-

๑-

ประกาศมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ฉบับที่ ๘/๒๕๖๔
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ”
ตามที่มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Preparing for
University Project : Pre-U Project) เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ
เทียบเท่า ได้เรียนรู้เทคนิคการเรียน พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต และทัศนคติ ตลอดจนแนะแนววิธีการเลือก
อาชีพ ที่ เหมาะสม เพื่ อการศึกษาต่ อในระดั บอุ ดมศึ กษาทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ ผ่ านระบบออนไลน์
(Zoom Meeting) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรม “นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ” ขึ้น ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง
เมษายน ๒๕๖๔ ปรากกฎว่ามีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัล นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ ระดับยอดเยี่ยม คือ นักเรียนที่มีคะแนนการเข้าร่วม
กิจกรรมสม่ำเสมอ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คะแนน ขึ้นไป ได้รับรางวัลทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ ระดับดีเด่น คือ นักเรียนที่มีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ ตั้งแต่ ๗๕๐ คะแนน ขึ้นไป ได้รับรางวัลหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ และสติ๊กเกอร์ไลน์โครงการฯ
ได้แก่
๑. ภัทรษรีภรณ์ เภาโพธิ์
๒. ร่มธรรม ศรีวงศ์
๓. อัมรินทร์ วิบุลกุล
๔. มริษา ใยพันธ์
รางวัลนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ ระดับดี คือ นักเรียนที่มีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ ตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนน ขึ้นไป ได้รับรางวัลค่าอินเทอร์เน็ต และสติ๊กเกอร์ไลน์โครงการฯ ได้แก่
๑. วสุนันท์ สุนทรนันท์
๒. อนงค์นาฎ คำลออ
๓. ภัตธนันท์กร สุดทองคง
๔. สกุณา จงเจริญ
๕. ธนศักดิ์ พิชัยคำ
๖. พงษ์ฐกร หอมสมบัติ
๗. วราทิพย์ ยะสุริยา
/๘. นัฐทริกา...

-

๒-

๘. นัฐทริกา กระตุดเงิน
๙. มยุรี เจริญสุข
๑๐. มินทรา คงเพ็ชรศักดิ์
๑๑. สุจิรา บุญสง่า
๑๒. ก้องภพ สรรสิริกุล
๑๓. วิรชัช ชัชวาล
๑๔. ปวันรัตน์ พงษ์ดารา
๑๕. ชนะเกียรติ สนส่ง
๑๖. สุทธิพงษ์ ปุราชะคึง
๑๗. ธัญญาเรศ สุขแก้ว
๑๘. ปภัสสร บุญคุ้ม
๑๙. รัตนภัทร ชูไทย
๒๐. วริศรา พันสิงหา
๒๑. แพรพันธุ์ พรมพิลา
๒๒. สุภาภรณ์ กลางหนองเเสง
๒๓. ณัฐธิดา ยารวง
๒๔. ภูวนาท สุขชาวนา
๒๕. สมโชค หลังเถาะ
๒๖. พงษ์จักรี ฝู่
๒๗. ไปรณัฏฐา เรืองวิทย์
๒๘. วรัญญู ศรีเชียงสา
๒๙. สัจจพร จันทร์งาม
๓๐. ธนภรณ์ชนก จิตต์น่วม
๓๑. กิตติธัช สุริวงษ์
๓๒. เยาวลักษณ์ ธุรกิจ
๓๓. สิทธิชัย วิไลวรรณ์
๓๔. ปารวี เพชรมณี
๓๕. ปนัสยา ยอดเอียด
๓๖. ฐานุศักดิ์ ขันธเขต
๓๗. ปรียานุช ผลอรัญ
๓๘. สุภาภรณ์ สิมมาทอง
๓๙. ปฐภร แก้วจันทร์
/๔๐. ฉัตรธิดา...

