูเก็ต 

โรงพยาบาลเมืองราช ร้านซีเจ เอก็ซ์เพรส สาขาบา้นโป่ง 1 ไพบูลยเ์ภสัช 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาหา้แยกโคกมะตูม 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาร้อยเอด็ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาเลิงนกทา 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัระนอง ร้านเทเลวชิ สาขาเนวาดา้ร้อยเอด็ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอด็ 

ธนาคารออมสิน  สาขาร้อยเอ็ด โรงแรมยโสธร ออคิด การ์เดน้ ศาลจงัหวดัยะลา 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัยะลา  สาขาเบตง 

บ๊ิกวนั ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเชิงทะเล สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัยโสธร บริษทั เนวาดา้มลัติเพล็กซ์ ร้อยเอ็ด จาํกดั 

ศาลจงัหวดัภูเก็ต โรงแรมภูเก็ตทาวน์อินน์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาภูเก็ต 

โรงแรมสวสิ ปาลม์ บีช สถานีตาํรวจภูธรเมืองภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบูรณ์ 

ธนาคารออมสิน  สาขาป่าตอง โรงแรมเดอะมิโนเทล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

โรงแรมมอนทานา แกรนด์ โฮเตล็ ท่าอากาศยานพิษณุโลก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี 

โรงแรมดุสิตรีสอร์ท แอนด ์โปโลคลบั ธนาคารออมสิน  สาขาเขายอ้ย สถานีตาํรวจภูธรปราจีนบุรี 

โรงพยาบาลรวมแพทย ์พิษณุโลก บริษทั โฮมมาร์ท มงักรทอง จาํกดั โรงแรมศรีเบตง 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาระนอง 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาป่าตอง 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพิษณุโลก 

สถานีตาํรวจภูธรกบินทร์บุรี โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ ศูนยห์นงัสือจุฬามหาวทิยาลยันเรศวร 

ศูนยย์าฟาสซิโน พิษณุโลก สาขา 2 โรงพยาบาลแพร่ – ราม บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขาแพร่ 

ธนาคารออมสิน  สาขาถลาง แอบ็โซลุท ซีเพิร์ล บีช โรงแรมเทพนคร 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัมหาสารคาม คลินิกฟ.ฟัน ใจดี สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัพงังา 

โรงแรมถาวรบีช วลิเลจ แอนด ์สปา บริษทั ภูเก็ต ซีเซลล ์ จาํกดั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขายะลา 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขามาบตาพุด 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาบา้นฉาง 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด – ธนบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพ  จุรีเวช สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัระยอง  สาขาแกลง 

ธนาคารออมสิน  สาขายโสธร ร้านเบสท ์บุค๊ เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

ร้านนายอินทร์  สาขาแกลง ธนาคารออมสิน  สาขาเนินพระ โรงแรมไหมไทย 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขา

ระยอง 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาท่าประดู่ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขามาบตาพุด 

สถานีตาํรวจภูธรเมืองระยอง ท่ีทาํการไปรษณียร์ะยอง โรงพยาบาลบา้นฉาง 

โรงแรมระยองออคิด ศาลจงัหวดัระยอง สตาร์โฮเทล็ 

ร้านเฟรชมาร์ท 

สาขาหนา้โรงพยาบาลแกลง 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัราชบุรี 

สาขาบา้นโป่ง 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาระยอง 

คลินิกหมออภิรัตน์ โรงแรมพี เอม็ วาย บีช รีสอร์ท ท่ีทาํการไปรษณียม์าบตาพุด 

โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลมงกุฎระยอง บริษทั  เจอาร์ อีส เทรดด้ิง จาํกดั 

ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน) 

สาขาลาํปาง 

สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัสงขลา 

สาขาหาดใหญ่ 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาถนนไกรเพชร 

ท่ีทาํการไปรษณียบ์า้นโป่ง โรงพยาบาลโพธาราม บริษทั  อีซูซุประกิตมอเตอร์บา้นโป่ง จาํกดั 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณอจัฉรา  เซ็งศรี ร้านป้ัน คาํ หอม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอบา้นโป่ง 

บริษทั  วนัชยัวนิเดย ์ จาํกดั บริษทั ธ.พฒันมาร์ท  จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลเมืองนารายณ์  จาํกดั 

สถานีตาํรวจภูธรชยับาดาล สถานีรถไฟลพบุรี หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พ ีเค เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 

เปเป้ เอก็ซ์เพรส บริษทั  สู่เสถียรภาพ  จาํกดั บริษทั โปลิ-เคม  จาํกดั  สาขาบ๊ิกซีลพบุรี 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สหะชยัลาํนารายณ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ 2 & รีสอร์ท 

โรงพยาบาลเขลางคน์คร – ราม สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัลาํปาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัราชบุรี 

โรงแรมโกลเดน้ คราวน์ พลาซ่า สถานีรถไฟราชบุรี โรงพยาบาลพร้อมแพทย ์ราชบุรี 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาอุทุมพรพิสัย 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขากนัทรลกัษณ์ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาลาํปาง 

โรงพยาบาลเลย หา้งวไิลลกัษณ์ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขาเลย 

ศาลจงัหวดัศรีสะเกษ สถานีตาํรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ คลินิกหมอบุญชยั ศูนยเ์อก็ซเรย ์แล็บ 

บริษทั อีซูซุตงัปัก ศรีสะเกษ จาํกดั โฟโตเ้ฮา้ส์ แอนด์ เวดด้ิง สตูดิโอ ภูหลวงโฟโตดิ้จิตอล 

ศรีสกลพลาซ่า โรงแรมอินทรา หาดใหญ่ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขาขขุนัธ์ 

โรงแรมริเวอร์ แกรนด์ สวที โรงแรมง่ีฟ้าแกรนดซิ์ต้ี โรงพยาบาลเมืองเลย – ราม 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาหาดใหญ่ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสงขลา 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสกลนคร 

ธนาคารออมสิน  สาขาสงขลา โรงพยาบาลศิครินทร์  หาดใหญ่ ศาลจงัหวดัสงขลา 

โรงแรมบีพี แกรนด ์ทาวเวอร์ โรงแรมหาดใหญ่ การ์เดน้ โฮม สถานีตาํรวจภูธรเมืองสงขลา 

สถานีตาํรวจภูธรเมืองหาดใหญ่ ท่ีทาํการไปรษณียรั์ถการ บริษทั ศึกษาภณัฑข์อนแก่น จาํกดั 

บริษทั แอคทีฟ เนชัน่ จาํกดั 

สาขาไดอาน่า 

บริษทั  โคว้ยูฮ่ะมอเตอร์  จาํกดั 

(อีซูซุเลย) 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาบ๊ิกซีหาดใหญ่ 

โรงพยาบาลมิตรภาพสามคัคี โรงแรมบี พี สมิหลา บีช รัถการโพลีคลินิกเวชกรรม 

ธนาคารออมสิน  สาขานาทว ี ท่ีทาํการไปรษณียน์าทว ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอหาดใหญ่ 

โรงพยาบาลแม่กลอง 2 โรงพยาบาลกรุงเทพ  หาดใหญ่ บริษทั ศูนยก์ารคา้ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ 

ธนาคารออมสิน  สาขาสมุทรสงคราม โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสงขลา 

ธนาคารออมสิน  สาขาเพชรสมุทร โรงแรมอรัญเมอร์เมด โรงพยาบาลสัตวห์มอสุรศกัด์ิและเพื่อน 

ท่ีทาํการไปรษณียม์หาชยั โรงพยาบาลกระทุ่มแบน คลินิก นพ.เกรียงศกัด์ิ – พญ.พิพิธพร 

บริษทั โตโยตา้สมุทรสาคร  จาํกดั สถานีตาํรวจภูธรอรัญประเทศ บมจ. ทีโอที สาขากระทุ่มแบน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั

สมุทรสงคราม 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสมุทรสาคร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบา้นแพว้ ร้านเทเลวชิ สาขาอรัญประเทศ สถานีตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม 

ร้านอาหารคุณตุ่ม โรงพยาบาลพระพุทธบาท โรงแรมอินโดจีน 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัสระบุรี ร้านช. เอม็ฟาร์มา สาํนกังานขนส่งจงัหวดัสมุทรสงคราม 

ร้านหนงัสือดอกหญา้ สาขาสระบุรี โรงแรมสระบุรีอินน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสระแกว้ 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  สระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอกระทุ่มแบน 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสระบุรี 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปากเพรียว 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ 

ร้านเทเลวชิ  สาขาหนองแค ร้านพอ้ยโตะ  สาขาหนองแค สถานพยาบาลท่าหลวง 

ร้านเทเลวชิ สาขาโลตสัสระบุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสระบุรี 

โรงพยาบาลปภาเวช ธนาคารออมสิน  สาขาสิงห์บุรี โรงพยาบาลสัตวส์ระบุรี 

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัสระบุรี ศูนยส่์งเสริมสุขภาพมิชชัน่ สาํนกังานขนส่งจงัหวดัสุโขทยั 

ร้านสบายใจคา้ส่ง ร้านเทเลสตาร์   สาขาหนองแค โรงพยาบาลพฒันเวชสุโขทยั 

โรงพยาบาลรวมแพทย ์สุโขทยั โรงพยาบาลวภิาวดี – ปิยราษฎร์ โรงแรมแสงสินธ์ 

บริษทั หลกัเมืองถาวรฮอนดา้คาร์ส  จาํกดั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขา

สุโขทยั 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสุโขทยั 

สนามบินสุโขทยั โรงแรมสวสัดิพงษ ์ โรงพยาบาลศุภมิตร 

ธนาคารออมสิน  สาขาสวรรคโลก ธนาคารออมสิน  สาขาสุพรรณบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสุพรรณบุรี 

บริษทั โตโยตา้สุพรรณบุรี  จาํกดั ธนาคารออมสิน  สาขาสองพี่นอ้ง โรงพยาบาลธนบุรี – อู่ทอง 

สองพี่นอ้งโพลีคลินิก ร้าน 108 ช็อป สาขาสองพี่นอ้ง สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

โรงพยาบาลบา้นดอนอินเตอร์ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ธนาคารออมสิน  สาขาถนนราษฎร์อุทิศ 

โรงแรมนภาใส ท่ีทาํการไปรษณียแ์ม่นํ้า โรงแรมเอส อาร์ สุราษฎร์ธานี 

โรงแรมทองธารินทร์ ท่ีทาํการไปรษณียสุ์รินทร์ บริษทั ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขากุมภวาปี 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาตลาดหวัรอ 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสุรินทร์ 

สถานีรถไฟสุรินทร์ โรงพยาบาลรวมแพทยสุ์รินทร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสุรินทร์ 

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัหนองคาย ธนาคารออมสิน  สาขาวงันอ้ย บริษทั พาวลิเลียน สมุย บูทิค 

โรงแรมอู่ทองอินน์ โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา บริษทั ทีโอที จาํกดั  สาขาหนองคาย 

ธนาคารออมสิน  สาขาบางปะอิน บริษทั อมัพรสรรพสินคา้  จาํกดั ท่ีทาํการไปรษณียล์ะไม 

โรงพยาบาลราชธานี โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โรงแรมวงัใต ้

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาเดชอุดม 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาหนองฉาง 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาอาํนาจเจริญ 

โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 โรงแรมบา้นเชียง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัอุดรธานี 

ศาลจงัหวดัอุดรธานี สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัอุดรธานี ธนาคารออมสิน  สาขาถนนโพศรี 

โรงแรมอุบลโฮเตล็ หา้งสกุลไทย สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัอ่างทอง 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ โรงแรมลายทอง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาขาอุทยัธานี 

คณะสฆว์ดัโยธินประดิษฐ ์

จ.สมุทรปราการ 

บริษทั อินเนอร์เทค  คอร์ ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

สาขาวารินชาํราบ 

ร้านโชคชยัสเตก็ ร่มโพธ์ิยนตรการ คุณพดัและคุณเผอืก 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นีวา่ เทคโนโลย ี ครอบครัวคุณภิชาภชั  บวัช่วงรุจดา คุณณาตยา  ถาวร 

บริษทั เฟิสท ์ซี.ซี.กรุ๊ป จาํกดั บริษทั อุบลดีมาร์ท (2001)  จาํกดั คุณยอด  พงษส์กุล 
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บริษทั ร่มฉตัรอาภา จาํกดั บริษทั แคปปิตอล เทรดด้ิง จาํกดั (มหาชน) คุณสุวตัชยั  มชัฌิมานิสัย 

บริษทั โพโทนิคส์ ไซเอน็ซ์ จาํกดั บริษทั อุบลวสัดุ  จาํกดั คุณวรรณพฒัน์ 

คณะนกัศึกษากลุ่ม  Stay Chill & Still Will บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) คุณวรรณี  ปราณีตพงศ ์

บริษทั เฮ่งจูฮง จาํกดั (มหาชน) (นํ้า  ตาล

มิตรผล) 

บริษทั โปร เอก็ซิบิชัน่ แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั (มหาชน) 

คุณภณัฑพร  โอษฐ์จนัทึก 

บริษทั ขนมจีนบางกอก จาํกดั (มหาชน) นกัศึกษาวทิยาลยัดุสิตธานี คุณยมุนา  กลีบสัตบุศย ์

คณะนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต บริษทั ซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) คุณวฑูิรย ์ สมานวงศไ์ทย 

คุณนิยมพร - คุณดิลกจาํเนียร บริษทั นครหลวงคา้ขา้ว จาํกดั (มหาชน) พญ. อาํไพขนิษฐ  สมานวงศไ์ทย 

บริษทั เอส เอม็ ที ซี จาํกดั บริษทั เทสโกโ้ลตสั  จาํกดั บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ไพโรจน์ (ทัง่ซงัฮะ) จาํกดั คุณบุญยงค ์ และคุณแกว้นพรัตน ์ เตง็รัง Cristina Costan Zovi 

คุณจิตตก์ษมา  ชูมงั บริษทั อลัฟ่าเวท  จาํกดั คุณสุภทัชา  เวยีงนาค (นุก) 

คุณนิจวรรณ  ตั้งวรุิฬห์ คุณสงดั  ลาวฒัน์เสถียร คุณธนากร  ทองศิริกุล 

คุณสุภทัร์  อกัษรชยัพฤกษ ์ คุณพงศศ์กัด์ิ   แสงสิงดี คุณดาราพร  เสร็จสวสัดี 

บริษทั มิตซูบิชิ   อิเลค็ทริค  คอนซูมเมอร์ 

โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั อาจจิตต ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

เพพ็เพอร์ แอนด ์ สไปซ์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย)

(ฟอสเฟต  ดีวชิัน่) จาํกดั (มหาชน) 

คณะอาจารยแ์ละนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

คุณวชัระ  คุณพินทิพา  และ 

คุณสุดารัตน์   เจียมกุล 

คุณนวรัตน์  แกว้ชูกุล พร้อมครอบครัวและ

เพื่อน 

พลเรือโท วรัิติ  สุดรัก คุณละออ  โควาวสิารัช คุณประวทิย ์ แซ่ตั้ง 

คุณอารมย ์ มะยะเฉียว 

(บริษทั ดบัเบิ้ลเอ จาํกดั) 

บริษทั มอนซานโต ้(ไทยแลนด)์ จาํกดั คุณครูกนกวรรณ  ทองยงั 

พญ. จิตสุดา  บวัขาว โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน แมก็ซ์-โค คลบั 

คุณศรสวรรค ์ คชะเทศ บริษทั ทีซีซี โฮเตล็ คอลเลคชัน่ จาํกดั คุณสุนนัท ์ ยอดบุตรดี 

คุณสุรัตน์  สุขอินทร์ คุณเย ่ลิ เวย่ บริษทั จีทีอช  ออนแอร์ จาํกดั 

คุณสิริยาญ ์ เรืองจนัทร์ คุณศริมธร  มาลากุล คุณวภิา  สุนทรมีเสถียร 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ็น. เจ.เซอร์วสิ คุณพงศเ์ทพ  อุทยัสินธุเจริญ บริษทั ป่าตอง หยีเ่ตง้ จาํกดั 

บริษทั ดียนิูต้ี  จาํกดั คุณลฐิักา  ศรีสวสัด์ิ บริษทั บา้นบึงเวชกิจ จาํกดั 

คุณภณัฑิรา  มอฮามดั คุณนพรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร บริษทั เอสซีจีซีเมนท ์ จาํกดั 

Energie Magazine, in ltaly Rossana 

Fumagalli Professor Ghiringhelli 

Marianne Metzelaar Chris Metzelaar 

Roxanne Oynes 

อณุสรณ์แด่ คุณแม่ไพบูลย ์ ยอดบุตรดี 

และคุณพี่ประเมศฐ ์   สวสัด์ิโยธิน 

คณะนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6/3  โรงเรียนมารดานฤมล 

LIGHTHOUSE ALLIANCE CHURCH 

SYDNEY, AUSTRALIA 

นกัศึกษามหาวทิยาลยัธนบุรี คณะ

บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ ภาคพิเศษ 

Chamiporn Vithayapool 

คุณชมยัพร  วทิยาพูล 

Thai Herrick Co., Ltd. 

บริษทั ไทยเฮอร์ริค จาํกดั 

L.P.N. Development Plc. 

บริษทั แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ 

สาขาสาํนกัพระป่ินเกลา้ 

บริษทั สมบูรณ์แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ี

จาํกดั (มหาชน) 

Piergiorgio Darold Stefania Daniele 

Giaffredo 
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คุณกษมน  กิตติอาํ พน สถานีตาํรวจนครบาลบางกอกใหญ่ บริษทั แมก็ซ์ วชิัน่ จาํกดั 

คุณพรชยั  ชยัสิริโรจน์ บริษทั ซมัมิท โอโต บอด้ี อินดสัตรี จาํกดั การกีฬาแห่งประเทศไทย 

บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ จาํกดั ธนาคารออมสิน  สาขาคลองจัน่ ไอจนัทร์คลินิกเวชกรรม 

JULIE & RODNEY HEATHER บริษทั แกรนดส์ปอร์ต จาํกดั ทนัตกรรมวเิศษสุข 

Mr.C.Rajesh Director of Marine Service 

( Thailand) Co.,Ltd 

คุณชนมส์วสัด์ิ  อศัวเหม (นายกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ) 

Gualtiero Coppe Garbuio Giorgia Cristina 

Costanzovi 

โรงภาพยนตร์ SF CINEMA  SITY  สาขา

บางแค 

สาํนกังานหนงัสือเดินทางชัว่คราว 

สาขาธญัญะ 

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส คอมมูนิเคชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้ 

นิติบุคคลอาคารชุดวอลลส์ตีท ทาวเวอร์ เดิร์มแคร์คลินิกเวชกรรม 

สาขาเซ็นทรัลบางนา 

บานานา ลีฟ  สาขาเซ็นทรัลบางนา 

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว บริษทั 13 เหรียญ รองเมือง จาํกดั โรงภาพยนตร์สกาลา 

โรงแรมคิงส์ ปาร์ค อเวนิว บริษทั โกลเดน้แอสเซ็ท จาํกดั โรงพยาบาลสัตวเ์สรี 

บริษทั ประกนัคุม้ภยั จาํกดั (มหาชน)

สาขาชิดลม 

สถานีรถไฟกรุงเทพ ร้านกาลนาน สาขาซีคอนสแควร์ 

บริษทั สยามสแควร์ ทาวเวอร์ จาํกดั สถานีตาํรวจนครบาลปทุมวนั ร้านก๋วยเต๋ียวดู๋ด๋ี  สาขาซีคอนสแควร์ 

บริษทั หนงัสือพิมพแ์นวหนา้ จาํกดั สถานีโทรทศัน์ทีวไีทย (PBS) โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

บริษทั ฟินนัซ่า ประกนัชีวติ จาํกดั บริษทั เมวาเอน็เตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 

สมาคมศิษยเ์ก่า MMP 

คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บริษทั ฟิลิปส์  อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั มิตซูบิชิ  อิเล็กทริค กนัยง

วฒันา  จาํกดั 

โรงแรมอิมพีเรียลควนีส์ ปาร์ค กรุงเทพ 

Wandee  Smid Dusadee  Shippen Alejandro  Maldonald 

Sakorn  Wheeler Ernie  Geefay Gayle  Misle 

Kevin  Wheeler Dim  Geefay Audra  Shippen 

Aleid  Rijks Alena  Henriksen Anna  Leong 

Anne  Bruijs Cheryl  Rego Chris  Rajakarier 

Gemma  Gibson Genevieve  Ahl Jackie  Houghten 

Jan  Briggs Jille  King Jill  Sirisompan 

Jo  Thomas Kanokwan  Smith Klaudia  Schaperklaus 

Kylie  Field Lorraine  llling Lucy  Schlaeppi 

Alicia  Smart Ana  Vaessen  Yayuk Annette  Gerlach 

Aya  Hong Bets Dominique  Perry Duddow  Pinchaleaw 

Geng  Krueger Helen  Meek Jane  Wise 

Jenny  Chan Joanna  Junge Josephine  Hobbs 

Karin  Walker Karyn  Walker Laura  Logan 
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Lian  Bennett Lyn  Hine Maoliosa  Denye 

Angela  Fowles Doidge  Bianca Kleinherenbrink Elena  Karoumpi 

Helene (Lena) Van Es Mia  Schep Julia Lai 

Kate  Johnston Linda  Belonje Margaret  Mallace 

Angelique  Leijdekker Elizabeth  West Hilary  Mclnerney 

Jenny  Dibbayawan Julia  Bouchard Kate  MacDonald 

Lindsay  Sailes Margit  Chen Angie  Lee 

Charlotte  Hasler Eva  Sophonpanich Ingeborg  Leutwiler 

Jenny   Jones Julie  Cragg Katie  Blair 

Lisa   Shu - Chen Maria  Mellblom Anna  Lai 

Cheryl  Lamb Fiona  Mckeever Lrene  Margaret  Gray 

Jenny  Vaessen - Delaet Julie  Jenkin Kay  Hickey 

Lorraine  Gough Maribel  Walker Mariela  Bianciotti 

Marina  Slewka Nathalie  Leger Nathalie  West 

Renu  Bhatia Ritu  PasrichaSabine Sue  Fuary 

Sue  Smith Suzie  Jhanji Tania  Pedersen 

Vivienne  Montgomery - Day Mariska  Abrahams Marit  van den Oetelaar 

Ngoc  Richt Ning  Beerens Sabin  Benke 

Sara  Carr - Legg Sunita  Kulisra Sopinda  Avery 

Tara  Jarman Teresa  Carr Ying  Ying  Miller 

Pamela  Manning Michela  Pianese Mie  Ghesquiere 

Mina  Gurung - Smith Mindy  Clarke Paradee  Narkphunchiwan 

Priya  Thomsom Punnee  Rongkavongs Xia  Chen 

Sarah  Chaplin Shirley  Tan Sibel  Esder 

Sonali  Mundkur Susan  Bailey Susan  Lloyd - Piralli 

Susan  Viriyanon Suwana  Philip Thalindra  Welikaia 

Tracy  Dean Vicky  Van  Keuren Wietske  Smiths 

อน. สุทาทิพย ์ วาทีทิพย ์ นยก.เบญจมาศ  แสงสวา่งวฒันะ อน. สิทธิชยั  หอมศิริวรรณ 

อน. อนุชา  ราชวตัร อน.สิริชยั  สุจิตวนิช อน. ทรงศกัด์ิ  บุญระพงษเ์จริญ 

อน. ธนัยนนัท ์ เมฆสิงห์วี รทร.วีรวรรณ  สุภทัรกุล อน. สุปรีดา  เหล่ียมไพศาล 

อน. ตรอง  แสงสวา่งวฒันะ นย.นงนุช  ราชวตัร อน. ยอด  แสงสวา่งวฒันะ 

อน.วจิิตร  ววิฒัน์เจริญกุล รทร.โสฬส  ธีรภาพวงศ ์ รทร.สายสวาท  โรจนะประเสริญกุล 

รทร.เสง่ียม  ราชวตัร คุณมณเฑียร  คาํไพเราะ คุณศุภวรรณ  มนตอ์ารักษ ์

คุณสุนนัท ์ สันธิเดช คุณอณิตา  เสริมศกัด์ิศศิธร คุณมาริสา  มีสุวรรณ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณสงวน  สุขแสนไกรศร คุณสุพินดา  ปานพรม คุณอนุ  วอ่งสารกิจ 

คุณรัฐการ  เห็นสุข คุณสมศกัด์ิ  เจริญผล คุณสุภทัรา  รามสูต 

คุณอรญาดา  จนัทะศิริวศิาล คุณวรรณา  เตชะเกษมบณัฑิตย ์ คุณสวาท  สุขสาํราญ 

คุณอรทยั  เจียระไน คุณวทิยา  เอกนาวากิจ คุณสัณฆกิจ  แสงจนัทร์ 

คุณเสาวรส  ศิริภกัดี คุณอารีรัตน์  จุติการพาณิชย ์ คุณสามารถ  รังสีกาญจน์ส่อง 

คุณโสภาวรรณ  บุญนิมิตร หจก. เอ็น. เจ เซอร์วสิ คุณศิรินภา  สถาพรวจนา 

คุณชนะ  นพสุวรรณ คุณฉมชบา  วสวานนท ์ คุณนภสัสร  ประเสริฐศุภกุล 

คุณจารุวรรณ  ขนุวฒัน์ คุณฉตัรกมล  พุม่มะรินทร์ คุณสุรางคนา  ศรีจนัทร์แดง 

คุณวรีพล  นิธิพงศ ์ คณะเจา้หนา้ท่ี พมจ. สมุทรปราการ คุณลดัดา  ธนพนัธ์ุ 

คุณพิสัย  อว้ยสะอาด คุณวโิรจน์  แจง้พลอย คุณรัชนีพร  บุญรักษเ์จริญ 

คุณกนกวลี  มณีเทศ Mr.Claudio  Romano นายแพทยก์ฤษ  ใจวงศ ์

คุณวรรณกร ธรรมกุลาเลิศ Miss Lsabella Sikattin คุณจรียา  กาญจนวรพนัธ์ุ 

พนัเอกปิยบุตร  สารฤทธ์ิ คุณกาญจนา  แสนกลา้ คุณอตินุช  ดวงแกว้ 

คุณวนิยั  มณีขาว คุณชาตรี  ชินธรรมมิตร์ คุณวรรณาพร  วงศส์วรรคกร 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน)ฝ่ายธุ

การและส่งออกนาํเขา้ 

คณะเจา้หนา้ท่ี บริษทั พีเจทรานส

แป็ค (ประเทศไทย) จาํกดั 

คุณสถิรานนัท ์ ฉนัทวานิช 

คุณศิริพร  สัตนาอมัพวลัย ์ คุณต่อศกัด์ิ  จิตรพนัธ์ คุณสุกฤตา  ลิขิตวรกุล 

Mr.Aliatair  Webb & Mom  Eunice คุณสมชาย  สุภทัรกุล คุณภณิดา  ตั้งวญิ�ู 

คุณฉตัรชยั  ทรัพยช์าตอนนัต ์ คุณวไิลวรรณ  คาํดี คุณกนิษฐา  สายจนัทร์ 

คุณเปรมพร  ประสพศิลป์ คุณสินี  ช่วงสุวนิช คุณพิชชาอร  ใจเมืองเยน็ 

คุณทรงยศ  สีจร คุณนฤมล  กริชพิทกัษเ์งิน คุณพิทกัษ ์ จงกา้วหนา้ 

คุณวนัทนา  นิสสัยพนัธ์ คุณนคัพฒัน์  ยิม้เศรษฐี คุณทศันา  ประสพสุขโชคมณี 

คุณจารุวรรณ  บรรณวฒัน์ คุณโสฬส  โพธิรัตน์ คุณกนัติชา  อริยพงศไ์พศาล 

คุณโชติรัตน์  อภิวฒันาวงศ ์ คุณพรรณิ  อะวะโน คุณเกียรติพร  กิจเจริญวณิชกุล 

Mrs. V.M. Sanderson บริษทั  ฟอจูน่าโฮเตล็  จาํกดั คุณนฤมล  ทา้วทอง 

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)

สาขายอ่ยตลาดสาํโรง 

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)

