
ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 

ชื่อ-สกุลนิสิต อ.ที่ปรึกษา ป$ที่จบ งานป&จจุบัน สังกัด 

กาญจนา คูวัฒนะศิริ ธีระพันธ� 2523     

กาญจนา พันธุ�ค�า ธีระพันธ� 2523     

เจริญขวัญ ธรรมประดิษฐ� สุดาพร 2523     

นฤมล จันทรศุภวงศ� อมรา 2523 อาจารย� 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 

จริยา สมนึก ธีระพันธ� 2524     

จิตราภรณ� เกียรติไพบูลย� ปราณี 2524     

เพ็ญแข วงษ�ศิริ ปราณี 2524     

พูลสุข รัตโนทยานนท� อังกาบ 2524     

เกษมณี เทพวัลย� กัลยา 2525     

วรรณพร ทองมาก กัลยา 2525     

วันทนีย� พันธชาติ กัลยา 2525     

วารี วีสกุล กัลยา 2525     

ภาวดี ดีพ่ึงตน ธีระพันธ� 2525   โรงเรียน จปร. 

รัชนี เสนีย�ศรีสันต� ธีระพันธ� 2525     

เอกวิทย� จิโนวัฒน�(ผศ) ธีระพันธ� 2525 อาจารย� 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลป
ศาสตร� มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย 

จรูญ บุญพันธ� ปราณี 2525     

วิภา วงศ�สันติวนิช ปราณี 2525     

อภิรดี อุดมมณีสุวัฒน� ปราณี 2525     

เพ็ญพร ตันวัฒนานันท� เพียรศิริ 2525     

สรัญญา เศวตมาลย� เพียรศิริ 2525 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม9 

ลอรัตน� รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กัลยา 2526     

ปราณี กายอรุณสิทธ์ิ ธีระพันธ� 2526     

สุภา อังกุระวรานนท� ปราณี 2526     

อุไร งามสม เพียรศิริ 2526     

พจนารถ เสมอมิตร วิจินตน� 2526     



นิตยา วัยโรจนวงศ� สุดาพร 2526     

สุกัลยา สุรินทร�ไพบูลย� สุดาพร 2526 อาจารย� โรงเรียนลานสกาประชาสรรค� 

มาลี คูสมิต อังกาบ 2526     

ประภาพรรณ เสณีตันติกุล กัลยา 2527     

วิสุทธิ ระเนียมนาค กัลยา 2527   
 

เจอร่ี เกน่ี ธีระพันธ� 2527     

สุรีย�พร ใหญ9สง9า ธีระพันธ� 2527   
 

พรพิลาส (เรืองโชติวิทย�) วงศ�เจริญ (รศ.) อมรา 2527 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม9 

ดวงใจ เอช กัลยา 2528     

อรุณี รัตนะกุล ปราณี 2528     

ประนุท วิชชุโรจน� ปราณี 2528   
 

ศรินทิพย� วัชรวัฒนากุล ปราณี 2528   
 

ประภาพร มณีโรจน� เพียรศิริ 2528   
 

วัชระ โพธิสรณ� (ว9าท่ีร�อยตรี) เพียรศิริ 2528 อาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

ศรินทิพย� สถีรศิลป@น เพียรศิริ 2528     

อภินันท� เช้ือไทย เพียรศิริ 2528   
 

อุไรรัตน� บุญภานนท� สุดาพร 2528   
 

ประพนธ� จุนทวิเทศ อมรา 2528   
 

อภิญญา สร�อยธุหร่ํา อังกาบ 2528 อาจารย� มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบางนา 

วิไลลักษณ� เดชะ ธีระพันธ� 2529   
 

เปรมินทร� คาระวี ปราณี 2529 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร� คณะ
ศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

เฉลียว เอกนิยม สุดาพร 2529   
 

แสงจันทร� ตรียกูล สุดาพร 2529     

ธนานันท� ตรงดี สุดาพร 2529 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

จันทิรา พรสุขปรีดี กัลยา 2530   โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 

ยาใจ มาลัยเจริญ กัลยา 2530   
 

สุชาดา เทวะผลิน เพียรศิริ 2530     

วิบูลย� ธานสกุล สุดาพร 2530   
 



พรศรี ชินเชษฐ กัลยา 2531     

สุรพล ชัยทองวงศ�วัฒนา ปราณี 2531     

สมจิตต� รัตนีลักษณ� สุดาพร 2531     

วัฒนะ บุญจับ สุดาพร 2531     

ทิพวัลย� สังขะวัฒนะ สุดาพร 2531   
 

ศิริมา ภิญโญสินวัฒน� อมรา 2531     

อรุณี อรุณเรือง อมรา 2531 อาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

