




รองแชมปสแต็ค
 การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2560 
(WSSA 2017 THAILAND OPEN SPORT STACKING CHAM-
PIONSHIPS)  ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระหวางวันเสารที่ 26 ถึงวันอาทิตยที่ 27 
สิงหาคม 2560 ณ THE PROMENADE จัดโดยสมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) ไดรับ 1 เหรียญเงิน ประเภททีม HEAD TO HEAD 
3-6-3 RELAY และ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม TIMED 3-6-3 
RELAY รุนตํ่ากวา 18 ป : ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ ม.2/3, 
ด.ช.ภัฏ ดารานันทน ม.2/4, ด.ช.กองพิสุทธ บุรวัชระไชย ม.3/5, 
นายพีรกานต จันทรวาววาม ม.4/1, นายกองภพ พิบูลวรรณพงษ 
ม.4/1 พรอมกันนี้ ด.ช.ภาณุวัตร ไดเหรียญเงิน รุน 12 ป ประเภท
ชายเดี่ยว 3-6-3

สสวัสดีผูอานทุกทานคะวัสดีผูอานทุกทานคะ
 เซนตเซนตดอมินิกสารบับนี้ ครอบครัว
เซนตดอมินิกภาคภูมิใจนําเสนอผลการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 2560 ซึ่งพ่ี ๆ ไดมุงมั่นเปน
ตัวอยางที่ดีใหรุนนองไดเห็นเปนแนวทางสําหรับการศึกษาตอ เราไดเห็นอีก
กาวหนึ่งในความสําเร็จของ “เซนตดอมินิกรุนที่ 48”“เซนตดอมินิกรุนท่ี 48” 
 หลังการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ขอใหทุกคนไดใชเวลาใหเกิด
ประโยชนอยางดีที่สุด พรอมรับประสบการณ
ใหม ๆ ที่จะเขามาในชีวิตตลอดเวลา ...พบกัน
ใหมฉบับหนา ภาคเรียนที่ 2/2560 สวัสดีคะใหมฉบับหนา ภาคเรียนท่ี 2/2560 สวัสดีคะ

เเซ

คณะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษา บาทหลวง ดร.มนูญ  สนเจริญ บาทหลวง ดร.มนูญ  สนเจริญ
 บาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีวาอุดม บาทหลวงศักด์ิชัย ตรีวาอุดม
 บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว บาทหลวงเกรียงศักด์ิ ชัยพรแกว

บรรณาธิการบรรณาธิการ นางสาวยุพาภรณ บุญพยุง  นางสาวยุพาภรณ บุญพยุง 
รองบรรณาธิการรองบรรณาธิการ นางสาวอารดา วัชราภรณินทร นางสาวอารดา วัชราภรณินทร
ภาพภาพ นายกันต แสงสีทอง นายกันต แสงสีทอง
 นายปกรณ แกวพันธุชวง นายปกรณ แกวพันธุชวง
 และนักเรียนชุมนุม Z-T@lk และนักเรียนชุมนุม Z-T@lk

เซนตดอมินิกสารเซนตดอมินิกสาร
จัดทําเปนวารสารภายในมีวัตถุประสงค :

1. เพือ่เผยแพรขาวสารกับกจิกรรมของโรงเรียน 
 สมาคมผูปกครองและครูฯ สมาคมศิษยเกาฯ
2. เพ่ือสื่อสัมพันธระหวางโรงเรียน ผูปกครอง 
 ศิษยเกา และชุมชน 
3. เพื่อเพิ่มพูนความรูตางๆ ใหกับคุณครู ผูปกครอง 
 นักเรียน ศิษยเกา และชุมชน

สนใจสงขาวสาร บทความ ขอเสนอแนะ
หรืออภินันทนาการหรืออภินันทนาการ

ติดตอไดที่ฝายสารสนเทศและประชาสัมพันธติดตอไดที่ฝายสารสนเทศและประชาสัมพันธ
ชั้น 2 อาคารซาวีโอชั้น 2 อาคารซาวีโอ

หรือ jeabหรือ jeab__1828@hotmail.com1828@hotmail.com
oilarada@hotmail.comoilarada@hotmail.com

พิมพที่ บริษัท สยามมาพร จํากัดพิมพที่ บริษัท สยามมาพร จํากัด
โทร. 0-2946-9910-2โทร. 0-2946-9910-2
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ร.ร.เซนตดอมินิกสงมอบ
ดอกไมจันทนดวยใจภักดิ์ ร.9

  คุณพอศักดิ์ชัย ตรีวาอุดม 
รองอธิการ พรอมผูแทนครู
และนักเรียนโรงเรียนเซนต
ดอมินิก สงมอบดอกไมจันทน
ที่ไดรวมกันประดิษฐ เพื่อ
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยคุณพัทธนันท 
โภควรไพบูลย ผูอํานวยการกองนโยบายและ
แผนงาน สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
เปนผูรับมอบ เมื่อวันศุกรที่ 8 กันยายน 2560 

ประชุมผูปกครอง-รับผลสอบกลางภาค
 โรงเรียนเซนตดอมินิกไดจัดการประชุมผูปกครองเม่ือวันเสารที่ 26 สิงหาคม 2560 
โดยมีคุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ ไดชี้แจงเรื่องตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจและ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครองพรอมทั้งมีการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2560 ของสมาคม
ผูปกครองและครูฯ จากนั้น       
ผูปกครองพบครูประจําชั้นและ
รับผลสอบกลางภาคเรียนท่ี 
1/2560