สาขาปู่เจา้สมิงพราย 

บริษทั ทีคิวเอม็  อินชวัร์รันส์ โปรค

เกอร์ จาํกดั 

บริษทั ธนาพฒัน์  พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 

นายสุวฒัน์  อศัวทองกุล คุณกิรติมา  ล้ิมเจริญ 

อน. ยทุธ  ดวงทอง อน.สมบติั  ดุลณกิจ คุณวฒัชีระ – คุณเพญ็สทธ์ิ อภิบาลศรี 

คุณอภิลกัษณ์  ประดิษฐสมานนท ์ คุณธญัญารัตน์  รัตนสิริโรจน์ คุณวาสนา  คาํระกาย 

คุณเพชรรัตน์  วอ่งเมธินี คุณวนัชยั  วอ่งเมธินี คุณประภาส  คงแสงบุตร 

คุณเบญจมาศ  เดชกลา้หาญ คุณเนาวรัตน์  เรอบูล ด.ญ.สุเมธา  ชูดวงจนัทร์ 

คุณพชัรินทร์  ธรรมบุตร แพทยห์ญิงมนทชา  เรืองรตนพร ด.ช.พงศณ์ธรรศ  มณีนพรัตน์ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณองอาจ  การะเกด ด.ช.ปรีชา  จนัทร์กระจ่าง คุณลดัดา  จนัลา 

คุณธงชยั – คุณจนัทร์แกว้   พรมแต่ง คุณจนัทร์เพญ็  แสนกลา้ Jabulani 

คุณใจดาว  รัตนประชา บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทั  สินแพทย ์ จาํกดั 

คุณอดิทีปย ์ มณีอินทร์ คุณสมยั  พรหมสิงห์ คุณอาํนวย   รัศมิทติั 

คุณธนวฒัน์  สุทธิ คุณประพนตฤ์ทธ์ิ  อึงสวสัด์ิ ดร.วลัลภ  ปิยะมโนธรรม 

คุณนิธิพฒัน์  นิวาศะบุตร คุณณฐัธีร์  เปรมะสิริวฒัน์ คุณสรรเกียรติ  กุลเจริญ 

คุณตัน๋  คุณฉลวย  บวัทอง ดร.จิตรา  ดุษฎีเมธา คุณจอมพล  หนูนาค 

โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฝ่ายมธัยม คุณสถาพร  สิริสิงห์ คุณนวลจนัทร์  ปัตตพงศ ์

คุณนอ้ง (พี่สาวคุณสมบติั) คุณแม่ทองแดง – น.ส.สุดารัตน์  หงส์วไิล บริษทั ไทยเมท็ทอล จาํกดั 

คุณอุสา  ยูบุ้ญยงค ์ พนกังานบริษทั ทรัยแทคท ์ จาํกดั คุณเนืองนอง  ชานนัโท 

คุณอรอุมา  เกษตรพืชผล ชมรมไทเก็กชวนช่ืน พาร์ควิว กรีนวลิล ์ คุณสัมฤทธ์ิ  ศกัด์ิตระกูลกลา้ 

บริษทั นํ้าตาลขอนแก่น  จาํกดั คุณสมบูรณ์-คุณวงศเ์ดือน  ชามกระโทก คุณวชิยั  จนัทร์จาํรูญ 

กศน.อาํเภอพระประแดง กศน.ตาํบลสาํโรง ศรช.สาํโรง(กศน.)ระดบัม.ตน้ 

สาํนกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดั

สมุทรปราการ 

คุณณฐัพล  พูนธวชัสันติ 

และคุณปิยมน  ติละพนัฒธุพงษ ์

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาเทพารักษ ์

ผูป้กครองเด็กมหาวงษ ์ Mr. Clair  Park คุณกมลวรรณ  กอวฒันา 

คุณอุดมศกัด์ิ  จรกิจ คุณบุญเติม  อาชาไกรสร คุณวเิชฎฐ์  รางชยักูล 

คุณธนฐั  สุวณัณะสังข ์ คุณสุวรีย ์ นนทพนัธ์ บริษทั ชยัรัชการ (กรุงเทพ) จาํกดั 

คุณบุญถึง  แหงมงาม คุณภทัรา  ธวชัพล คุณมนสั  มณีนพรัตน์ 

คุณณิชชา  อ้ึงชยัภูมิ คุณพชัรินทร์  ธรรมบุตร โรงงานทาํตะปูมหาวงษ ์

คุณจนัทร์ฉาย  ทวผีลเจริญ ศรช.สาํโรง(กศน)ระดบัม.ปลาย คุณปาร์ค  เมดิสัน 

คณะเจา้หนา้ท่ี 

UPS Parcel Delively Service Ltd. 

คณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี  MOSANTO ศูนยป์ระสานงานส่ือมวลชนจงัหวดั

สมุทรปราการ 

สมาคมผูส่ื้อข่าวจงัหวดัสมุทรปราการ คุณพิสิษฐ ์ ยวุไชยรุจน์ คุณอาํนวย  คงอ่ิม 

คุณทองปาน  แจง้จาํรัส คุณกษิติกฤต  จิตตะคาม คุณวนัชยั  ประพฤติดี 

คุณสมภพ  สนเวส คุณอนุวสัส  ศิวราศกัด์ิ คุณเล็ก  แกว้ไทรทว้ม 

คุณอุดม  เดือนงามจริง คุณณรงคเ์ดช  ปันเจริญ คุณจกัรกฤช  บุญนาํกิจสวสัด์ิ 

คุณสุธนนัท ์ คงสินธ์ คุณธีรรัตน์  เจริญภกัดี คุณพรฤดี  มารศรี 

คุณสุทธิพงษ ์ โสคาํภา คุณพนิดา  ทว้มพงษ ์ คุณวรัิตน์  ละอออ่อน 

คุณสิทธพงษ ์ คาํตอบ คุณปราโมช  คองจนัทร์ คุณบรรยง  จนัทร์รอด 

คุณพีระพล  ศรีไล ้ คุณกิตติภูมิ  เจริญเดช คุณยนืยง  ขมุทองกระจ่าง 

คุณมานพ  วงศถ์นอม คุณศิริพงษ ์ วารินทร์ คุณธนวตั  นาคขาํ 

คุณรัฐมนตรี  ดิษฐเจริญ คุณเด่ียว  คงสินธ์ุ คุณเปรมพร  สายแสงจนัทร์ 

คุณสุพิน  อรุณสวสัด์ิ คุณพิสิษฐ ์ สุรพุฒิเศรษฐ์ คุณอจัฉรา  ประดิษฐพ์ฒัตรา 

คุณวริิทธ์ิสุพล  อธิศสุนนัธาดา คุณธนพนัธ์  ศรีพล หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ หนงัสือพิมพข์่าวสด ช่อง 9 อสมท. 

สาํนกัข่าวออนไลน์ PNN   News หนงัสือพิมพค์มชดัลึก หนงัสือพิมพ ์ พิมพไ์ทย 

หนงัสือพิมพม์ติชน/แนวหนา้/ข่าวสด หนงัสือพิมพข์่าวชานเมือง หนงัสือพิมพโ์ฟกสันิวส์ 

หนงัสือพิมพส่ื์อสมุทร PKTV บจก.  ปราการเคเบิ้ล บริษทั เคเบิล  จาํกดั 

บริษทั  ซีเอทีวปีระเทศไทย  จาํกดั หนงัสือพิมพส์าครนิวส์ หนงัสือพิมพส์มุทรปราการโพสท ์

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 หนงัสือพิมพพ์ลงัไทย ครอบครัวคุณแม่อาเลน้  แซ่ไล ้

ครอบครัวลีลาศเจริญ ครอบครัวคงแสงบุตร ครอบครัวแสงสวา่งวฒันะ 

ครอบครัวอนัเตวาสิก ครอบครัวเรือนแกว้ คุณระพ ี อุทกพนัธ์ุ 

คุณนวพล  จนัทร์จุฑามาศ คุณจตุรงค ์ จนัทร์จุฑามาศ บริษทั  ศานติ กรีน  แพค 

คุณประกิต  ศีลพิพฒัน์ คุณมงคล  คงอ่ิม คุณกรีฑา  อายเุจริญ 

คุณพงษพ์นัธ์  วารุณศาสตร์ คุณคเณศ  กมลพนัธ์ คุณปราโมทย ์ ตั้งสมาจาร 

คุณชาํนาญ  หิมะคุณ คุณเรืองศกัด์ิสิทธ์ิ  ดิษฐเ์จริญ คุณธีระพล  คุม้สุข 

คุณสุทธิวทิย ์ ชยตุมว์รกานต ์ คุณสายชล  รุ่งแจง้ คุณวจิิตร  แกว้เขียว 

คุณอศัวะ  ยาชูชีพ คุณวบูิลย ์ จิตประสพเนตร คุณวชิระ  เจริญสาคร 

คุณนคเรศ  การศกัด์ิ คุณวริทธ์ิสุพล  สุยจิว คุณรัตนชยั  โพธ์ิโส 

คุณเฉลิมรัตน์  ธรรมรักษา คุณธนกร  ปิยสิรินนัท ์ คุณปัทมาภรณ์  พินิจการ 

คุณษุศรา  คาํมูลนา คุณศิริพงษ ์ วารินทร คุณพิมชนก  อาํมฤต 

คุณมานิดา  พงษว์ฒันา คุณณิชพน  พวงจาํปี หนงัสือพิมพฟั์นธง 

หนงัสือพิมพท์างทอ้งถ่ิน ไทยทีวสีี ช่อง 3 สทท. 1 NBT 

หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ เนชัน่ทีว ี หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ 

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 5 ครอบครัวคุณแม่แฉลม้  แจ่มใส ครอบครัวคุณแม่ประทุม  เขม็ทอง 

คุณถนดั  ไทยป่ินณรงค ์ ดร. วรีะพนัธ์  จรรยาศกัด์ิ คุณแม่สุมาลี  จิตตห์นกัแน่น 

คุณจิตติ ทงัสุบุตร คุณศรินธร  มาลากุล คุณจารุวรรณ สุริยมงคล 

คุณศุภณี เกวลี บนัเทิง  ศิริพรพิทกัษ ์ คุณทน กวนิอนนัต ์

คุณพรนภา สร้อยทอง คุณนุรักษ ์มหทัธนะอานนท ์ คุณวรพงศ ์สุขธีรอนนัตชยั 

คุณจินดา หล่อเจริญเรือง คุณสุวทิย ์ล้ิมวฒันะกูร คุณวชิยั คณาธนะวนิชย ์

คุณสุมารี พาหะพรหม คุณพฒันา ณ.สงขลา คุณไพศาล โกมลโรจนาภรณ์ 

คุณบุณยาภชั  แซ่เตีย คุณธญัญนนัท ์ เมฆสิงห์วี คุณปราวรรณ ธรรมวงศ ์

คุณหิรัญ - คุณวราภรณ์ วรหิรัญกิจ คุณวชิยั คณาธนะวทิย ์ คุณวรรณี โสภณรัตนโภคิน 

กรรมการและผูจ้ดัการ 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือ 

คุณนภาพร  ขรรคเ์พช็ร คุณธนาวฒัน์ ภูมิสิทธิกุล 

(กรรมการผูจ้ดัการ) บริษทัมินทานา 

คุณวชัรพงศ ์ ปาลกะวงศ ์ณ.อยธุยา 

(กรรมการผูจ้ดัการ) บริษทั เอก็โก เอน็จิ

เนียร่ิง แอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 

 

โรงเรียนร่วมฤดี คุณชาณุวฒัน์ สิวะโมกข ์(สุนทรฟาร์มราชา

ไข่ไก่ ) 
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คณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 

บริษทัสหประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

คุณวฒิุชยั รัตนสุมาวงศ ์บริษทั เอช

ดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

คุณอคัรเศรษฐ์  เกศรราช บริษทั นาํเชา

(ประเทศไทย) จาํกดั 

คุณอรุณศรี สรรพเพทยพ์ิศาล 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่ง

ประเทศไทย 

คุณชุลีพร ชนาวงศ ์

บริษทั เลนโซวลี  จาํกดั 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศ

ไทย 

คุณช่อทิพย ์เลิศสงวนสินชยั 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ศรีสงวนเอน็เตอร์ไพรส์ 

คณะครู และ คณะนกัเรียน 

โรงเรียน รุ่งอรุณ 

SURESH SACHI A*STAR 

GROUP  FROM SINGAPORE 

คุณวาสนา ธชทรงธรรม 

บริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) 

คุณประยกุต ์ วาณิชบดี คุณพอ่ภูวนยั  ตนัติกุล 

บริษทั ดนัลอ็ปพิลโล (ประเทศไทย) จาํกดั คุณพชัริน  ศรีสุธาพรรณ คุณกลัยาณี ครุวรรณ 

คุณวนัวสิา  คุณกิตติ คุณอาํพนชายน์ แสงไตรรัตน์นุกุล 

 

Mr.Joseph SniderThai -Chinese 

International school 

คุณจิรารัตน์  หงษย์นต ์ธนาคารไทย

พาณิชยส์นง ใหญ่ 

คุณมารีน่า คลูด้ิง องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

นพ.สุริยะ  วงศว์านวฒันา บริษทั ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ จาํกดั คุณอภิวฒัน์ สกุลศรีสัจจะ 

คุณกญัญาพร  สมาพวก Mr.Robert U.Jaermann Dream Hotel 

Bangkok 

คุณภาสธร  วพิุธานุพงษ ์

บริษทั ดูวาติก อินดสัเตรียล จาํกดั บริษทั มาวนิ พลาสติค จาํกดั คุณณภสัสรณ์  ภูวศิริวรฉตัร์ 

คุณพชัริน  ศรีสุธาพรรณ คุณกลัยาณี ครุวรรณ บริษทั แอร์ ลิควดิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

คุณประยกุต ์ วาณิชบดี คุณพอ่ภูวนยั  ตนัติกุล (ซาร์นิลลีเฮาส์) คุณอภิวฒัน์ สกุลศรีสัจจะ 

คุณสมชาย จงประสิทธ์ิ คุณนิตยา กระแสอรรถ คุณวรสาร ปิยชาติวงศ ์

บริษทั มาร์ซนั จาํกดั คณะนกัศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทุม (กลุ่ม

เกาะลนัตา) 

คุณภทัรา ศิลาอ่อน 

คุณสุภาณี  สรีธญัญรัตน์ คุณไชยยนัต ์เมธาจารุนนัท ์ บริษทั ยทุธพิทกัษรั์ฐ จาํกดั 

คุณววิฒัน์  เตชะพูลผล คุณสุรพล ปุญญาปะมยั คุณอารินทร์ อจัฉริยสุชา 

คุณประทิน วรุิห์จรรยา คุณอนนัต ์พูลสวสัด์ิ คุณสุดธิดา รัตนรักษ ์

คุณองคอ์ร เลอลภ คุณรุทร นพคุณ Mr.James Lawden 

ผูป้กครองเด็กชุมชนโมราวรรณ นย.จิรเทพ  ฤทธิเดช คุณชนิสา  รัตนาพต 

พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ คุณสุวนีย ์ อุดมลาภสกุล คุณทศันา อุทิศกุล 

คุณดรุณี  วยากรณ์วจิิตร ซิสเตอร์ดารณี ฯพณฯเตช  บุนนาค 

คุณราชนั   ศรีสกุลชวาลา คุณนนัทณชั  เกียรติมณีศรี ทพ.หญิงวรรณี  ประณีตพงษ ์

คุณสุวทิย ์ ล้ิมวฒันะกูร คุณพิเชฐ ศกัด์ิพิทกัษส์กุล Vasaporn Jeansad 

พนกังาน บ.รีท-ไรท ์(ไทยแลนด)์ จก. คุณกญัจนา  วรพิทกัษานนท ์ คุณสุนนัท ์ สุวรรณนภาศรี 

คุณขนิษญศ์รี  อุตมงั คุณจิราภรณ์  เลาหะรัตนะวบุิลย ์ คุณสมสิน วริณะ 

คุณกิมกุง แซ่ตึง คุณอรุณี  มุมานะจิตต ์ คุณวรนุช วไิลเลิศพงศศ์กัด์ิ 
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Kate Tomas คุณเฉลิมชล  แอมแสง Mr.Normar & Ms.Sirirat Carney 

คุณบรรเทิง ศิริพรพิทกัษ ์ บ.ครัสตลั ซิมโฟน่ี จาํกดั บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

กรมการปกครอง คุณก่ิงกาญจน์ – คุณอารักษพ์ุทธนนัท ์

บจก.ปรินดา (มหาชน) 

Michael Goh 

คุณศิริวรรณ ยมะคุปต ์ วนิยั-อรพินท ์ เจริญรัชต ์ กองทุนรากแกว้แห่งชีวิต 

คณะนิสิต MBA YOUNG EXECUTIVE 8 ด.ช.ราชินทร์  ศรีสกุลชวาลา คุณวโิรจน์-ทองดี องัคณากุล 

คุณณฐัพล โกศลวมิลกิจ บริษทั คราวน์  เซรามิคส์ จาํกดั บริษทั อเมริกนั เอก็เพรส(ไทย) จาํกดั 

พระครูวบูิลสมุทรวฒัน์ 

เจา้อาวาสวดัมหาวงษ ์

คุณปัญญา  ชินวาณิชย ์ คุณอดิศร  ตนัติอนนัต ์

อาคารอบัดุลราฮิมเพลส, อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร์ บริษทั อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็ตเวร์ิค จาํกดั 

คุณจุง้ฮอ้-คุณคาลั้ง แซ่เตีย อาคารจีซีเอฟ คุณนิตยา  ยนืยงวศิน 

คุณเรวดี  ไชยวฒิุกรณ์วานิช/Mrs.Kanjana 

Olsson 

Kanita Boonyapredee Wichest and Somporn  Boonyapredee 

คุณกนัยารัตน์ สกุลพานิช บริษทั ถ่ายสะดวก จาํกดั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

Mr.Howard Misle คุณสมทรง อานนทว์ฒันา บริษทั ยานยนตส์แควร์ จาํกดั 

Mr.Roy Ferrari คุณสายพิณ  นาํเบญจพล คุณสินชยั โสภณปาล 

คุณยอดยิง่  เอ้ือวฒันสกุล ศาสตราจารย ์น.สพ.เตียง ตนัสงวน บริษทั บี วนั คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 

Diethem Travel (Thailand) Ltd. คุณบุศรินทร์  อินทรรัตน์ คุณลคัคเจษฎ์ รัตนแสงศรี 

คุณลกัษณ์  ผอ่นผนั คุณกิตติวรรณ  นนัทาภิวฒัน์ คุณธีระพงษ ์ ทกัษะวณิชชา 

คุณวชิยั-คุณแสงโสม ร้ิวตระกูล นกัศึกษาและอาจารย ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

บริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จาํกดั 

คุณชนิสา  รัตนาพต คุณปลิว  มงักรกนก คุณกมล ศุภววิฒัน์ 

คุณประยรู เลิศสงวนสินชยั คุณวจิิตร อวรุิทธ์ิ คุณวรัิช  วงษว์ไิลวารินทร์ 

คุณลีนา  เมทีดล คุณวบูิลย ์  ตวงสิทธิสมบติั คุณวนัฉตัร ลกัษณะสุต 

คุณสมปรารถนา  ณ ลาํพนู มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพฒันา คุณกณันิกา ทองอุปการ 

ชมรมธารนํ้าใจ คน พม. คุณนรมน ฉตัราภรณ์ ดร.บุญศรี วงัมณีรัตน์ และครอบครัว 

คุณลีนวฒัน์  เช้ือรัตนพงษ ์ บริษทั ซมัมิท โอโต บอดี อินดสัตรี จาํกดั คุณนนัทน์ภสั  สุวทิยาวฒัน์ 

บริษทั สตาริโอ โปรดกัชัน่ จาํกดั คุณวรัิตน์  เศรษฐสมภพ บริษทั พาโตเคมีอุตสาหกรรมจาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษทั เอสซีจี ซิเมนต ์จาํกดั คุณวรจรรย ์โลจายะ 

บริษทั เอซิสโปรเฟสชัน่นลัเซ็น

เตอร์ จาํกดั 

คุณพิชิต นาคะยนืยงสุข 

บริษทั ไอ.พี เทรดด้ิง จาํกดั 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอร์

เรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ จาํกดั คุณศรีสง่า โล่ชนะจิต คุณวนัชยั ภริตานนท ์

คุณทศันา มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ ์ คุณสมพงษ ์ เผชิญโชค 

คุณวรนนัท ์ ชิงกาล่า JAMROON SALARAK บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

คุณบดินทร์ พญาพรหม คุณประทีป ย ัง่ยนื คุณสุดา เดชะประจกัษจิ์ต 
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คุณประพิศ ตนัติสิระ บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) การประปานครหลวง 

คุณไพรัช  บูรณพฒันสิริ NARESH AGARWAL คุณลลิตา ศรีละวตั 

คุณวริพงษ ์สวนศิลป์พงษ ์

บริษทั เพน็ เค อินเตอร์เทรดด้ิง จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.อีส

เทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

คุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ คุณศิริ เลิศจิตรโสภณ คุณพฒัน์ ชวลิตากลุ 

คุณจงรักษ ์ศิวะโกศิษฐ ์- ด.ช.กิตติ

ศกัด์ิ ศิวะโกศิษฐ์ 

คุณปิยะภทัชร์ จนันนัทิพฒัน์ ครอบครัว เอ่ียมศรีวรรณ และคณะผูร่้วม 

พระธรรมวทิย ์ฐานธมฺโม (สุนทรชยั) คุณศุภกิตต์ิ  ลีลากิจทรัพย ์ คุณยทุธ  ยงยทุธชยักุล 

คุณนครินทร์  อศัดรไพรศานต์ิ คุณวนิิตา  ศรสงคราม คุณอารีรัตน์  หอมเอนก 

คุณสิทธิ  ศิริจรรยากุล บริษทั เอก็แซ็กท ์ จาํกดั Key Hickey 

MARUBENI-ITOCHU STEEL PTE LTD., บริษทั พลมิตร จาํกดั Mr.Michael Gallagher 

บริษทั สมโพธ์ิ เจแปน ประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั สแกนคอร์ป จาํกดั บริษทั ไทยอาซาฮี เคมีภณัฑ ์จาํกดั 

Marubeni Protechs Corporation คุณสมนึก แตพ้านิช บริษทั ภูมิศิริวศิวกรรม จาํกดั 

คุณวนัชยั ภริตานนท ์ บริษทั ฟาร์มโชคชยั จาํกดั คุณพิศสุดา  แสงอุดม 

มหาวทิยาลยัศิลปากร คุณกอบบุญ บุญวกิรม ธนาคารออมสิน 

คุณสุณิสา  สมประสงค ์ คุณชูเกียรติ จูมทอง คุณบารมี  แสงฉาย 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นํ้าตาล

ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจ

เมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

คุณนุชจรินทร์  เกรียงโรจน์กุล 

และคุณดีเร็ค  ฮิวสัน 

คุณนีดา  ทรัพยป์ระดิษฐ์ คุณสมชยั  งามโพธ์ิศรี คุณบุญศรี  วงัมณีรัตน์ 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานดบัเบิ้ลเอ การบญัชีและภาษี

อากร 

คุณปราณี  จารีวุฒิชยั 

บริษทัไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

ANJNA  KAUR บริษทั กิตติชยัขา้วทอง จาํกดั คุณสุวรรณ  แช่มชูกล่ิน 

บริษทั บ๊ิกบลู โปรดกัชัน่ จาํกดั คุณอรรถพร - คุณประไพ อาจเอ้ือ โรงแรมแกรนดมิ์ลเลเน่ียมสุขมุวทิ 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) บริษทัไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) TTC Hotel collection Co.,Ltd 

Shu-Min Huang Ming-Yu Tsai Yi-Yun Tsai 

คุณนพวรรณ  แจ่มจนัทร์ คุณวชิยั คณาธนะวทิย ์ Fracarro Radiondustrie 

Zampol Luana Toronto Mario Zucco Stefano 

Candeago Giuseppe Maroet Ernesto Aquila Corde Armoniche  S.r.I. 

Medico Giancarlo Cortese Marino e Eleonora Costanti Silvia e Franceschi Bruna 

Crestani Vilmer e Rodighiero Anna Costantini Silvia e Franceschi Tirabeni Ermens 

P.F.Calivi Pozza Armando e Comper 

Franca 

Casarin Laura e Rebeschini Andrea Cianfrone Antonio Roberto e Caterina 

Tirabeni Wanda Perotto Wanda Scopel Luisa 

Barp Paolo Serafini Mario Cadore Rina 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

GRAFEMA s.a.s.di Riggi Cortese Marino e Eleonora Chemello Davide e Da Rif  Lucia 

Cocca Rosa Lusa Rosa Tigo Luciana 

Fant Mario e Rossa Ornella Colferai Ennio Luciani Maria Gabriella 

Biesuz Aurora Urpi Pietro Rizzotti Barbara 

Raffaella Padovani Giovanna e Maria Spelanzon Anna Maria Gatti Faccio Luciano e Bolzan lvana 

Pison Remigio Quinz Laura Balleggi Macro e Sitta Franca 

Pozzobon Renato Cisco Roberto Dorz Manuela 

Tinagre Amabile ( Plera) Dameini Riccardo Franzolini Beatrice e Gamba Sabina 

Peratoner Cristina Pellegrinotti Simone  e Fagherazzi 

Vincenza 

Franca Prest Antonio 

Busin Carla Matiotti Vilma Manzo Giovanni 

Fracarro Radiondustrie Battiston Sara ,Giorgia e Walter Divide e Poggiato Carla 

Garbin Florenza e Martin Orlando Alessandra,Elisa e Chiara Sacchet Antonella 

Dell’Osta Mara Dalvit Maurizio Istituto Tecnico Commerciale 

Mores  Annamaria Dander Marilena Salvadori Giuseppina 

Carlin Cassagrande Maria Aldina Tinagre Amabile (Piera) De Macro Fabio 

Basso Luisa Gaz  Denise Castelli  Lidia 

Straga Maria Mariella Botta Emillio e Mila Monica De Toni Giovanni e Mariateresa 

Communita Montana dell” Alpago Zandonella Maiucco Francesco S.I.U.L.P.-Sindacato di Polizia D’Arsie 

Emesto 

Maria Aldina De Col Anna Zandonella Danilo 

De Lorenzo Toscani  Vltma Casarotti Licia Bogo Andrea 

Bona Ugo Gazzi Renzo  e  De Nard Luciana Da Pra  Angelo E Faggiani Rita 

Offredi  Antonio di Offredl Danilo 

Inplanti Eletril 

De Vecchi Gianluigi e Bristot Donatella Da Rin Bettina Eugenio e Soravia Daniela 

Mons.Biagio  Notarangelo Giuseppina  Attanasio Sergio and Luciana Caioli 

Alba Livi Angelini Verdirame Nadia Valaentini 

Dr.Vencenso Conso Maria Franco Saraceno N.D.Francesca Galli 

Mr.and Mrs.Fimiani Pantalone & Family Dr.Livio Porta 

Pina Valente Fabiano Nicola Avitabile Dr.Rosario Farm 

Dr.Albino Gorini Mrs.Loredana and Andrea Pagliaroli Professoressa Filomena Castellluzzo 

Alfredo,Gabriele and Biagio Renzulli Professoressa Chiara Priore Angelo Guerra and Rosa Rinaldi 

Dr.Garbuio Roberto Bassanello and salamon Argenta Antonio 

Raccanello Antoietta Maschio Giuseppina Marangon 

Garbuio Carlo Stramare Ermanno Mr.Gualtiero Coppe 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

Barp Giuseppina Speranza Paolo Renon Pio e Norvilla 

Pini Antonio Drei Gian Nicola Dal Borgo Armando 

Pedrini Federica Balestra Patrizia Da deppo Leandro 

Tatonetti Fabio Magnino Marcella Viel Iginio 

Corte Metto Grazia Fusco Antonio Carnielli Renzo e Favaro Rosamilli 

Spadaro Concetta Lacedelli Walter Capraro Daniela 

De Bona Giancarlo Sponton Porcaro Gabriella Trinca Luciano 

Andrea Da Pian & C.sas Codemo Zancaner Altea Lovato Alberto 

Damerini Riccardo, Alessandra, Elisa e 

Chiara 

De Lorenzo Angelina e Della Bona 

Ettore 

Cianfrone Antonio Roberta e Caterina 

Marchioni Marilena Mattiuzzi Rita De Lorenzo Giuliana 

Sacchet Antonella Tronto Mario Fant Mario e Rossa Ornella 

Buzzatti Dalle Mule Annalisa Dalus Marina Belli Rosina e Marcolina Umberto 

De Zanet Remigio Constantini Cristina Tirabeni Ermens 

Prest Antonio Dall’Asta Anita Pol Fiorella 

Sacchet Miranda Triches Stefano Genuin Maria Pia 

Comune di Agordo Soppelsa Giovanni Rizzon Bruno 

Moritsch Mariano Bianchi Marta Battiston Sara, Giorgia e Walter 

Da Ros Elena Servizio Educativo De Bernardo Giovanni 

Aquila Corde Armoniche S.r.I. Cortina Serena Falier Bruno e Marina 

Delfauro Pierina Comunit Montana dell’Alpago Gatti Davide e Poggiato Carla 

Bozzon Dina Da Canal Patrizia e Tatonetti Fabio Toigo Luciana 

Maoret Ernesto Rech Loredana Busin Carla 

Padovani Giovanna e Maria Cortese Marino e Eleonora Spelanza Anna Maria 

S.I.U.L.P. Sindacato di Polizia D’Arsi Ernesto Garna Dora e Bellenzier Gian Maria 