จิราณัฐ งามพัฒนะกุล อมรา 2531     

นันทา กล่ินมณี ก่ิงกาญจน� 2532     

วิชัย กฤตประโยชน� ก่ิงกาญจน� 2532     

กษมา ภรณ�มณีขาว (ผศ.) เพียรศิริ 2532 อาจารย� 
สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
ธนบุรี 

วราภรณ� สุขประเสริฐ เพียรศิริ 2532     

วิโรจน� อรุณมานะกุล เพียรศิริ 2532     

แก�วใจ จันทร�เจริญ อมรา 2532   
 

ชนินธร พัฒนศาสตร� อมรา 2532   
 

วนิดา เจริญศุข อมรา 2532     

อังสนา จามิกรณ� อมรา 2532     

สุนีย�พร เลิศกุลทานนท� กัลยา 2533     

จุฑามาศ ชมมาลัย ชลิดา 2533     

วัลจิลีน ชุติวัตร ชลิดา 2533     

รุจนา พินิจารมณ� ธีระพันธ� 2533     

นิธิวดี มะปะวงศ� เพียรศิริ 2533     

จิราภัสร ลิมป@ชาติ เพียรศิริ 2533     

ป@ยวลี ย่ิงสวัสด์ิ เพียรศิริ 2533     

ป@ยฉัตร ปานโรจน� สุดาพร 2533     

สุดจิตต� วิชชุโรจน� สุดาพร 2533     

ศักด์ิสิทธ์ิ ลิมกุลาคม อมรา 2533     

จรรยา นวลจันทร�แสง กัลยา 2534     

พร้ิมรส มารีประสิทธิ์ กัลยา 2534     



รตญา กอบศิริกาญจน� กัลยา 2534     

รพีพรรณ ใจภักดี กัลยา 2534     

ปHญชนิตย� บัณฑิตกุล กัลยา 2535     

สุรางคนา แก�วน้ําดี กัลยา 2535     

จินดารัตน� จรัสกําจรกุล ก่ิงกาญจน� 2535     

ยาใจ ชูวิชา ก่ิงกาญจน� 2535 อาจารย� 
คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัย
หอการค�าไทย  

สุดา รังกุพันธุ� ก่ิงกาญจน� 2535 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาศาสตร� คณะอักษรศาสตร�  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

วิไลวรรณ อรุณมานะกุล ปราณี 2535 อาจารย� สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

พนิดา บัวเลิศ ปราณี 2535     

อี-มิง จาง ปราณี 2535     

อรทัย ธาดารัตนกุล สุดาพร 2535     

สุพัตรา พันธ�โสตถี สุดาพร 2535     

วิภัสรินทร� ประพันธศิริ อมรา 2535   
 

จิติมา มณฑาศวิน อมรา 2535     

ปฎิมา ปรมศิริ กัลยา 2536     

ศิริรัตน� ศิริวิสูตร กัลยา 2536 
เจ�าหน�าที่
พนักงาน 

TOT 

สุธิดา พูลทรัพย� กัลยา 2536     

อภิญญา พรสิบ กัลยา 2536     

รุสลัน อุทัย (ผศ.) ธีระพันธ� 2536 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

พัชรินทร� ดวงศรี เพียรศิริ 2536     

สุธิดา สุนทรวิภาต เพียรศิริ 2536 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

โสภาวรรณ แสงไชย เพียรศิริ 2536     

ศศิธร หาญพานิช สุดาพร 2536     

ฐิติรัตน� ภู9กาญจน�  สุดาพร 2536     

จุฑารัตน� โลห�ตระกูลวัฒน� อมรา 2536     

ปาลีรัฐ ทรัพย�ปรุง อมรา 2536     



มณฑิกา บริบูรณ� อมรา 2536     

ศุภมาศ เอ9งฉ�วน อมรา 2536 อาจารย� วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