-

๓-

๔๐. ฉัตรธิดา กาญจนแพทย์นุกูล
๔๑. ณัฐวรรณ วงศ์ชนะ
๔๒. รุจิรัตน์ บริสุทธิ์
๔๓. อิธิรา ธรรมเกสร
๔๔. วิชชากร สังข์งาม
๔๕. ณัฏฐณิชา พูลสวัสดิ์
๔๖. หทัยพร พุฒธา
๔๗. กรกมล ศรีแสงจันทร์
๔๘. ธารายุทธ์ เนตรจรัส
๔๙. จิรา เดือนสว่าง
๕๐. เนตรชนก ชิณวงศ์
๕๑. ฐธิติกานต์ ฉัตรกรณ์สกุล
๕๒. ซากีนะห์ หนูหวาน
๕๓. ปุณรดา ไชยวงค์
๕๔. อภิชญา อ่อนศิริ
๕๕. ภัทรกันย์ โกไศยกานนท์
๕๖. กัญญ์วรา เกิดโนด
๕๗. ศิรินญา สรรเพชร
๕๘. รวีพลอย ศุขเขษม
๕๙. กรนันท์ คุณทวิน
รางวัลนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ คือ นักเรียนที่มีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
ตั้งแต่ ๒๐๐ คะแนน ขึ้นไป ได้รับรางวัลสติ๊กเกอร์ไลน์โครงการฯ ได้แก่
๑. พรธิญา สีทา
๒. ภูรินทร์ บุญรอด
๓. ศศิกาญจน์ บัวเกต
๔. อริสรา ช้างน้ำ
๕. ณัฐพงษ์ แก้วมั่น
๖. กาญติมา ภักดี
๗. กีรตี ชากรี
๘. พิมพ์ณิภา พงษ์อนันต์
๙. วิทาดา สร้อยสนธิ์
๑๐. อิทธิฤทธิ์ เหล่าประดิษฐ
/๑๑. ธนัฐญา...

-

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.

๔-

ธนัฐญา ดอนหล้า
กฤติกา สุขดี
วณิช กุลมา
พัชราพร ลิ้มประยูร
ชุติกาญจน์ ทินนิลวงษ์
พิมพ์ชนก เพียรทอง
ธัญญานินท์ เกษทวีวงศ์
เสาวลักษณ์ ภาษีสวัสดิ์
วรรณิสา โคกแก้ว
ณัฐริดา จุฬาลี
ธิมาพร ตู้หงษา
กานต์ธิดา ศรีสวัสดิ์
พิมพ์ชนก ภูมิน
ขวัญสุดา สายศร
สุจิรา วิชาฤทธิ์
อรพิชญ์ ช่อแก้ว
พรมนัส กลมวงษ์
ธนภัทร บุญยอด
จิรนันท์ ละมูลมอญ
จตุรพร ไขประกาย
พิชญาภา ตอโนนสูง
วิภาวี เงาใสย์
สุภัสสร สุขช่วย
เขมจิรา เกียรติกมลชัย
กุลวรา ตะลุง
วรรณรัตน์ จำเริญรักษา
จตุพร แสงกล้า
กิติภัทร ทอนสูงเนิน
ลักขณา เผือกพัด
นัฎฐชา ไข่แก้ว
ทิพปภา แตงตุ่น
สาธิดา เชาว์เฉียบ
วรินทร์ สงวนทรัพย์
เสาวลักษณ์ สายดี
/๔๕. ชุติมา...

-

๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.

๕-

ชุติมา คงร่วง
อภิรุณ บุญมี
อรวรรณ บุญสุทธิ์
จุฑามาศ พรมสอน
จันจิรา ดอนชะเอม
ชนม์นิภา ปลอดดำ
ฐิติวรดา เทียนจีน
สาธิตา เชาว์เฉียบ
ธาราวดี วุ่นเนียม
สุจิตรา สืบธุ
ชลิษา รัตนโภคากุล
บุษกร พันธุ์สุข
นภัสสร บุญสร้าง
ภควรรณ บุญขาว
เนตรนภา สุทธิวิริยะกุล
ธีรพรรดิ์ เจริญปิยวัชร์
ยุคลธร บุญมาวาณิชย์
วรัญชนา ศรีสุลัย
ธนดล ลิ่มวัน
พัชรินทร์ ระงับภัย
กัญญาวีร์ อนุกูล
วรรณวิสา อภัยรัตน์
ดนัย ทับล้อม
ภัทราพร ศรทอง
ฮาวาอีฟ หมัดอะดั้ม
พรไพลิน ธงทอง
ณัฐวดี แม้นเดช
ทรงชัย ดำเกลี้ยง
จิตกร นพวงศ์
สิริลักษณ์ แสนโสม
มิลธิรา เจ๊ะสา
พรไพลิน โพธิ์ทอง
กรกุณรัศมิ์ เหลือดี
สฤณี ผมหอม
/๗๙. ปิยะรัตน์...