Serafini Mario Offredi Ofsolar SrI De Min Diana 

De Cet Romeo Continella Giuseppe วดัหนามแดง 

วดัแกว้พิทกัษเ์จริญธรรม โรงเรียนพระกุมารเยซูวทิยา นมัเบอร์วนั อพาร์ทเมน้ท ์

เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย สาํนกังานนิติบุคคล อาคารบา้นฝันคอนโด

วลิล ์
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สาํราญฟิชช่ิงปาร์ค หา้งทองสวนหลวง โรงพยาบาล โรงงานยาสูบ 

บริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทร์วโิรฒ 

มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร Taylor Ayers 

คุณธเนศ แก่นสุข คุณปาริชาติ บุญเตม็ (ปุ๊ก) Penny Tang Myey 

คุณกณิกนนัต ์สุวรรณสิทธ์ิ (เมย)์ คุณภาวณีิ อมรกวนิโชติกุล (หลี คุณขวญัตา แทนสา (ปู) 

คุณพิชารัจน์ ม่วงศิริ (บี) คุณสวลี ชมพูทิพย ์(โอด๊) คุณอติกานต ์วสุนธรารักษ ์(ปุ้ย) 

คุณสุชรินทร์ พีรยานนัท ์(ฝน) คุณนาถฤดี น่วมอุดม คุณแพรวพรรณ พรรณีสะอาด(แพรว) 

คุณเจะ๊รุสมีนี สะแลแม (โรส) คุณพสัลินดา เจะ๊ดาโอะ๊ (ดา) คุณสุวมิล คาํนอ้ย (ออ้) 

คุณศิรนนัท ์วลิามาศ (เต๋า) คุณเปรมทิพย ์มีเช้ือ (มุย้) คุณยวุรินทร เขม็ทอง (นทั) 

คุณศิริรัตน์ ชาญครองโพ(หยอ่ง) คุณญาดา พิพฒันวรคุณ คุณวชัรา  บุญมี (เจน) 

คุณอุรารัตน์  ทอกไข (กุ๊ก) คุณศศิวรรณ วณัณพันัธ์ุ คุณพิกุล บุญครอง 

Minke Dokter คุณอ๋อย คริสต้ี Mr.Weiwei Chen 

Stephan Meder Natasha Cheung Paige Singleton 

Bethany Marie Naces Thyra Steffany Ebarle Robert Scott McGuigan 

คุณศรินยา ผลอาจ (จิม) Kelly Phelan Kelly C. Lane 

Miss Jranyaporn Uvimolchai คุณคนึงนิตย ์ใหม่วงษ ์ (เหมียว) คุณสุภทัชา เวยีงนาค (นุก) 

ซีสเตอร์สุกญัญา คุวนิทร์พนัธ์ุ ร้านอาหารไทยกุง้หลวง USA. นอ้งดาํ ดอทคอม 

บริษทั เซฟ ที คฟั (ประเทศไทย) จาํกดั คุณนาตยา กีรติภกัดี คุณภณัทิรา มอฮามดั 

คุณสุปรีชญา  ชลเจริญ คุณภทัราพร  ชลเจริญ ร้านเทเลวชิ  สาขาตึกคอมพทัยาใต ้

คุณทิพยอ์าภา  รติสุรกานต ์ บริษทั  เวยีงชยัฮิลล ์จาํกดั คุณประสิทธ์ิ, คุณจนัทร์เพญ็ วงัไพบูลย ์

Mr.John Bueno ครอบครัว  ศศินภาสวสัด์ิ คุณธรรมสวรรค ์ จรัสวุฒิปรีดา 

คุณสุพฒัน์  ม่วงพฒัน์ Chris Rajakarier บริษทั สยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพย ์ซิกโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทั ตราลิงถือลูกทอ้ จาํกดั คุณทศันีย ์ หอกิตติกุล 

คุณสิริพร  สกุลเรืองรักษ ์ คุณธนชัชา  ศรีมาวธุ บริษทั ทิพยพ์ฒัน อาร์เขต จาํกดั 

Mr.Joseph SniderThai -Chinese 

International school 

คุณกญัญาพร สมาพวก 

คุณปิญชร จิตอุดมธรรม 

Cold Stone Creamery – 

บริษทั เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป 

คุณอรุณชยั พรธนาสวสัด์ิ บริษทั อุยเฮงเฮลทค์อลซูมเมอร์ จาํกดั คุณถนอมศกัด์ิ โควส้มบูรณ์ 

ธนาคารออมสิน  สาขาศิริราช หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินนิวส์ ไทยคมทรีบูรณ์ 

คุณปนดัดา  พฒันพิฑูรย ์ บริษทั ไทยโบโตม้หาชยั จาํกดั คุณอิสรีย ์ พิริยะเกียรติสกุล (นอ้งปิงปิง) 

คุณชุติมา โสภณศรี โรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีแพราเธอรี

แอนด์เซ็กเคินเดอร่ี 

Migmel's Family 

คุณสมชาติ  ฮกชุน คุณธนิดา ล้ิมโชสกุล 

บริษทั ฟินนัซ่าประกนัชีวิต จาํกดั 

คุณชลธิชา  ชุติจิตวทิยา 

โรงแรมบางกอกอินเตอร์ เพลส คุณอชิรา  ฉตัรดรงค ์ คุณเรวดี  รัศมิทตั 

คุณพลสิทธ์ิ  ลาภวงศเ์มธี พลอากาศเอกวรีะ ศรีประเสริฐ คุณวชิญาณี น่ิงนอ้ย 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขายอ่ยอาคารเอก็ซิม 

สถานีตาํรวจนครบาลบางพลดั คุณภาณุ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

คุณปาริชาติ  พรหมสาขา ณ สกลนคร บริษทั อินเตอร์โฮมแคร์ จาํกดั บริษทั ออฟฟิศ คลบั (ไทย) จาํกดั 

สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 

คุณเปรมยดุา เอกอมรกิติ คุณนิโลบล เจริญกุล คุณชินวร ป่ินแกว้ 

คุณปราณี ชินเมธีพทิกัษ ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ คุณปิยะนาถ ตั้งไพบูลย ์

คุณรุ่งกาํจร วรรณาไทร คุณวศิิษฐ ์เดชกาํธร คุณนิตยา วงศท์วลิาภ 

คุณวนิดา จนัทร์สง คุณวราวธุ บาํรุงพนัธ์ คุณอรรถพล คงคานาํชยั 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไพศาล คณะนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุรี 

คุณธนาบติั เพง็แจ่ม 

คุณพรปรียา  รังสิวฒันศกัด์ิ คุณวนัวสิาข ์ วงษค์งคาํ คุณป่ินพญา เครทช 

คุณสิทธิ – คุณวาสนา วงษศิ์ลป์ คุณสุพตัรา  สุ่มใจยา คุณสุนทร  ประสาททอง 

คุณปิพณ  พึ่งบุญพระ คุณขิม ปิตุจาตุรนต ์ คุณปวณีา สืบสุวงษ ์

คุณชญาภา  โชคสกุลนิมิตร คุณรักษิณาภรณ์  ส่งเสริมศาสตร์ คุณชนนิกานต ์สายบาง 

คุณสุวชิา ผลประไพ คุณกนกวรรณ ตรัสบวร คุณตวงพร อิงคกิ์ตติ 

คุณอญัชลี ทองประกอบ คุณณฐัพล วสุิทธ์ิไกรสีห์ บา้นไข่ลาซาล 

บริษทั พงษ-์ศรา ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั ร้านอาหาร เหล็กดาํ อิฐแดง คุณสหรัสส์ - รักษิญาณ์ โกษาคาร 

คุณรัศมี คงพุฒิธรรม สหกรณ์ผูเ้ล้ียงไข่ไก่แปดร้ิว จาํกดั บริษทั ซีเอน็เอฟ เทรดด้ิง จาํกดั 

บริษทั บีบี จาํกดั คุณธญัญลกัษณ์ แกว้เหล่ียม คุณกนกรัศม์ิ คาํปัน 

คุณขจร ผอ่งบุรุษ พลโทธรากร ธรรมวนิทร คุณสิทธิชยั วฒันวภิทัรเจริญ 

คุณวนัวษิา รมจนัทร์อิน น.ท.หญิง สุมาวดี ฤทธ์ิสง่า บริษทั ศรีศุภฤกษ ์อุตสาหกรรม จาํกดั 

คุณชมภูนุช สุขวรัิช คุณฐกฤต ธนภทัร์ธรรม ร.ท.วรีลกัษณ์ พึ่งเป็นสุข 

บริษทั ธนางกรู การพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

ครอบครัวอ่อนรักษา คุณกวสิรา เกตุแกว้ 

คุณจิราพร คนฉลาด คุณสุพตัรา ประคองวงษ ์ บริษทั นูบูน จาํกดั 

คุณประสิทธ์ิ พิมพโ์คตร พ.จ.อ.รุจิภาส บุญยิง่และครอบครัว คุณธญัรดา ทองทว ี

คุณณชัชา สิทธ์ิเหล่าถาวร คุณอริสา มุนีสินชยั คุณอาชวพ์งศ ์จิตราพิเนต 

คุณประวชิญา หาเรือนมิตร คุณกาํธร ฤกษศุ์ภพร ดร.ชยัศกัด์ิ ศรีเศรษฐนิล 

คุณธนิดา วเิชียรรัตน์ คุณสุภาพร สุขโชติ คุณประภสัสร ปัญญาภิรมย ์

ร.ต.ประโมทย ์สิงห์โตทอง บริษทั แฮมเน็ตสไตล ์แฟชัน่ จาํกดั คุณอนนัต ์ธีระชาติ 

คุณชุติมา เอกอจัฉริยา คุณอาทร โกมลพนัธ์พร พระครูอมรวชิรธรรม 

คุณปุณยวจัน์ อสีติสิน คุณศุภกร ชฏัไพศาล คุณนุชนารถ ทิมเสถียร 

คุณศศิพา เสวตรวทิย ์ คุณรุจิสา เพช็รจรูญ บริษทั วนิทค์อม เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

คุณสาโรจน์ สุภาพยาม คุณบรรลือศกัร โสรัจจกิจ คุณบงัอร ธนากรนิธิกุล 

คุณอารยา อรุณานนทช์ยั คุณพรเนตร พรประภา คุณพฤทธิพงศ ์ฉนัทไกรวฒัน์ 
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ดร.ไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย ์ คุณบณัฑิต พิชยักุล คุณนิทศัน์ นวชาตโฆษิต 

คุณอลิสา ทิวาวรรณวงศ ์ คุณวาสนา โชติวรรณ คุณยวุดี สันทนั และครอบครัว 

คุณชูชาติ - คุณจีรพร อ่อนเจริญ คุณสุนทร ศรีวารีรัตน์ คุณประดิษฐ ์เลิศรัตนานนท ์

คุณชยัสิทธ์ิ รัตนสังวาลย ์ คุณปรีชา คฤหวาณิช มหาวทิยาลยัราชภฏธนบุรี 

คุณวจิิตรา ตระกาลเถลิงศกัด์ิ คุณพิชามญชุ์ วฒิุวฒัน์ไพศาล บริษทั ออฟติมอล กรุ๊ป 

คุณศรุดา ปรีชานฤตช์ คุณเกษรฤญ แกว้กนกวจิิตร ศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ 

คุณยทุธภูมิ เจริญสุข คุณสัมฤทธ์ิ เรืองวฒันาภรณ์ คุณธญัพร วงษษ์า 

คุณประเสริฐ - คุณอนุเทพ ศรีชวาลา คุณกิตติคุณ คฤหาสน์โศภิษฐ์ คุณพฒันเศรษฐ  เขตนิมิตร 

Meegan Lenet Spector คุณดารณี  พงศป์ระพนัธ์ศิริ คุณแอน  ชยัตฤณธวชั 

คุณวรลกัษณ์  ฉตัรรัตนารักษ ์ คุณกณัสิทธ์ิ  อุเทศพรรัตนกุล คุณศุกลฑิราญ ์ น่ิมดาํ 

Kevin Phol คุณพชัรินทร์  วนิิตวฒันคุณ บริษทั สยามมิชลิน (พระประแดง ) จาํกดั 

คุณพิลสิตา  ยกุตานนท ์ คุณพิชยะ เจียมเศรษฐ ์ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

บริษทั ไดมอนด ์เลเธอร์คราฟท ์จาํกดั Admissions and Financial Aid Officer คุณคชาวธุ ณฤกษ ์

ดร.เลิศลกัษณ์ บุรุษพฒัน์ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บริษทั ดีซี เพอร์เฟค จาํกดั 

คุณศรัณยา ม่วงศรเขียว คณะนิสิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ คุณณฐัพงษ ์ชยัวงษ ์

คุณสุทธิภา เรามานะชยั คุณปรียานุช  ดาํนินท ์ คุณสุมาลี ทวพีรทรัพย ์

คุณณฐัจุฑา ทวพีรทรัพย ์ คุณณฏัฐานุช เสาทองและครอบครัว คุณอนนัต ์พึงพิเชฐ 

คุณจกัรวุฒิ อมรมณีกุล คุณแสงระว ี นิรมลรัตน์ คุณสาธิดา กสิกิจวรกุล 

คุณแตงอ่อน  อุนยัปัณฑ์ คุณเกตุมณี  จนัทะเลิศ Ms.Wanlaya  Ruenbotr 

Ajchara Srichandra Lopes คุณศุภรัตน์  มณีมาศ คุณศิรินทิพ  สาตร์เพช็ร์ 

บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโตลี้ส จาํกดั 

(มหาชน) 

คุณสุกญัญา วงศว์วิฒัน์ไชยและครอบครัว คุณอาภรณ์  โพนพรัตน์ 

คุณพลอยภาวนั เบ้ียวไข่มุข CRC Sports Co.,Ltd คุณวรรณวุฒิ  สุนทรประทุม 

คุณธญัญธิ์ดี  วาณิชเจริญวงษ ์ สถาบนัวจิยัการเรียนรู้ น.ส.พรธิดา กล่อมกลํ่านุ่ม 

สาํนกัพิมพ ์writer book คุณสุรี คิทเล่อร์ คุณนิทศัน์ ยงคส์งวนชยั 

คุณอญัชนา สักลอ คุณสรรเพชร วอ่งรักษก์าร คุณพิชชาภสัร์ บวรรัตนเศรษฐ ์

คุณชุติกาญจน์  นิยะบุญ Bain & Company คุณณิชยา สืบสุข 

คุณสุรียพ์ร เสรียรั์ตนชยัพร คุณณชัชารีย ์ไกรวฒันภิรมยแ์ละเพื่อนๆ คุณมณัฑนา ตั้งธนะวฒัน์ 

คุณธญัชนก ศรีประภา สุมาลี ตนัตาศนี คุณกาญจนา มนัตราภรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานถุงเทา้ไทย จาํกดั คุณวอิร สวสัดิแกว้ คุณวชิยั และคุณเอ้ือมพร เฮงตระกูล 

คุณนิภาพร  ป่ินวนันา คุณวชิา สินอุดม คุณพิช�ุตม ์ ตะติโชติพนัธ์ุ 

คุณประเวทย ์สุทธิไชยากุล คุณพิมพล์ภสั  ศรีปัญญา คุณอนุรุธ วอ่งวานิช 

บริษทั Grant Tharnton จาํกดั คุณอติคุณ ตนัตระกูล DIVANA NUTURE SPA 

คุณสมบติั ลดักระทุ่ม Akzo Nobel Paints ( Thailand) Ltd. ธีรพฒัน์  เลิศผดุงธรรม 

เอน็ เค โดนทั คุณสิรีธร  กา้นขนุทด คุณวลัลี  สีหาบุตร 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณเซน ลาสันเทียะ คุณศศินนท ์ โอฬารเจริญพงษ ์ คุณปณิดา ยงพานิชกุล 

Mr.Udom Prepraemvatana บริษทั วเีอม็แวร์ (ประเทศไทย) จาํกดั คุณศรีวรรณ แสงศรี 

คุณมนูพร ณเดชอนนัท ์ คุณนวพร  แกว้เปีย บริษทั เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จาํกดั 

คุณประภาพร  หงส์วไิล คุณวชิยั  กิจเลิศไพโรจน์ น.ส.นรมน คาํตนั 

คุณทวติรา พนัธ์ุจินดา คุณสุธินี ลีวงศว์รกุล คุณสายยนัต ์เพชรดอน 

คุณมิตร อุ่นใจ คุณเบญจา  สามเสน คุณเพญ็พิชชา  ฤทธ์ิ 

คุณรุ่งฟ้า เจริญสุข คุณเฉลิมขวญั พิพฒัน์เจริญวงศ ์ Modern International School Bangkok 

คุณธรรมรัตน์-คุณปิยะรัตน์ พึ่งบุญ คุณจนัทนา จิตสุธีศิริ คุณจุฑาทิพย ์จิระมานะพนัธ์ 

คุณอาภาพร จิรายุดุลย ์ คุณแววปราชญ ์ อุลิศ คุณกลัยาภรณ์  แตป้ระทานพร 

คุณธารา เอเดรียน นานา คุณทิพยอ์าภา รติสุรกานต ์ คุณอาลิสา แทรกสุข 

คุณวริิยภาพ ศรีฟ้า คุณคทัดีนา  โชคพิชิตชยั คุณคุนทัธ์ชยาค ์ทิพกาชยะกูร 

คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ ์ คุณวภิาทิพย ์ พิมพศ์กัด์ิ คุณสา ไซเอด็ 

Givaudan (Thailand) Ltd. ดร.สุรีรัตน์  ประจกัษธ์รรม ภก.ชาญณรงค ์เตชะองักูร 

คุณพิชยั บูรพวงศ ์ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอบีทอย คุณทิพวรรณ สุวเิชียร 

คุณประสิทธ์ิ เจตน์ทรงธรรม คุณกลัยา บุญสนอง ดร.วรุตม ์วรรณะเอ่ียมพิกุล 

คุณสุวะรีย ์ดาํเนินวฒิุและครอบครัว คุณธีราทร  นิธิจินดาโชติ มูลนิธิธรรมมาภิรักษ ์

ส.สุวรรณจนัทรา และคณะศิษย ์ คุณพิชามญชุ์  เลิศไตรรักษ ์ คุณจาํเนียร คะสุวรรณ 

กลุ่มบริษทัภิรัชบุรี คุณวราทิพย ์เพช็รรัตน์ คุณมาทิลดา้ ดริกซ่ี เทรซ่ี 

คุณวชิิต สุรดินทร์กูล คุณนลินี  วชิรานุกูล คุณนิตยา สุขเกษม 

คุณรัชนี สมุทรัตน์ และครอบครัว คุณปณิธาน  กุหลาบ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธาํรงนวกิจ 

คุณเกษราภรณ์  ซาลิซ (คุณแอน สสจ.) คุณนารี  ไชยรัตนตรัย ชาญศกัด์ิ  ธรรมสมบติัดี 

บริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จาํกดั (มหาชน) คุณนนัทวรรณ รังสิโรดมโ์กมล คุณณฐักมล  ชุติพนัธ์เจริญ 

คุณดรุณี  ดิษฐสู์งเนิน คุณสิริพร  ชะเอมทอง บริษทั ศ.รัตนาพลาสติก จาํกดั 

บริษทั เอชเอม็.โคลส (ประเทศไทย) จาํกดั คุณนิธิวชั  ฉตัรมงคลชาติ คุณพิชุดา  คนิตานนท ์

คุณสุกญัญา  เปียผึ้ง บริษทั ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จาํกดั คุณสุภทัร  จนัทร์เพญ็ 

พระไกรดา  ศรีแสงทอง คุณสุนทรียา  ช่างถ่าย คุณงามพิศม ์เติมศิริกุล 

คุณณฐัมา  ภูทวี คุณกรรณิการ์  นนทอุดม คุณเจษฎาภรณ์  บุญจนัทร์ 

บริษทั บุญเอน็จิเนียร่ิงพาร์ทส์ จาํกดั บริษทั เจริญชยัหมอ้แปลงไฟฟ้า จาํกดั คุณมณิสรา  ดาวเชิญ 

อ.ตวงพร  ทิพยจ์อ้ย คุณไมเคิล ทอดด ์วอร์เนอร์ คุณอจัฉรา และคุณอญัธิกา จิตรธรรม 

บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) คุณจิรวฒัน์  ปรีชาศิริรัตนา บริษทั เค แอนด ์เค ยไูนเตด็ จาํกดั 

วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล คุณมาลินี  อุดมแสงเพช็ร บริษทั ไทยสตีล อิมปอร์ต จาํกดั 

บริษทั พระประแดงเวชการ จาํกดั บริษทั ไทยพฒันาครุภณัฑ ์จาํกดั บริษทั เหรียญทองการพิมพ ์(กิมไป๊) จาํกดั 

บริษทั ดาสโก ้จาํกดั คุณกิตติ  คูพฤกษาพนัธ์ คุณจุลเทพ  ศุภทววีุฒิ 

คุณเยาวภานี  จินดาเวช มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร

เหนือ 

บริษทั สตรองครอป จาํกดั 
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มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภาภาชาดไทย คุณแป๋ม คุณอมร ดาวเชิญ 

คุณณรงค ์ จุนเจือศุภฤกษ ์ บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จาํกดั 

(สาํนกังานใหญ่) 

บริษทั ลอแยล คอนแทค็ท ์จาํกดั 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ คุณนิภาพร  เกียรติสินทรัพย ์ คุณศุลีพร  หิมะทองคาํ 

คุณอรณฐั  มงัคโลปกรณ์ คุณกรองสิริ - คุณปวณ์ีบูล  บูรณเวช บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

พญ.นิรมล  ตนัเตม็ทรัพย ์ คุณสพชัญน์นทน์  รัชตวทิยกุล คุณชูชยั  รัชตวทิยกุล 

คุณพิศิษฐ ์ วฒันหงษศิ์ริ (บอม) คุณพิศิษฐ ์ วฒันหงษศิ์ริ (บอม) คุณปาณิสรา  อ่องสวา่ง 

คุณเจริญผล  พนัธ์สาย คุณนุชจรีย ์ ไข่กระโทก บริษทั สยาม เอม็ แอนด ์บี พบัลิชช่ิง จาํกดั 

คุณมงคล เทียนประสาท คุณเบญจพร พงษป์ระยรู คุณอซีช  ปานเดย ์

คุณธนดล  ฝังรักษ ์ บริษทั แปลนครีเอชัน่ส์ จาํกดั คุณวรวทิย-์คุณถาวร อาํนวยรักษส์กุล 

คุณดิเรก  จีนอ่ิม คุณสิริกร  พรหมบุตร คุณศราวุฒิ  ผดุงบุตร 

คุณบวรเดช  โกมลวาจ คุณสุขชยั  อศัวประพล คุณพิทกัษ ์มนตราประสิทธ์ิ 

คณะนกัศึกษาทุนมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั Mr.Joseph Snider คุณจารุนีย ์ ทรัพยอ์ดิศร 

คุณวราภรณ์  วงษถ์าวรชาติ St.Andrews International School-

Sukhumvit Campus 

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ จาํกดั 

บริษทั ฮานา เซมิคอนดกัเตอร์ (อยธุยา) จาํกดั คุณสุพตัรา  เดชฤดี คุณพทัธนนัท ์ ววิฒัน์วทิยา 

The Netjes Family Mr.Jerry Yiu ( CEO) คุณยวุดี  รุ่งบวรวงศ ์(กรรมการบริหาร) 

คุณกานต ์ ปานเปลวทอง คุณดนุนนัท ์คุรุรังสรรค ์ บริษทั แดร่ีพลสั จาํกดั 

มูลนิธิกสิกรไทย มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต เครือข่ายเยาวชนสนองคุณแผน่ดิน 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

Pub Thai @Bristol นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มศว.ปี3 

คณะศึกษาศาสตร์ สาขากาประถมศึกษา 

คุณศุภชยั นีสูงเนินและเพื่อนๆ 

ชมรมดว้ยรักจากใจถวายแด่พอ่หลวง นิสิตมศว.ปี3 สาขาชีววทิยา คณะ

วทิยาศาสตร์ 

คุณภนิชษากุญ  หอมมณีและเพื่อนๆ 

คุณพจณี  แซทเทอล่ี คุณจุฑารัตน์  สัตยพานิชกุล คุณศาสตราวธุ  ทาสะโก 

คุณวรรณา  ติรไพรวงศ ์ นิสิตมศว.คณะวทิยาศาสตร์ นิสิตมศว. ปี 3 สาขาการประถมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 

โรงแรมเดอะคลัเลอร์ลิฟวิง่ นิสิตมศว.สาขาภาษาเพื่ออาชีพ 

กลุ่ม 9 กระโดด 

Oravimon 

Betty Ebeling&Loren Sirl Alisara Edens คุณวชัรพงศ-์คุณเพญ็ศิริ ถวลิหวงัโชคสิริ 

คุณนุชสุรา  เลิศพงษไ์ทย นิสิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ประสานมิตร สาขาคหกรรมศาสตร์ 

กลุ่ม Space 

นายอารยะ  เธียรวรกิจ 

ผศ.นพ.วาทิต  วฒันศพัท ์ ทญ.สุดา รัตนเมธานนท ์ คุณสมชาย-คุณศิริลกัษณ์ บุญมาและ

ครอบครัว 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณเอมอร  ศรีเผอืก คุณวริฐา บวัจนัทร์ นิสิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

องครักษ ์กลุ่มคนดีของเธอ 

คุณวรวรรณ อษัฎาธรและครอบครัว คุณอุบลรัตน์  มหรรชกุล คุณพูศกัด์ิ  หิรัณยตระกูล 

คุณดาํรงพนัธ์  บุญมา ชมรมธรรมะในสวนเบญจสิริ คุณกาญจนา  ธรรมโชโตและเพื่อนๆ 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีนิธ ออโต ้สปอร์ต คุณมานิตย ์ ศิริบุตร James Tek Tan 

คุณพิมพน์ารา  พฒันโชติวาณิช นกัเรียน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

สมุทรปราการ 

คุณสุนิดา  จงนรังสิน 

คุณวฒันา  อุ่นใจ คุณปารดา  อินทรประชา คุณเฟ่ืองเพชร  จึงนิพนธ์สกุล 

คุณเรวดี  ชาญสาคร Ms.Nan Ni Ni Win บริษทั บ๊ิกซี จมัโบ ้สาํโรง 2 

คุณนิรัต  วงษค์นดี คุณสุปราณี  โรจนศกัด์ิโสธร กลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรกฎหมาย

ปกครองท่ีรับรองโดยก.ศ.ป.รุ่นท่ีเจด็ 

ด.ช.พชัรพงศ ์ บรรพนัธ์ุ คุณสุกญัญา  บุญศิริ มูลนิธิสร้างเสริมไทย 

คุณจิราวดี  ปรางศรี คุณอรัญญา  สินสุขเพิ่มพูน ณกนกพรรณ  สุขประเสริฐ 

คุณรววีรรณ  กวา้งกลาง คุณศุภโชค  ศิริเลิศไชยยนัต ์ คุณอิสรีย ์ ประยูรหาญ 

คุณสุธิชยั  ชุติเสมาชยั คุณศุภรา  บุญชลากุลโกศล คุณวรพล  คาํสวสัด์ิ 

คุณดลฤทยั  ศรีเจริญ โรงเรียนดวงมณี COZME BAG BY JESS 

คุณณภทัร พงษส์าํราญ คุณภทัรปภา  กุลธนาโชติวุฒิ คุณศกัด์ิณรงค ์อยูสุ่ข 

คุณปเนต  เจียมอนนัตก์ุล คุณอลีนา พึ่งสุภา คุณคมกฤษณ์ สีหาเดช 

บริษทั ทรูทชั จาํกดั คุณอลิษา ประจกัษว์รวทิย ์ คุณศุภชยั  ศรีเงิน 

สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ บมจ.พีเออี เทคนิคคอล เซอร์วสิ คุณมณัยาภา  ใจตรงกลา้ 