สายสมร วัฒนะสมบูรณ� อมรา 2536     

พิกุลกานต� รุจิราภา อมรา 2536     

พัชนี มาลารักษ� กฤษดาวรรณ 2537     

นิตยา เอ่ียมขํา กฤษดาวรรณ 2537     

ลัดดาวัลย� ชัยสกุลสุรินทร� กัลยา 2537     

เอดเวิร�ด เรย�มอน โรบินสัน ธีระพันธ� 2537     

สมสมัย มณีใส เพียรศิริ 2537   
 

ปรัชญา อาภากุล วิจินตน� 2537     

จันทนา ศักดานุวัฒน�วงศ� วิจินตน� 2537     

พรสวรรค� พวงนาค  สุดาพร 2537     

บวร ฉายถวิล  สุดาพร 2537     

สุนทรี คันธรรมพันธ�  สุดาพร 2537     

สุดา ดวงเกิดโมNี อมรา 2537     

นภารัฐ ฐิติวัฒนา อมรา 2537     

จันทนา สิริจันทนางกูล กฤษดาวรรณ 2538     

มลุลี พรโชคชัย ก่ิงกาญจน� 2538     

อาภาภรณ� อักษรกาญจน� เพียรศิริ 2538     

อุมาพร ศรีรักษา สุดาพร 2538     

กรองกาญจน� ขาวหนู สุดาพร 2538     

กมลวดี ศิริกาญจนพงศ� สุดาพร 2538     

ศรัญธร น่ิมไพบูลย� สุดาพร 2538     

ทัศนีย� บุญเจือ สุดาพร 2538     

ปHทมา ภาสบุตร สุดาพร 2538     

นารีรัตน� บุญช9วย สุดาพร 2538     

รสสุคนธ� แข็งแรง อมรา 2538     

บวรศรี มณีพงษ� อมรา 2538     

สมจินต� เช่ียวชาญ อมรา 2538     

ฌัลลิกา มหาพูนทอง กัลยา 2539 อาจารย� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
พระนครเหนือ 

คิโยโกะ ทากาฮาชิ / Kiyoko Takahashi ก่ิงกาญจน� 2539 อาจารย� Kanda University of international 



Studies ประเทศญี่ปุeน 

จตุพร กล่ันเรืองแสง เพียรศิริ 2539     

จิตติมา จารยะพันธุ� เพียรศิริ 2539   
 

ปHทมา วสวานนท� เพียรศิริ 2539   
 

วัชรพล บุพนิมิตร เพียรศิริ 2539   
 

ศรัณยา รัตนเลขา เพียรศิริ 2539     

ประภารัตน� พรหมปภากร อมรา 2539 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร� 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

โสมพิทยา คงตระกูล อมรา 2539     

มล.จรัลวิไล จรูญโรจน� (ผศ.) อมรา 2539 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาศาสตร� คณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ศิริกุล กิติธรากุล อมรา 2539     

สมฤดี เดชอมร กฤษดาวรรณ 2540   
คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัย
หอการค�า 

ศุภฤกษ� หอมแก�ว กัลยา 2540   
 

นภาพร เอ่ียมใย ก่ิงกาญจน� 2540     

เกรียงไกร วัฒนาสวัสด์ิ ธีระพันธ� 2540   
 

ปรัศนียา จารุสันต� สุดาพร 2540     

พิสันธนีย� บูลภักด์ิ สุดาพร 2540     

สุธาสินี ป@ยพสุนทรา (สิทธิเกษร) (ผศ.) สุดาพร 2540 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร� 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ท9าพระจันทร� 

ศรวณีย� สรรคบุรารักษ� อมรา 2540     

สินี วณิชชานนท� กฤษดาวรรณ 2541 อาจารย� 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

ทัศนีย� เมฆถาวรวัฒนา กฤษดาวรรณ 2541   
 

ยศวีร� เอ่ียมทวีเจริญ ธีระพันธ� 2541     

ศตนันต� เช้ือมหาวัน ธีระพันธ� 2541 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม9 

สามิตต� ทรัพย�ผุด ธีระพันธ� 2541     

จิรประภา วุฑฒยากร ปราณี 2541   
 

สุวรรณา ประดับวัฒนางกูร ปราณี 2541     



วิชญดา ทองแดง ปราณี 2541   
 

เพ็ชรรัตน� มณฑา สุดาพร 2541   
 

อรวดี รุกขรังสฤษฎ� สุดาพร 2541   
 

พนอเน่ือง สุทัศน� ณ อยุธยา สุดาพร 2541     

ธนพรรษ สายหรุ9น กฤษดาวรรณ 2542     

รัชนี มโนอ่ิม กัลยา 2542 อาจารย� โรงเรียนดัดดรุณี 

วิเชียร สุนิธรรม(ผศ.) ก่ิงกาญจน� 2542 อาจรย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม9 