-

๖-

๗๙. ปิยะรัตน์ ประสงค์กูล
๘๐. ณัฐวดี ราโรจน์
๘๑. สมิตานัน พูลช่วย
๘๒. สุภาวดี จัตติไทย
๘๓. อัจราพร อรุณประสิทธิชัย
๘๔. อัจจิมาภรณ์ ลอองจันทร์
๘๕. ภักดิ์ลดา ปัญญาหาญ
๘๖. ชุตารีย์ กองม่วง
๘๗. ยศกร อั้นทอง
๘๘. เบญจพร อ่วมเมี่ยง
๘๙. เมธาพร รสิกวรรณ
๙๐. เมธาพร จตุรโมกข์
๙๑. คณิศร นีอำมาตย์
๙๒. สุวนันท์ คงอินทร์
๙๓. นฤสรณ์ บุญงาม
๙๔. นันทิชา หนุนโชค
๙๕. กันติชา ณัฐมงคล
๙๖. ธมนวรรณ ทองเกตุ
๙๗. ธิดารัตน์ ดำแก้ว
๙๘. หนึ่งฤทัย ทองเที่ยง
๙๙. ศุพรชัย สังข์ทอง
๑๐๐. กิ่งกาญจน์ ทองโส
๑๐๑. นริสรา วันแว่น
๑๐๒. วินัสสนันท์ ชูศรี
๑๐๓. ยุวดี เมฆฉาย
๑๐๔. วิชุดา ยังอยู่
๑๐๕. รัตนา สอนจันทร์
๑๐๖. กิ่งแก้ว ทองโส
๑๐๗. มยุรินทร์ เทียวประสงค์
๑๐๘. ทรรศน์กมล ทองงาม
๑๐๙. นริศรา พาสันจร
๑๑๐. ธารารัตน์ หมั่นการนา
๑๑๑. อรวรรณ โสดบ้ง
๑๑๒. สุปรียา วรรณโชติ
/๑๑๓. ฤดีพร...

-

๗-

๑๑๓. ฤดีพร รอดจิรา
๑๑๔. จรรยพร เปรมประยูร
๑๑๕. เมทินี สารีวงษ์
๑๑๖. เบญจรัตน์ มุงคุณ
๑๑๗. สุดารัตน์ บุญยะหัต
๑๑๘. ปรีดา จันทร์อุปถัมภ์
๑๑๙. ปิยธิดา มังตา
๑๒๐. จิรัชญา สุนธนนท์
๑๒๑. บุลวัชร แก่นจันทร์
๑๒๒. อำพัน สุรบรรณ์
๑๒๓. สมนึก โพธิ์อ่อน
๑๒๔. เปรมมิกาต์ แก้วลา
๑๒๕. กุหลาบ โคสินธิ์
๑๒๖. นิรชา รักกำเหนิด
๑๒๗. อรอนงค์ ปานทอง
๑๒๘. ประภานิษฐ์ วรกิจเจริญผล
๑๒๙. ธมล นวลหมวก
๑๓๐. ฐานิดา พิรุฬ
๑๓๑. ภัทชุลีกร ไกลถิ่น
๑๓๒. แพรวไพลิน นามรักษา
๑๓๓. พิยดา สุวรรณรัตน์
๑๓๔. สุทธิกมล เรือนงาม
๑๓๕. ธีรารัตน์ พันธ์ขะวงษ์
๑๓๖. นนทกร ทับชุม
๑๓๗. เมธาวี จองเจริญ
๑๓๘. มัลลิกา แสงทอง
๑๓๙. อาชิราพร วณิชย์พูลผล
๑๔๐. อมิตตา โทสวนจิตร
๑๔๑. ศิริลักษณ์ ทองสุข
๑๔๒. นลินรัตน์ โยมา
๑๔๓. สิริพงศ์ วงษ์สิงห์
๑๔๔. ศุภชัย ภูกระบิล
๑๔๕. วิลาสินี ทองทราย
๑๔๖. อมกฤต สุวรรณสว่าง
๑๔๗. ธนิษฐา ทองใบอ่อน
/๑๔๘. ญาณิศา...