กองพิสุทธกองพิสุทธ

พีรกานตพีรกานต

ภัฏ   ภาณุวัตร     กองภพ ภัฏ   ภาณุวัตร     กองภพ 
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(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

 เซนตด์อมินิกสารฉบับปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 ได้มาถึงมือของทุกคนอีกครั้ง ขออัญเชิญคำาขวัญของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำาปีพุทธศักราช 
2560 ที่ว่า “สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหา พัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่งจะก้าวได้ยาวไกล เพื่อมาเป็นกำาลังไทยให้แข็งแรง”  
จากคำาขวัญพระราชทานของปีนี้ รวมกับข้อคิดของประธานผู้แทนแม่ชั้นมัธยมที่ได้กล่าวเป็นบทกลอนให้กำาลังใจลูกๆ ในการตั้งรับกับ
อุปสรรค พร้อมกับปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อความสำาเร็จ และข้อคิดของประธานผู้แทนแม่ชั้นประถมที่ได้นำาเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
แบบสมเด็จย่า มาแบ่งปันสามประการคือ 1) ประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟือย 2) เรียนไปพร้อมกับลูก 3) เน้นการพัฒนา EQ มากกว่า 
IQ ถือเป็นข้อคิดสำาหรับทุกคนเป็นอย่างดีที่จะนำามาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นบรรดาครู ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง 
 งานวันแม่ปีนี้ได้รับคำาชื่นชมจากคุณแม่ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายที่ลูกๆ เตรียมบทเพลงพร้อมแสงสีท่ีสร้าง
ความปลาบปลื้มตื้นตันใจ ตามด้วยงานเปิดกีฬาสีที่มีการแสดงของผู้นำาเชียร์ การแสดงของวงโยธวาทิต ซึ่งผู้ปกครองได้สละเวลามา
ชมและเป็นกำาลังใจให้กับการแข่งขันเกมรายการต่างๆ ด้วย ปิดท้ายกิจกรรมหลักของภาคเรียนแรกด้วยงานฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ 
องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน มีผู้ปกครองทั้งที่เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมพิธี ตลอดจนผู้ปกครองหลายคนที่มาร่วมเทิดเกียรติท่านนักบุญ 
สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้โรงเรียนถือเป็นเรื่องสำาคัญในการอบรมคุณธรรม ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี เป็นการหล่อหลอมนักเรียนทุกคน
อย่างเป็นองค์รวมเพื่อให้สามารถเจริญเติบโตทั้งครบตามอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก      
 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ในวันเสาร์
สุดท้ายของเดือนสิงหาคม พ่อในนามของผู้ใหญ่และครูขอขอบคุณนำ้าใจดีที่ผู้ปกครองมีต่อโรงเรียนอย่างสมำ่าเสมอในทุกด้านไม่ว่าจะ
ผ่านทางสมาคมฯ หรือโดยตรงของแต่ละครอบครัว ซึ่งมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือในกิจการต่างๆ ทำาให้โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
เจริญก้าวหน้ามากระทั่งทุกวันนี้ ผลการสอบที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งซึ่งต้องทำาให้นักเรียนแต่ละคนมีความพากเพียรต่อไปอย่างสมำ่าเสมอ 
ดังที่พ่อได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มากล่าวไว้ในวันประกาศ
เกียรติคุณ รวมทั้งพิมพ์ไว้ในวาทะอธิการฉบับที่ 2 ซึ่งขออัญเชิญส่วนหนึ่งมาลงไว้ในฉบับนี้อีกความว่า “...เป็นการเรียนเพื่อที่จะเตรียม
ตัวสำาหรับดำารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม...สำาหรับที่จะให้ตัวเองมีชีวิตรอดต่อไปในอนาคต แล้วก็เมื่อโตขึ้นจะได้รู้
ว่าตัวทำาดีหรือไม่ดี...”   
 ขอให้ช่วงเวลาของการปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมนี้ เป็นช่วงที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวเซนต์ดอมินิกได้รำาลึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตั้งปณิธานว่าต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท พระราชดำารัส ที่ได้พระราชทานไว้เป็นอเนกอนันต์ เพื่อความดีงาม ความสุข ความเจริญของแต่ละ
คน อันส่งผลต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองโดยส่วนรวม. 
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 ม.ภวินท์ ธนากรยิ่งยงค์ เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพระราชสงครามทวีปยุโรป : พระบรมราโชบายในรัชกาล
ที่ 6 เพื่อพัฒนาการด้านกฎหมายในประเทศไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร

 ม.อรุณี คูณสมบัติ, ม.พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ และ ม.อติคม เลียบศิรินนท์ 
เข้าร่วมประชุมการกำากับติดตามการนำาระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ 
ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร

 
 ม.มาโนช, ม.พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ, ม.อติคม เลียบศิรินนท์ 
และ ม.พีรยุทธศิ์ กิจสวัสดิ์ เข้าร่วมอบรมวิชาผู้กำากับลูกเสือสามัญขั้น
ความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 ถึงวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำานักปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร

 ม.ปิยทัย โกศินานนท์ และ ม.บุญชู ชูศรี เข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำาปี 2560 ในหัวข้อ 
“ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย” ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 ถึงวันพุธที่ 23 สิงหาคม 
2560 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