Mr.Rolf -Dieter Daniel, PP คุณณฐัณิชา  กอเซ็ม คุณชลการกร  อยูดี่ 

คุณศิริพรรณ อญัญโพธ์ิ ณอิสราภรณ์  โภคินโชติวนนัต ์ คุณมณฑา  จีนประดิษฐ์ 

คุณธิตินนัท ์ บุญเขียน คุณนิศารัตน์  ขมสวาท คุณนวลละออ  นอร์ดอย และ ครอบครัว 

คุณศิลิกา  มสักาตี คุณซี  พงษธ์นานิกร คุณทชัรินทร์  พงษธ์นานิกร 

คณะนกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

คุณนภสันนัท ์ศรีศุภประเสริฐ 

คุณกิตติ  วสุธาสวสัด์ิ คุณสุภชาดา  เทียบแกว้ คุณธีรพงศ ์ นิยมทอง 

บริษทั โตโยตา้เขาใหญ่ จาํกดั ทพ.ธนา  จูนะมงคล ทพ.วเิชียร  มนูรังสี 

คุณนนัทิกร ตั้งชะเอม บริษทั เอส.วาย.เทค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั คุณอรีณยดา  เจริญผล 

คุณดาวรรณ สัญญพิสิทธ์ิกุล 

คุณชมพูนุท  ลุมพลีวงษ ์ คุณขนิษฐา  สุรางคศ์รีรัฐ คุณจุมพล  เจียระพงษ ์

คุณอุไรวรรณ  ประดบัศรี คุณสิริภพ ปรีดีกุล คุณสอาด  ประสารอนุรักษ ์

คุณธญัพฒัน์  เจริญพุฒิอฐักุล คุณเจ๊ียบ คุณพิทกัษ ์

คุณวกิานดา  เวรุนตั คุณนภาพร เบญจาธิกุล คุณกรณิการ์  เรืองศรี 

คุณรติชา  นาคศิริกุล คุณธนา  ลิมปยารยะ คุณศุภธชั  ศรีณรงค ์



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณเจนิส  รัตตกุล คุณวรรณิดา  ชุ่มชอ้ย ม.ล.ชนิกา  พฒัน์พงศพ์านิช 

คุณสุดารัตน์  งามสินอุดม คุณชลธิชา  ช่ืนชวลิต คุณทีนามารี  ผลาดิกานนท ์

คุณพชัรพล  ภิภพสุขาวดี คุณเรวดี รัศมิทตั คุณบุญพร  ขลิบเพง็ 

คุณปิยะ  บูชา คุณสุดา  เชิดเกียรติกุล คุณชุติมา  ชมากานต ์

Nuttara Sriprasert คุณเสริมศกัด์ิ  วิริยะวลัย ์และ ครอบครัว คุณวชิยา  สารพฒัน์ 

คุณสิทธิสมุทร  เพง็ชยั คุณเจษฎา  พิลาทอง คุณกญัชฎานิษฐ ์พงษศิ์ลป์ 

คุณวทิยา สารพฒัน์ คุณธนกฤต  เท่ียงแท ้ คุณธนกฤต  เท่ียงแท ้

คุณสุรียพ์ร  อศัวนิลศรี คุณปกเกศ คณารักสมบติั คุณฐานวฒัน์ ธนาวรรัฐพงศ ์

คุณสิริม  ววิรรธนมาศ คุณอพชา  บุญมงคล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชวลิต  สูงใหญ่ 

มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั คุณสถิตพงษ ์ ลือเจริญ คุณสมศรี  เซ๊ียกสาด 

Ms.Catherine  O'neille คุณณฐัทว ี ตนัติวงศ ์ คุณป้าอาํภา 

คุณสุรางค ์เชอร์วูด คุณนนัทิกร  ตั้งชะเอม คุณลาวณัย ์ เศรษฐนนัท ์

คุณอุไรวรรณ มีบุญรอด คุณกรกาญจน์   ช่างเขียนดี คุณสุขมุพนัธ์  สุขชยั 

คุณวณิษฐา  แสงบุญ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา ผูว้า่การประปานครหลวง 

คุณนรินทร์  ลีกระโทก คุณกิตพิเชษฐ ์อดุลยโ์รจน์ คุณพล-คุณมล 

คุณเชาวน์ เสริฐวชิา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คุณนิติยา คงขวญัเมือง 

คุณกิตติชยั อศัวินชยัโชติ คุณสุรีย ์เบญจโอฬาร คุณพิชญาภรณ์  พุม่ไพศาลชยั 

คุณสุวมิล พุม่ไพศาลชยั นายอุดมดี ภมรสุพรวชิิต นางสาว กลัยาภสัร์ โชควงษสิ์ริ 

นายจุฬาวฒิุ คณารักษ ์ นายสุทธิพงศ ์ลาภอนนัต ์ คุณนภิสา สงวนศรีพิสุทธ์ิ 

คุณลาวลัย ์เศรษฐนนัท ์ น.ส.ดุสิตา โกละกะ นายเศกสันต์ิ ตั้นภูมี 

นายพงษศ์กัด์ิ ศรีป้อศกัด์ิ น.ส.ดวงกมล ศรีสิทธิการ คุณธนยศ  ประสานไทย 

คุณธนญัชยั  สมุหวญิ�ู คุณนิลวรรณ  ลาภเตม็เป่ียม คุณกิตติภคั  อากาศวภิาค 

คุณศรัญญา  ไพศาลวทิย ์ ผศ.ดร.ดลกณิศ  เตง็อาํนวย คุณพรภสัสร์  ศรีสุขสันต ์

คุณนภา สุขมงคล คุณปริศร์  อติเรกานนท ์ คุณทศชยั อธิศิยกุล 

คุณจิราพร  บุญยนื อธิการบดี มหาวทิยาลยัสยาม คุณนิดาวลัย ์ สีหวงษ ์

คุณศิริภรณ์ เดชกลา้ คุณรัตนา  วบูิลยว์ฒันกิจ คุณอภิสิทธ์ิ  อศัวภูริ 

คุณพนกังานฝ่ายโครงการและวศิวกรรม คุณจินตนา  ตนัเจริญ คุณสุชาติ นิยมศิริวณิช 

แพทยห์ญิงปราณี  ศิริวิริยะกุล คุณเอกภูมิ แซ่ตัน๊ คุณเรขา  วรรณาศิริพงศ ์

คุณศิริวรรณ ช่ืนบุปผา คุณพิมพฤ์ทยั   มนตพ์งศช์ยั คุณปรีชา  เป่ียมการุญรัตน์ 

คุณภูษณี  ธนะธนิต คุณสายสมร บูรณนาญาติ คุณฐนวฒัน์  สัจจาวาติชย ์

คุณรัตนา เพียขวานน คุณรังษี บูรณประภาพงศ ์ คุณอุดม รัตนะเวชสุวรรณ 

คุณณฐักิตต ์ ธนพิบูลพงศ ์ พล.อ.ต มนู  เกตุมณี คุณวสันต ์ คงบุรี 

คุณสุวารี ตั้งกิจวาระฐี คุณวโิรจน์ - คุณปราณี  พุทธิพิพฒัน์ขจร Mr.Joon Bum Ahn 

นายแพทยเ์รวตั  ชุณหสุวรรณ คุณเยาวลกัษณ์ แสงทองอร่าม Siluck Swanosat 

คุณพลัลภ สุรเจริญเวชกุล คุณสามารถ จิรพฒันกุล คุณกาํไร  วฒันโชติกร 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณคลา้ยโฉม ประเสริฐผล คุณวชัรินทร์ ศรีณิบูลย ์ คุณจุฑามาศ  นาคนํ้า 

วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม คุณพรพิสุทธ์ิ  มงคลวนิช เด็กชายจิรวฒัน์  กุศรี 

คุณสมชาย อินทรขาว ศ.ดร.ไพศิษฐ ์ พิพฒันกุล คุณพิมพป์วน์ี  ศรียากูล 

บริษทัเทพารักษเ์อน็เตอร์ไพรส์  จาํกดั คุณพิเชียร  วุฒิสถิรภิญโญ คุณสุวารี ตั้งกิจวาระฐี 

คุณปรีชา - คุณสมคิด  ป้อมเพช็ร มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย คุณบุรี หวานชิด 

คุณเอกพจน์  เพญ็ศิริสมบติั คุณจนัทพ์ฤนต ์มณีศรีขาํ ธนาคารไทยพาณิชย(์ศรีนครินทร์) 

คุณดาบชยั  ใจสู้ศึก บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและ

ผลิต จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

ดร.อณาวฒิุ ชูทรัพย ์

ผูพิ้พากษา หวัหนา้ศาล เยาวชนและครอบครัว ครอบครัวก๋อยฮะกุล และ คณะ คุณนราเดช ไชยสาร (นนท)์ 

คุณเกษรา ทรัพยเ์หลือหลาย และครอบครัว ครอบครัวกิตติศรีวรนนัท ์ คุณธนัยา สีวราภรณ์สกุล 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ศรีทองอิเลคโทรเคมีเคิ้ล คุณประภาวดี  ประสพสุขโชคมณี คุณสหพล สังขเ์มฆ 

คุณนิรชร  ชวลิต คุณรัชนู จุย้เยน็ คุณราตรี พนัธ์ศรี 

คุณสุริยา ชินวฒัน์ คุณสิริรัตน์  จุย้เยน็ คุณภทัรพรรณ์  หารบาง 

คุณฐาปกรณ์  ภูวมาส คุณเกษร  ไทยยิง่ คุณกมลนทัธ์  ประยรูเธียร 

คุณเบญจมาศ  บตัรสมบูรณ์ คุณสมศกัด์ิ จิตตภทัราภรณ์ คุณสุภาพร ทาโส 

คุณณภสันนัท ์ ศรีศุกประเสริฐ บริษทั ไทยโยโกเร จาํกดั Bounthanom  Munxayaphom 

คุณเอกลกัษณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร บริษทั โตโยตา้ บางกอก จาํกดั คุณชนินทร หมอแกว้ 

คุณปนดัดา  เพง็พนัธ์ุ Sinisa Saksarut  DONA GIFT Sinisa Saksarut 

คุณสุทธินยั  ธเนศวรกุล ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานเขตพระโขนง คุณปราณี พุทธิพิพฒัน์ขจร 

ร้านเจ่ียไทเ้ซง้ คุณสมพร  มากเปรม คุณสุธาลินี กลดัมี 

คุณสาธิตา  อคัรจรัญญา บริษทั ซีเกท เทคโนโลยี(่ประเทศไทย)จาํกดั คุณจกัรพงษ ์ กาญจนปัญญาคม 

คุณณฐัเมศร์  เรืองพิชยัพร คุณชนัยา  สีวราภรณ์สกุล คุณจตุพร  อยูนิ่ยม 

คุณศุภนิมิตร วสุิทธิพร คุณอาํนาจ ธนะทิพานนท ์ คุณศกัด์ิชาย เลาหวโิรจน์ 

คุณมนตช์ยั พิชิตพสุธาดล คุณประพิศ สุวรรณ คุณพลสวสัด์ิ ตนัติวีรกุล 

คุณอรนิษฐ ์จิรารยะพงศ ์ คุณวทิวสั พรกุล คุณวสิิทธ์ิ - อรทยั โรจน์พวงรัตน์ 

คุณชชัวาลย ์เอ้ืออารีธรรม คุณมนตช์ยั วงศส์ายสุวรรณ คุณชลิต ลิมปนะเวช 

คุณนนัทวรรณ คุณนพรุจ  งามอภิชน คุณพลภูมิ - พลภชั วงษว์ไิลวารินทร์ 

TERESA CHUMSRI MIRELES คุณเบญกูล - คุณชชัฏาวรรณ พงษพ์ูล คุณกรรษต์ะวนัท ์ เหลืองโสภากร 

คุณศิริชล  ทุ่งกลาง คุณจาํนรรจ ์ โภคาปกรณ์ คุณมธุรส ชีชา้ง 

คุณนพชัวฤนท ์ไชยรัตนติเวธ คุณประภา ทา้วดี บริษทัไทย เมททอล อิมปอร์ต 

คุณอคัราวฒิุ  อินทรพาณิชย ์ คุณหยนิชิน ยอง คุณปฏิการ  มหทัธนารักษ ์

คุณเพญ็ศิริ  สุภาพนัธ์ คุณสุพตัรา  สุทธิประภา บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เบอร์แทรมเคมิคอล(1982) จาํกดั คุณแอนโตนี ปูเลีย คุณรัตนา  อศัวประพล 

คุณพีระ - คุณสมลกัษณ์ จนัทรสติ คุณสุวฒัน์ น่ิมเสมอ คุณอภิรดี  อาํนวยพร 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณภสันภา  วชัรกิตตานนท ์ คุณไอน หนูงาม คุณมาลีนา -คุณ วมิากร ปรีดายนัต ์

บริษทั ทวอีอโตโมทีฟ จาํกดั คุณหฤทยั  ทรงวศิวะ คุณสุณิสา  สมประสงค ์

คุณชิงดวง รักษานาเวช คุณคนึงนิจ เวชไพศาลศิลป์ คุณสุรัสวดี  คว้นเครือ 

คุณธนสุรีย ์ กาญจนสาร คุณอารี ภคัพงษพ์นัธ์ุชยั คุณพจนีย ์ภคัพงษพ์นัธ์ุชยั 

คุณวนัทนา สุขเพียบพร้อม และ ครอบครัว คุณกุลวดี  พูนวฒิกุล คุณขวญัใจ เกตุงาม 

คุณณหทยั ยงคส์งวนชยั คุณวรพรรณ เตรณานนท ์ คุณชณิกา  เทศดนตรี 

สมาคมแม่บา้นมหาดไทย คุณมะลิวรรณ ตั้งเด่นไชย คุณบุญไทย ตั้งเด่นไชย 

บริษทั สยามราชธานี จาํกดั (มหาชน) คุณเพญ็นิภา ทพัพะรังสี 

(คุณโสภิตนภา ชุ่มภาณี) 

รายการวนัดีดีกบัเจ๊ียบออ้ม 

คุณรววิรรณ โฮริโนอุชิ คุณสุระ คณิตทวกีุล คุณบุศรา จาํเป็น 

สิบเอก นิพนธ์ วรีะธรรมานนท ์ คุณณฐัวุฒิ  วรรณรัตน์ คุณโอภาส  พิมลวชิยากิจ 

คุณกฤตนฐ ลิมวณิชยรุ่์งเรือง คุณจิตติ ทงัสุบุตร คุณวยีนิีช ศรีคาํ 

คุณเกริกบดินทร์ สมศิริวฒันา คุณธีรวฒัน์  ธญัลกัษณ์ภาคย ์ คุณชาญวทิย ์พูนวุฒิกุล  และ ครอบครัว 

คุณศรินรัตน์  อคัรวชิยัธรรม คุณนพชยั -คุณสุภาวดี  โชคธีรสวสัด์ิ คุณณฏัฐณิศา เศลารมย ์

คุณรุจิภา  เศลารมย ์ คุณณรงค ์ จุนเจือศุภฤกษ ์ ด.ช.ชินนเรศวร์  เครือมี 

คุณประดิษฐ ์ มณีรัตนตระกูล คุณอรุณี มหธร คุณแสงชยั  พงษข์จรกิจการ 

คุณภทัราภรณ์  โรจนานนท ์ ลาวลัยฉ์ว ี กงัสนานนท ์ สุชาดา  ลีลาศเจริญ 

คุณทิพยว์รรณ  ประสพสุข คุณพนัตรี  ไกรสรรณ์ คุณกมัปนาถ  แยม้วมิล 

คุณอภิวฒัน์ โตกฤษณะ คุณทองจนัทร์ จุลเสน ณฎัฐนิชา  ด่านสสมาโนช 

คุณรัชดา  ชาญสาคร คุณเพญ็ชนก  วชิชุเสวต คุณชฎารัตน์  ศิริสมพร 

คุณสาธิต เช่ียนมัน่ อาจารยป์องทิพย ์ เทพอารีย ์ MR.TREVOR MAY 

MR.KILLIAN DONOGHUE คุณปราโมทย ์ ธีรกุล คุณชาญวทิย ์ จนัทวร 

คุณสิทธ์ิ  ตนัติพิสิฐกุล คุณอรุณรัศมี  ไชยวงศว์ลิาน คุณสุวพิชญ ์วงศอ์ภิฤทธ์ิ 

คุณชยัณรงค ์ พงศศ์ศิธร คุณสิริยากร พุกกาเวส คุณมณทิชา สารภิรมย ์

คุณอิสราภรณ์  เอ้ือมงคลชยั ชยัวฒิุ สิริยงสวสัด์ิ คุณอญัชลี  ชยัศิริ 

คุณอุไรพรรณ  ปัญญาภาส คุณมาลี บุญธรรม คุณไชยวธุ  ชีวะสุทโธ 

คุณณฐัฐา งามจินดาสกลุ คุณศิริณา พงศถ่ิ์นทองงาม คุณพลินทร 

คุณปาริชาติ กรวยกิตานนท ์ คุณวภิา พฤกษวงศสิ์น โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ ์

ชมรมผูสู้งอาย ุ คุณวรรณดี  วงศว์รชาติ โรงพยาบาลเด็ก 

คุณพรพรรณ  พรมเลิศ คุณภทัรพงศ ์ ดารารัตนโรจน์ คุณศุภกิจ  ทองเอม 

คุณอิทธิพทัธ์  พีระเดชาพนัธ์ คุณชินรัฐ  ตนัสุวรรณ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี5/8 เตรียม

อุดมศึกษานอ้มเกลา้ 

คุณชยัวฒิุ  สิรยงสวสัด์ิ คุณมณัฑนา  ประเสริฐพ์งษ ์ คุณนนัทา บุญประเสริฐ 

คุณวลิงรอง มงัเหลา คุณนทัฐิลาวลัย ์จรัสวชิากร คุณขวญัชยั  ขวญัเมือง 

คุณพิชญ ์  มิตรภกัดี คุณปราย  ธนาอมัพุช คุณเสาวลกัษณ์  เจียมกุล 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณวภิาวลัย ์ นวลมี Jet International Travel co.,ltd คุณณฐัพร เกตุนอ้ย 

โรงเรียนราชวนิิตบางแกว้ คุณแพรพิไล  ทรงประเสริฐกุล คุณวชัรินทร์  สิโรดม 

คุณนนัทวนั  ไชยเหล็ก คุณธวลักนัต ์พยงุวาทศาสตร์ คุณอรุณวดี โอบออ้ม 

คุณชญัญา ฉนัทสมบติั บริษทัแอค๊มนัสมอง  ครีเอทีฟ จาํกดั คุณโกวทิย ์ สมิงแกว้ 

คุณกิตติศกัด์ิ พลเสน คุณฤทธิชยั  วศิวปัทมวรรณ คุณสมเจตน์ จินดานาถ 

คุณวณีา สัมพญั�ู คุณวศิิษฐ ์จงสวสัด์ิวรกุล ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ ์

คุณรัตนา จิตสมใจนึก คุณสมชาย มีศรี คุณจนัทร์สุดา  มีภกัดี 

จิตสมใจนึก คุณเจษฎา  สายสุทธ์ คุณสุนีย ์ศกัด์ิวเิศษ 

คุณเจนจิรา กวยีางนอก คุณ จาง อูยอง คุณพิศมยั อาจบวั 

คุณอรวรรณ คุณธาราภรณ์ คุณอรวรรณ คุณธาราภรณ์ 

คุณผกากรอง  ไหนสกุล บริษทัชิโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง(ไทยแลนด ์) จาํกดั คุณวทูิร ชุณหสุวรรณกุล 

คุณไพฑูรย ์ นิลรัตน์ คุณสุภา  วจิกัษณ์วชิชากร คุณสมชาย พิมลพนัธ์ 

คุณนนัธิญาน์ ปานนวม คุณนวมน ศิริวาริน เด็กชายณภทัร  ก๋อยสกุล 

นิสิตคณะเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

นายทศพร พรสินทววีฒัน์ คุณลกัษณา กีรติพงศ ์

BARBARA ANTONIAZZI คุณกชวรรณ ยิม้ยอ้ย คุณสมใจ สุรเจริญเวชกุล 

คุณพเยาว ์ คาํช่ืน คุณจาํนงค ์จุณณะปิยะ คุณจรัล แดงเจริญ 

คุณพชัรี พูนชยั หา้งยางโยโก คุณมาลี  คูภูมิใจสกุล 

คุณอาํพนั วปิระกษิต คุณวสุิทธ์ิ  ยงสุวรรณกุล คุณสมยศ ร้านเภสัชกร 

คุณพิทกัษพ์งศ ์เดชาประเสริฐ Madamsadie Mills คุณชลธี แปลกประจิต 

คุณกฤษณะ ห่อทอง คุณเสาวณีย ์ อิสราภรณ์ คุณจิราภรณ์ ภาจิตตใ์จมัน่ 

คุณนนัทิดา  ธาราชีวนิ คุณพรรณิภา  ชนะวงศ ์ คุณชลชั  ฉตัรบริรัชกุล 

คุณกาญจนา  ตั้งเทียนชยั Angela คุณมินตรา  ไชยวงศ ์ และครอบครัว 

คุณจารนยั บุญประสงค ์ บริษทั ล็อกเลย ์เทรดด้ิง จาํกดั คุณเอมอร  วงษาพาน 

คุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ คุณสุกญัญา ลีลารังสี คุณสุกฤษฏ์ิ รัตนเดชาสกุล 

Ms.Caroline Ferguson คุณเจนณรงค ์ งามมาก คุณศิรพนัธ์  วฒันจินดา 

คุณอญัชลี  องคว์าณิชกุล พีน่อ้งสระนํ้า ฯ ศิษยเ์ก่าศึกษานารี 2498 

นายแพทยธ์วตัชยั วงศค์งสวสัด์ิ คุณศิริรัตน์  อศัวจารุวรรณ คุณวรีะศกัด์ิ  ทศทิศรังสรรค ์

คุณพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ คุณสรชา บุญเบญจฤทธ์ิ คุณพชัรา  วงศสุ์ภทตั 

คุณธวชัชยั  คงแพร คุณอนุสิทธ์ิ  มาทาบุญญา คุณณฏัฐน์รี  พิพฒันถาวรกุล 

คุณตะติยะ ซอโสตถิกุล คุณประทีป พิพฒัน์ภานุวทิยา และ

ครอบครัว 

คุณสมเกียรติ โกมุทานุสรณ์-คุณชลธิชา งาม

ชาญชยักลุ 

คุณณฏัฐพร  เกตุนอ้ย คุณนิธิวดี  สุขสมบูรณ์วฒันา คุณรัฐฏา  วรธีระ 

นายศรันย ์ นกกระจิบ ครอบครัวเสริมศกัด์ิ-คุณศุภร วริิยะวลัย ์ ดร.จาํเนียร  วรรัตน์ชยัพนัธ์ 

คุณอคัรกฤษย ์- คุณพทัธนนัท ์พร้อมกิจจานนท ์ คุณศศินา  ศิริหาญยากร คุณนิดา  อาจพินิจ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณนิตยาพร เต้ียวสกุล คุณสันเรก อุลปาทร คุณณฐัชาญ  สุขสุวรรณ์ 

คุณวศิลัย ์สร้อยสุข คุณสถาพร ไพบูลย ์ บริษทั ยเูนียนพฒันกิจ จาํกดั 

คุณรัตนา บางเทศธรรม ร.ต.ท บวร  วสุวฒันกุล รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ ลกัขณาภิชนชชั 

ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ คุณสมชาย  อดุลยศ์กัด์ิศรี คุณการุณ  เศรษฐีใจเยน็ 

คุณพรชนก แสงหิน คุณเครือวลัย ์  ชลนยั คุณจรุงพร  พงศช่ื์นสุวมิล 

คุณจาํเริญ   พฒันะจิตพิทกัษ ์ MRS.Giovanna MARIA GRAZIA BASSABELLO 

คุณสนิท  เลิศทววีทิย ์ นายอาคม แรกตั้ง คุณชยัฤทธ์ิ  สิมะโรจน์ 

คุณชาติชาย พูนสวสัด์ิ คุณสุนีย ์ อนวชิมงคล อาจารยพ์นัธ์ศกัด์ิ ลีลาวรรณกุลศิริ 

คุณนพรัตน์ ฤกษพ์ิศุทธ์ิ คุณบวัภา พุทธสอน เตชะวชิระ 

คุณโอภาส ศรีพยคัฆ ์ คุณสมจิตร ชูศกัด์ิ คุณดาวเรือง เมืองมจัฉา 

คุณวณีา  หาญมนสัเวทย ์ คุณจาํนรรค ์ โภคาปกรณ์ คุณโสฬส  สาครวศิว 

คุณอคัรภณ  ศิรนรากุล คุณจารุวดี  ทองขาว คุณวเิชียร  จุฑาวรากุล 

Christophe Geoffroy คุณศรีอนงค ์ลีฬหะสุวรรณ คุณอนุสันต ์เทียนทอง 

คุณดวงสุดา   เมืองวงษ ์ คุณเพญ็นภา เคืองคาํ คุณกิตติพงษ ์- คุณปรียดา เลิศวฒิุวฒัน์ 

คุณสมทรง  สายสุด คุณวราภรณ์ เทศดนตรี คุณจนัทนา เรืองหอม 

คุณธนะ   ชูพจน์เจริญ ด.ช.ปิยะทศัน์ คุณไชยยนัต ์เมธาจารุนนัท ์ นายแพทยช์าญชยั  ศกัด์ิศิริสัมพนัธ์ 

คุณวสรา โชติธรรมรัตน์ คุณวราภรณ์ สมทรัพย ์ คุณดา ศรีงาม 

คุณกิตติพงษ ์- ปรียดา เลิศวุฒิวรัิตน์ คุณประสิทธ์ิ  ทองคาํ คุณนิรมล  ปีตะนีละผลิน 

โรงพยาบาลสายไหม ศิริพรรณ หาญพาณิชย ์ Jeejo Paul 

คุณมณฑณชั  ศิริรักษ ์ คุณคชาเทพ คู่ร่ืน คุณจิตราทร   ทองไชยปกรณ์ 

คุณนํ้าฝน  นอ้ยพลี คุณจิระศกัด์ิ  มนธาตุผลิน คุณสุนทร สวยกลาง 

บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั คุณวรนุช  เตชะฉายานนท ์ คุณพรรภณา  คงคาใส 

คุณพรรณภทัร  เจริญบรรดอน คุณปฤษดา  ศศิประภา คุณนิรัตน์  คมขาํ 

คุณอโณทยั  กูป่ิ้นไพฑูรย ์ คุณวเิทพ  พชัรภิญโญพงศ ์ คุณกมลทิพย ์ กล่ินสุคนธ์ 

คุณดวงใจ  สุนทรศิริบุญญา คุณกมลทิพย ์ กล่ินสุคนธ์ คุณมณัฑูรย ์ เภกะนนัท ์

คุณวเิชฎฐ ์   รางชยักุล ปิติธนสารสบติั คุณศรีสง่า   โล่ชนะจิต 

คุณสุดปรารถนา  สุริการ คุณณฐัชา   สุขจาํเริญ คุณศุภดา  เพชรไทย 

คุณปูนมั กุบจนัดานิ คุณจิณาภา  กสิกิจวรกุล คุณพชัญธ์อร   แสนสุข 

คุณสาธินี  เงินเล้ียง คุณชนิตา บุญวฒันสุนทร สมาคมนกับุญวนิเซน เดอ ปอล 

แห่งประเทศไทย 

คุณประพิศ  ตนัติสิระ คุณสิริกาญจน์  สวนศิลป์พงศ ์ คุณปิยพจน์  อาจมงักร 

คุณศรีพรรณ กิตติพนัธ์ุสุข คุณธญัยธรณ์ หิรัญเศรษฐีธาดา คุณไชยยนัต ์เมธาจารุนนัท ์

คุณเสน่ห์  ตนัเจริญ คุณไกรศรี  ตุลารักษ ์ นายวราศกัด์ิ  แกว้แปบจนัทร์ 

คุณสมชาย  อศัวเศรณี พระครูธรรมธร  บุญเลิศ (บุญเลิศ แกว้นํ้ าคา้ง) คุณตอ้งจิตร  อ้ึงตระกูล 