-

๘-

๑๔๘. ญาณิศา ธรรมเนียมจัด
๑๔๙. จักรี ทินสุวรรณ์
๑๕๐. เกียรติศักดิ์ วงษ์พิมพ์
๑๕๑. เจษฎา นางแย้ม
๑๕๒. นงนภัส หลีล้วน
๑๕๓. ปุณญนุช เครือวงษ์
๑๕๔. ณัฐพร ไชยเสริม
๑๕๕. สุธาสินี ปันทรัตน์
๑๕๖. ศุภธิดา รักษาสังข์
๑๕๗. อรปรียา หรินันทนา
๑๕๘. อลิสา สุขสาลี
๑๕๙. รวีวรรณ ชูรักษ์
๑๖๐. ชลธิชา เสถียน
๑๖๑. บัวบูชา ทองเต็ม
๑๖๒. ศรสวรรค์ เสาร์ศิริ
๑๖๓. ณัฏฐชา วรรณดี
๑๖๔. กมลชนก สุขเจริญ
๑๖๕. กาญจนา อ่อนศรี
๑๖๖. อัษฎาวุฒิ คงสิบ
๑๖๗. ณัฐชยา ธีระกุลพิศุทธิ์
๑๖๘. ชนกานต์ เกษรมาลา
๑๖๙. ทัศนันท์ นิลเศษ
๑๗๐. สุพรรณษา ชวนชื่น
๑๗๑. ธัญรดา ไชยจันทร์
๑๗๒. นลิน เพชรปานกัน
๑๗๓. นิลณี อย่างใจนึก
๑๗๔. สิทธิชัย มาสิม
๑๗๕. จารุพัฒน์ เยาว์มณีรัตน์
๑๗๖. เฉลิมพล กาลก
๑๗๗. สุชานิตา เพ็ชรขำ
๑๗๘. ขวัญฤดี มสาธานัง
๑๗๙. พรประภา ธรรมดา
๑๘๐. เพ็ญนภา ศรีโสภา
๑๘๑. ศุภกานต์ รอดสุด
/๑๘๒. นภัสวรรณ...

-

๙-

๑๘๒. นภัสวรรณ จิรวัจนกุล
๑๘๓. ศิริลักษณ์ ถึกจรูญ
๑๘๔. เบญจมาศ พรมรักษ์
๑๘๕. ธนภรณ์ ทินโทเม
๑๘๖. จิดาภา ใยสาลี
๑๘๗. จุฬารักษ์ เจริญชัย
๑๘๘. พิชเญศ หมอโอสถ
๑๘๙. ไอศรีม งามอินทร์
๑๙๐. พัชรดา ช่องรักษ์
๑๙๑. ภัทราภรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร
๑๙๒. นฤเทพ พนมพิบูล
๑๙๓. เบญจมาศ หลังนุ้ย
๑๙๔. ชนิตา โชติมงคล
๑๙๕. กิตติภณ คงตะเคียน
๑๙๖. พัชรพร ช่วยคล้าย
๑๙๗. เบญญาภา รื่นญาณ
๑๙๘. ณัฐริกา ชาวโพธิ์
๑๙๙. ตรีสุคนธ์ อิ่มจิตร
๒๐๐. ชนาภา เฉื่อยครบุรี
๒๐๑. วรรณี มณีโชติ
๒๐๒. ณัฐวรา พวงคำ
๒๐๓. ณัฐริกา อินทรพาณิชย์
๒๐๔. รัตนาวดี วีระกิจน้อย
๒๐๕. ภัคพล ทองคำ
๒๐๖. อริสา พลสังข์
๒๐๗. จุฬาลักษณ์ นนกระโทก
๒๐๘. วิชญาพร สิงห์น้อย
๒๐๙. ปริญญา เอียดเกลี้ยง
๒๑๐. วราภา เปี่ยมห้อย
๒๑๑. สิริวิมล อักษร
๒๑๒. ธนภรณ์ กุลสารี
๒๑๓. นวรัตน์ สุ่นศรี
๒๑๔. วสุธา หงษ์พลับ
๒๑๕. ณัฐธิดา ธนไชยพงศ์
/๒๑๖. กัญญาณัฐ...