วิภาส โพธิแพทย� ก่ิงกาญจน� 2542 อาจารย� ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรฯ จุฬาฯ 

วรินธร จารุโชติธนาวัฒน� ก่ิงกาญจน� 2542   
 

สาคร เรือนไกล ธีระพันธ� 2542 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม9 

รุจิรา สุวรรณน�อย เพียรศิริ 2542 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาและสังคม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล�าลาดกระบัง 

ศุภธิดา เทียมสมบูรณ� เพียรศิริ 2542   
 

จิตราวดี สิงหนิยม สุดาพร 2542   
 

เสาวลักษณ� เมืองแมน สุดาพร 2542 อาจารย� สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

จารุภัทร สุจิณโณ สุดาพร 2542   
 

นัฐยา บุญกองแสน อมรา 2542   
 

ประภา ภิรมภ� อมรา 2542   
 

วีรชัย อําพรไพบูลย� อมรา 2542     

เทอรีส มีเดช กฤษดาวรรณ 2545   
 

นฤมล กิตติกุลชาติ  กฤษดาวรรณ 2545   
 

บุศยา ชุติขจร กฤษดาวรรณ 2545   
 

ไพเราะ ศีพัฒนธาดากุล กฤษดาวรรณ 2545   
 

ลักษณาวดี บุญมี กฤษดาวรรณ 2545   
 

วิลาสินี ดาราฉาย กฤษดาวรรณ 2545   
 

สุนันทา วิไลศิลปh กฤษดาวรรณ 2545 อาจารย� 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร� 
ม.มหิดล  

อรประภัทร สุวรรณธาราทิพย� กฤษดาวรรณ 2545   
 

อรภัทร พุกกะเวส กฤษดาวรรณ 2545   
 

นรินธร สมบัตินันท� ธีระพันธ� 2545 
  



จิราพร เกิดชูช่ืน กฤษดาวรรณ 2546   
 

พรเพ็ญ วงศ�รื่น กฤษดาวรรณ 2546   
 

ตามใจ อวิรุทธิโยธิน ธีระพันธ� 2546 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

ปราจรีย� แท9นทอง สุดาพร 2546 อาจารย�/นักวิจัย 
 

พีรพัฒน� ยางกลาง สุดาพร 2546 อาจารย� 
สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ศุภกร พานิชกุล สุดาพร 2546 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลป
ศาสตร� มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

นรพล อ่ิมบริบูรณ� สุดาพร 2546 พนักงานบริษัท 
 

อรวรรณ หวังสมบัติ สุดา 2546 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิชาศิลป
ศาสตร� มหาวิทยาลัยแม9ฟjาหลวง 

กุลพร โพธิศรีเรือง สุดา 2546   
 

ลลิตา เรืองจิตปกรณ� กฤษดาวรรณ 2547 พนักงานบริษัท Thai Ceramic Co., Ltd. 

เพ็ญอาภา อยู9ดี กฤษดาวรรณ 2547 อาจารย�พิเศษ สถาบันภาษาไทยสิรินธร 

พรลัดดา เมฆบัณฑูรย� อมรา 2547   
 

มนัญยา สิงหาศิลปh กฤษดาวรรณ 2548   
 

อิทราพร อรัณยะนาค กฤษดาวรรณ 2548   
 

รัชนินท� พงศ�อุดม กฤษดาวรรณ 2548 เจ�าหน�าที่ กระทรวงศึกษาธิการ 

อมรสิริ บุญญสิทธ์ิ กฤษดาวรรณ 2548 กิจการส9วนตัว 
 

สุนิสา กิติวงษ�ประทีป กัลยา 2548   
 

คเชนทร� ตัญศิริ ก่ิงกาญจน� 2548 
  

อัครพล เอกวงศ�อนันต� วิโรจน� 2548   
 

สิงหชาติ ไตรจิตต� อมรา 2548 
เจ�าหน�าที่ฝeาย

วิชาการ 
สํานักความสัมพันธ�ต9างประเทศ สํานัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

พินิศสรณ� สิงห�เจริญ กฤษดาวรรณ 2549     

มาริศา คานทอง กฤษดาวรรณ 2549     

รพีพร สิทธิ กัลยา 2549 เจ�าหน�าที่วิจัย สกว. 