 

 ม.กาไล ไชยรา, ม.ญาณิศา สาธิตวณิชวงศ์, ม.พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ, ม.อัจิมา วงศ์ฉายา, ม.จุรีรัตน์ นุชมิตร, ม.ขจรศักดิ ์
จากกิ่งเรืองโรจน์, ม.นฤภู ชีวะพงษ์ และ ม.จำาเนียร วิริยศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา” ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม
บางกอกเพลส กรุงเทพมหานคร

 ม.นภัสวรรณ บุญนิธี เข้าร่วมโครงการ 
ประชุมวิชาการ ประจำาปี 2560 เรื่อง “ยุคแห่งการ 
พัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้
บริการ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 
ณ สำานักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ม.สุนันท์ สงวนสัตย์ เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “สร้างแบบสอบถามออนไลน์ใน 
ยุคดิจิทัล” เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร

 การอบรมทางวิชาการเรื่อง “สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ” ม.ภวินท์ ธนากร
ยิ่งยงค์ เข้ารับการอบรมเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 และ ม.เสฏฐกิตติ เนากลาง เข้ารับการ
อบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร



6

ตอนที่ 33              ป. โกศิน

 ช่วงท้ายของบทความตอนที่ 32 ได้กล่าวถึงการที่คุณพ่อบอสโกมีโอกาสพบปะปรึกษาหารือกับซิสเตอร์มารีอา มัซซาเรลโล 
(Maria Mazzarello) และร่วมกันก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (Daughters of Mary Help of Christians) หรือที่เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าซิสเตอร์ซาเลเซียน ซึ่งเป็นคณะนักบวชหญิงที่อุทิศชีวิตเพื่อรับใช้เด็กและเยาวชนหญิงด้วยอุดมการณ์เดียวกัน ตอนนี้
จึงขอเสนอเรื่องราวพอสังเขปของซิสเตอร์มารีอา มัซซาเรลโล กับความเป็นมาของนักบวชหญิงคณะนี้ให้ผู้อ่านได้ทราบ 
 ซิสเตอร์มารีอา โดเมนิกา มัซซาเรลโล (Maria Domenica Mazzarello) ชาตะเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1837 
(พ.ศ. 2380) ที่ฟาร์มมัซซาเรลโล ใกล้หมู่บ้านมอร์เนเซ จังหวัดมอนแฟร์ราโต บิดามีอาชีพทำานา ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกเมื่อวันที่ 
30 กันยายน ค.ศ. 1849 (พ.ศ. 2392) ท่านได้รู้จักกับคุณพ่อดอมินิก เปสตารีโน และเรียนรู้ในการดำาเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ เมื่ออายุ 
17 ปีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มสหภาพสตรีเพื่อแม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งรับเฉพาะเด็กหญิงที่ไม่ต้องการแต่งงานเท่านั้น อีกทั้งต้อง
เจริญชีวิตแห่งการเจิมถวายตัวเป็นนักบวช แต่คงสภาพอยู่ในครอบครัวของแต่ละคน   
 ปี ค.ศ. 1860 (พ.ศ. 2403) โรคไทฟอยด์ระบาดไปทั่วมอร์เนเซ สมาชิกในครอบครัวมัซซาเรลโลก็ติดเชื้อนี้ไปด้วย คุณพ่อเปส
ตารีโนได้ขอร้องบิดาของท่านให้ส่งลูกสาวคือมารีอา มัซซาเรลโล ไปช่วยพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ ทุกคนอาการดีขึ้นและหายจากโรค แต่
ท่านเองกลับติดเชื้อจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด หลายสัปดาห์ต่อมาหลังจากหายเป็นปกติสุขภาพท่านไม่แข็งแรงดังเดิมที่จะทำางานในสวน
องุ่น จึงไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง    
 วันหนึ่งระหว่างที่สาวน้อยมารีอา มัซซาเรลโล กำาลังเดินผ่าน Borgo Alto ท่านได้เห็นนิมิตว่ามีเด็กหญิงกลุ่มใหญ่กำาลังเล่น
กันโดยปราศจากคนช่วยเหลือ ท่านต้องการจะช่วยพวกเขาและได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทที่มีชื่อว่าเปโตรนิลลา มัซซาเรลโล ฟัง ซึ่ง
เพื่อนคนนี้ก็สนใจงานลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน ต่อมาทั้งสองคนได้จัดตั้งกลุ่มยุวสตรีและสอนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าในห้องเล็กๆ จากนั้นได้
ย้ายไปอยู่ใกล้กับวัดนักบุญซิลเวสต์ ทั้งคู่เริ่มงานศูนย์เยาวชนและรับเด็กประจำา 4 คนมาพักทั้งยังสอนคำาสอนกับพวกเด็กด้วย โดยยัง
ไม่รู้ว่าคุณพ่อบอสโกเริ่มมีความคิดที่จะทำางานเพื่อเด็กและเยาวชนหญิงตั้งแต่เมื่อไหร่ มารีอา มัซซาเรลโล ฝันว่าเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1862 (พ.ศ. 2405) ท่านได้บอกกับคุณหญิงบาโรโลว่า พระเจ้าเสด็จมาเพื่อช่วยเด็กชายและเด็กหญิง ช่วงระยะเวลาเดียวกันคุณ
พ่อบอสโกก็บอกกับคุณพ่อฟรังเชเซียว่า ท่านได้ฝันเห็นเด็กหญิงที่ยากจนน่าสงสารจำานวนมากกำาลังเล่นกันอยู่ที่ลาน Piazza Vittorio 
ซึ่งท่านไม่ได้สนใจที่จะทำางานแบบนี้ แต่มีสตรีผู้งามสง่าท่านหนึ่งปรากฏมา และสั่งให้เอาใจใส่ดูแลพวกเธอด้วย เพราะพวกเขาเป็นลูก
ของนางเช่นกัน คุณพ่อฟรังเชเซียได้เล่าในเวลาต่อมาว่าคุณพ่อบอสโกต้องการตั้งคณะนักบวชหญิง เพื่อจะได้ทำางานสำาหรับเด็กหญิง
ควบคู่ไปกับคณะซาเลเซียนที่ทำางานสำาหรับเด็กชาย         
 ปี ค.ศ. 1864 (พ.ศ. 2407) โอกาสที่คุณพ่อบอสโกได้เข้าร่วมการประชุมคณะสงฆ์ที่จัดโดยพระสังฆราช โมเดสโต คอนทรัตโต 
แห่งอัคควี (Aqui) ท่านได้พบกับคุณพ่อเปสตารีโน เมื่อได้สนทนากันคุณพ่อบอสโกจึงทราบเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มสตรีที่มอร์เนเซ ไม่กี่