-

๑๐ -

๒๑๖. กัญญาณัฐ เเสงสว่าง
๒๑๗. พิชิตชัย เมืองแก้ว
๒๑๘. ณัฐถิชา เมฆหมอก
๒๑๙. ชวัลลักษณ์ สุขสารี
๒๒๐. สุกัญญา สุขประเสริฐ
๒๒๑. ปิยะดา สิงห์แก้ว
๒๒๒. รวีวรรณ เที่ยงธรรม
๒๒๓. บวรศักดิ์ โพธิน
๒๒๔. พิมชนก มณีแสง
๒๒๕. ชลิตา พุ่มไทร
๒๒๖. อริสรา โพธิเหม
๒๒๗. ชยางกูร พลวัฒน์
๒๒๘. สุวิทย์ จันทะแจ่ม
๒๒๙. ณิชกานต์ ทองประกอบ
๒๓๐. นภาพร พาไหม
๒๓๑. อรนิภา ราชโส
๒๓๒. สุพัฒตา วงค์ธรรม
๒๓๓. สุจิตรา วิชาเเหลม
๒๓๔. ธนพรรณ ไชยประเสริฐ
๒๓๕. ณัฐนรี มะโนทัย
๒๓๖. ชุลีพร เป้าโต
๒๓๗. มุฑิตา พรหมสวัสดิ์
๒๓๘. มาลิณี ศรีแก้ว
๒๓๙. เมทิกา สะระปา
๒๔๐. ภวิศ หลวงรักษ์
๒๔๑. วริศรา นวลเปียน
๒๔๒. สถาพร เพ็งยอดวงษ์
๒๔๓. สุนิษา พ่อสิงห์
๒๔๔. ภูวดล จันทร์ละคร
๒๔๕. ปฐมพร อัครสวรรยา
๒๔๖. กนกพิชญ์ เขตบรรพต
๒๔๗. นิธินันท์ สิงห์เถื่อน
๒๔๘. กัลยวรรธน์ พันธรณี
๒๔๙. นันทิยา ไชยวงศ์
/๒๕๐. ณัฐภัทร...

-

๑๑ -

๒๕๐. ณัฐภัทร กุ่ยตระกูล
๒๕๑. ชัยวัฒน์ พงษ์ธัญการณ์
๒๕๒. ขวัญชนก ล้วนรอด
๒๕๓. ศรุตา แน่นหนา
๒๕๔. พรภิมล เสมี
๒๕๕. พิมพ์อัปสร แดงเอี่ยมเอก
๒๕๖. ชาคริต สุขเกษม
๒๕๗. ณัฐสุดา มากศิลป
๒๕๘. ทัณฑิมา ทองช่วย
๒๕๙. บูชิตา แย้มวงษ์
๒๖๐. ณฐมน ยกล่อง
๒๖๑. จงกล คัชเคียน
๒๖๒. อารียา พวงมาลัย
๒๖๓. ปาริฉัตร พลกลางศรี
๒๖๔. กันต์พัฒน์ ก๋าเมืองลือ
๒๖๕. ฐิตาภรณ์ ดิสราเศรษฐ
๒๖๖. เพ็ญพิชชา จันพลับ
๒๖๗. จิรัชญา อยู่เอี่ยม
๒๖๘. พัชรพล ทองยาน
๒๖๙. บัณฑิตา จันทร์สิงห์
๒๗๐. ญาดา วิเศษ
๒๗๑. ธนพรรณ แจ่มแสง
๒๗๒. วิลาวรรณ ทองมาก
๒๗๓. ณัฐชยา เอียดสุย
๒๗๔. ณัฐกานต์ ศรีวุ่น
๒๗๕. ชัญญานุช ผึ่งผาย
๒๗๖. กัลยา ทิมพิทักษ์
๒๗๗. วิมลวรรณ ม่วงใหม่
๒๗๘. ปนัดดา แสงคุ้มภัย
๒๗๙. ว่าน พลอยมณี
๒๘๐. เทพพิทักษ์ ทิมสี
๒๘๑. พัชรพร พิมพขันธ์
๒๘๒. จีระประภา ไชยโชค
๒๘๓. จุฑามาศ ชูจินดา
/๒๘๔. ปฐมาภรณ์...