สุนทรัตร� แสงงาม กัลยา 2549 
เจ�าหน�าที่ฝeาย

วิชาการ 
ศูนย�ภาษาไทยสิรินทร จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

เรืองสุข คงทอง กัลยา 2549 
เจ�าหน�าที่

ประสานงาน
บริษัท Golden Wealth Co.Ltd. 



กองทุน
อสังหาริมทรัพย� 

จิรัชย� หิรัญรัศ ก่ิงกาญจน� 2549 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม9 

สุมนมาศ ปุโรทกานนท� ธีระพันธ� 2549 นักวิจัย NECTEC 

สุฤดี ฉัตรไตรมงคล วิโรจน� 2549   
 

ธเนศ เรืองรจิตรปกรณ� วิโรจน� 2549 นักวิจัย NECTEC 

โสมพิทยา คงตระกูล อมรา 2549     

ณิศวร�ณิชา เหล9าตระกูล อมรา 2549   
 

ป@ยะลักษณ� อุปนิสากร อมรา 2549   
 

เอกพล กันทอง กัลยา 2550 
  

สุธาทิพย� เหมือนใจ ก่ิงกาญจน� 2550 
  

สุภาพร ผลิพัฒน� ธีระพันธ� 2550 
นักภาษาศาสตร�/
เจ�าหน�าที่วิจัย 

Asia online Portals(Thailand) 
Limited 

ยุพาพร ฮวดศิริ ธีระพันธ� 2550 อาจารย� โรงเรียนมาแตร�เดอีวิทยาลัย 

กนิษฐา พุทธเสถียร ธีระพันธ� 2550 อาจารย� 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

สรินยา ชมภูบุตร สุดา 2550 นักวิจัย NECTEC  

กัณฑิมา รักวงษ�วาน อมรา 2550 
เจ�าหน�าที่

โครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิตสกว. 

 

สิริวิมล ศุกรศร อมรา 2550   
 

มนสิการ เฮงสุวรรณ อมรา 2550 
 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝeายมัธยม คณะครุ
ศาสตร� จุฬาฯ 

กิตติชัย พินโน ก่ิงกาญจน� 2551 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท9าพระ 

กัญญารัตน� เอ่ียมวันทอง ธีระพันธ� 2551 อาจารย� 
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ 

สุดธิดา ศรีจันทร� ธีระพันธ� 2551     

ชาฎินี มณีนาวาชัย ธีราภรณ� 2551 
เจ�าหน�าที่
ธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ9 

ปริศนา อัครพุทธิพร วิโรจน� 2551     



ธนนท� หลีน�อย วิโรจน� 2551 นักวิจัย NECTEC 

ปวลี บุญปก สุดาพร 2551 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา 

พิมพ�ระวี เรืองวัฒกี อมรา 2551 อาจารย� 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ชุติชล เอมดิษฐ อมรา 2551 
 

  

ปาริดา สุขประเสริฐ กฤษดาวรรณ 2552 อาจารย�พิเศษ 
ภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 

ณัฐชนัญ พุทธิปทีป ก่ิงกาญจน� 2552 เจ�าหน�าที่ RTAF กองบิน2 

ปริญญา วงษ�ตะวัน ก่ิงกาญจน� 2552 
  

รัฐพล ทองแตง ก่ิงกาญจน� 2552 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ� 

สุวดี นาสวัสด์ิ ก่ิงกาญจน� 2552 
อาจารย� (สอน

ภาษาไทย) 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) 4 

นฤดล จันทร�จารุ ก่ิงกาญจน� 2552 
  

ณัฐพงษ� วงษ�อําไพ ธีระพันธ� 2552 อาจารย� 
สาขาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับชาว
ต9างประเทศ คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ธนภัทร สินธวาชีวะ ธีระพันธ� 2552 พนักงาน บริษัท GOOGLE (ประเทศไทย) จํากัด  

โกสินทร� ปHญญาอธิสิน อมรา 2552 
  

ศศิธร นวเลิศปรีชา อมรา 2552 อาจารย� โรงเรียนสมาคมไทย-ญ่ีปุeน 

อนงค�นาฏ นุศาสตร�เลิศ อมรา 2552 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแก9น 