คุณชลธี นาคทิพยว์รรณ ด.ช.ชยกร  อนนัตภากรณ์ คุณวนัเพญ็  ผวิคาํ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณรภสัษร ฮุนพงษสิ์มานนท ์ คุณสุภสัสรา แขง็ขอ้ คุณดุษณี  มีมูซอ 

คุณปิยธิดา พนมฤทธ์ิ คุณธิติมา  กมลนาวนิ Mr. David - Mrs. Cheryl  Lamb 

คุณช่อลดา  บุญธนาวงศ ์ คุณวริีน  ลีลาอาภากุล คุณนพปฎล  เรืองธรรม 

คุณมีฤทธ์ิ  งามสุทธิ คุณทวชียั เอกจินดารัตน์ คุณวาทินี หุม้ทอง 

คุณธนศรณ์  ภูพนธ์เมธาบดี คุณลดัดา   หล่อเจริญเรือง คุณสมยั  บรรพตปราการ 

คุณปัญญา เครือมี คุณจุฑาวริิณี  อารียะวรีากูล คุณวรนุช เตชะฉายานนท ์

คุณปิยะวรรณ  บวังาม คุณเนรมิต   ฤทธาภรณ์ คุณสุภางค ์ ยรรยงเกษมสุข 

คุณพจมาน   เสือทิม คุณอณิวฏั ล้ีอริยะกุล คุณสุทธิพร  ม่วงศรีศกัด์ิ 

คุณภูษิต  ศรีดุลยกุลย ์ คุณนํ้าผึ้ง วงศส์มิทธ์ิ คุณพรพิมล  ศิลปสาย 

คุณชยัสิทธ์ิ  ดาํรงคธ์นานุรักษ ์ พลอากาศโท ประยรู คุณ นาฏสวง ปล้ืมปัญญา 

คุณปิยนาฎ ธรรมกรบญัญติั คุณกฤตภรณ์  แปงแกว้ คุณป่ินเพช็ร  ตะติโชติพนัธ์ุ 

คุณสุนนัท ์ สุขกสี คุณลดัดา  หล่อเจริญเรือง คุณวรีธร  วฒิุกรวภิาค 

แม่ชีวไิล  จงเจตดี คุณสุธี-คุณพีรพรรณ เพช็รรัตนาภรณ์ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

ด.ญ.กชพร  เนตร์มณี คุณจอม ปานมงคล นายอณิวฏั  ล้ีอริยะกุล 

Surang Sherwood คุณวฒิุชยั รัตนสุมาวงศ ์ คุณเกวลิน ทรัพยสิทธิ 

คุณเพรียวพนัธ์ุ นิสภา คุณวรนุช เตชะฉายานนท ์ พลอากาศโทประยรู และคุณ นาฏสวง ปล้ืมปัญญา 

คุณเพญ็ทิพา ลาํไธสง คุณจารุวรรณ ผอ่งภกัดี คุณวไิล รุ่งรัตน์มณีมาศ 

คุณศิริมา เตชะภทัรพร คุณวชิรพงษ ์พิมพพ์นัธ์ุ ร.ต.ต.นนัทวฒัน์ อาจเดชนิธิโรจน์ 

คณะนกัเรียนเตรียมพฒันาการ คุณวรีะ สิริสงวนศกัด์ิ คุณโกศล สุนทรหิรัญวงศ ์

คุณพิชินี แกว้ผนึกรังษี คุณเจนจิรา นนัทภูวดล คุณวริีน ลีลาอาภากุล 

คุณประสาธน์  เกียรติไพบูลยกิ์จ คุณสาํเร็จ เวยีนวฒันะ คุณธนาวทิย ์ สวสัด์ิพานิช 

คุณวศิรุต เพลียอรุณ คุณปทิตตา ยาวจนัทึก ดร.สมชยั  ไทยสวงวนวรกุล 

คุณพงศเ์ทพ  ฟองสมุทร คุณนวลปอง ประกายสินธ์ุ คุณเอกรัตน์  ชลลมัพี 

คุณวานิช ผลพูน คุณชยับูรณ์ กุลสิริสวสัด์ิ คุณยงยทุธ ตั้งจิตปิยนนท ์

คุณจิรดา จิตรพาน คุณจิราภรณ์ มะลิจนัทร์ คุณลาวณัย ์ เป่ียมวงศศิ์ริกุล 

คุณประภาพร ณรงคฤ์ทธ์ิ คุณปองแกว้ เจริญศรี และครอบครัว คุณปทิตตา ยาวจนัทึก 

คุณเจริญกิจ ชินกระจ่างกิจ คุณวรรณ์วไิล เตชะสมบูรณ์ บาทหลวง บรรจง พานุพนัธ์ 

นกัศึกษา วทิยาลยัดุสิสตธานี คุณคณินพงศ ์หวงัใกลก้ลาง คุณปรียาวรรณ อนุไพร 

คุณนิด จิตตน์ะกูล บริษทัไดโซ ซงัเกียว (ปท ) จาํกดั นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

คุณรภสัรดา  หาญเวช คุณวรท ลีลาศเจริญ 7-ELEVEN สาขา ตลาดมหาวงษ ์

คุณอรวรรยา  สระแสงทรวง คุณยลดา  เก๋ียวคาํ คุณธีรธร  ศรีสมวงศ ์

คุณนพดล วรรณสนิท คุณเตชินี  อินตะ๊หา คุณอญัชุลี  ป่ินแกว้ 

คุณนิพนธ์-คุณเบญจพร วงศร์ววีวิฒัน์ คุณสาธิต  สายศร คุณณฐัพล - ปิยมน พูนธวชัสันติ 

คุณณชยาลกัษณ์   การุญ ชมพูโคตร คุณบุญชู นาคเจริญ คุณมานพ  บวัช่วง 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

สโมสรโรตาร่ีธนบุรี-ตะวนัตก คุณสมบติั ดุลณกิจ คุณเยาวลกัษณ์ ยอดบุญ 

คุณปณิตา เช็ง และ ครอบครัว คุณรัสรินทร์ ทัง่ทอง คุณนรีรัตน์ บุญเกตุ 

คุณวรพรรณ สาขากร คุณสุกญัญา แสนสมบติัสกุล คุณฉตัรแกว้  ภุมรินทร์ 

คุณหน่ึงฤทยั  สิทธิทูล คุณสุรัสวดี  หนูจนัทร์ คุณพรพนัธ์  เบญจเกษมสุข 

คุณสรญา กรศิริมงคล คุณรัตติกาล สินหน ั คุณเจริญสุข  ไกรวิวฒัน์ 

คุณดุลยฤทธ์ิ อาจคงหาญ คุณวริาวรรณ ธารานนท ์ คุณอมัพร สกลกูล 

คุณพล โรจน์ดาํรงกุล คุณอรัญญา เจียมจิตานนัท ์ คุณโสกุล เช้ือภกัดี 

คุณอดุลย ์ ไชยพรหม คุณดรุณี หมายพึ่ง คุณสิริภพ บุญมัง่ 

คุณดุษณี  มีมูซอ คุณสุรียพร อศัวนิลศรี คุณสาธิตา  กิจเจริญธาํรงค ์

คุณดารณี กิจบาํรุง คุณปรียานุชชนนัท ์ ทะเลนอ้ย คุณวรรณณิศา  เปล่ียนประเสริฐ 

คุณดรุณี  สีแดงงาม คุณช่อทิพย ์เลิศสงวนสินชยั สถาบนัเทคโนโลยี ่ไทย-ญ่ีปุ่น 

คุณวรนุช โทกาวา คุณสมยศ ยาไธสง คุณธีรพล    พิพมอู์บ 

คุณพิชยัพงศ ์พวงศรีแกว้ คุณจกัรวธุ อยูดี่ คุณเรณู พ่อคา้ 

นกัศึกษา BIS - กลุ่มท่ี 2 คุณนํ้าฝน คุณจู 

คุณจุฬาพร  สวาทะนนัทน์ คุณสมเกียรติ  อนุตรกุล คุณกญัญา ทองชุมบาง 

คุณนพรัตน์  ฤกษพ์ิสุทธ์ิ นกัศึกษา BIS  - กลุ่ม 1 คุณทศันีย ์งามเมธาวงศ ์

คุณปาริฉตัร์  สุขสงวน คุณวศิน ธนสารสมบติั คุณศิรฎา  นอ้ยมี 

คุณลดัดา  หล่อเจริญเรือง คุณหมาย  - คุณ รจนา พรมโสภา คุณสมชาย อคัคีโรจน์ 

คุณนวนภสั  ตรีวิเวก คุณณภทัร สิริทวสิีทธ์ิ คุณจิรีรัตน์ วไิลวงษ ์

คุณพรหมพิริยะ  ศิลจพนัธ์ุ คุณรุ่งโรจน์ - คุณเบญจรัตน์ โบษกรนฏั คุณโชติมา ลีองักูร 

คุณพุฒิพงศ ์ศรีสุขนนัท ์ คุณปิยนาฎ  ธรรมกรบญัญติั นายภทัร ภมรมนตรี 

นกัศึกษาวทิยาลยัพาณิชยการบางนา คุณอารียา  แซ่อ้ึง คุณกมลวรรณ เจตจาํรัส 

คุณปภากา  พนัธ์ุเสือ คุณดารินทร์   ภทัรเสน คุณอคัรนนัท ์นิยมสุทธิวงศ ์

คุณพิจกัษณ์ พิริยะพรสิริ คุณชุติมา เดโชสัณฑ ์และ ครอบครัว คุณฉววีรรณ เอ้ืองสีทอง 

คุณอุษนีย ์ เผือกไพบูลย ์ David K. Lamb คุณสุวรรณา อนนัตสายนนท ์

คุณประเสริฐ  บุญชู คุณสุชาติ  รักดี คุณจิราภรณ์ จารุกลสั 

คุณกุนนาร์ โทรีเซน บริษทั เทพารักษเ์ศษกระดาษ จาํกดั คุณกรวภิา  แสงจนัทมณี 

คุณกญัญา ปัญญาอาบผล พลอากาศโท ประยรู และ 

คุณนาฏสวง ปล้ืมปัญญา 

คุณบุญชู   นาคเจริญ 

คุณสุรัตน์  ขจิตตานนท ์ คุณธนวชัร์  ศรีวบูิลยรั์ตนา คุณจิรัฐติกาล วงศสุ์วรรณ 

คุณโปรดปราน พร้ิงศุลกะ คุณสมพร ชงดัเวช คุณน่ิมนวล  ดวงโต 

คุณมธุกร  สวงิ คุณไชยยนัต ์เมธาจารุนนัท ์ คุณสุขสันต ์ เทพาวฒันาสุข 

บริษทั ที.เอม็.ตะแกรงเหล็ก จาํกดั คุณอภิชาต แสงลงั ศูนยว์จิยัพืชไร่เชียงใหม่ 

คุณอุมาวดี พฒันะเอนก คุณประพิศ ตนัติสิระ คุณณฐัพงศ ์รัตนภูผา 

คุณวรรณี  รอสส์ คุณกนัตวชิญ ์สุวรรณศรี คุณเอมอร รักศรีอกัษร 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณพชัลื อตัถศาสต ์ คุณพรรณทิพา ทองจินดาวงศ ์ คุณวรัิช บวบทอง 

คุณสมพงษ ์เผอิญโชค คุณจินดาภา ณ เชียงใหม่ คุณจารุพนัธ์ รักษน์ภาพงศ ์

คุณวชิรา วฒันสมบูรณ์ คุณพงษธ์ร พรหมทตัตเวที คุณธารี  ศรีวรรณยศ 

รศ.พชัราภรณ์ พสุวตั Mr.Alexandre Frenkel คุณวนัชยั ภริตานนท ์

คุณเกรียงศกัด์ิ พงษรุ์จพร คุณเนตรนภา สัตยวนิิจ คุณปัญฐนีย ์พุทธสุวรรณ 

คุณธนชั ชวนานนท ์ บริษทั โชคสุขมุ จาํกดั ด.ช.ณชักฤตย ์ดาววจิิตร 

ด.ช.ธนภทัร ขมัภรัตน์ คุณขวญัใจ รัตกิจนากร คุณขวญัจิตร คูนสินทิพย ์

คุณชาติชาย แพงไตร คุณจิระวดี มดทองคาํ พนกังาน บริษทั กรุงไทยบริการ จาํกดั 

คุณกณัณิกา พฒันปิยะทรัพย ์ นาวาตรีสากล คาํนึงธรรม คุณพรประไพ พงศม์ัน่จิต 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอร์เรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มนกัศึกษาโครงการตลาดร่วมใจพฒันา

สังคม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

บริษทั ซี.พี.ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพระราม 2 - บางขนุเทียน 

คุณธนวนิ กสิวฒัน์ คุณกุลระว ีโสพรรณพานิชกุล บริษทั ซี.พี.ออลล ์จาํกดั (มหาชน) สาขานรสิงห์ 

คุณไพรินทร์ เถาะรอด คุณสุรีย ์  พนัธพาณิชยก์ุล คุณธนชัชา ชูพจน์เจริญ 

คุณสุดา เดชะประจกัษจิ์ตร บริษทั เอซิสโปรเฟสชัน่นลัเซ็นเตอร์ จาํกดั บริษทั เอสซีจี ซิเมนต ์จาํกดั 

คุณอรวรรณ ประเสริฐสังข ์ บริษทั ศานติ กรีน แพค จาํกดั บริษทั หลกัทรัพย ์บีที จาํกดั 

บริษทั พาโตเคมีอุตสาหกรรม  จาํกดั (มหาชน) คุณคาํพล มุสิแดง คุณอสมา แซ่ตัน๋ 

คุณอุมาพร เช่ียวนนัทวงศ ์ คุณสุณิสา ทนนัชยั คุณนภนต ์คุม้วงศดี์ 

คุณวชัระ จิรังบุญกุล คุณสมชยั นิตยา บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 

คุณวรีะ  วบูิลยศ์รัณย ์ คุณสุรพฒัน์ ทัง่สกุลทอง พนกังาน บริษทั ไทยซนัเอะ จาํกดั 

โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม บริษทั สิงห์ชยั อุตสาหกรรม จาํกดั คุณอคัรพล ณ ลาํพูน 

กลุ่ม "Use Full" โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพฒันาการ ม.4/6 

คุณปวณีา อุทธา และ 

คุณภานพ วตินากร และครอบครัว 

คุณศิวะภพ กอนภาศิริกุล 

และคุณเด่นนภา เทพเกาะ 

บริษทั สตาร์เซอร์วสิ จาํกดั บริษทั คิวทีซี เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวทิย ุจาํกดั 

คุณสมสุข ศรัทธาบุญ คุณวรัิตน์ เศรษฐสมภพ บริษทั พรีม่า ริช จาํกดั 

บริษทั ไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล บริษทั วชัรินทร์ กรุ๊ป (พทัยา) จาํกดั กองบญัชาการมหารกองทพัอากาศดอนเมือง 

คุณไพบูลย ์กงัวลกิจ ดร. ทรงวฒิุ ดีจงกิจ คุณภาวดี ทองแกมแกว้ 

คุณศุภชยั บุริสตระกูล คุณเยาวภานี จินดาเวช หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รัจนาการ (2530) 

น.อ.หญิง อาภา รังคสิริ บริษทั แอคทู-ลัม่ จาํกดั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาปากเกร็ด 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอหนองเสือ นางสาวชลธาร วศิรุตวงศ ์ คุณธนปพน กลดัประเสริฐ 

กรรมการ บริษทั ศรีจนัทร์สหโอสถ จาํกดั คุณสิทธิพงษ ์แกว้ละมุล คุณนวลพรรณ ลํ่าซาํ 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ศิริวงศ ์เอ็นจิเนียร่ิง คุณปานตะวนั มะลาศรี บริษทั ไห่หนนัหวงฮวัหลี จาํกดั 

ประธานมูลนิธิวรีะภุชงค ์ บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน จาํกดั คุณพริษฐ จีระวฒันา 

คุณอญัชิสา ภูมี คุณวนีา หาญมนสัเวทย ์ คุณวชัรี เกียรติศิริขจร 

นนัทินสัณณห์ วรกรชยางกุล คุณธนยนนัท ์- คุณประหยดั เมฆสิงห์หวี คุณเพญ็จนัทร์ บุญฮก 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

บริษทั อู่กรุงเทพ จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) มหาวทิยาลยั ราชภฏัมหาสารคาม คุณสุชีรา ธรรมบนัดาลสุข 

บริษทั คียพ์อยท ์โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ 

บริษทั เจริญวฒันาไฟเบอร์ แอนด์ 

เคมีเคิล จาํกดั 

บริษทั ซี.พี.ออลล ์จาํกดั (มหาชน) สาขา

ปตท.หนองจะบก 

บริษทั สามคัคีผลิตภณัฑค์อนกรีต จาํกดั กฤษณา อุ่นจิตติกุล Yanada Wongchep 

บริษทั ที.ซี.เจ.เอเซีย (มหาชน) บริษทั กนกนิรมาณ จาํกดั คุณชรินทร์ ดว้นเครือ 

บริษทํ เจา้พระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) คุณวลัยลิ์กา วนิชกุลพิทกัษ ์ บริษทั ไทยนิปปอนฟู๊ดส์ จาํกดั 

คุณสรรสม อารยะวรีสิทธ์ิ คุณเจียมจิต คงระวะ คุณปัทมา ภทัรรักษว์งศ ์

คุณชนตัถ ์วนิิชวงศ ์ คุณเกษมสันต ์มโนมยัพิบูรย ์ คุณณรงคก์ร ช้ีทางดี 

คุณรัชนี ตั้งจิตมัน่คงชยั คุณนิชานนัท ์ซนัดา คุณไชยอนนัต ์สมานวรกิจ 

บริษทั ซมัมิท โอโต บอดี อินดสัตรี จาํกดั คุณโสพิณ พงษพ์รรณากูล คุณชมพูนุท สาริมาน 

คุณวชัรี หร่องเจริญ คุณวชิรา  ละอองกานต ์ คุณวไิลพร สุวรรณมาลยั 

คุณสุทธิพร   ม่วงศรีศกัด์ิ คณะบุคคลไวทไ์ดมอนด์ คุณสุนนัทา  กงัสววิฒัน์ 

คุณธนดล หาญอมรเศรษฐ์ คุณเกษราภรณ์ สุรัตนากร ดาบตาํรวจ นิธินนัท ์กนัทะบุญ 

คุณบุญสาํ ไพรัตน์ คุณศุภากร ด่านถาวรเจริญ บริษทั สตาริโอ โปรดกัชัน่ จาํกดั 

Mrs.L.A. Illing คุณดวงกมล ปล้ืมจิตต ์ คุณพรนภา ตีรทรานนท ์

คุณสิริพร อตัไพบูลย ์ คุณโชติอนนัต ์ธนะกุลธารินทร์ บริษทั อีคอมเมิร์ซ โซลูชัน่ จาํกดั 

คุณสุนนัท ์ทิพยทิ์พากร คุณอาภาว ีศรีสาํอางค ์ คุณนนัทน์ภสั สุวทิยาวฒัน์ 

คุณกนัยห์ทยั มามี คุณกมลลกัษณ์ ศรีรัตนวรางกูล คุณประโยชน์ พุม่พวง 

คุณสรศกัด์ิ ไวยวฒัถา คุณนภสัศรณ์ บุญมาลีทศพฒัน์ คุณถกลสุข วจันสุนทร 

คุณจกัรพล ลว้นกล่ินหอม 

คุณปวริศา ลางคุลเสน 

บริษทั อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จาํกดั 

(คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา) 

คุณเฉลิมพล เฉลิมสุขดี และ 

คุณพนัธ์จรูญ ขบวนกลา้ 

คุณสุภรณ์ กฤตติกานนท ์ เรือเอกหญิงณัฐสุดา ยิม้เติม คุณลีนวฒัน์ เช้ือรัตนพงษ ์

คุณพิญญรักษ ์ศรีหิรัญธนนท ์ คุณกาญจนา สมพร คุณรัตนะ พุม่กลดั 

คุณสุวรรณ-คุณไฉน สงสะเสน คุณสิริมา พิมพส์กุล คุณสุธานนัท ์สอาดดี 

ดร.บุญศรี วงัมณีรัตน์ และครอบครัว คุณวชัสัณห์ เจียมเจริญ คุณสีสด ฤทธิเรืองเดช 

คุณศิริเนตร สุกใส คุณวนัทนีย ์การะเกตุ คุณพีรวฒัน์ โพธ์ยี่ 

คุณบุญส่ง ศรีอนุตร์ คุณอร่ามศรี คุปตวนิทุ คุณพวงพะยอม โพธิประสาท 

โรงเรียนสายปัญญา 

ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

คุณจิรนนัท ์ประณิธานธรรม และ

ครอบครัว 

คุณปริชาติ ฟิชเชอร์และ 

Mr.Joel Francis Fisher IV 

คุณทิพวรรณ จุติสีมา คุณนรมน ฉตัราภรณ์ The Family 

คุณภาวตั มหกฤติยาธร ร้านชยัพฤกษจ์อมเทียน คุณภาวณีี ตนัติเกียรติเจริญ 

ร้านวนิเซ็นท ์เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ (จ่าหนา้

ซอง คุณสิทธิพงศ ์ศรีสุวรรณ) 

พระพรเทพ จนัทโก และ 

พระทองหล่อ ทิวากโร 

พนกังาน บริษทั สตรองแพค จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั เวลล่า เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั คุณประภารัตน์ แสนประสิทธ์ิ คุณปัทมาพร เทียนถาวร 

คุณเทียนถาวร  วิเสโส คุณชาตรี วฒันวงศว์สุิทธ์ิ คุณกฤตยา เพช็รศรี 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณผกาภรณ์ กางแกว้ คุณสมเกียรติ ปวริศร์พงษ ์ คุณวรีศกัด์ิ สิทธิสุวรรณ 

คุณประชุม เนียมพยคัฆ ์ คุณศิรภพ จิรภิญโญ คุณทศันนัท ์ศรีหาบุตร 

คุณธวลัหทยั  ตั้งธนทรัพย ์ คุณอนุสรณ์ เป่ียมปรีชา คุณจิวรรษา สงวนสันติกุล 

บริษทั ซี.พี.ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

สาขารังษีสุทธาวาท 

บริษทั ซี.พี.ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

สาขาเกษมบณัฑิตร่มเกลา้ 

บริษทั ซี.พี.ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

สาขาเฉลิมพระเกียรติ 21 

คุณประไพรัตน์ สัมปชญัญะ คุณอาภากร พิษวงษ ์ คุณองัคณา มงคลพนัธ์ 

คุณชโรศญา เศวตะพุกกะ ชมรมธารนํ้าใจ คน พม. คุณมูว๊า พนาขนุเขา 

คุณกณันิกา ทองอุปการ คุณปริญญา ล้ิมลํ้าเลิศกุล คุณนิรชร คุปรัตน์ 

บริษทั ซี.พี.ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

สาขาศรีราชา 3 

คุณอุดร ขนุวชิยั 

(รองผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโรงฟ้า) 

บริษทั ซี.พี.ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทัยาแลนด ์

พ.ท.วฒิุชยั ปานทอง คุณชไมพร จิโรจน์กุล คุณปราณี ด่านวฒันานุสรณ์ 

คุณณฐัญา โรจนอนนัต ์ คุณไตรรัตน์ ดาํเนินชาญวนิชย ์ คุณประทีน ผกาขยาย 

คุณกี สกุลเหลืองอร่าม คุณจินห์จุฑา ก่ิงคาํวงศ ์ คุณนงเยาว ์ศิริจดั 

คุณสุจารี  ด.ช.ปุณณตัถ์ 

ด.ญ.ปาณิศา ปุณศรี 

AT.JUTTE ULRIKSEN  KANCHANA 

TUNKMANOTHAM 

บริษทั  ดบับลิว พี เอม็ ฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่

เนล จาํกดั (กรรมการผูจ้ดัการ) 

คุณเอมอร ภู่นอ้ย โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด คุณปรียนนัท ์อชัฌากรลกัษณ์ 

คุณอนุบาล ชูเกียรติ คุณทศพร เอกชูเกียรติ คุณเมธา แกว้ไพศาลเจริญ 

คุณมาลี อุดมราริยะ คุณอสัรินดา หมดัหมีด มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

คุณนิต ศรีกาลสินธ์ุ คุณเฮเลน เลิศธนาพูลทรัพย ์ คุณหรินทร์ภรณ์ ทุมมานนท ์

สาํนกังานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล คุณสุปราณี นิลรังสี คุณสวสัด์ิ บุญเฉลิมวภิาส 

คุณนภธั (คุณผสุดี) ตณัฑไ์พบูลย ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง คุณนิตยา กนิษฐะเสน 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ร่วมมิตรฟาร์ม พนัเอกหญิงประสาน ภิงคารวฒัน์ คุณภสักร แสนบุญส่ง 

คุณออ้ยทิพย ์โตะ๊หมดัและ คุณสันติ สุขมาก บริษทั เวลิด ์ฮาร์ด แวร์ จาํกดั 

JAY MART CO.,LTD SOMCHIT BOURKAOW Khun Togawa Woranuch & Famiry 

คุณอุษณีย ์ธะนู คุณสุชาดา แดงสง่า บริษทั สิริสิชยั จาํกดั 

คลีนิคปิยชลแพทย ์ คุณธนิศรา เสนหอย คุณระววีรรณ ปฐมพฤกษ ์

คุณรัตติกาล โกโต คุณธีระวชัร บูรณสถิตยพ์ร คุณธีร์จุฑา ชมช่ืน 

คุณอาํไพ ชาํนาญท่องไพรวลัห์ คุณประสบศรี คา้ทว ีและคุณจินตวรรณ KHUN CHINTAWAN SOMCHIT 

บริษทั ฟิลิป เวน (ประเทศไทย)จาํกดั คุณพงศธร  ลดาวลัย ์ณ อยธุยา คุณวโิรจน์ ศิลาพนัธ์ 

คุณภณิดา ชีวะเกตุ คุณรุ่งนภา รุ่งศรีพฒันาพร คุณสุขฤทยั พูลเกษร 

สถาบนัราชภฎัเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

คุณหมอศกัด์ิ-คุณหมอเตย้ และ 

คุณรัตน์วดี  กรรณลว้น 

คุณชนิดา พึ่งชาญชยักุล 

คุณสุธีร์ รัตนนาคินทร์ คุณทศันีย ์ตรีนิกร บริษทั ริเวอร์ แคว อุตสาหกรรมอาหาร จาํกดั 

คุณเกรียงศกัด์ิ เจียจนัทร์พงษ ์ บริษทั ซีวดีี จาํกดั คุณพงศกัด์ิ ทิพยธ์วชัวงศา 

คุณโชคชยั อสัสรัตนะ คุณพรทิพย ์โชคมัง่คงสิน คุณอาภา อานนทธ์นทรัพย ์



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คณะทีมงาน Video Art คุณชชัศรี จนัทร คุณสมบติั เปล่งศรีสุข 

คุณภทัรพร เหล่าพูลสุข โครง "7 สีช่วยชาวบา้น" บริษทั เวลิด ์ฮาร์ดแวร์ จาํกดั 

นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองบวัสันติสุข สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิ สถานสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง 

คุณวภิารัต โชคกอบกิจกุล คุณนฎัฐวรรณ พณิชยจุ์ติ คุณธาเนศ โชคศิขริน 

COERR โคเออร์ คุณเสาวนีย ์เล้ียงโชคชยั คุณเพชร สงกรานต ์

บริษทั ยนิู-เพรสซิเดนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั คุณรัตนา แกว้ประจุ คุณธวชัชยั เชิงทอง 

คุณภาสินี ศิริรังษี คุณคนัตะ  มิยาวากิ คุณยพุดี ทองโกมล 

ดร.มลิวลัย ์ธรรมแสง คุณมีชยั อมรพฒันะกุล บริษทั สเตด็เล่อร์ แมนูแฟคเตอร่ิง จาํกดั 

บริษทั สเตด็เล่อร์ แมนูแฟคเตอร่ิง จาํกดั บริษทัสหพฒันพิบูลจาํกดั บริษทั ออน อิน วนั ฟาสทป์ร้ิน จาํกดั 

คุณแสงเดือน เดชโยธิน คุณชนิสา วฒันะเบต โครงการบา้นพกัพฒันาคุณภาพชีวติ 

คณะเจา้หนา้ท่ี THE FAMIRY MR.SCOTT ONG บริษทั เพรสมีเดีย จาํกดั 

KHUN NITHIVADEE ANUCROHDILOK MR.VIVAT DENDEEVANICH MR.FUWEI,DR.LI LEI AND MR.DU HAO 

TIAN 

MR.WILLIE DR.ACHAYA คุณราตรี สวสัด์ินที 

คุณสุนิสา เสนา คุณสิรินาราเกียรติศกัด์ินิกร คุณอารีย ์ธาดาภาคย ์

คุณจิรวดี  พิสุทธิปกรณ์ อุทยานการเรียนรู้ คุณพชัรี กลา้สงคราม 

คุณอาทิตยา วอร์รอลล์ คุณเกศยา โอสถานุเคราะห์ คุณธญัวรัตม ์ทองจนัทร์ 

คุณวฑูิรย ์สมานวงศไ์ทย คุณประณต เยาวรัตน์ คุณนวลจนัทร์ ชลศรานนท ์

คุณนารีรัตน์ จนัทะโก คุณชญาดา แหววใจเพชร คุณประภาพร วงษส์มยั 

บริษทั ไฮนซ์ วนิแชนซ์ จาํกดั คุณลลิธร รัตนกุล คุณไพวลัย ์แสงทอง 

คุณอรวรรณ กีฬา คุณสุนีย ์อุ่นจิตต ์ คุณวรรณภา ตั้งบรรยงค ์

คุณสุวชิ รัตนยานนท ์ พลเรือโทวิรัติ สุดรัก คุณพรชยั งามประเสริฐวงศ ์

คุณวริงรอง รัตนบูรณ์ TITI PRON  SHINDO คุณสมพร โพสิฐวทิยา 

คุณศิลป์ชยั ก่อเกียรติเจริญ คุณเจติยา อาทรวฒันกิจ คุณศิริดา ลิมป์โสวรรณ 

คุณอาคม ภูสีฤทธ์ิ คุณยศุรี จีรังสุวรรณ LESLY 

คุณทิพยเ์กษม จงจีรกาล คุณศรัญญา แซ่หลาย บริษทั S&P Syndicate 

คุณจอร์จ  สตีเฟน คลิฟฟอร์ด มอร์แกน Siam Food Products Public Co.Ltd Nipon  Saetia 

คุณอญัชลีพร กุสุมภี คุณธิติมา รุกขไชยศิริกุล คุณอนุวตั  สุขศรีจกัรวาฬ 

คุณลดัดา ทรัพยก์รกุล คุณรัฐพร กอ้นคาํ คุณเจน มั้งค ์

คุณชาคริต ก่ิงแกว้ ANTHONY J.LOBATO PAUL G.SHIPPEN , Dusdee V. Shippen 

& Audra N. Shippen Dwyer 

ADRIENNE HANSON WALTON JOHNNE LINDA DRUMMOND Michael F. Cretser & Sang T. Le 

JIRANEE TONGUDAI ISHMAEL C.NAVA RICHAID SMID 

EDITH JULIAN Sakorn K. Wheeler & Kevin B Wheeler Lorraine  J. Adams & Daryl  Reed 

SATAN L.JOHNSON Michael F. Afleham MARY J BETTS 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

Paul A. Stokstad & Shelley B. Stokstad CHINTANA SUV ANPRAPHAI Lorin  Peters & Lacksana Peters 

Michael E. Robrahn & Cathy M. 