-

๑๒ -

๒๘๔. ปฐมาภรณ์ พันธมา
๒๘๕. ดวงกมล แจ้งสว่าง
๒๘๖. ณัฐวดี ดาวัลย์
๒๘๗. ปิยวรรณ ผลเจริญ
๒๘๘. จุฬารัตน์ เกียรติกานต์บุญ
๒๘๙. พิสิฐ สุทธิชล
๒๙๐. วัชรพล จันทวงศ์
๒๙๑. อนุสรณ์ กรนาค
๒๙๒. สุมินตรา บุตรละคร
๒๙๓. มนัสวี เพ็งโตวงษ์
๒๙๔. วีรภัทร รุ่งเรือง
๒๙๕. ชัยวัฒน์ ผ่องจิตร
๒๙๖. ลภนา ใจกว้าง
๒๙๗. นภสร ตั่นมี
๒๙๘. บุญญพัฒน์ น้อยนารถ
๒๙๙. สโรชา สุวรรณรัตน์
๓๐๐. จารุพร ชุมนิรัตน์
๓๐๑. ธนพัต ทับทิมไทย
๓๐๒. พฤภา พลายด้วง
๓๐๓. พิมประภา วงษ์พิมพา
๓๐๔. เอกรินทร์ กอดสืบ
๓๐๕. ยุพารัตน์ นิลงาม
๓๐๖. ธิดารัตน์ ทองด้วง
๓๐๗. กิตติยา ดนเสมอ
๓๐๘. มณีกานต์ เจริญทัศน์
๓๐๙. สุพัตรา พึ่งอบ
๓๑๐. ศิรประภากรณ์ สอนหนู
๓๑๑. ณัฐภัทร ดิษกร
๓๑๒. ธิดาลักษณ์ สีมี
๓๑๓. ภัทรพล ใจเย็น
๓๑๔. รัญชิดา โทเดช
๓๑๕. ศิริประภา จันทวิมล
๓๑๖. วีรพงษ์ ศรีวรรณ์
๓๑๗. สุชัญสินี เล่าทักษิณากุล
/๓๑๘. สุภาพร...

-

๑๓ -

๓๑๘. สุภาพร พูลทรัพย์
๓๑๙. อัจฉรา ดำเลิศ
๓๒๐. พิยดา ดำมี
๓๒๑. ณัฐญากรณ์ วงศ์ทาถี
๓๒๒. สุชาวลี พ้นภัย
๓๒๓. ชุกัญพัทธ์ กลิ่นประทุม
๓๒๔. ฌัชชา ศรีทับทิม
๓๒๕. สรารัตน์ สีนวล
๓๒๖. สุนิสา สำฤทธิ์ดี
๓๒๗. ศิริวัฒน์ บำรุงวงษ์
๓๒๘. พิชญ์สินี อุ่นอารมณ์
๓๒๙. วาซินีย์ เเหละหละ
๓๓๐. พรพิมล ขาวมาลา
๓๓๑. ดุลยวัต สวมทอง
๓๓๒. ธีรพัฒน์ มงคลประเสริฐ
๓๓๓. นูรฮายาตี ดอเลาะ
๓๓๔. นภัสสร สุขศรี
๓๓๕. ผกาวรรณ์ จันทร์แก้ว
๓๓๖. นพมาศ แก้วอนันต์
๓๓๗. พิชชาพร ศรีทองย้อม
๓๓๘. อรัญรัตน์ จันทร์แก้ว
๓๓๙. ณัฐริกา สว่างนพันธ์
๓๔๐. กัญญาณัฐ พรมจักร์
๓๔๑. กฤษณา พันสารี
๓๔๒. ณิชกานต์ รุ่งเรือง
๓๔๓. ธาลิษา คงจันทร์
๓๔๔. รัชชานนท์ แสงขาว
๓๔๕. สุวนันท์ แพะนา
๓๔๖. เกวลิน ไชยรัตน์
๓๔๗. ศิรภัส จันทร์แย้ม
๓๔๘. นฤรัตน์ เสงี่ยมจิตร์
๓๔๙. สิริกมล วันอุบล
๓๕๐. ศุทธินี พรมทอง
๓๕๑. เจนจิรา ศรีวรรณ์
/๓๕๒. อินทิรา...

-

๑๔ -

๓๕๒. อินทิรา ทัศสวัสดิ์
๓๕๓. ธัญพิชชา มีศรี
๓๕๔. รัชฎาภรณ์ เมืองจำนงค์
๓๕๕. ชฎาพร เดิมหลิ่ม
๓๕๖. ปัญจาภรณ์ เกษมสุขไพสิฐ
๓๕๗. ปภัสรา ศรีบุตรดี
๓๕๘. สหรัฐ แก้วโรจน์
๓๕๙. วาซินา แหละหละ
๓๖๐. รุ่งทิวา อินทร์ทอง
๓๖๑. คมกริช ยวนจิตต์
๓๖๒. สิริธนา พูนนาม
๓๖๓. กัญธามาศ เสาร์เหียะ
๓๖๔. ภูริภัทร ศรีตวาทิน
๓๖๕. ภัครนันท์ ทัพชุมพล
๓๖๖. อินทิรา ผิวพิมพ์ดี
๓๖๗. กฤษฎี ดิษดี
๓๖๘. รุ่งไพลิน ขาวหมู่
๓๖๙. ฆัมพร เพ็ชรพันธ์
๓๗๐. วรรณพร มูลอำคา
๓๗๑. รินรดา สุขสวัสดิ์
๓๗๒. ศศิกานต์ สิริจังเจริญ
๓๗๓. จิรพรรณ ฤทธิ์เนตร
๓๗๔. ภัณฑิรา เกรียงโกมล
๓๗๕. อรอนงค์ มิตรารมย์
๓๗๖. พีรภัทร อะนามกูล
๓๗๗. มุนิสรา กุลสอนนาน
๓๗๘. พัชรินทร์ โพธิ์ศรีขาม
๓๗๙. เบญญาภา ยอดเณร
๓๘๐. เบญญทิพย์ จีนาภักดิ์
๓๘๑. วรัชยา นับถือบุญ
๓๘๒. สุธาสินี แฟงพุ่ม
๓๘๓. พิมพ์ชนก สะสาง
๓๘๔. นิภาพร อุส่าห์ดี
๓๘๕. ศุภิสรา หล้าหนัก
/๓๘๖. ทรรศวรรณ...