ยูทากะ โทมิโอกะ อมรา 2552 อาจารย� 
kanda University of International 
Studies 

ฉัตรียา ชูรัตน� ธีระพันธ� 2553 เจ�าหน�าที่วิจัย ศูนย�ภาษาไทยสิรินธร 

ณัฐพล พึ่งน�อย ธีระพันธ� 2553 เจ�าหน�าที่วิจัย ศูนย�ภาษาไทยสิรินธร 

ฑีฆายุ เจียมจวนขาว ธีระพันธ� 2553 
อาจารย�สอน
ภาษาไทยชาว
ต9างประเทศ 

Sumaa Language and Culture 
Institute 



(ผู�ช9วยอาจารย�
ใหญ9) 

ศศิวิมล กาลันสีมา วิโรจน� 2553 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม9 

ณัฐดาพร เลิศชีวะ วิโรจน� 2553 
  

นัชชา ถิระสาโรช วิโรจน� 2553 
  

พิมลพรรณ� วงศ�อร9าม สุดาพร 2554 อาจารย� 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สุวิชา ถาวร สุดาพร 2554 อาจารย� 
สาขาภาษาไทยคณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�  

เกศรา ตาลอิสาร สุดาพร 2554 อาจารย� ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

พิมพ�ชนา พาณิชย�กุล อมรา 2554 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 

จุฑาภรณ� พูลเพ่ิม อมรา 2554 อาจารย� 
สอนวิชาภาษาอังกฤษกลุ9มสาระฯ
ภาษาต9างประเทศ โรงเรียนสายนํ้าผ้ึง  

ดํารง นันทผาสุข กัลยา 2555 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชลิดา งามวิโรจน�กิจ สุดาพร 2555     

ศิวพร ทวนไธสง วิโรจน� 2556 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี  

นลินี อินต|ะซาว วิโรจน� 2556 พนักงาน บริษัท GlobetechCo.Ltd. 

อลิษา อินจันทร� ก่ิงกาญจน� 2557 
 

  

จินต�ชุตา ศาสตร�สมัย ธีระพันธ� 2557 
วิทยากรปฎิบัติ

การ 

กลุ9มงานพระราชกรณียกิจกองการใน
พระองค� สํานักงานเลขาธิการ 
พระบรมมหาราชวัง 

วิชญะ ศรีพิพัฒนากุล ธีระพันธ� 2557 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษสํานักวิชาศิลป
ศาสตร� มหาวิทยาลัยแม9ฟjาหลวง 

ตุลยา นครจินดา ธีราภรณ� 2557 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร�
คณะศิลปศาสตร� 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

ภัทริณี สุขสุอรรถ ธีระพันธ� 2558     



พิณรัตน� อัครวัฒนากุล กัลยา 2541 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาศาสตร�คณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

ภัทราวรรณ กลับสีอ9อน ปราณี 2545   
 

สุชาดา เสริฐธิกุล สุดาพร 2547   
 

วาทิต พุ9มอยู9 อมรา 2547 อาจารย� 
ศูนย� Intensive Thai จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

ธนศักด์ิ ศิริคะเณรัตน� พิทยาวัฒน� 2555 
  

ธัญวิทย� ศรีจันทร� พิทยาวัฒน� 2555 
พนักงานต�อนรับ

บนเครื่องบิน 
บริษัท Air Asia 

สุทธิมาศ คําดี กัลยา 2543   
 

สุนทรี เฉลิมแสนยากร กัลยา 2543   
 

เดล ควาลไฮม� / Dale Kralheim ก่ิงกาญจน� 2543   
 

วิไลลักษณ� จูวราหะวงศ� ธีระพันธ� 2543     

วิมลพักตร� พรหมศรีมาศ ปราณี 2543     

เดชา เวศยาภรณ� (ร.อ.) สุดาพร 2543     

วิษณุ วงษ�เนตร สุดาพร 2543     

ป@ยะวัลย� วิรุฬหชัยพงษ� สุดาพร 2543   
 

น�องนุช มณีอินทร� อมรา 2543   
 

อัญชลิกา ผาสุขกิจ อมรา 2543   
 

สุนีรัตน� ต้ังคีรีพิมาน อมรา 2543   
 

กาญจนา ยอดศิริจินดา กฤษดาวรรณ 2544   
 

อุไรภรณ� ตันตินิมิตรกุล กัลยา 2544   
 

นิยะดา รสิกวรรณ เพียรศิริ 2544   
 

นัฐวุฒิ ไชยเจริญ วิโรจน� 2544   
 

นิตยาพร ธนสิทธิสุรโชติ กฤษดาวรรณ 2545     

นิจจาภา วงษ�กระจ9าง กฤษดาวรรณ 2545   
 

นรินธร สมบัตินันท� กัลยา 2545 
  

กุสุมา หะสานี กัลยา 2545   
 

ญาณินท� สวนะคุณานนท� ธีระพันธ� 2545 
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ บางนา 