เดือนต่อมาคุณพ่อเปสตารีโนได้ไปเยี่ยมคุณพ่อบอสโกที่ศูนย์เยาวชนวัลด็อกโก สิ่งที่ได้พบเห็นสร้างความประทับใจอย่างมากจึงตัดสิน
ใจอยู่ช่วยงานที่ศูนย์เยาวชน คุณพ่อบอสโกได้แนะนำาให้คุณพ่อเปสตารีโนเอาใจใส่กลุ่มที่ท่านกับมารีอา มัซซาเรลโลได้จัดตั้งขึ้น วันที่ 
7 ตุลาคม ค.ศ. 1864 (พ.ศ. 2407) คุณพ่อบอสโกพร้อมกับเยาวชนบางคนได้ไปเยือนมอร์เนเซ โอกาสนี้คุณพ่อเปสตารีโนได้แนะนำา
คุณพ่อบอสโกให้รู้จักกับกลุ่มสหภาพสตรีเพื่อแม่พระปฏิสนธินิรมล ท่านได้พำานักอยู่ที่มอร์เนเซเป็นเวลา 5 วัน และประทับใจในความ
ใจดีตลอดจนจิตตารมณ์ของกลุ่มนี้  ท่านได้ให้โอวาทและอวยพรสมาชิก  ต่อมาในปี ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408) คุณพ่อเปสตารีโนได้ไป
ที่ศูนย์เยาวชนวัลด็อกโกอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับฟังโอวาทประจำาปีของคุณพ่อบอสโก การพบปะกันครั้งนี้คุณพ่อเปสตารีโนได้ขออนุญาตคุณ
พ่อบอสโก เพื่อใช้บ้านหลังหนึ่งสำาหรับประกอบกิจการของสหภาพสตรีเพื่อแม่พระปฏิสนธินิรมล โดยมีมารีอา มัซซาเรลโล เป็นคนแรก
ที่เข้ามาอยู่ในบ้านแห่งใหม่หลังนี้ จากนั้นก็มีสตรีอีก 4 คน กับลูกศิษย์ 3 คนตามเข้ามาอยู่ด้วย     
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 ในฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) คุณพ่อเปสตารีโนได้สร้างวัดน้อยเสร็จเรียบร้อย และได้รับเกียรติจากคุณพ่อ
บอสโกเป็นผู้เสก คุณพ่อบอสโกเล็งเห็นอนาคตของกิจการนี้ว่าจะต้องกลับกลายเป็นคณะนักบวชในภายหน้า วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1871 
(พ.ศ. 2414) คุณพ่อบอสโกได้อธิบายให้คณะที่ปรึกษาของท่านทราบเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อเยาวชนหญิงกลุ่มนี้ ท่านกล่าวว่าอาคารที่คุณพ่อ
เปสตารีโนได้สร้างขึ้นนั้นจะได้ใช้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอน วันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1871 (พ.ศ. 2414) คุณพ่อบอสโกได้เดินทางไปที่
กรุงโรมเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 และขอคำาปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งคณะใหม่นี้ องค์พระสันตะปาปาได้แนะนำาให้ใช้
ระเบียบการของคณะนักบุญวินเซนต์ คุณพ่อบอสโกจึงเริ่มโครงการของคณะใหม่ทันที ท่านศึกษาพระวินัย ระเบียบ จากคณะนักบวช
หญิงหลายคณะที่มีอยู่ในเวลานั้น เพื่อร่างเป็นธรรมนูญสำาหรับคณะใหม่ ช่วงปลายปี ค.ศ. 1871 (พ.ศ. 2414) คุณพ่อบอสโกได้มอบ
แผนงานและธรรมนูญให้กับคุณพ่อเปสตารีโนสำาหรับนวกเณรีชุดแรก พร้อมกับขอให้เลือกหัวหน้ากลุ่มด้วย   
 วันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1871 (พ.ศ. 2414) คุณพ่อบอสโกได้ล้มป่วยค่อนข้างหนัก ในระหว่างที่เยี่ยมเยียนบ้านซาเลเซียน
ที่วารัสเซ (Varazze) คุณพ่อเปสตารีโนได้มาเยี่ยมอาการของท่าน และได้รับการฝากฝังจากคุณพ่อบอสโกให้จัดโครงสร้างของคณะ
นักบวชใหม่นี้ วันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1872 (พ.ศ. 2415) คุณพ่อเปสตารีโนได้เรียกประชุมเพื่อเลือกคณะผู้ใหญ่พร้อมกับที่ปรึกษา การ
ประชุมครั้งนี้มารีอา มัซซาเรลโล ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่สูงสุด แม้จะปฏิเสธแต่ในที่สุดก็ยอมรับโดยมีข้อแม้ว่าเพื่อนสนิทของท่านคือ
เปโตรนิลลา ต้องเป็นรองต่อจากท่าน       
 วันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1872 (พ.ศ. 2415) ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่คณะนักบวชใหม่ได้กำาเนิดขึ้น พระสังฆราช Sciandra 
แห่งอัคควี (Aqui)  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ประกอบพิธีเสก และมอบชุดนักบวชให้สมาชิกที่ปฏิญาณตนถวาย
ตัวถือศีลบวช 11 คน หนึ่งในนั้นได้แก่ซิสเตอร์มารีอา มัซซาเรลโล ซึ่งนับเป็นอัคราธิการิณีคนแรก ของคณะ ท่ามกลางสักขีพยาน
ของคุณพ่อบอสโก หลังพิธีปฏิญานตนคุณพ่อบอสโกได้ตั้งชื่อคณะใหม่ให้พวกเขาว่าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ทรง 
ชีวิตของพระแม่ คุณพ่อบอสโกได้ขอให้ผู้ใหญ่ของอาราม St. Ann Mother Mary Dominici ส่งต้นแบบซิสเตอร์ 2 - 3 คนมาเป็นผู้
ช่วยในการก่อตั้งคณะใหม่นี้ นอกนั้นท่านได้ส่งคุณพ่อยอห์น กัลเยโร เป็นตัวแทนของท่านมาที่มอร์เนเซ  
 วันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1874 (พ.ศ. 2417) นับเป็นปีที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งของคุณพ่อบอสโก ตลอดจนนักบวชทั้งสองคณะ 
เนื่องจากสันตะสำานักได้ให้การรับรองพระวินัยของคณะซาเลเซียน กับพระวินัยของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ตามที่คุณพ่อบอสโก
ได้ส่งเรื่องเพื่อพิจารณาขออนุมัติ           
 วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1881 (พ.ศ. 2424) ซิสเตอร์มารีอา โดเมนิกา มัซซาเรลโล ผู้ร่วมสถาปนาคณะธิดาแม่พระองค์
อุปถัมภ์ได้ถึงแก่มรณกรรม ที่นิซซา มอนแฟร์ราโต สิริอายุเพียง 44 ปี วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481) สมเด็จพระ
สันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 ทรงประกาศแต่งตั้งเป็นบุญราศี และที่สุดวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) สมเด็จพระสันตะปาปา 
ปีโอ ที่ 12 ทรงประกาศสถาปนาขึ้นเป็นนักบุญ.        