-

๑๕ -

๓๘๖. ทรรศวรรณ คงสถาน
๓๘๗. จันทร์จุรี เพิ่มทรัพย์
๓๘๘. วันวิสา ชอบสอาด
๓๘๙. กิติยาพร ทำจิตรเหมาะ
๓๙๐. เกวลิน เพ็ญเกตุการ
๓๙๑. รุ่งวัฒนา ทองแก้วเกิด
๓๙๒. พิกุล ยืนยง
๓๙๓. สุนิศา พนมสวย
๓๙๔. นครินทร์ แสงสว่าง
๓๙๕. เจนจิรา อุ่มชอุ้ม
๓๙๖. ภัทรวดี มณีโชติ
๓๙๗. ปัทมพร ภักดีนอก
๓๙๘. ทัศณะ โพธิ์ทะเล
๓๙๙. ปาริสรา ทิพย์บำรุง
๔๐๐. อนัญลักษณ์ ติ๊บเจ
๔๐๑. จิรนันท์ อ่วมศาตร์
๔๐๒. สุภัค บุญเจริญ
๔๐๓. ชยุตพงศ์ ตระการศุกล
๔๐๔. ชุติมณฑน์ เตชรัตน์
๔๐๕. กนกพร สินธุพาชี
๔๐๖. อริษรา เทียนศิริ
๔๐๗. กิติญาภา คเณศร์
๔๐๘. ธนภรณ์ ระไวสมาน
๔๐๙. สุภาพร ทิพสะลา
๔๑๐. ชรินรัตน์ ทองเปี่ยม
๔๑๑. ภัทรนันท์ ญาติบำรุง
๔๑๒. ภัทรมน เครือเนตร
๔๑๓. จีรนันท์ ซาหิน
๔๑๔. กิตติพงษ์ พุกเฮง
๔๑๕. ปิยมน เอี้ยพิน
๔๑๖. มาริษา ทองสุข
๔๑๗. สุพิชญา เพ็ชรพิศาล
๔๑๘. ปอขวัญ ศรเจริญสมบัติ
๔๑๙. สุธาสินี ทองโสภา
/๔๒๐. เนตรลัคน์...

-

๑๖ -

๔๒๐. เนตรลัคน์ ศิริจิราธนนนท์
๔๒๑. นภสร แสงคำ
๔๒๒. วรัญญา ใจจริ
๔๒๓. วัชราภรณ์ เพิ่มนาม
๔๒๔. เกษณี บำรุงศรี
๔๒๕. กัญญารัตน์ คูนา
๔๒๖. Nattakamon Kwankaew
๔๒๗. ธัญชนก พันธ์นาค
๔๒๘. วิภา พีระวงค์
๔๒๙. ณัฐวุฒิ เจนวารี
๔๓๐. ธนวรรณ ทวีพต
๔๓๑. พณิตา แก้วประดิษฐ์
๔๓๒. ภัทรนันท์ จรูญสกุลวงศ์
๔๓๓. ปณิตา คำภีระ
๔๓๔. กฤษณา จันทร์ชุม
๔๓๕. สิริกานต์ บุญธรรม
๔๓๖. วนัชพร แสนแก้ว
๔๓๗. ชัยวัฒน์ ใจแสง
๔๓๘. ธัญดา ธนะกิตติโศภณ
๔๓๙. แพรวา นวลศรี
๔๔๐. พิชญาภา ขาวเผือก
๔๔๑. ภัสญาดา วรนุช
๔๔๒. ณัฐธิดา รุ่งเรือง
๔๔๓. รัตนาภรณ์ วณิชชานนท์
๔๔๔. อลิสา บุญอยู่
๔๔๕. คมกริช ยวนจิตต์
๔๔๖. อภินันท์ ชอบธรรม
๔๔๗. สุจิตรา นวมมา
๔๔๘. สายสวรรค์ เก่งสนาม
๔๔๙. มาลิสา บัวขาว
๔๕๐. พรธีรา เทศดี
๔๕๑. จิราภา บุญแจ่ม
๔๕๒. ธีรภัทร คำสุข
๔๕๓. ธนบดี พยัคโส
/๔๕๔. ภัทราวดี...

