
บัณฑิตครูคําสอนศิษยเกาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม รุน 1-9 
 

รุนที่ 1 ปการศึกษา 2546 จํานวน 25 คน 
1.  นางสาวชอฟา    ชัยพิชญากุล                      
2.  นางสาววิราชิน ี  จันทรลือชัย                       
3.  นางสาวศักดิ์กุณา  เลาหบุตร   (เกียรตินิยม อันดับ 2) 
4.  นางสาววิไลพร   คูรัตนสุวรรณ                   
5.  นางสาวชโรธร  เจาฑาฑิต  
6.  ภคินีกัลยา   บุตรสงกา 
7.  นางสาวกฤติยา    อุตสาหะ      (เกียรตินิยม อันดับ 2)     
8.  นางนงนุช   เจริญสุขใส  (น้ําสมบูรณ)                        
9.  นางสาวสุพัตรา  ดิลกจันทร                           
10. นางสาวศรีประภา   ไชยานนท                         
11. นายสามารถ   เพ่ิมพูน  
12. นางธัญณัฐ    ปองศร ี
13.  นางสุดใจ    ดวงบุตร                         
14.  นางสาวพรทิพย    ภูหอย                         
15.  นายนิพนธ  สมบูรณพูลเพ่ิม                  
16.  นางสาวฐิตารีย    พิเชฐธนสิน                      
17.  นางสาวทิวาพร   ปนทอง                          
18.  นางสาวพัชร ี  สุนทรเพียร                        
19.  นางวันเพ็ญ    ศรีคํา                         
20.  นางสาวรุงนภา  จันทรสําราญ                     
21.  นางสาวบุศรินทร   วัฒนะภูติ  
22.  ซิสเตอรอังคณา   ช่ืนบาน  
23.  นายปราโมทย    ศรจันทร 
24.  นายสุริยันต   เฉิดฉาย  
25.  นายวรพจน     ลําดวน        
 
 
 
 
 
 
 



 
รุนที่ 2 ปการศึกษา 2547  จํานวน 11 คน 
1.  นางสาวจารุณี    เตยพรมทอง 
2.  นางสาวนันทกานต  แซฟาน 
3.  นางวีณา  รุงเรือง 
4.  นายกันทรากอน(ภูษิต) ศรเพ็ชร 
5.  นาวสาวธนัชญา   แซล้ี 
6.  นางสุธาทิพ   เขมตระกูล (วงศบุญมา) 
7.  นางสาวชลศธร   เผาภูไพร 
8.  นายวีระพงษ   ไพรพนาดอน 
9.  นายอดิศักดิ์    ฟกโต 
10.  นายจิระวุฒิ  แขกเพ็ง 
11.  นายวิโรจน    กิจเจริญ 
 
 
รุนที่ 3 ปการศึกษา 2548 จํานวน 8 คน 
1. ซิสเตอรพิทักษไพร ดวงทอง    (เกียรตินิยม อันดบั 2) 
2. นางสาวสายรุง   ศรีสงคราม   (เกียรตินิยม อันดับ 2) 
3. นางสาวกมลชนก   บุญไสย 
4. นางสาวทิพอนงค    รัชนีลัดดาจิต    (เกียรตินิยม อันดับ 1) 
5. นายสิทธิโชค   บุญเวิน 
6. นายอนุชา   ถาวร     (เกียรตินิยม อันดับ 2) 
7. นางสาวทรัพยสิวดี   สายสําลี 
8. นางสาวอุษา  สังขรัตน 
 
รุนที่ 4  ปการศึกษา 2549 จํานวน 14 คน 
1.   นางสาวสุชัณษา    รักยินด ี   
2.    นางสาวดารา         แกววันนา  
3.    นางสาวปทมา       ปุราสะเก  
4.  นางสาววนิดา       ลอยช่ืน    
5.    ภคินีจันทรนอย   หวังท่ีอยู   (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
6.    นางสาวชลธิชา    กิจเตง  
7. นายจรัล    ศรีหลา  
8.  นายศรศรัทธา    โชคบวรสกุล 
9.  นางสาวดมิศรา          ชุนกตัญู 
10.   นายพงษพัน   วงอาษา   



11.  นายสถาพร    เกียววงศ  
12.   นายประสงค    เจริญรุงเรือง  
13.   นายเอกลักษณ อนงคจรรยา 
14.   นายวิษณ ุ   พิมพนาจ  
 