Robrahn 

JOHN M UNGVARSKY & Prapawadee 

Ungvarsky 

VISUT & PLEARNCHAI  

KUNDHIKANJANA 

ANNE MARIE CRUZ ALLISON Y. LEE JOCELYN V ABADESCO 

Delia A.Mayberry Corina Brissette P.L. KEARN 

CATALINA C. WADDINGTON SERGIO H HERRERA SANDRA K. LEGAN 

Joann Peterson & Craig Peterson CAROLYN W GLENNON LINA C. GOLDEN 

JILL J RICHARDS MARCELITA S. FRIDIE REV DONALD E RYDBECK 

SUSAN BRIGGS WANDEE SMID ARLENE PASCUAL 

DONALD R. FISCHER Glenn Tesorero AMARI  WATERGATE  HOTEL 

Linda Fullerton คุณพรทิพย ์กิตติพลจกัร Khun  Mavis Wong 

คุณเรณู จาํนงคท์รี บริษทั อาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) คุณสุพฒัน์ ม่วงพฒัน์ 

คุณพรทิพย ์ชูวงษ ์ คุณศิริรัตน์ เพง็ปาน คุณปรียา ดุลยโกเมศ 

คุณนิตยา พาช่ืน คุณปริศนา ทองงาม ด.ช. วงศพทัธ์ ชุ่มช่ืน 

คุณกาญจนาแกว้  ณ ระนอง คุณจารุนนัท ์อาริยะธนคมน์ คุณเสง่ียม บาํรุงกุล 

Mrs. Akihiko Fujii คุณสุนิสา ขจรจาํนรรจ ์ คุณศนิ พรชาํนิ 

คุณวชุิดา แสงปรีชาสกลุ คุณชุรีกร อาภสัสรินทร์ คุณหน่ึงนดัดา วีระโสภณ 

คุณสิริพร ล้ิมมงคล Mrs. Korakot Ritruthai คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี 

คุณนฤมล มุกธะวตัร นายกเทศมนตรี ตาํบลสาํโรงใต ้ หวัหนา้สถานีอนามยั ต.สาํโรง 

คุณสุธญัญา ชีพเรืองรอง คุณศุภมิตร แซ่ล้ี คุณภูริช (เดชา) สังขสุ์วรรณ 

คุณณฐัธยาน์ (คุณมนสัมนต)์ ลิมปะ

จิรนนัท ์(สุขบาํรุง) 

เภสัชกร พงศป์กรณ์ พิชิตฉตัรธนา คุณสมใจ วรสิทธานุกูล 

คุณอคัรินทร์  คูหาภินนัทน์ พนกังานฝ่ายปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ คุณณฐัวณีา ฐิติธนารักษ ์

คุณบุญญวฒัน์ กิจวฒันาชยั คุณวรดี ทองเกิด คุณสุวาณี ธรรมโชติ 

Maoliosa  Denye คุณนฤมล ยนัตวฒันา ผูอ้าํนวยการ แผนกทรัพยากรบุคคล 

คุณนิติพงษ ์ห่อนาค คุณอญัชฎา ศรีงามดี คุณสุมธันี รมมาพิทกัษ ์

คุณพชัรินทร์  นุกูลพานิชยว์ิพฒัน์ คุณพรเพญ็ อายวุฒัน์ คุณสงดั ลาวณัยเ์สถียร 

คุณสมชาย ก่อเกียรตินารา บริษทั กาโม่เฮา้ส์ จาํกดั คุณณฐัชยา สิงห์สังข ์

คุณสัญชิต วราสภานนท ์ คุณนิรมล พนัธุมจินดา คุณอรพิมพ ์พูลลาภ 

บริษทั พฒันาท่ีดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

ประเทศไทย จาํกดั 

บริษทั สยามอินเตอร์เนชัน่แนล คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั 

บริษทั ยมั เรสเทอรองต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

โรงเรียนวีรวรรณเทควนัโดและดนตรี คุณศิริลกัษณ์ ศิริชยั คุณสุจิตรา เจนเจริญพนัธ์ 

MR. JIANMIN ZHANG คุณเยน็จิตร เฉิน คุณหนูจ๋า สุวรรณนิตย ์

คุณวรสิทธ์ิ ศรีรุ่งกิจสวสัด์ิ คุณสุคนธา คล่องยนัต ์ คุณณฐัญา อุดมมงคลกิจ 

คุณภมรรัตน์ หม่ืนพนั คุณศุภชยั งามประเสริฐวงศ ์ คุณพนมรุ้ง บุญสิงห์ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณปนดัดา เกกะสุต คุณอศัรี วริิยะดีงาม คุณนลินี วริิยะดีงาม 

คุณภาณุ  ศานติวรางกูร คุณจริยา ฉดัตระกุลวงศ ์ MR. MILAN BUEHN 

คุณพชัราภรณ์ จากผา คุณอนิรุท อินสมยั คุณลลิล ก่อวฒิุกุลรังษี 

คุณสมคิด บุญสม คุณสุวมิล พิสิฐตระกูลพร คุณชนญักร สุวรรณช่ืน 

K.Maneerat  Ifuna ดร.สมเกียรติ เต๊ียบทอง คุณวรรณวศิา นากามูระ 

คุณทรงพล วงษภู์งา คุณฐิตาภรณ์ วงศป์ระสิทธ์ิ คุณจิริสรา ธรรมนิตยกลุ 

ครอบครัวดีเหลือ คุณสมมิตร ศิริ คุณไชยา บุญเปล่ียน 

David Claussenius วไิลวรรณ คาํดี ด.ช. ธนกร หวอ่ง 

หา้งสรรพสินคา้ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต คุณสมศกัด์ิ ศกัด์ิสุธาพร คุณวภิาพรรณ วลิสัน 

บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคลัไทย จาํกดั คุณยพุดี ประกายทิพย ์ คุณชนญัญา ประมวลศิลป์ชยั 

คุณชยพนัธ์ ตน้ตระกูลไพบูลย ์ คุณฐิตาภรณ์ เพช็รรัตน์ คุณนราวุฒิ ตรงต่อกิจ 

คุณอรชุลี เด่นชยัประดิษฐ ์ พ.ท.ประกอบ เขียนนุกูล คุณโสภาพรรณ เอ้ือวฒันานุกูล 

คุณสัมฤทธ์ิ เลา้สิทธิวรงค ์ คุณลดัดา นอ้ยมาลา คุณสุภาศิลป์ จองธุระกิจ 

คุณเบญจพร บุญเนาว ์ คุณตระการ  นอ้ยหรุ่น คุณนงลกัษณ์  ขอบทอง 

คุณนงนุช ขอบทอง คุณนวพร หาญไพบูลย ์ NAPA  PIDECH 

คุณพชัรี เปรมปิยะกิจ คุณจรูญ  รอดประเสริฐ คุณสุภีร์   รอดประเสริฐ 

คุณวลิาวรรณ กุระคาน คุณสกาวพรรณ ชยัวฒันโยธิน คุณวสุิทธิ รอดภยั 

คุณสมพร ไพสิฐวทิยา คุณอนุสรา แกว้วชิยั คุณทิฆมัพร จุมพฎสุนทร 

คุณพงษพ์นัธ์ุ พรพรหมินทร์ คุณสุมนรัตน์ ช่ืนพุฒิ บริษทั แม่วงัส่ือสาร  จาํกดั 

คุณพลบัพลึง นนทะนาํ คุณดาริกา จารุวฒันกิจ คุณจิตราภรณ์ เลา้ทวีรุ่งสวสัด์ิ 

คุณวภิาดา ชินธรรมมิตร คุณฐานนัดร ศุภมิตรพิบูลย ์ คุณสุรีรัตน์ อ๊ึงศรีวงศ ์

บริษทั อู่เงิน จาํกดั คุณมณีรัตน์  บุญแกว้ คุณชชัวาล บุญแกว้ 

คุณโบว ์ชยัวรวบูิล คุณพีรพทัธ์ วศินระพี คุณณฐัพล อุ่นประเสริฐ 

คุณวภิาดา คชศิลา คุณสุรสิทธ์ิ สมยัสุต คุณวภิา สุนทรมีเสถียร 

คุณอาภรณ์ จารุเมฆิน คุณคุม้พงศ ์สุรพชัรกุล คุณดิษพงษ ์พูลจาํปา 

คุณธญัรดา สุขรุ่งเรือง คุณอโนมา เหมประสิทธิกุล คุณนํ้าทิพย ์เตม็เป่ียม 

คุณณดาํรงค ์ บรรพบุรุษ  คุณพชัรดา  ไสยสุภี คุณธนวนั ศรีบุศยกาญจน์ คุณพิมาดา ภูเขาทอง 

คุณนยันา เรืองอุดมตรีชยั บริษทั แอล เอ การโยธา จาํกดั คุณชลิดา คนนัพรานนท ์

บริษทั เอม็.พี. พลาสติก จาํกดั คุณกมลรัตน์ แซ่ซิง Mme Amporn 

เรือโทหญิง ศศิธร สาํเภา คุณศุภวรรณ แกว้พนัธ์ุพงศ ์ คุณเป่ียมศกัด์ิ แก่นจนัทร์ 

คุณเกียรติพงษ ์ และคุณอภิรดี กิตติสุพฒัน์  

และครอบครัว 

National Starch and Chemical (Thailand) 

LTD. 

คุณกมลพร ทองแพง และ 

คุณณฐภทัร  ไกรสรทองศรี 

คุณชญานุช พชชานา คุณนนัทภ์สักร พนัธ์ุเพง็ อาจารยป์ระจาํวชิามิติทางสังคม 

คุณสุชามาส  สูงตรง คุณสมนึก นํ้าฟ้า บริษทั เอม็จีเอ จาํกดั 

คุณวรพล กรสุวรรณเลิศ และพนกังาน คุณสิริพกัตร์ – คุณสุพร ศาสนนนัทน์ คุณนเรศร์-หทยัรัตน์ ธรรมศิริ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณพชัรี ฮกเจริญ คุณอรวรรณ เดชพิสุทธิธรรม อาจารยว์นัชยั สอนศิริ 

คุณสุขมุาล หิรัญปิฏก คุณสมหมาย ธีระเวทย ์ คุณยวุดี สู่ศิลวฒัน์ 

คุณลดัดาวรรณ ชยักรณ์กิจ คุณสุวรา ชายะนนัท ์ คุณนิลอุบล ชายะนนัท ์

คุณษรีณา สิงห์มณี คุณธนิตย ์ชยัยะบุญธนิตย ์ นายแพทยส์มบติั ลีลาสุภาศรี 

คุณปาริชาติ  รีสกุล คุณนฤมล เมืองมูล คุณปราณี ตระกูลช่าง 

โรงพยาบาลวภิาวดี พระสุนทร สุนทริโก คุณกมล เสริมนรา 

คุณแมน้ ช่ืนภาณุวฒัน์ และ 

คุณลลิญตา โอภาสไกรกุล 

คณะอาจารยแ์ละนกัเรียน วทิยาลยัพณิชย

การบางนา 

คุณขวญัหทยั สุวรรณ และ คุณปัญญา  

ถนอมศกัด์ิศรี 

คุณชยัชนะ ประภาสสุวรรณ คุณจารุวรรณ แพภิรมยรั์ตน์ คุณภควดี ตนัประดิษฐ ์

คุณวรรณประภา ชลอกุล ด.ช.ภูริณัฐ  กณัหะสิริ และครอบครัว คุณประไพ รุ่งเรือง 

คุณกนัยา เติมไทยมงคล คุณสราวธุ นพรัตน์ศรีสกุล คุณอมรทิพย ์ศกัด์ิสุธาพร 

คุณศรีรัตน์ ตะโนดแกว้ Khun Lyn Bradley Mr. Andrew Khoo, Mhcima 

คุณศศิวมิล เจนกระบวนหดั คุณสุดสาย   มิลล ์ คุณณิชากร ฤทธ์ิเพชรรัตน์ 

คุณสิทธิพนัธ์ คุณวชิรภรณ์  มงคลชยัดิษฐ ์ คุณพรนภา คุณอุดม คุณพรรณี พรพฒันะ 

คุณจนัทนา อาจศรี คุณศุภชยั ศรีพานิชกุลชยั คุณสุภาพ พนัธ์ุจนัทร์ 

คุณอารีย ์มโนมยัพิบูลย ์ คุณวเิชฏฐ ์  รางชยักุล คุณอรวณีา นารีจนัทร์ 

คุณสุรางค ์ชะมงักูล คุณศุภรัฐ ฤกษห์ร่าย คุณเดชนา บุญเรือง 

คุณพจนา นิกรรัมย ์ คุณปรีดี เมตตาประคอง คุณจนัทรา อนัประเสริฐ 

คุณรัชนีวรรณ พงศพ์ิสิฐสันต ์ คุณดวงพร แจวตระกูล คุณวราภสัร-คุณณฐัรดา อศัวเลิศพลากร 

คุณเกศินี จีระวงศพ์านิช คุณทินกร อ่องแสงคุณ คุณอจัจนา อุดล 

คุณณพงศ ์เชาวนะกวี คุณพรชยั นอ้ยพนัธ์  และครอบครัว คุณปิยดา นนัทาภิวฒัน์ 

คุณเทวนิ-คุณศิราณี และ 

ด.ช. ศิรววฒัน์ หน่อคาํ 

คุณจินตนา หวงัเจริญ คุณพทัรินทร์ วงศศิ์ริ 

คุณสิริลกัษณ์ โทไวยะ คุณมิตรา พรรคดาํรงปรีชา คุณวรว ี อนนัตวงชยั และ คุณเตชินี อร่ามโรจนะ 

คุณอริสรา เตชะศุภตระกูล คุณสุจิน  เกตุแกว้และคณะวงดนตรีซบัมารีน คณะทีมงานหอ้งข่าว 10 โมง ททบ. 5 

คุณพนัธ์ุทิพยสุ์ดา ไตร์ยวภิาคว ิ บริษทั ซีฟู้ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั คุณธีระ ซอโสตถิกุล 

คุณรัชนี พฒันาสุวรรณ คุณกรรณิการ์ หงษร่์อน คุณศุภลกัษณ์ อุดมโชคสกุล 

คุณอาริยะ ทรัพยธ์าํรงคส์กุล คุณโกมล เอ่ียมวชัรินทร์ คุณนฤมล ทสิรูอิ 

คุณปริยาภรณ์ รีวาวทิยานนท ์ คุณศิวนาถ ศรีสุข คุณสุเมธ พิเชฐพงศา 

คุณสุกญัญา   วนิชจกัร์วงศ ์ คุณอรวรรณ เยน คุณณฐัธินี   โอฮาชิ 

คุณไพเราะ  มากเจริญ คุณสญชยั สิทธิมาลยัรัตน์ คุณสุจิตรา อาํนวยผล 

คุณศรีอุษา มงคละสิริ คุณกมลพร เพชรรักษ ์ คุณดุษฎี ลีลาเกตุ 

คุณวมิลรัตน์ โชติพุฒินานนท ์ คุณจิตรติมณฑน์ เกษประทีป คุณวรรณพฒัน์   คุณาพรธรรม 

บริษทั หิรัญผลนนทกิจ กรุ๊ป จาํกดั คุณรันตรี แสงวงศ ์ คุณกรรณิการ์  กอแกว้ 

คุณอรอุมา ศิลปงาม นางสาวขวญัจิรา เสนา คุณชฎารัตน์  แจ่มกระจ่าง และคุณยรีุ แซ่เตียว 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

บริษทั คราวน์  เซรามิคส์ คุณจารุนนัท ์ธรรมปรีชาไว จ.ส.อ.พฒันะ ทรัพยสิ์น 

คุณวนิดา นรเศรษฐ์โศภณ คุณนนัทน์ภสั พายพัวฒันวงษ ์ คุณอภิชยั กล่ินเนตร 

คุณรุ่งรีนา เอกจีน คุณณฐัพล โกศลวมิลกิจ คุณประยทุธ จิระวงศว์ิโรจน์ 

คุณ วนิยั-อารมณ์ มายะเฉียว คุณรัชนีกร พิสิฎฐนรสิงห์ คุณอจัฉราพร ชิอินะ 

บริษทั พร็อพเพอต้ี  ฟรีเลย ์จก. คุณดวงกมล เข่ือนแพทย ์ คุณพุทธชาด อินทโชค 

คุณทวผีล เจริญกิตติ คุณไพศาล คุณอรสา หวงัถนอม คุณอญัชลี สมดี 

คุณนยันา  จุฑารัตน์ คุณอจัจนา อุดล บริษทั โกส่วนการโยธา จาํกดั 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เดอะเลิฟล่ีไลฟ์ คุณทศัวรรณ ประทีปรัตนกุล คุณดารินธร ศรีสมวงศว์ฒันา 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทรายเพชรพฒันาการ ด.ช.ราชินทร์ ศรีสกุลชาวลา คุณศศิวมิล เจนกระบวนหดั 

คุณวนิยั-อรพินท ์เจริญรัชต ์ คุณจรัสศรี ศรีสุวรรณ คุณภาณุพนัธ์ สุวรรณมาตร์ 

คุณปิยรัตน์ ต่วนชะเอม คุณพรชนก   สวนสระแกว้ คุณสุทธิพร สนธรกิจ 

คุณไพศาล เทียนบุญส่ง คุณปริญญา จุนทวเิทศ คุณสุมาพร ออ้แสงชยั 

คุณวริณา กาญจนาเวส ครอบครัวขนัทอง - ครอบครัวพาเจริญสุข คุณจรินทร์ เลิศพฒิุพงศ ์

คุณสุรีรัตน์  แซ่เอ้ียน – คุณกนิษฐา สนัหภกัดี คุณรําภา พฤติวรรธน์ คุณพิทกัษ-์คุณสมพร  พิทนัโชติ 

คุณโชตินภา-คุณทศพร และ 

ด.ช.ธเนศ  พิทนัโชติ 

คุณรัชดาภรณ์ เกียรติปานอภิกุล คุณธีระนทั เลาลิขิตนนท ์

คุณกมลทิพย ์พิศทธนุศาสตร์ คุณสรวชิช์-ธนิศา ลดาวลัย ์ คุณสุภทัร์ อกัษราชยัพฤกษ ์

ด.ญ.บุญรักษา ชยัอาภา ด.ช.ธนทตั ชยัอาภา ด.ญ. สุภสัสรา ชยัอาภา 

คุณปราณี บุญยิง่ยงสถิตย ์ คุณภานิชา  เช่ียวชาญและเพื่อนๆ ด.ญ.ณิชากร กมลนนัทรั์ตน์ 

คุณชาตรี วงษอ์ารี คุณสมชาย ยาโน คุณสุรศกัด์ิ งามวฒิุกุล 

คุณศุภทตั ตระการกิจ คุณเตือนใจ สิริประทีปสุข คุณวราพร เบญจพรทวี 

คุณป่ินอาํไพ ลอยวเิวก คุณสุชาดา  สวสัดี คุณวราภรณ์ เกสรบวั 

คุณวรรณี อษัฎธร คุณอจัจิมา-อรมนา วงษสุ์รไพฑูรย ์ คุณสุวรรณา อรุณโณทยานนัท ์

บริษทั ไอโซเน็ท คุณกาญจนา พงษพ์านิช คุณมนตรี ดุลยพีรดิส 

คุณเกวลิน ฉนัทะดาํรงรัตน์ บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จาํกดั คุณสิริเนตร ศาสนนนัทน์ 

คุณประเสริฐ ทองกตัตก์ุล คุณอริสรา กาํธรเจริญ คุณประภาศรี สางกลาง 

คุณสุภาพร สีมหารุ่งเรือง คุณปิยะพจน์    อาจมงักร บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

คุณศรันย ์มีนรัตนาคร คุณนิลุบล อยูอ่าํไพ คุณศิริพร   โอทอง 

คุณวชิาวทุธ  พงศธ์าํรงค,์ คุณสุดา  แซ่ต่ี คุณวเิชียร จินดาหรา 

บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) บริษทั พระประแดง ฮอนดา้คาร์ส์ จาํกดั คุณประเวศ สุธรรมชยั 

คุณเยาวลกัษณ์ แซ่ล้ี คุณมีนาวรรณ กล่ินเนียม คุณนภดล เจริญวฒันชยั 

บริษทั  AIS จาํกดั คุณปุณภพ จนัทรทิพย ์ Mrs.Beulah Richards 

คุณกนัทิมา  โชตน์รุ่งเรือง คุณบุษกร สิงคาลวณิช คุณรัตติพร ลว้นรัตน์ 

คุณนงลกัษณ์ หอมหวาน คุณวาสนา อุลมาร คุณยพุดี ลีล่าผอ่งอาํไพ 

คุณสมชาย เชาวพฒันวงศ ์ คุณเพญ็รัตน์ สุพจน์พงศ ์ บริษทั พี.เอส.เอน็.เซ็นเตอร์ จาํกดั 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณนงเยาว ์แซ่อว้ง คุณอาํพนัธ์ ป้ันทอง คุณธิดา เสถียรวงศ ์

คุณพรศกัด์ิ สินทอง คุณระววีรรณ ชอุ่มพฤกษ ์ คุณพชัรี อาวะกุลพาณิชย ์

จ.ส.ต. สราวธุ ขาวไชยมหา คุณลดาวลัย ์วนโกสุม คุณนวลศรี วิริยา 

คุณกีรติ วิจารณ์ คุณสุรัตน์ พรยนืยง คุณอุบล-สมทรง ทิมมานพ 

คุณสุภทัรา ศิลป์ประคอง คุณเสกสรร ศิลป์ประคอง คุณทิพวรรณ ผลจนัทร์ 

คุณชนญัธิดา ธนลาภานนัท ์ คุณจุรีรัตน์ สรพิพฒัน์ คุณสมชาย จารุกรวศิน 

คุณบุษบา ศกัด์ิธรรมเจริญ คุณสุรเชษฐ-์สุวรรณรัตน์ ศรีวรกุล คุณสุวรรณรัศมี นราสวา่งวงศ ์

คุณอมัพิกา ศิริเดชานนท ์ คุณวนิดา ชาญศิริกุล คุณกีรติกานต ์ชาญศิริกุล 

คุณวรรณรัตน์ รัตนวรางค ์ คุณชลวทิย ์เจียรจิตต ์ คุณณฎัฐภทัร์ อคัรภาณุวทิยา 

คุณประเสริฐ ส่ีศิลปชยั คุณชาตรี ชินธรรมมิตร์ คุณรสจรินทร์ ศิริจงกลทอง 

คุณอรพินทร์ สหรัตนผล คุณสมชาย ทิพยไกรศร คุณมานพ อรุณนวภูมิ 

คุณประยงค ์หิรัญญะวณิชย ์ คุณก่อเกียรติ สิริทองสาคร คุณสิทธิชยั กลัยาณประดิษฐ ์

คุณจนัทร์เพญ็  เอ้ือธาํรงสวสัด์ิ คุณสุขคณา กุลทนนัต ์ คุณสายฝน ถาวรกิจและเพื่อน 

คุณสุภชยั ววิฒันะประเสริฐ คุณสมชาย ติยะวรากุล คุณโฉมลกัษณ์ ธรรมโชติศิริ 

คุณวเิชฎฐ ์รางชยักลุ คุณสมปอง พิมมะศร คุณเรวดี  อินคุม้ 

บริษทั สยาม ออโต แมนูเฟคเจอร่ิง จาํกดั คุณกฤษณรงค ์เพชรงาม คุณเอกฤกษ ์พนาพุฒิ 

คุณอรพิน วสุิทธ์ิสัตย ์ ร.อ.เกรียงเดช วมิลเศร คุณเอกชยั ตั้งมนสั 

คุณพุฒ โพธ์ิศรี PICOTTI TIZIANA คุณสัมพนัธ์ บุญนาค 

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั คุณจูน เศรษฐบุตร คุณศรีสุดา อนนัตพฤทธ์ิ 

คุณสุขมุาลย ์ลาภนิธิพร คุณชนาทิพย ์องัอจัฉะริยะ คุณรสนา อศัวศิริวลิาศ 

คุณศิริพร อมัพุเนติกร คุณวารุณี ออมสินทวโีชค คุณลาวณัย ์วจิารณ์ 

คุณมลิวลัย ์สงัขท์อง คุณชนิสา ชนาพรรณ คุณดวงใจ ศิวโรจน์ 

บริษทั เคียวเซร่ามิตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั คุณเกรียงไกร เกียรติคุณรัตน์ คุณหลาย เทพศุภนารัตกูล 

คุณสมคิด สมุทรคุณ คุณศศิธร ทรัพยว์ทิยาภณัฑ์ คุณจุไรรัตน์ จนัจงเจริญชยั 

คุณทว ีกุลเลิศประเสริฐ คุณมณี มณีมงคล คุณนววรรณ ซิมิซึ 

คุณกมลรัตน์ เจียจินต ์ คุณจารุเดช จนัทะธรรม คุณวาสนา ดาดเกษม 

คุณนุสรา แซ่ล้ี คุณมนตช์ยั  ดาศรี คุณสิรินมาส คชัมาตย ์

คุณวไิล เพญ็ศิริวรทรัพย ์ คุณจิตสุดา เพญ็ศิริวรทรัพย ์ คุณบุญมา เพญ็ศิริวรทรัพย ์