8 คุณสาวิตรี นทีทองรุงศักดิ์ ประธานผูแทนแมระดับประถมศึกษา

คุณวิลาสินี บุญกังวาล ประธานผูแทนแมระดับมัธยมศึกษา

ขออัญเชิญคําขวัญพระราชทานของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันแม ประจําป 2560 ความวา  
 “สอนใหลูกเรียนรูสูปญหา   พัฒนาดวยตนจนเติบใหญ
เพราะคนแกรงจะกาวไดยาวไกล เพ่ือมาเปนกําลังไทยใหแข็งแรง”
 การที่จะสอนลูกใหเรียนรูสูปญหาไดนั้น คุณแมทุกทานทราบดีวาไมใช
เรื่องงาย แตในฐานะแมที่เปนผูใหกําเนิดนั้นสิ่งท่ียิ่งใหญที่สุดในชีวิตก็คือ “ลูก”
 ครอบครัวของเราอาศัยอยูในบาน “บาน” สรางข้ึนดวยอิฐ หิน ปูน ทราย 
หรือไม แตชีวิตครอบครัวที่อาศัยในบานน้ัน ควรสรางขึ้นดวยความรัก ความ
เขาใจ และใหอภัย โดยมีลูกเปนศูนยกลางความรักของทุกคนในครอบครัว
 พอแมทุกคนปรารถนาใหลูกเปนคนดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข เพราะ 
เราไมรูเลยวาวันไหนที่เราอาจตองจากกัน แตสิ่งหนึ่งท่ีจะอยูในความทรงจํา
ตลอดไปคือความรักของเรา ถาเราอยากพัฒนาลูกท้ังพฤติกรรม ความคิด 
และจิตใจ ใหลูกอยูไดอยางมีความสุข และเจริญเติบโตอยางเขมแข็งนั้น 
เคยอานเจอ เรื่อง “การเลี้ยงลูกแบบสมเด็จยา” เปนเรื่องท่ีอานแลวเขาใจ
งายแตอาจนําไปปฏิบัติไดยาก จึงขอยกมาแบงปนเพียง 3 ขอดังน้ี
 1. ประหยัดอดออมไมฟุมเฟอย สมเด็จยาจะใหพระโอรสและพระธิดา 
มีวันพิเศษเพียงวันเดียวในวันคลายวันประสูติเทานั้น นอกเหนือจากนั้นจะ