รุนที่ 5 ปการศึกษา 2550 จํานวน 18 คน 
1.  นางสาวจริณญา    เล่ืองวิจิตรสกุล 
2.  นางสาวศศิเพ็ญ จิตอุทัศน  (เกียรตินิยมอันดับ 1)         
3. นางสาวปนัดดา   วาปทะ 
4.  ภคินีพิมลพร  สวางวงศ    (เกียรตินิยมอันดับ 1)          
5.  นางสาววิมล           คําชาลี 
6.  นางสาวแพรวสุดา ยงบรรทม    (เกียรตินิยมอันดับ 2)    
7.  นางสาวดอกบัว   เนตรโสภา 
8.  นางสาวสายลม  มาดขาว    (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
9.  นายธีระยุทธ          ชาแดง  
10.  นายกานต            ขาเหล็ก 
11.  นายนิรันดร          สุขสันตกระสินธุ 
12.  นายปรีชา ไตรแกว  
13.  นายชานุวัฒน   บุระพันธ 
14.  ซิสเตอรรุงฤดี     จันทรังษ ี 
15.  ซิสเตอรปาริชาติ       ราชจําป  
16.  นายชลธี                  แสนตางนา 
17.  นายอภิเชฐ          คงเทพ  
18.  นายชัยยศ           พรมเทพ 
  
 
รุนที่ 6 ปการศึกษา 2551 จํานวน 14 คน 
1. นางสาวพิสมัย  ชูญาต ิ
2.  นางสาวภาวิณี  ศรีทน 
3. นางสาวจิตสุภา  วงศานุพัทธ 
4.  นางสาวสาลินี  นามวงษ 
5.  นางสาวณัฐกานต ศรีพุก 
6.  นางสาวนันทนา  โฆษิตโรจนาฤกษ 
7.  ภคินีสุดารักษ ดิมู 
8.  นางสาวนิตยา  สิงหสา (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
9.  นายพรศิลป  มังลา 



10.  นางสาวสาวิตรี  วงคอนันต 
11.  ภคินีแพงศร ี ประทุมตร ี
12.  นางสาวพินใจ   คําแพง 
13.  นางสาวธัญพิชชา  เชมือ 
14.  นางสาววรารัตน  จงสมชัย  
 
รุนที่ 7 ปการศึกษา 2552 จํานวน 12 คน 
1.  ภคินีวันเพ็ญ   เช้ือรัมย    
2.  นางสาวสุนันท  เทพกรรณ 
3.  นางสาวอรพินท  ชมจินดา 
4.  ภคินีอําไพ นัดดาศรี   
5. นางสาวยุวันดา  ง้ิวสุข 
6.  ภคินีมัยตรี   สุระเสียง      
7.   ภคินีอําพร  ศิริคชลักษณ 
8.  ภคินีรัญดา  งามวงค  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
9.  ภคินีจรัญญา   เปาเลง  
10.   นายพิศิษฐ   ชมพูจันทร                   
11.  นางสาวณัฐวดี   เจอเปาะ 
12.  นางสาวรุงเรือง  อุตมา 
 
รุน 8 ปการศึกษา 2553 จํานวน 6 คน  
1.  นายประจักษ  นันศรีทอง 
2.  นายประชา  ปาละกะวงศ ณ อยุธยา 
3.  ซิสเตอรสมใจ  ศรีมณ ี
4.  นางสาวจินตนา  กิจแกว 
5.  นายชาญณรงค  บุญพราหมณ 
6.  นายกฤษฎี  วัฒนกูลไพศาล   
 
รุน 9 ปการศึกษา 2554 จํานวน 13 คน 
1. นายรชานนท  อุดมสูงเนิน 
2. นายพิพัฒนพงษ  แซล่ิม 
3. นายครรชิต  สีสาวรรณ 
4. นายณรงค  ถนอมเล็ก 
5. นายพีรภัทร  ประสูตรแสงจันทร 
6. นายพีรพงษ  แกวกันหา  
7. นายจํารัส  แกวอําคา 



8. นายสารพัน  แคเซอ 
9. นางสาวสุพรรณิการ  จุงใจ 
10. นางสาวยุพา  ประยูรชาญ  
11. นางสาวพัชราภรณ  นันทการ 
12.  นางสาวนันทพัฒน  ธาราพืช 
13.  นายพิทยา   เตื่อยตา 
 
 
 
 