คุณดาวรุ่ง ปิติปัญญา คุณฉตัรชยั พนัธ์ุชาติชาย คุณศรัญญา หมดัมอญ 

คุณพิษณุ  รอดเกตุ คุณสุพจน์ บาดใบหนู คุณกมัปนาท ขอประเสริฐ 

คุณจิตติศกัด์ิ ศกัด์ิสมวาศ คุณม่ิงขวญั วอ่งสันตติวานิช คุณศิริวรรณ สิงห์คะ 

คุณวรพจน์ บุญเตม็ คุณเพญ็ศรี ปลอดภยั คุณพิพฒัน์ จนัตะ๊นาเขต 

คุณศศิชา กาญจนเสว ี คุณศราวดี โกสิยกุล คุณศศิธร พิณสุวรรณ 

คุณอุษณีย ์รุจิโรจน์สกุล คุณเพญ็จนัทร์ ลดาดม คุณนวลฉว ีจูฑะสวสัด์ิ 

คุณชุติมา โสภณศรี คุณวราภรณ์ สีดาสน์ คุณพรฤดี แสงทองทวีเลิศ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณสมพงษ ์ แพวชิระกุล และครอบครัว คุณวชิยั วจิิตรนิเทศ คุณสุดา เมธมนสั 

คุณสุภา ซาโตะ คุณขนิษฐา แจง้สกลุชยั คุณฉว ีติวะวนิชย ์

คุณสุภาพร เจริญชยัย ัง่ยนื คุญก่อเกียรติ ลิมปพทัธ์ คุณพรรณวมิล อิทธิรัชพงศ ์

คุณอาภรณ์-กรรณิการ์ ริมดุสิต คุณเบญจพรรณ บรรเจิดประเสริฐ คุณธเนศ ศรีวิเธียรอินทร์ 

คุณมติมนต ์เคร่ืองเงิน คุณพรไชย ตั้งไพศาล คุณสุริยนต ์เกรียงสิทธิเดช 

คุณสิริพร ลิมป์กิตติกุล TREPOP PIDECH MICHAEL GOH 

คุณวรีะ เลิศเรืองปัญญวฒิุ คุณศิริวรรณ ตูจิ้นดา คุณนารีรัตน์ จนัทะโก 

คุณอาภาพร เอ่ียมอุบล คุณก่ิงกาญจน์ อารักษพ์ุทธนนัท ์ คุณฉตัรสุดา มณีจกัร 

คุณไชยยนัต ์ เครือโชติ คุณจารุณี เลิศวทิยชยักุล คุณอธิพงศ ์อรรถวภิชัน์ 

ด.ญ.มนสัว ีสวสัดิภาพ คุณจินดารัตน์ บารกิจ คุณนุชจรี  สุรศกัด์ิกาํจร 

คุณสมศรี ตั้งติรวฒัน์ คุณสมศกัด์ิ จรูญภาสุรกุล คุณจรรยา รัตน์ปิยะสุนทร 

คุณบุญชยั สง่าดุล คุณสมลดัดา อยูสุ่ข คุณปรีชา เอ้ือการันตก์ลู 

คุณบุศรา คุม้ทรัพย ์ คุณถาวร เลิศสกุลวรกาล คุณไพบูลย ์รุ่งเจริญพร 

คุณแกว้ใจ เผอิญโชค คุณอาคม มานะแกว้ คุณอุดร ขนุวไิชย 

คุณอโนทยั ศรีมาลานนท ์ คุณรุ่งวทิย ์โสภาคาํ คุณทศันีย ์วจีทศันีย ์

คุณบุญ บาํเพญ็ศีล บริษทั ครัสตลั ซิมโฟน่ี จาํกดั คุณรุจีรัศม์ิ ชชัวาลปรีชา 

คุณอญัชลี วิญญวงศ ์ คุณวรศกัด์ิ อริยประยรู คุณบรรเทิง ศิริพรพิทกัษ ์

คุณณฐัวุฒิ อนุรักษ ์ คุณอรุณี เกิดผล คุณพรเพญ็  ศิริสัตยวงษ ์

คุณแอมแสง แอมแสง คุณอุษา สะแกคราม คุณธราพชัร์ อุปถมัภ ์

คุณวนิดา รัตนผล คุณจิตอนงค ์ลีลาพงศ ์ คุณอจัฉรา บรรจงอกัษร 

คุณจุฑารัตน์ ชุมชวลิต คุณองัคณา รัตพจะกุล คุณเตือนใจ ศุขกสิกร 

คุณเอมอร ปรากฏผล คุณสันติ  จนัทร์มุข คุณลกัษณียา จนัทร์มุข 

Kate Thomas คุณธญัวรรณ เหล่าศิริมงคล คุณวาณี ฐาปนวงศศ์านติ 

คุณผสัดี ตณัฑไ์พบูลย ์ คุณศศกร พารักษา คุณธญัวรรณ เหล่าศิริมงคล 

คุณวาณี ฐาปนวงศศ์านติ คุณนงลกัษณ์ ทวสิีน ปวณีา สุขสวสัด์ิ 

คุณปิยพนธ์ ทศันพงษ ์ คุณเสาวลกัษณ์ ไตรรัตนารัศมี Arkadet (Tand) Sripipat 

คุณสุชาดา ไสยาสารสุข คุณจ๋ิงเมง้ แซ่อัง๊ คุณจรรยา สาํรวย 

คุณวชัรี ฉตัรทอง คุณประวติั บวรเชษฐนุ์วฒัน์ คุณพรณรงค ์เชาวมงคล 

คุณกนกรัตน์ รุ้งมจัฉา คุณสนฤทยั พรหมมี คุณประภาศรี เกตุศิริ 

คุณวราภรณ์ วานิชสุขสมบติั คุณพฒันะผล นุชผอ่งใส คุณสุรัตน์ เนียมววิฒัน์ 

คุณศิวาพร อจัยตุโภคิน ด.ช.นรเศรษฐ ์โอปนายกิุล คุณอรุณี มุมานะจิตต ์

คุณกว ีพารักษา คุณเพญ็ทิพา องคว์าสสิฏฐ ์ คุณคุณวราลกัษณ์  ปุณยโพธ์ิ 

คุณลดัดา อดุลประวติรชยั คุณนพดล อยูเ่ยน็ คุณทศันีย-์ยิง่พรรรณ เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 

คุณกิมกุง แซ่ตึง คุณกิติมา จนัทร์ประสิทธ์ิ คุณจรรยา หาญสุวณิช 

คุณชิงดวง รักษานาเวศ คุณยวุลี แกกอ้งกิต์ิ คุณรัตนา นฤภทัร 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณอินทร์ธาํรง คุณปิยดา คุณแกว้ใจ ทรงเกียรติยศ คุณสมพร ศุภสุวรรณพงษ ์

คุณคณิศร โกมลสิงห์สกุล ด.ญ.พีรญาณ์ วรคุณพิสิฐ ด.ญ.ปวริศา วรคุณพิสิฐ 

คุณเสาวรส วทิยสวสัด์ิศิริ คุณนิจวรรณ ตั้งวิรุฬห์ คุณวชัราภรณ์ จุลเจิม 

คุณอดุล รัตนสุวรรณ คุณเพชร แซ่ล้ิม คุณวรงคพ์ร กรวยสุวรรณ์ 

คุณปิยมาศ นานอก คุณศิวพร แซ่เจง็ คุณอาภสัรา ลาํลองรัตน์ 

คุณสมเจตน์ เชาวศิ์ริ คุณนวลจนัทร์ สุขสังข ์ คุณอรุณี ศรีไกรสิทธ์ิ 

คุณทว ีพาชุมโสม คุณนิตยา แสงศรี คุณขนิษญศ์รี อุตมงั 

คุณกลัป์ยาวรรธน์ ศรียะราช คุณพชัรี   ภูมิสาริก คุณธิติยา กล่ินร่ืน 

คุณอรุณี สุทธิมาศกุล รอ.เรืองฤทธ์ิ ววิฒัน์อนนัต ์ คุณนลินรัตน์   ววิฒัน์อนนัต ์

คุณสุกญัญา สมจินดา คุณวริศา  เพชราภิรัชต ์ คุณสุนนัท ์สุวรรณนภาศรี 

EBARA (THIALAND)  LTD. คุณวไิลลกัษณ์ หอมหวาน คุณศิวพร เทพวลัย ์

คุณอญัชญา สาริกภูติ คุณวลยัทอง จารุวร คุณชนนิกานต ์พงศธ์นากร 

คุณสายสุนีย ์แซ่ฉัว่ คุณมงคล ธุระ คุณเตชธรรม เชิงวริช 

คุณนิอร มุนีพีระกุล คุณศิริจิตร เยาวศิ์ริกุล คุณอรพิน วเิศษจงั 

คุณอิสสระ บุณญธาดา คุณเธียรชยั ปาริยะพนัธ์ คุณกนัญา พงษเ์กษมววิฒัน์ 

คุณชลิดา ชาศรียรัตน์ คุณกญัจนา วรพิทกัษานนท ์ คุณวภิา เสรีสุขโภคานนท ์

คุณสุดา แซ่ตี คุณปฐมา โชติกเสถียร คุณอาภาภิรมย ์ไทยแหลมทอง 

คุณจินตนา พิบูลยรั์ตนกิจ คุณปรมติัถ ์คุณปรมินทร์ บุญหลาย คุณวษิณุวฒัน์ พรหมจรรย ์

คุณนิมิตตา ประภานุกิต คุณธนาลกัษณ์ เกรียงวฒันพงษ ์ คุณชนิดา ชาํนิบรรณการ 

คุณภณิดา สุวรรณชฎ คุณพิศสมยั เพชรทิม คุณเกยรู ทองแถบ 

คุณอาสาห์ รุจิชยัวสิิฐ คุณสุดาทิพย ์บุญธรรม คุณปฏิภาณ เหตตระกูล 

คุณอญัชุลี ศิโรรัตนรังษี คุณจตุพร วพูงษเ์ศรษฐ์ คุณชุติมณฑ ์ พรหมจรรย ์

คุณสุกญัญา สมุทรสินธ์ุ คุณสุพรรัตน์ วงษศ์รี คุณรําไพ เตชะอนุสรณ์ 

คุณวรีะศกัด์ิ ธารีรัชต คุณจาตินนัท ์ เนาวภาส คุณหฤทยั มหาคามินทร์ 

คุณบุญสม สมคิด คุณธวชัชยั ชุมดวง คุณวรนุช มยุรฤทธ์ิภิบาล 

คุณสุมธันี รมมาพิทกัษ ์ คุณอนัธิกากร กร่ันจนัทร์ คุณรัตนาภรณ์ บุญเตง็ 

คุณจุฑารัตน์ วงศม์ณี คุณสมบูรณ์ วงศเ์จริญสกุล ดร.สลกัจิต นพคุณ 

คุณธรรมรัตน์ คุม้วงศ ์ คุณธีระวฒัน์ ริปันโน คุณประเสริฐ องัคณะวฒันา 

คุณวรางคณา คุณโสฬส ลิขิต(เอียมสกุล) คุณลกัษณ์สุนี กุลสัมพนัธ์โกศล 

คุณป่ินอนงค ์นองบุญมาก คุณคุณปราโมทย ์ธีรกุล คุณบรรจง ขาํพลบั 

คุณลดัดาวลัย ์เหลืองรังษี คุณรัชนี กุลพิสิทธิเจริญ คุณสุรีพรย ์สุริยวงศ ์

คุณรจรินทร์ เมธวนิช คุณกมลลกัษณ์ ปลาเงิน Dr. Russo  Roberto 

คุณรุ่งรัตน์-วรัิตน์ พีรโภคิน คุณพนิดา สุขพงษไ์ทย คุณอารีย ์พีรพรวพิุธ 

คุณส่ีศิลปะชยั ปิติพร คุณสุวฒันา คล่องตระกูล คุณรติพร วงศส์รรคกร 

คุณกลัยา ไตร่ตรอง คุณหมอปัทมา โรจนประภายนต ์ คุณพรทิพา อาํไพโรจนวงศ ์



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณไขศรี สวา่งวรรณ คุณเยาวนาฏ พฤกษา คุณตรีพนัธ์ คณิตทรัพย ์

คุณธณัยธร เวลาดี คุณจนัดี จนัใด คุณวรภาณ์ เกษรบวั 

พระมหาชนะ อภิวณโณ คุณวาณี ฐาปนวงศศ์านติ คุณองัคณา รัตพจนะกุล 

คุณพิเชฐ ศกัด์ิพิทกัษส์กุล คุณนนัทณชั เกียรติมณีศรี คุณปริชาติ เจริญสุข 

คุณทะนงศกัด์ิ นา้วแสง คุณนฤทธ์ิชยั  ทรงสายอง คุณปัณฑารีย ์ ทรงสายอง 

คุณจนัทร์เพญ็ ดอกดี คุณกนิษฐา ช่ืนยนิดี คุณทรงฤทธ์ิ โกวาภิรัติ 

คุณกมลา แจง้สนิท คุณคุณา ครองบุญยิง่ คุณนนัทม์นสั มโนมยัพิบูลย ์

คุณศิริชยั มานะสุขเจริญ คุณทศัยา อินชนะปทุมพร คุณมลัลิกา ศรีอรทยักุล 

คุณรัศมี เอ่ียมยิง่พานิช คุณเกียรติศกัด์ิ ทา้วเข่ือน คุณจุฑามาศ ป่ินมงคล 

คุณมีนา เสตถาภิรมย ์ Zali Maw คุณวารุณี เดชสกลุฤทธ์ิ 

คุณสมร แกว้สวา่ง คุณพิจิตรา เวชรังษี คุณสุพีร์  ดีเด่นกิจการ 

คุณรัตนา ชูจิรวงศ ์ คุณสุภาพร วงศบ์างโพ คุณนนัทิชา วงศอ์มรชยั 

น.อ.หญิง แจ่มจิรา ชมเสวี คุณจนัทร์ฉาย ทวผีลเจริญ คุณโรย นาแกว้ 

แม่ชีเพียงใจ ขาวเหลือง คุณณฐิักา วงศก์ลชูต คุณกมลทิพย ์รนิศกิจพานิช 

คุณปฤษณา วฒันาวานิชกุล นพ.โอภาส ตนัเจริญ คุณพิมผกา เนตรดี 

คุณศรีสุดา ศิริธนาศาสตร์ คุณภคพร สุดเกตุ คุณมนตรี เกรียงวฒันา 

คุณราชนั ศรีสกุลชวาลา คุณสมบติั ดว้งวงศศ์รี คุณศุภพน ไชยชาํนาญเวทย ์

คุณสุนิสา ธนาดุล คุณอนุชิต ธรรมนิธิกุล คุณศิริพร กลกิจเกรียงไกร 

คุณสมานใจ สุขดี คุณพรทิพย ์อาํนวยเลขา คุณแป๋ว ลิมป์รัตนกาญจน์ 

คุณวชิาญ วงศกิ์ติคาํจร คุณพวงเพช็ร พึ่งวาสนาส่ง คุณนรินทิพย ์ฉลาดพจนพร 

คุณมาลินี ศิวเทวนิทรา คุณสุมาลี ถนอมชยธวชั คุณธวชัชยั สัจจเดว ์

ร้านดวงแกว้ จิวเวลร่ี ร้านปัทมา เพชรงาม ร้าน RICH 2000 

คุณสุทศัน์ จกัรชูเกียรติ คุณเปรมจิต กสิโอฬาร ร้านวมิานมณี 

ร้านบุญชายจิวเวลร่ี ร้านทองพรรณี ร้านเพชรศิริวรรณ 

ร้านนริสา เพชรงาม ร้านนภา จิวเวลเล่อร์ ร้าน รัตนา จิวเวลร่ี 

คุณชลลดา ศรีพิมพ ์ คุณประตาศรี จาํปาสิงห์ คุณรัชตพล กตญั�ุกานต ์

คุณจารานุช พูลสุข คุณมนีรัตน์ สุขทิพรัตน์ คุณเพียงใจ โวอ่อนศรี 

คุณวฤทธ์ิ ติวรรณกุล คุณดารารัตน์ เหาตะวนิช คุณรังสิต-ศิริพร แกว้หวงัสกูล 

ซิสเตอร์ดารณี  ยนปลดัและสัตบุรุษ คุณวชิย ไทรวจิิตร คุณปก อ่อมเก้ือมิตร 

คุณดรุณี วยากรณ์วจิิตร คุณปิยะ ศรีสมยั คุณนนัทน์ภสั กองเรืองกิจ 

ครอบครัวเปรมทอง คุณนงลกัษณ์ พรวศิณุกุล คุณอาณติั ขนุมธุรส 

คุณขวญัใจ ทุมภกัดี คุณสโส ภิญญรัตน์ คุณอญัชสา ชูเพชร 

Credit Suisse First Boston (Hong Kong) 

Limited) 

คุณประสิทธ์ิ กิจสมุทร  

คุณสมใจ อรุณโชคและเพื่อน ๆ 

คุณธนธญั กุยประเสริฐ 

คุณมณัฑนา สงวนเรือง คุณสมศกัด์ิ อยูสุ่วรรณ คุณรุ่งโรจน์ โรจนสุภาสุข 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณสุดถนอม แถมจาํเริญ คุณประเสริฐ เลิศอศัวลกัษณ์ คุณพงศศ์กัด์ิ แสงสิงคี 

คุณประพนัธ์ วงศร์วีววิฒัน์ คุณเชงหลี แซ่จู คุณชยัณรงค ์กิตติกิจสกุล 

สิบเอกดาํรงค ์ทรัพยแ์สงพลอย คุณเชาวนีย ์ธีรวงศกิ์จ คุณกาญจนา ชนะวงษ ์

คุณบรรจง เพชรชิต คุณสุนทรี เตม็วสุิทธ์ิสกุล คุณเรณุกา จุลนิพฒัน์ 

คุณเนตรรัชนี ทาวะไล คุณนฤมล เดชประเสริฐ บริษทั พิสุทธิโกมล จาํกดั 

คุณอินทิรา เถรคุม้ คุณนิจิรา พูนทอง คุณวชุิดา ณ สงขลา 

คุณสุภาทิพย ์ฉตัรอศัวปรีดา มูลนิธิอญัมณีไทยและเคร่ืองประดบั บริษทั ไดนามิคทอย จาํกดั 

คุณสมปอง ทบัแกว้ คุณภราดร อินทยงุ คุณศวติา ฐิติมาพงศ ์

คุณกมลพร หนุนภกัดี คุณชยัสิทธ์ิ โพธ์ิประยรู คุณสิริกานต ์แซ่เลา้ 

คุณเบญจวรรณ จงเจริญ คุณเยาวดี ฐานิตารมภ ์ คุณสรศกัด์ิ ศานติคุณากร 

คุณพชันี โชคสุขสาํราญ Mr. Tsonghwa Chen คุณเสนีย ์ยิม้นิรันดร์ 

คุณจุรีรัตน์ ศิริวงศด์ามฬ ์ คุณพิสมยั อเนกวนิช คุณเชิดชยั สวา่งตระกูล 

คุณไชย ธนสมบติันนัท ์ คุณสมศกัด์ิ สิทธิมาลยัรัตน์ Mr. Bazin Xavier 

คุณยอด พงษส์กุล คุณสุวชิา สุวรรณโอษฐ ์ คุณสุภาวดี ลิอุโมงค ์

คุณเอกกิตติ โควะวนิทววีฒัน์ คุณไพลิน มงคลสุวรรณ คุณทศันา อุทิศกุล 

คุณปวณีา พงศธ์นาวรานนท ์ คุณบุษกร วจิิตรนิเทศ คุณจิตรา บนัลือพงศเ์จริญ 

คุณราตรี ซอโสตถิกุล คุณสันต ์ ศรีชวาลา คุณวรีะ จนัทร์เพญ็ 

คุณวติตา จนัทร์เพญ็ คุณสุวนีย ์อุดมลาภสกุล คุณอารีย ์เปรมรัตนชยั 

คุณรัชมงคล ตั้งลํ้าเลิศ คุณสรวงสุดา ถิระบญัชาศกัด์ิ Dr. Kam  John Kaihong 

คุณบงัอร รังสีพรหม คุณมงักร กิตติธาดาชยักุล คุณถมทวธัน์ หทโยดมและครอบครัว 

บริษทั วแีพค แอนด ์มูฟ จาํกดั The Greay British Pub คุณปิยวฒิุ ศรีธญัรัตน์ 

คุณกาญจนา ภู่ประเสริฐ คุณสุภา วงศสุ์ชาตา คุณกลัยาณี สุขสุเมฆ 

คุณอภินนัท ์ปรีชา คุณนนัทิดา เคารพพงษ ์ คุณองอาจ ทองพิทกัษส์กุล 

คุณชยัวฒัน์ เหลืองชวพงศ ์ คุณชชัวาล เวปสเตอร์ คุณนุชชนก อุ่นพงศเ์จริญสุข 

คุณไกร บุญญะกิติ คุณไพโรจน์ วรรณวทิยาภา คุณณฐัจิตต ์สุระพิพิธ 

คุณดารินทร์ ภทัรเสน คุณบุญยง ด่านพงศป์ระเสริฐ คุณชนิดา กิตติพิฬชงค ์

คุณนาท แสงสวา่ง บริษทั ที.เค.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั บริษทั ร็อคซ่ี เปเปอร์ จาํกดั 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พูนสินสมบูรณ์ Tato marketing (Thailand) co., ltd. บริษทั สยามคริสตม์าส จาํกดั 

บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั บริษทั เอส.เค.เอ็น. ดิสตริบิวเตอร์ส จาํกดั บริษทั สมบูรณ์ เอส บี จาํกดั 

บริษทั แสงฟ้าสีและเฟอร์นิเจอร์ จาํกดั CB Richard Ellis (Thailand) Co., Ltd. บริษทั สเตป็ คอมเมอร์เชียล จาํกดั 

บริษทั แมวดาํยเูนียน จาํกดั บริษทั เมยฟ์ลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั บางกอกมาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

Sara Lee Trading Ltd. บริษทั ธวชัชยัเฟอร์ไลน์ จาํกดั บริษทั กิจเกษมศิริ จาํกดั 

บริษทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) บริษทั ลิเบอร์ตา เทคโนโลย ีจาํกดั บริษทั นานดีอินเตอร์เทรด จาํกดั 

บริษทั เฟเวอร์เทรด จาํกดั Unilever Thai Holdings Limited หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พรีเมียร์ ฮิว แอนด ์ดีไซน์ 

NIKEI LIMITED PARTNERSHIP CB Richard Ellis (Thailand) Co., Ltd. บริษทั ปภาวนิ จาํกดั 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

บริษทั ซากุระโปรดคัส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โรงทาํสมุดเมง้ฮั้ว บริษทั เจ.ดบับลิว. เทรดด้ิง จาํกดั 

Brother Commercial (Thailand) limited. บริษทั ดี เอช เอ สยามวาลา จาํกดั บริษทั แอลเอซสเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 

บริษทั กลอบอลรีช จาํกดั บริษทั พรอพเพอร์ต้ี แคร์ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั หลุยส์ผลิตภณัฑก์าวเทป จาํกดั 

คุณสมสุข เลอศกัด์ิพงษา คุณสุมาลี ไกรวสิม คุณวาสนา ศรีเจริญ 

คุณพชัรา บุญเอ่ียม คุณสุภาพร บุญเอ่ียม คุณดารา คชเสนี 

คุณศิริศกัด์ิ หมัน่การ คุณถนอม รอดทอง คุณอาบ รอดทอง 

คุณชวญัญา ระบิลทศพร หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เฮง้ไตฮ้ั้ว บริษทั สีทอง 555 จาํกดั 

คุณจิตสุดา จนัทร์เจริญ คุณพจรัตน์ วงศใ์หญ่ สุริยา ฉายวเิชียร 

คุณศิริโฉม กุศลทศกูล คุณกฤตย ์ ยงดีมิตรภาพ คุณณฐัปรียา ยงดีมิตรภาพ 

คุณฤดีสันต์ิ ส่องเมือง คุณพิชญาภคั   แมลงภู่ รทร.ยทุธ ตวงทอง 

คุณกิรันยติกอร์ สิริเสกสรร คุณชญัชนก สราญวิตต ์ คุณวราวธุ กมัปนาวราวรรณ 

คุณสุวณี เดชวทิยาพร คุณชยัพร ปัญญานุสรณ์กิจ นตญ.นํ้าเพชร เรืองดิษฐ ์

คุณลมยั อินทศร คุณวรวธุ ศรีทศัน์ คุณพาสนา ศรีทศัน์ 

คุณสมชายและครอบครัว  พงศส์ถาพร คุณแสงดาว ศิริประเสริฐกุล คุณเพญ็พรรณ อภิราชจิตร 

คุณวริษฐา ศิริจงกลทอง คุณวนีสั เจิดจรรยาพงศ ์ คุณภูมรินทร์ ณ.วเิชียร 

คุณสมศรี โชติวฒันหิรัญกุล คุณพิมพสิ์ริ พิมพสิ์ริ คุณปัทมา ไตรจกัรปราณี 

คุณสุจิตรา เลิศวรีะศิริกุล คุณวรางคนา ตนัวงศว์นั คุณสมจิตร เพญ็ธนานนัต ์

คุณอนงนาฎ ผาระกนั คุณภาวนา ส่งระยบัปานนท ์ คุณชนิกา อ้ึงชยัพงษ ์

คุณวทิยา จารุพูนผล คุณจุรีรัตน์ ชนะกิจกาํจร คุณนิรมล กีรติสิทธิกุล 

คุณวรรณศิริ พานิชสุข คุณวชินี นพคุณ คุณศิริศกัด์ิ ธาราธาร 

คุณดวงจนัทร์ ดีสวสัด์ิ คุณสมคิด รักษาสุข คุณฐิติพงศ ์ทองสิริกุล 

คุณวรรณวมิล จิตมหาวงศ ์ คุณสุภา ศกัดาทิวากร คุณแหลมทอง เกิดแสง 

คุณธนิษฐา ทรรพนนัทน์ คุณสันติ เนียวกุล คุณดาราวรรณ เตชะมาถาวร 

คุณภญัฤดี แสง-ชูโต คุณสุดธิดา รัตนรักษ ์ คุณสุทธิรักษ ์รัตนอมภยั 

คุณสมบติั วฒันหงษศิ์ริ คุณลาํไย อุบาลี คุณร่มบุญ อุดมสิน 

คุณมุย้เอง แซ่จิว คุณมาโนช เลิศสาครศิริ คุณพรพูน สันติวจิิตร 

คุณบุญยงค ์ศิริจงกลทอง คุณนพพร ยงยทุธ์กุลสิริ คุณทศันาลกัษณ์ สันติกุล 

คุณชิดชะไม พฒันาทร คุณชาญชรินดา ตีระวนิช คุณชาญชรินดา ตีระวนิช 

คุณชนิกานต ์แสงชยั คุณจิงจูน แซ่หย ัง่ คุณคาเฮียง แซ่แต ้

คุณควรนบ อารุณี คุณกิตติ เวทพิเชษฐ์โกศล คุณกนกอร เยาวด์าํ 

บริษทั ศรีไทยฟู๊ ด แอนด ์เปฟเวอร์เรจ จาํกดั คุณนิภาพร ภณัฑกิ์จนิรันดร คุณอภิรักษ ์วรีะวฒัน์ 

คุณสุรพล บุญญาปะมยั คุณสุเมธ ภิญโญสนิท คุณสุนีย ์อนนัตส์กุลวฒัน์ 

คุณสยาม แสงสกุล คุณสมชาย วจิิตรวกิรม คุณสมชาย วงศสุ์วรรณนิธิ 

คุณวาสนา สิมะโรจน์ คุณวราภรณ์ ปรีชาศิลป์ คุณวรกร พิมทอง 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณลิปัทร สุวรรณธรรมา คุณรววิรรณ จิตวฒันาศิลป์ คุณมาลยั เชียวชาญ 