ตองทรงเก็บอดออมกันเอง เพ่ือสิ่งที่
ตองพระประสงค หรือสามารถหุนกัน
ในระหวางพ่ีนองถาไดรับประทาน
อนุญาต แตของน้ันตองใชประโยชน
ได เปนการทําใหเกิดความรักใคร
สามัคคีกันในครอบครัวอีกดวย
 2. เรียนไปพรอมกับลูก สมเด็จยา
เนนที่กระบวนการ หรือวิธีการมากกวา 
คําตอบ ทําใหพระองค พระโอรส 

และพระธิดาเปนผูที่ทรงรูอะไร รูลึก และ 
รูจริงในทุก ๆ เร่ืองที่ทรงคนควา และ
เมื่อเกิดขอติดขัด สมเด็จยาจะทรงศึกษา
และทําใหดู เพื่อใหลูกไดทําตามดวยตัวเอง
 3. เนนการพัฒนา EQ มากกวา IQ 
ทรงสอนใหรูจักความรับผิดชอบ เมื่อ
พระโอรสหรือพระธิดาทรงทําผิด จะ
ทรงเรียกมาอธิบายเหตุผลใหเขาใจ ทรง
เนนการทําตัวเปนคนดี มีระเบียบวินัย 
ที่สําคัญคือเนนเรื่องการพัฒนาจุดแข็ง 
ทรงตรัสไววาในโลกน้ีไมมีใครดี 100% 
ตองหาจุดออนและจุดแข็งของลูกเพ่ือนํา
มาพัฒนาใหตรงจุด
 การใชชีวิตในโรงเรียนของลูก ๆ นั้น ขอใหรักเพื่อนเหมือนรักตัวเอง ดู
เหมือนยากแตเราทําได เพียงคิดวาถาไมชอบสิ่งใด เราอยาทําสิ่งนั้น เอาใจ
เขามาใสใจเรา มีนํ้าใจและเสียสละ การทํางานรวมกันตองใหกําลังใจซึ่ง
กันและกัน รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไมเอาเปรียบเพื่อน หากมี
ความผิดพลาดในส่ิงใด ขอใหรับผิดชอบรวมกัน ใหอภัยและเปนกําลังใจที่
ดี สุดทายงานจะสําเร็จดวยดี เปนความภาคภูมิใจของทุกคน นี่คือการปลูก
ฝงความรักความเปนหนึ่งเดียวกันแกบุคคลในครอบครัว และการเปนแบบ
ฉบับที่ดี เพราะฉะนั้นลูกจะเติบโตอยางไรอยูที่พอแมซึ่งเปนครูคนแรกของ
ลูก เราไมควรพลาดชวงเวลาดี ๆ ในวัยเล็ก ๆ นี้ไป และสุดทายนี้ตองขอ
ขอบพระคุณโรงเรียนเซนตดอมินิก ที่เปนเสมือนบานหลังที่ 2 และคุณครู
ทุกทาน ซึ่งเปนเหมือนคุณพอคุณแมที่ดูแลลูก ๆ ของเราดวยหวังใจเปน
อยางยิ่งวา เด็ก ๆ จะไดรับความรัก ความอบอุน การดูแลเอาใจใสอยางดี
เชนนี้เสมอไป ขอขอบพระคุณอยางยิ่งคะ

กราบเรียนคุณพออธิการ คณะผูใหญ คณะครู  ผูปกครอง และสวัสดี 
ลูก ๆ เซนตดอมินิกทุกคน
 วันนี้รูสึกยินดีที่ไดรับเกียรติเปนประธานผูแทนวันแมระดับมัธยมศึกษา 
อยากจะบอกลูก ๆ วา ในชีวิตนี้ แมตองการเพียงแคอยากเห็นลูกมีชีวิต
ที่ดี สามารถดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง คิดได คิดเปน ประสบความสําเร็จ 
เปนคนดีในสังคม และมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ แมไมรูวาลูก ๆ 
นึกถึงแมตอนไหนเวลาไหนบาง แตถาหากวันไหนที่ลูกประสบความสําเร็จ 
อยาลืมชวนแมไปรวมยินดีดวย 
 ลูกอาจจะมองวาแมจูจี้ขี้บนนารําคาญ แตสิ่งที่แมทําไปเพียงตองการ
ชี้แนะแนวทางใหเทานั้น ตัวของลูกตางหากที่ตองเลือกทางเดินเอง อยา

โกรธ อยาบน  เพราะ
แมตองทนมากกวาเรา
เยอะ วันน้ีกลับบาน
ไปแสดงความรักดวย
การกอดทาน กอด
ดวยความรัก ความ
อบอุน กอดใหทานรับ
รูถึงความอบอุนที่ลูกมี
ใหแม ดีกวารอไปกอด
ทานตอนที่ทานไมอาจ
รับรูถึงความรักความ
อบอุนนั้นแลว