ชมนาด อินทจามรรัตน� ธีระพันธ� 2545 
  

สิริพร หฤทัยวิญ�ู ปราณี 2545   
 



ตระหนัก จิตตทองมี สุดาพร 2545 อาจารย� โรงเรียนภัทราวดี 

อัจฉริยา อาจวงศ� สุดาพร 2545   
 

วราภรณ� เรืองศิลปh อมรา 2545     

ปานทิพย� มหาไตรภพ อมรา 2545   
 

ศศิธร สินถาวรกุล อมรา 2545   
 

ฤติ สุนทรสิงห� ธีระพันธ� 2546 อาจารย� โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา 

กาจบัณฑิต วงศ�ศรี สุดา 2546 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม9 

ทรงธรรม วงศ�วิรุฬห� กฤษดาวรรณ 2547   
 

เพ็ญจันทร� พันธ�ฤกษ� กฤษดาวรรณ 2547   
 

ศิริรัตน� ชูพันธุ�อรรถพลพิพัฒน� กัลยา 2547 อาจารย� 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

กุสุมา เลาะเด ธีระพันธ� 2547   
 

วรลักษณ� เดชะประทุมวัน (พันธ�สืบ) ธีระพันธ� 2547 อาจารย� 
 

รุ9งวิมล ป@นตาสะอาด ธีระพันธ� 2547 อาจารย� สํานักวิชาศิลปศาสตร�ม.แม9ฟjาหลวง 

วัลย�วรา ไชยฤกษ� วิโรจน� 2547 เจ�าหน�าที่วิจัย 
บริษัทเอเชียออนไลน� พอร�ทัลส� (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

เพ็ญสินี กิจค�า สุดาพร 2547 อาจารย� 

สาขาวิชาศิลปศาสตร� คณะศิลปศาสตร�
และวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขต
กําแพงแสน  

พิจิตรา พาณิชย�กุล อมรา 2547 อาจารย� 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
มหาวิทยาลัยราชภัฎลพบุรี 

ดิศราพร สร�อยญาณะ กัลยา 2552 อาจารย� 
คณะครุศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

สิรีมาศ มาศพงศ� พิทยาวัฒน� 2558 
  

เบญจวรรณ กสิโสภา ธีระพันธ� 2546 นักวิจัย 
MARCS Institue for Brain, Behaviour 
and Development, Western Sydney 
University  

วริสรา จันทรัฐ อมรา 2556 นักแปล บริษัท แอทโฟน จํากัด 

สิริอมร หวลหอม อมรา 2556 อาจารย� โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ� 

สุวรรณรัตน� ราชรักษ� อมรา 2556 
ผู�ช9วยกรรมการ

ผู�จัดการ 
ฝeายนิติบุคคลอาคารชุดศรัญญาเพลส  



ผณินทรา ธีรานนท� กัลยา 2543 อาจารย� 
ภาควิชาภาษาอังกฤษสํานักวิชาศิลป
ศาสตร� มหาวิทยาลัยแม9ฟjาหลวง  

บุรีรัตน� รอดทิพย� (พันเอกหญิง) กฤษดาวรรณ 2544 อาจารย� 
 

สุนันทา คงประโคน เพียรศิริ 2544   
 

วิภารักษ� กนกรัตนนุกูล วิโรจน� 2544   
 

ทิพย�อาภา ชัยจํา ก่ิงกาญจน�   อาจารย� 
 

อุเทน ปกรณ�เกษตร ปราณี     
 

กาญจนา ยอดศิรจินดา เพียรศิริ       

นิตยาภรณ� ธนสิทธิสุรโชติ เพียรศิริ     
 

อมรทิพย� กวินปณิธาน วิโรจน�     
 

สุมลวรรณ สุดาพร       

 