-

๑๗ -

๔๕๔. ภัทราวดี แซ่เห้ง
๔๕๕. ขวัญมนัส แซ่พ่าน
๔๕๖. กัญญาทิตย์ ศักดา
๔๕๗. สุปรียา พงศาวงศ์ศิริกุล
๔๕๘. เกียรติศักดิ์ แผ่นนาค
๔๕๙. พิสิษฐ์ พัทฐ์นันท์
๔๖๐. ศรัณย์พร ศรีวารินทร์
๔๖๑. วรัญญา สมร่าง
๔๖๒. นริสา อะทาโส
๔๖๓. สุธินี มลยงค์
๔๖๔. อรนิภา เอี่ยมผ่อง
๔๖๕. ศยานี คำภูมี
๔๖๖. รุจรดา ยันติ
๔๖๗. จิรวัฒน์ สังข์เกิด
๔๖๘. ทิชา คล้ายละมั่ง
๔๖๙. ฐิติมา ดาศรี
๔๗๐. ศิริลักษณ์ หวัดสูงเนิน
๔๗๑. ศศินา ชะนะโก
๔๗๒. ไชยการณ์ ดำเนินงาม
๔๗๓. ชตินนท์ บรรจงละเอียด
๔๗๔. ศุภชัย สงอักษร
๔๗๕. วิทวัส พวงจำปี
๔๗๖. คมกริช ทอด้วง
๔๗๗. ลักษณารีย์ เสาะแสวง
๔๗๘. ณิชาภัทร อินศรี
๔๗๙. ธิดาวรรณ ประสมสิน
๔๘๐. นัตติกานต์ คำสวาสดิ์
๔๘๑. พัชรินทร์ พรานทนงค์
๔๘๒. อิรวดี ยางงาม
๔๘๓. สรัลชนา สุคันธจันทร์
๔๘๔. ปริณดา จุนาพงศ์
๔๘๕. ศิรประภา ชะบา
๔๘๖. มณีรัตน์ ดาศรี
๔๘๗. แทนกานต์ คลีงมาเจริญ
/๔๘๘. วาริษา...

-

๑๘ -

๔๘๘. วาริษา ชาวโพธิ์
๔๘๙. กานต์ชนก ทองดี
๔๙๐. ภัทราภรณ์ จันทรา
๔๙๑. รินนภาพร มนต์เทวัญ
๔๙๒. สโรชา ละเภท
๔๙๓. ปพิชญา พูลสุวรรณ
๔๙๔. สัณห์สินี วัดไพรุณ
๔๙๕. ศรัญญาภรณ์ สืบสำราญ
๔๙๖. จุฬารัตน์ ศิลาชัย
๔๙๗. สุจิตรา พลับสกุล
๔๙๘. ยศยา ถมอินทร์
๔๙๙. วรรณนพรรณ ชูเลิศ
๕๐๐. พิชชากร ศรีเวียง
๕๐๑. วรินทิพย์ ชูชี
๕๐๒. สุณีย์ ออมพลศิริ
๕๐๓. หทัยรัตน์ ศิลาชัย
๕๐๔. วริศรา สินธพเรืองชัย
๕๐๕. วรรณิษา สาสนาม
๕๐๖. นลินี ตินานพ
๕๐๗. ปิยะธิดา ขุมทอง
๕๐๘. วรนุช บุญขันธ์
๕๐๙. สิทธิพัฒน์ วิทยเจียกขจร
๕๑๐. พิริษา มาศวิชัย
๕๑๑. นิรินธนา นนธิจันทร์
๕๑๒. สรยุทธ ลี้สกุลรักษ์
๕๑๓. Kanyapak Phalert
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์)
ประธานมูลนิธิรงุ่ อรุณแห่งชีวิตใหม่