คุณมารุต บุนนาค คุณมณีนุช เตรียมลํ้าเลิศ คุณพรชนก ศรีวงศม์ณีรัตน์ 

คุณเพลินพรรณ คงสกุล คุณพูนสุข จิตรสกุล คุณพจนีย ์ ชวนะภูธร 

คุณปิยะพร รัตนสงวน คุณปานหทยั เสรีรักษ ์ คุณบุญลํ้า จิตกรุณาวงศ ์

คุณอาํไพพรรณ  สุวรรณทรัพย ์ คุณนุตชา ภิญโญภาพ คุณนาวนิ สัตตวตัรกุล 

คุณนพรัตน์ เพทายบรรลือ คุณนภดล ปรมศิริ คุณธีรบุล หอสัจจกุล 

คุณณริสาห์ ววิฒันกิจเจริญ คุณณรงคศ์กัด์ิ ดิลกสกุลชยั คุณโชติมา วจิิตปุลพรักษ ์

คุณโชติ เขมะสุริจนัทร์โญ คุณชูเกียรติ ชยัศรีรัตนกุล คุณชุติมา แผลงศร 

คุณชลิต โอปนายกิุล คุณจุฑามาส โลหะเจริญทรัพย ์ คุณจีรนนัท ์ฉิมจาํเริญ 

คุณจิรประภา ตณัฑิกุล คุณธญักมล เกียรติวุฒิวฒันา คุณฉตัรฤทธ์ิ และ คุณฉตัรเทพ เทพหสัดิน 

ณ อยธุยา 

คุณปภาสร พงศทตั คุณพูนศิริ วจันะภูมิ คุณวไิลภรณ์ ธาปิยานนท ์

คุณประชา  ศิริภราดร คุณทนยั ธรรมวิจิตเดช คุณสิรีรัศม์ิ ประสารเสือ 

วา่ท่ีพ.ต.อ.ปริญญา กล่ินเกษร คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับุรี 

บริษทั ราชเวชอุบลราชธานี จาํกดั 

(โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี) 

คุณปภากร รุ่งโรจน์ประกาย คุณคมสัน โฆสิตวฒันกุล คุณสุชาดา  เจริญชีวะกุล 

บริษทั ภทัทา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั มหาวทิยาลยัพายพั มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

คุณบุญชยั จนัทร์ศรีพิบูล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ คุณครูจงจิตต-์คุณสมศกัด์ิ อินทจกัร 

อน.กาญจนภา เฉียบแหลม บริษทั แสงทองโฮมมาร์ท จาํกดั คุณสุภรณ์ภคั เกียรติอภิวสุ 

คุณรุ้งพาพร น่วมสิริ คุณกฤตติกา ชูพิทกัษสิ์น คุณสายสมร ชยัศิริ 

คุณอนิรุทธ์ บนยตีรณะ คุณนนท ์จินดาเวช คุณอดิรุจ  กาดีโรจน์ 

บริษทั เอ่ียมบูรพา จาํกดั คุณจิดาภา คุณากูรหรรษา คุณธญัยธรณ์ หิรัญเศรษฐธ์าดา 

อ.ณฐันยั  โล่ห์สุวรรณ บริษทั บาจา (ประเทศไทย) จาํกดั คุณภาณุวฒัน์  พว่งศรี 

คุณณิชชาบูล ศิวะเดโชชยั คุณหนูพิศ ตั้งพนั บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

คุณขวญัเรือน กล่ินอบเชย วดัสัมมา สมัโพธิญาณ พุทธคยา อินเดีย บริษทั โอ.อี.ไอ.พาร์ท จาํกดั 

คุณวภิารัศม์ิ  นนัทโชติโสภณ บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จาํกดั โรงเรียนเซนตเ์ทเรซา สาขาหนองจอก 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์อาคเนย ์จาํกดั คุณสุปภาดา  ภูรีพงศ ์ ทพญ.นนัทิยา  รัมณียรั์ตนากุล 

คุณจาํนงค ์ โนจิตต ์ โรงพยาบาลนครพนม ศาลแขวงสมุทรปราการ 

คุณสุวลี  เอ้ืองชูถ่ิน โรงพยาบาลพนสันิคม บริษทั ซิกน่า ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

โรงพยาบาลหนองบวัลาํภู คุณพิศณุ  ชิตโชติ คุณณฐัพลและคุณนิภาพร สงวนศิริ 

คุณนิภาวรรณ  ยิ่งชยัภูมิ คุณชญัญานุช  กรุณานนท ์ บริษทั อคัคีปราการ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สาล่ี คลัเลอร์ จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาลสกลนคร คุณสุภาพร โชติยานนัทวงศ ์

บริษทั เบสโชะ ไวร์ แอสเซ็มบล่ี  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

คุณวรณี  วชิยัเมฆพตัร บริษทั คิสออฟบิวต้ี จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 

บริษทั DIA RESIBON (THAILAND) 

CO.,LTD สาํนกังานใหญ่ 

คุณเหมือนมาดา เพิ่มสิริวาสนา คุณรจนา จิตไชยชาญ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณศิรินภา นวลมี คุณวฒันาพร งามสุทธิ คุณลินดา หล่อวิจิตร 

คุณบวรภคั  เดชากรณ์ หจก.เค.ที.ที.เอน็จิเนียร่ิง หจก.บางกอก อโล 

บริษทั มารุโคเมะ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั สยามแมคโคร จาํกดั สาขาอ่อนนุช คุณณฐัชานนัท ์ธญัญโชติธนานนท ์

คุณพิฐชญาณ์ ธนรัฐภสัสรณ์ คุณพษัฐนนัห์ ขาวละอุ่น คุณนิษา อุษณพงศ ์

บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) คุณแคทรียา อร่ามศรี คุณดีไวน์ เก้ือกูลพีระทรัพย ์

คุณนฤมล ยอดเพชร์ คุณสรวชิญ ์ นิมมาลยัรัตน์ คุณสุรัตน์  มัน่ศรี 

คุณทศันีพร ซุยซะโก คุณอภิญญา สุจาจริง คุณไพโรจน์  ภกัดีไพบูลยผ์ล 

คุณชยัยทุธ์ บูรณเทพาภรณ์ คุณทิวา ทองมัน่คง คุณอาจารี  ควรพิพฒัน์กุล 

คุณพิมพสิ์ริ บุนนาค คุณนริศรา กุลปรีชานนัท ์ คุณอรอนงค ์บูรณะ 

คุณพชัร์เปมิกา ไชยทองรักษ ์ คุณชยัรัตน์ บุษดี คุณสิริอาํพนัธ์ุ แสงพระเวช 

คุณชยนัตว์ฒิุ  แสนธรรมยทุธ คุณวราภรณ์  สุดถ่ิน คุณอิสสระ หวัง่หลี 

บริษทั ส.สุขภณัฑโ์ฮมเมท จาํกดั คุณพิเชษฐ สัมพนัธ์เวชโสภา คุณมลธิดา  ชวนะวานิชวฒิุ 

บริษทั อินโฟ ฟอร่ัม จาํกดั บริษทั สาํนกังานชยัณรงค ์ คุณจิราภรณ์  มนทกานติรัตน์ 

มูลนิธิวีระภุชงค ์ คุณวรีพฒัน์  เพชรคุปต ์ คุณเฉลิมพล วงษช์ยัสุวรรณ 

บริษทั ฮาสโบร (ประเทศไทย) จาํกดั 

(สาํนกังานใหญ่) 

บริษทั ยเูอม็ซี อิเล็กทรอนิกส์  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั รัจนาการ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

(สาํนกังานใหญ่) จาํกดั 

Mr.Robert Murray Darling คุณสุทธินนัต ์อินถา มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

คุณฐิติมา เอ่ียมพิกลุ บริษทั แคปปิตลั เทรดด้ิง จาํกดั คุณธนวตั ลือยาม 

คุณชนมฌ์านนัท ์จนัทรังศรี คุณกนัทิมา  ปล้ืมใจ บริษทั เซเวน่ ซีส์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 

บริษทั เจมินิ เวิลดไ์วด ์จาํกดั หา้งหุน้ส่วนจาํกดัศูนยป์ระชุมแก่งเลิงจาน บริษทั ทองแสนสุข จาํกดั 

คุณธญันีย ์ไกรพิสิทธ์ิกลุ บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท ์จาํกดั บริษทั พิทกัษพ์ฒันา จาํกดั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี คุณจตุัพร อยูนิ่ยม 

พ.ต.อ.ไพฑูรย ์ศรีวิลยั คุณเจนจิรา ภาระกา้นตง คุณหลกัชยั  มีนะกนิษฐ 

คุณเชิงโชติ หวานแกว้ บริษทั แฮปป้ี เฟลเวอร์ จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) อน.สมศิริ  อ่อนมา 

คุณองัสุรัสม์ิ อารีกลุ คุณสุภาภรณ์ ศรีสง่า คุณหทยัชนก  บุญประสม 

Mr. Michael A.J. Dietvorst คุณสุกานดา  อรุณภทัรสกลุ คุณธีรเมศร์  ศรีศุภธนานนัต ์

คุณวาสินี  กล่ินเนตร คุณจิราพร  สุรเกียรติภิญโญ คุณอนุชิดา  คงสาย 

คุณโสภนา  ศรีจาํปา คุณคมสนั ภทัรทิชากรกลุ คุณสมบติั ออรุ่งวไิล 

คุณภศัรินทร์ สะอาด คุณพรทิพย ์เซนจ่ิว คุณสุนนัทา  เลิศศิรา 

คุณสุพรรษา บุญศิลป์ คุณสุกญัญา พรจนัทร์ คุณปรณฐั  บุญเลิศ 

คุณธญันิชา ถอนยอด คุณพิชยั ครองยติุ คุณศิรินทร์ญา ทิมณีวรรณ์ 

คุณโสภา ทองปอ คุณปราณี แซ่ฉัว่ คุณสมสุข  ผวิจนัทร์ 

คุณกฤติยา  ดูพร้อม คุณพิไลวรรณ  กนัตกั คุณญาดา  เขม็เพชร 

คุณเกษมสนัต ์ สาฆอ้ง คุณสมพร  จินตนพนัธ์ คุณวไิลพร  สาครพงษ ์

คุณชาติเช้ือ เชิงหอม คุณพิชญธิดา  โคตรอาษา คุณศุภวบูิรณ์ วงษส์วสัด์ิ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณเครือวลัย ์ ป้อมหาญ คุณศุภศิลป์  ไชยเมืองศรี คุณปรานอม  ระวงัสาํโรง 

คุณวนัวิสา  แซ่อุ่ย คุณอุมาพร  อุ่นพิชยั คุณนนทยา  พวงมาลี 

คุณกาญจณี  มณีวาศ คุณสุดารัตน ์สุยะวาด คุณทศันีย ์วฒันโยธิน 

คุณกมัปนาท ศกัด์ิเสมอพรหม คุณพชัรากร  ทองเช้ือ คุณวรีะวรรณ  คลงัจินดา 

คุณวนัวิสา  เนียมยิม้ คุณไพลิน  พูลสวสัด์ิ คุณอภิภู ลิมศรีเพชร 

คุณณชัชารีย ์อภิมหาธนัยธ์าํรง คุณดวงฤทยั ห่านวิบูลยพ์งศ ์ คุณพรวมิล  วฒิุเขตต ์

คุณนงนุช  วฒันวิเชียร คุณชลธิชา  พุทธโสม คุณศศิมา  หม่ืนหาญ 

คุณดนยั  โหลสกลุ คุณธรา เมืองนาม คุณโสภาพิศ รุ่งแจง้ 

คุณศศินิสา  ปานสง่า คุณเกรียงศกัด์ิ  แสงสุวรรณ คุณอิทธิพล แมน้พว่ง 

คุณจกัรกฤษณ์ สมปาน คุณธญัญากิต  ทองสองยอด บริษทั คินด้ี คิดดี คิดส์ จาํกดั 

บริษทั ซี.เจ.เอก็ซ์เพรส กรุ๊ป จาํกดั คุณสุกญัญา ผลผาเลิศ คุณวนัรบ  เงินเนย 

คุณจุฑามาศ มยัมิล คุณวริษฐา นิมิตรวานิช คุณปุลินญดา สุระกิจ 

คุณชชัชานนท ์ทบัเคลือบ คุณสมใจ  ลิขิตวิเศษกลุ คุณณสิริ  บรรจุ 

คุณนุสรา  เรืองรัตน ์ คุณมณี ตรีเพชรกลุ คุณนภสัวรรณ จนัทรลา 

ร้านพุทธชงคแ์ก๊ส บริษทั ไทยยเูนียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) คุณประเสริฐ  เตชพาหพงษ ์

คุณชิต  เหล่าสุทธิวงศ ์ คุณหทยัชนก  ศกัด์ิวิบูลย ์ คุณทนงศกัด์ิ  ประภาพรวรกุล 

คุณนวพร  พิเชฐจาํรัสชีพ คุณเทียนชยั  พร้อมสุข คุณจิราวฒัน์  แสนยาเจริญกุล 

บริษทั ฟิกเกอร์พลสั จาํกดั คุณทิพวรรณ  ผลุลาวงษ ์ คุณนทัธมน  ธาํรงลกัษณ์ 

บริษทั ฤทธามาร์เกต็ต้ิง จาํกดั  คุณมยรีุ  จิรภิญโญ คุณนาํพร  จกัรใจ 

คุณวราภรณ์  อมัพรสุวรรณ คุณสุภาพร  งามไสว มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 

บริษทั ริชแลนด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั คุณจิรัฎฐอ์ร ชชัวาลยป์รีชา คุณพชัราพร  ทฤษฎี 

บริษทั เอส.เอม็.ฟาร์มาซูติคอล จาํกดั บริษทั นํ้าตาลราชบุรี จาํกดั คุณธนิกท ์ทองหล่อ 

คุณศุภรัตน ์ ตั้งฤทยัวานิชย ์ มูลนิธิเพ่ือการศึกษาหลิงจิวซาน (คิชกฎู) บริษทั ดี.อี.แอนด ์เอม็ จาํกดั 

คุณภาคิน  แนวสนัต ์ คุณนนัทิชา  จนัทาม คุณลิลาศ  ณ ระนอง 

Comets Intertrade Co.,ltd บริษทั พีเจพีอี จาํกดั คุณชนายสุ  อิทธิปุณณ์ 

คุณปาริชาต  พงษท์อง คุณมนทิยา  แซ่ล้ิม บริษทั ถาวรอุดร จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

คุณสุทศัน ์ พิพฒันชยัพงศ ์ คุณภคัชพิมพ ์ กาวินาํ คุณพิมพณ์ดา  รุ่งสิริเจริญสิน 

บริษทั แบก็เทอร์ เบรนทนั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั บริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั (สาขาท่ี 00004) บริษทั แม่ ไดน่ิง พาเลซ จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

คุณศิริรัตน ์ พิลึกฤาเดช คุณวิทวสั นนัธิสิงห์ คุณพรรณเพญ็  วยัเจริญ 

บริษทั อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั โน เมจิก เอเซีย จาํกดั คุณจีราภรณ์  หวานเสนาะ 

คุณกนกวรรณ  วงศป์ระเสริฐ Mr. Kai Fong Liew บริษทั เอก็ซตร้า อโกรเคมีคอล จาํกดั 

กองทพัอากาศ กองบริหารมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน คุณยพุเรศ  อนุรักษต์นัติกุล 

โรงงานอ้ึงยง่หยพูลาสติก คุณณรดา  พงส์นิวตัร ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย 

รศ.ชุษณะ  รุ่งปัจฉิม คุณอนุชา  นิลเภตรา คุณสมใจ  ศิรเมธา 

คุณลกัษณวดี  ตรีรัตน์ณรงค ์ คุณยพุดี  หลีรัตนะ บริษทั ฟรููกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเตม็ส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณวโิรจน์  รัตนะคูณชยั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สาํนกังานใหญ่) คุณสมยงค ์ ขจรวทิย ์

คุณภมร  ทรัพยศิ์ริ บริษทั ลีดเดอร์ส เวลเนส จาํกดั คุณณฐัรดา  เติมถาวร 

คุณกาจนา  ศรีมนัตะ บริษทั อ่อนนุช ฮอนดา้ ออโตโมบิล จาํกดั คุณปิยานุช  แซ่ตั้ง 

คุณเหมนัตภ์ทัรธีรา  กูท้รัพย ์ บริษทั AAPICO AMATA  จาํกดั คุณนารีลกัษณ์  บุตรมณี 

บริษทั เพชรเกษมดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั คุณสิทธามน  สังขท์อง Ms. Yang Yilin 

คุณณฐัวดี  โชติกุล คุณวรัชนก  สถิตธรรมจิตร คุณมนธิรา  ขวญัหวาน 

ดร.ศุภศิลป  ชยันาม บริษทั มลัลิการ์ อินเตอร์ ฟู๊ด จาํกดั คุณอจัฉราพนัธ์ุ  จนัเอม 

บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอม็เค เรสโตรองค ์กรุ๊ป จาํกดั บริษทั โออิชิเทรดด้ิง จาํกดั 

บริษทั แลคตาซอย จาํกดั  บริษทั ผลิดา จาํกดั บริษทั เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จาํกดั 

คุณภทัรภร  รุจสาริน บริษทั โตโยตา้นครธน จาํกดั คุณวชิรา ไชยศรีเฉลิมพล 

คุณธญัญพทัธ์  วรโพธ์ิอภิโชค ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ลิเกศรราม นํ้าเพชร (คุณศรราม เอนกลาภ) 

คุณกชมน  สิรินิลกลุ และ 

คุณกาจนพ์งศ ์ สิรินิลกลุ 

บริษทั ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ดูทีว ีมีเดีย จาํกดั และ  

บริษทั ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป จาํกดั 

คุณคาํพนัธ์  สีสาวแห สาํนกังานประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คุณอรดี  มณีรัตน์ 

ARTY SHOP Mrs.Rachnida  Arora คุณสุดารัตน์  พรมจนัทร์ 

คุณทศันีย ์เรือนเพชร C & N Resort & Spa คุณคาํพนัธ์  ดงัสีวงัหิน 

คุณทศันยั  บุญฤทธ์ิ คุณวรรณวิไล  แซ่ลอ้ บริษทั บีเอม็ที แปซิฟิค จาํกดั 

บริษทั วนิเนอร์ อินเตอร์ พลาส จาํกดั พล.ต.ต. ศิร์ธชัเขต  ครูวฒันเศรษฐ ์ คุณบณัฑิต และคุณสุภาพร  ทองปาน 

คุณธนกร  เผา่มหานาคะ คุณนิตยา  สอนสุด คุณมารศรี  แซ่เอง็ 

บริษทั ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั คุณรัศมี สุวณัณะสังข ์ คุณณิชาภา  ศรีสมาน 

คุณชนิกานต ์ผงุประเสริฐยิง่ คุณกฤษณา กาญจนสุระกิจ คุณนวลพรรณ  ลํ่าซาํ 

บริษทั ภทัรเมธากิจ จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) คุณเกริกฤทธ์ิ ศรีพวัเจริญ คุณอมรรัตน์  จนัทร์วิเมลือง 

บริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์ คุณสิรีธร ชุมพล 

บริษทั ฮอนเนอร์บิวซิเนส จาํกดั สาขาท่ี 1 คุณลือชยั  เจียมพิทยานุวฒัน์ คุณชุติมา กิจมงคลธรรม 

คุณศิวนาถ  ยะทาคาํ บริษทั ไทยนาํศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จาํกดั บริษทั พิทกัษพ์ฒันา อินเตอร์เทรด จาํกดั 

บริษทั ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั เดอะคลีนิกค ์คลินิกเวชกรรม จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั เอสเอวายเอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(สาํนกังานใหญ่) 

คุณประพีร์ อุมะวชินี บริษทั ผลดีแฟม จาํกดั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

คุณณฐัพร สมตุย้ คุณวนัดี  ฤทธิเรือง คุณนเรนทร์ - คุณนงลกัษณ์ ฤทธิเรือง 

คุณจิรศกัด์ิ อาจวารินทร์ กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา บริษทั อุตสาหกรรมพนัทา้ยนรสิงห์ จาํกดั 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั บริษทั อาหารยอดคุณ จาํกดั บริษทั ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จาํกดั 

คุณธนวนิท ์ มีทอง บริษทั ดูโฮม จาํกดั สาขาบางนา บริษทั อะมานะฮ ์ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

คุณอารีรัตน์  สุทธิจิตรานนท ์ คุณณฏัฐช์ญาดา  วรโชติพิรุฬห์ คุณเพญ็พร  วรนุชโสภาพรรณ 

คุณวสุมน  พลอยดาํ คุณขวญัมน  ผลตาล คุณกาญจนาภา  คลอ้ยกลบั 

บริษทั สกิส พาวเวอร์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย ) บริษทั กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จาํกดั คุณประทีป  เดชขจรวฒิุ 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

อ.สุทธิชยั ยงัสุข คุณแม่เตียง แซ่โคว้  

และคุณชาญกิจ อศัวโรจนไมตรี 

ท่านผูบ้งัคบัการเรือหลวง  

นาวาตรี อารีย ์หวนัหละเบะ๊ 

บริษทั เบรนเทน็สแกน จาํกดั คุณสุภา ณ ระนอง คุณวรรณิภา บุญยนื 

คุณไปรยา วเิศษทกัษ ์ คุณวรัมพร  โรจนธนบูรณ์ คุณชญาภสั  พานิชสุขไพศาล 

คุณคิดดี  อินสวสัด์ิ พล.ต.ต.พจน์  บุญมาภาคย ์ คุณจุฑาทิพ  วงัซา้ย 

คุณกนกพนัธ์ ฮึงสกุล คุณอญัณิการ์  เรืองกสิกรณ์ บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล ์จาํกดั 

(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

คุณอมัพร  พุม่พฤกษ ์ บริษทั ซิมเพิล้ ฟู้ดส์ จาํกดั บริษทั กลางแจง้ จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

คุณอาจ  จรัญวณิชยผ์าชยั คุณสมควร ชุ่มสด Ms.Metta Manorunchakul 

คุณราดี เซียม เมาเรีย คุณเกศ  บวัลาํใย สถานธรรมเทียนกุย 

คุณชชันนัท ์ เกษมไชยานนัท ์ ร.อ.ธนจกัร  ฉิมโชติ คุณศกัด์ิชาย  เพง็จนัทร์ 

มหาวทิยาลยัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น คุณกนกลดา  นาคกุลวฒัน์ คุณบุรินทร์ กนัอ่อง 

คุณกรีฑา พุทเส็ง คุณชนกพร  เพียรเหมือน คุณแม่สุรีย ์ตั้งใจตรง 

ด.ช.สิรวชิญ ์ยงคส์งวนชยั คุณเอกศิษฐ ์เฉลิมรัฐวงค ์ บริษทั ยโูรเป้ียนฟู้ด จาํกดั (มหาชน) 

คุณกฤษฎา  สร้อยมะโน คุณวราภรณ์  สัจจะบุรุษ คุณคณาวฒิุ อรุณรัชตะกุล 

คุณชนกร ไชยนนท ์ คุณอภิชาติ-คุณวรัิติ จนัทรทรัพย ์ หจก.บวัหลวงคา้วสัดุ 

มูลนิธิโฮพเวลิดว์ายด ์(ประเทศไทย) บริษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จาํกดั (มหาชน) บริษทั เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (สาขา 00001) 

บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จาํกดั คุณวนัชยั  ยาวรัิชน์ คุณนนัทวฒัน์ ระกาศ 

คุณธนิสสรา อุดมสุข คุณรุจิรา ธีระยทุธ คุณอินทุอร  อินสาํเภา 

คุณภูรดา จึงพานิช The Little Finger (แฟนคลบัเนยBNK48) คุณพชัรินทร์  ศรีวรรักษ ์

คุณไพศาล  ถนอมอารมย ์ คุณ Xiao Ling Peng คุณสุภกนัตา  อาํพนัทอง 

บริษทั วนัสตาร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั คุณภาเจยวฒัน ์กลัยกรลภะวงค ์ คุณเอกศกัด์ิ  เปรมใจสุข 

คุณก่อเกียรติ ลมุลพงษ ์ คุณณฐัสิทธ์ิ  สนัติศิริไพบูลย ์ คุณอารียา  สมานอารีย ์

คุณธนน ศรีตะนนท ์ คุณเบญจพร  พรหมบุตร คุณลีนวฒัน์  วิชรัคศศวกุล 

ด.ช.โกศล โชติศุภฤกษ ์ คุณนฎิธ  เลาะมะ คุณเบญจมาศ พุทธรักษา 

คุณชญาภา  ศฤงคารชยธวชั คุณเรไร  เกิดมานอ้ย คุณพรรณสิริ  จิตรรัตน์ 

คุณพรรณมณี  ทองสุทธิ คุณนฐณ์พงศ ์อจัฉรารุจิ คุณภทัรภร ศิรยาธร 

คุณวรัญญา ท่าพระ PANDORA PRODUCTION CO.,LTD คุณสมชาย  รัตนารังสรรค ์

คุณชนิดา  มานะกิจ คุณสุนนัท ์ เอกวรวงศ ์ คุณไธพตัย ์ ปราณรักษ ์

คุณวงเดือน ทบวอ คุณเนตรทราย  ภทัรทิชากรกลุ คุณอารี  ตั้งฤทยัวานิชย ์

คุณนิภา  ทิมพิทกัษ ์ บริษทั ดาวรุ่ง แทรเวล จาํกดั คุณศิตา เทวกุล ณ อยธุยา 

บริษทั คียพ์อยท ์โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

(สาํนกังานใหญ่) 

คุณธาํรงค ์ เชียรเตชากลุ พระครูสังฆกิจพิมล(พระสุรศกัด์ิ สุรญาโณ) 

Mr. Michael  Cumin Mr.Terry Weir คุณนพดล  ศุภโกศล 

คุณสิริทศัน์ ชุติพนัธ์เจริญ คุณเทียนไชย  แซ่ลอ้ คุณประสิทธ์ิ  มัน่คง 



ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร ช่ือบุคคลหรือองค์กร 

คุณนพรัตน์  อ่ิมหม่ืนไวย ์ คุณนิชานนัทน์  บุญกิจการ คุณมนตช์ยั แทนไกรศร 

คุณสุภาพ  วเิชียรวงศ ์ คุณรวิษฎา สงัขใ์หม่ คุณสมชาย  มณีคง 

Ms.Sirinapa  Lasio Mr. Mark Judge บริษทั ออโต ้แกลเลอร่ี ซีคอน จาํกดั 

พลตรี ทพญ. อกัษรักส์  โตกฤษณะ คุณปิยพชัญ ์ชง คุณบณัฑิต สินธุนาวา 

คุณอาเจ เจน บริษทั อลัลู จีเวลรี เอม็เอฟจี จาํกดั ดร.ธนพล  บุญวรุตม ์

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) คุณกิตติภพ  นิธิธนกิตติ คุณปณิดา  ฤชาสิน 

คุณวชัราภรณ์ บุ่งดี คุณวชัรพรรณ  ฉนัทะกุลและครอบครัว ครอบครัวด.ช.สิรพฒัน์ จนัทรเมธากุล 

คุณสมานจิตต ์ สินธุนาคร คุณลภสัรดา  ชนนัรัตน์ คุณสุรีรัตน์  ศรัณยานุรักษ ์

คุณปเนตร  ลาภศิริวงศ ์ คุณสุดารัตน์  อ่อนละไม คุณรัตนาภรณ์  อรรคศรีวร 

คุณนุชรีย ์ ปล้ืมสระไพ คุณลดัดา  ราศีแสนสุข คุณขวญัเรือน  พลเยีย่ม 

คุณศุมล  ศรีสุขวฒันา ภก.ดร.วิรัตน์  ทองรอด คุณปัจฉิมา  ธนาศุภวฒัน์ (คุณปุ้ย) 

คุณศศมน  โพธิพฒัน์ธนากร บริษทั กรีนสปอต จาํกดั คุณยิง่ ยิง่วริิยะประพนัธ์ 

วทิยาลยัเทคโนโลยสีมุทรปราการ คุณเขตติยา จิตตพงศ ์ คุณณฐันนัต ์ โควาซิช 

คุณเยาวรัตน์  เกษวตัร คุณดชันี  ธาราพนัธ์ คุณระวมีาศ วฒันศกัด์ิ 

คุณสุนีย ์ ช่ืนชม คุณปรัชญา  ตั้งสุขอาํพนั ดร.วชิาวฒัน์- คุณวรรณิภา  อิศรภกัดี 

คุณฐิติกานต ์ ปรียะพชัร คุณสุนทร  เตชะสกุลนภาพร พลอากาศเอกวรีะ ศรีประเสริฐ 

 

 

 