 แมขอฝากบทกลอนเปนกําลังใจใหลูกๆทุกคน
  “ไอคิวเจาติดตัวมาแตบนฟา  โอลูกจาไมฉลาดก็สุขได  
 อยานอยใจถึงแมเราชากวาใคร  อยาเสียใจแมตามใครเขาไมทัน
 อีคิวนั้นมันตองหาจากความสุข  ไมฉลาดแคไรทุกขก็สุขสันต
 ตองเปลี่ยนปรับตั้งรับอยากลัวมัน กําลังใจจากแมนั้นไมตองกลัว”
 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพออธิการ  คณะผูใหญ  คณะครู 
ผูปกครองครอบครัวเซนตดอมินิกทุกทาน ที่รวมแรงรวมใจชวยกันอบรมส่ัง
สอนลูกชายคนโตตลอด 12 ป ใหเปนคนดีไดจนถึงทุกวันนี้ ขอฝากลูกชาย
คนเล็ก และลูก ๆ เซนตดอมินิกใหกับทางโรงเรียนชวยขัดเกลา และอบรม
ใหลูก ๆ ทุกคนเปนคนดีในสังคมตลอดไป  ขอขอบพระคุณคะ

ูู



9

เหรียญเงินคณิตศาสตร
 ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต ป.4/1 เหรียญเงิน การแขงขัน Interna-
tional Singapore Maths Competition 2017 เมื่อวันเสารที่ 18 
มีนาคม 2560 ณ Singapore Maths Ramkhamhaeng 

แชมปฟุตซอล
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สงนักเรียนแขงขัน
กีฬาฟุตซอล เขตราชเทวี ประจําป 2560 ระหวางวันเสารที่ 1 ถึงวันอาทิตยที่ 2 
กรกฎาคม 2560  ณ สนามกีฬาฟุตซอลราชเทวีภิรมย ผลดังนี้
 - รุนไมเกิน 12 ป ชนะเลิศ และเปนตัวแทนของเขตราชเทวี แขงขันกีฬา 
กทม.ฟุตซอลลีก ประจําป 2560 : ด.ช.ธันยทัพพ กิตติเจริญวิวัฒน ป.5/2, 
ด.ช.ฆฤณ อรไชย ป.5/4, ด.ช.ธนกฤต สุขอราม ป.5/5, ด.ช.จิรภัทร เดโชศิลป 
ป.6/1, ด.ช.ภรภัทร แผนนภากนก ป.6/2, ด.ช.กฤตณัฐ ชีนาเรือนทอง ป.6/3, 
ด.ช.พงศพัศ หอกคํา ป.6/3, ด.ช.ประภัสสร บรรจงลักษมี ป.6/3, ด.ช.วัชร    
วิศว กรดกางกั้น ป.6/4 และ ด.ช.ธนัฐ ธวัชนันทชัย ป.6/6
 - รุนไมเกิน 15 ป รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.ปชภัส ตะเภาพงษ ม.1/4, 
ด.ช.กิตติพิชญ คําตรง ม.2/2, ด.ช.จิราวัฒน เตชัษณาวุธ ม.2/3, ด.ช.กิตติ
ภัทร นาคศรี ม.2/4, ด.ช.พุทธาภพ พุมมาลา ม.2/6, ด.ช.ตนัย ชูศักดิ์ ม.2/6, 
ด.ช.ภูมิพัฒน อนุรักษอโนชา ม.2/6, ด.ช.ณัฐ บุญสิน ม.3/4, ด.ช.เอกฐาภร    
ชินวรนนท ม.3/5 และ ด.ช.ณภัทร เกียรติจารุกุล ม.3/5
 - รุนไมเกิน 18 ป รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายศุภกิจ ดีออง ม.4/5, นายวีร
ภัทร วัลลิภากร ม.5/2, นายโดมินิค ดาเนา ม.5/3, นายสัณหณัฐ สรอยสนธ์ิ  
ม.5/5, นายนนทกร นาคออน ม.5/5, นายธีมา เกษมนุกิจกุล ม.5/5, นาย
ปนิธาน นภาพรรณราย ม.6/1, นายกันต เลิศพฤกษกิจ ม.6/2, นายธนภัทร 
โชตนรุงเรือง  ม.6/3 และ นายโอลิเวอร อิสกิลเอล ม.6/4

สองพี่นองแชมปวายนํ้า
 ด.ช.ภพรพี พิมพานทอง ม.2/1 ได 2 เหรียญทอง และ ด.ช.ภูมิ
รพี พิมพานทอง ม.3/1 ได 1 เหรียญทอง การแขงขันวายน้ํา ภูติอนันต 
แชมเปยนชิพ ครั้งที่ 18 จัดโดย กรมสวัสดิการทหารเรือ ระหวางวัน
เสารที่ 1 ถึงวันอาทิตยที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ สระวายนํ้าภูติอนันต

แชมปวายนํ้า ป.5
 ด.ช.ธนบดี  ศรีสุริยะปพน ป.5/6 แขงขันวายนํ้า รุน 10 ปชาย 
“Bangkok Championship 2017 ครั้งท่ี 1” 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 
พรอมถวยคะแนนรวม เมื่อวันอาทิตยที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ สระวายนํ้าศูนย
กีฬาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม และ “เทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร 
แชมเปยนชิพ ครั้งที่ 16” ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ระหวางวันเสาร
ที่ 5 ถึงวันอาทิตยที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร

รองแชมปกอลฟ ป.5
 ด.ช.จิรทีปต ศิริเกียรติสกุล ป.5/6 แขงขันกอลฟ “US KIDS WORLD 
CHAMPIONSHIP quali ed 2017-2018” รองชนะเลิศอันดับ 1 รุน 11 ป  
สนาม 3 ระหวางวันเสารที่ 15 ถึงวันอาทิตยที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ สนาม
กอลฟไดนาสตี้ จ.นครปฐม และ “TGA - SINGHA JUNIOR GOLF RANKING” 
ของเยาวชนสวนกลางสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 คลาส D สนาม 3 ระหวางวันเสารที่ 5 ถึงวันอาทิตย 6 
สิงหาคม 2560 ณ รอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรส แอนด สปา จ.นครนายก 

รับมอบเปลสนามและรถวีลแชร
 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ รับมอบเปลสนามและรถวีลแชร 
จากสโมสรอินเตอรแรคทโรงเรียนเซนตดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 
สิงหาคม 2560

ภูริญภูริญ

ฟุตซอลไมเกิน 12 ปฟุตซอลไมเกิน 12 ป

ฟุตซอลไมเกิน 15 ปฟุตซอลไมเกิน 15 ป

ฟุตซอลไมเกิน 18 ปฟุตซอลไมเกิน 18 ป

ธนบดีธนบดี

จิรทีปตจิรทีปต

ภูมิรพี         ภพรพีภูมิรพี         ภพรพี

สโมสรอินเตอรแรคทสโมสรอินเตอรแรคท



10 แชมปวายนํ้า ม.2
 การแขงขันวายนํ้าเยาวชนตานยาเสพติด รายการ RAMIL เทศบาลตําบล
หนองแค-สระบุรี สปนเตอร ครั้งท่ี 1 ประจําป 2560 ระหวางวันเสารที่ 29 
ถึงวันอาทิตยที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ สระวายน้ําสนามกีฬาเทศบาลตําบล
หนองแค จ.สระบุรี  
 - ด.ช.สุภกิณห  ติณพันธ ม.2/1 รุน 14 ปชาย ถวยรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 
9 พรอม 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง  
 - ด.ช.ณฐกฤต โอสนานนท ม.2/2 รุน 13 ปชาย ถวยรางวัลชนะเลิศ อันดับ
ที่ 12 พรอม 7 เหรียญทอง
 - ด.ช.ศรัณยู ทาคายามะ ม.2/2 รุน 14 ปชาย ถวยรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 
2 พรอม 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

ตัวแทนกรุงเทพฯ แขงขันกฎหมายวันรพี
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงนายพีรศักดิ์ 
กลับเกตุ ม.5/5, นายธนวินท วงศศรีสุชน ม.5/5 และ นายภูดิศ ศิลาอาสน   
ม.6/5 แขงขันตอบปญหากฎหมายเน่ืองในวันรพี ประจําป 2560 ไดรองชนะเลิศ
อันดับ 3 พรอมโลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อ
วันเสารที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร และ
เปน 1 ใน 5 ตัวแทนกรุงเทพมหานคร เขารวมการแขงขันตอบปญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี รอบชิงชนะเลิศ ในวันเสารที่ 2 กันยายน 2560
 

รางวัลชมเชย DOMINO CHALLENGE
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดแขงขัน กลา!!ทาลม 
DOMINO CHALLENGE ครั้งท่ี 1 ระหวางวันเสารที่ 5 ถึงวันอาทิตยที่ 6 
สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แขงขันทีมละ 5 คน ไดรับรางวัลชมเชย 
พรอมเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท ดังนี้
 - ทีม S.D. 1 : นายภูมิ จารุวิริยะรุง ม.5/1, นายปภพ ศรีสุตา ม.5/1, นาย
ตนฉบับ จรูญโรจน ม.5/1, นายจักรภัทร เบญจาศุภวรรณ ม.6/2 และ นาย    
วรากร สิทธิเนตรสกุล ม.6/2
 - ทีม S.D. 2 : นายปฏิพัทธ ดลตระกูล ม.5/1, นายนันทนภัส สิงหพันธ    
ม.6/1, นายวงศวรัณ ประจักษวิทย ม.6/2, นายปาฏิหาริย นวราช ม.6/5 และ 
นายกษิดิศ นันทนสิริวิกรม ม.6/5

วิทยเพชรยอดมงกุฎ
 การแขงขันวิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 13 จัดโดยมูลนิธิรมฉัตร เมื่อ
วันเสารที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
 - ป.4-ป.6 ประเภททีม ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ เหรียญรางวัล และทุนการ
ศึกษา 3,000 บาท : ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.5/1, ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.6/1 
และ ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.6/1
 - ม.1-ม.3 ประเภททีม ชมเชย รอบเจียระไนเพชร เหรียญรางวัล และทุน
การศึกษา 1,500 บาท : ด.ช.ธนภัทร คลังนาค ม.2/1, ด.ช.กวีรภัทร ไชยไธสง     
ม.2/1 และ ด.ช.กานต จิวัธยากูล ม.2/1

รองแชมปวิ่งมาราธอน ป.4
 ด.ช.ไพสิฐ  เทียนทอง ป.4/4 แขงขันวิ่งมาราธอน รายการ สุขภาพ
จิต เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน คร้ังที่ 1 “ซึมเศรา...เราคุยกันได” ชิงถวย
ประทานทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได
รับถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พรอมเหรียญเงิน รุนไมเกิน 15 ป 
ชาย ระยะทาง 10 กิโลเมตร จัดโดยกรมสุขภาพจิต เมื่อวันอาทิตยที่ 20 

สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี

ณฐกฤต    สุภกิณห        ศรัณยูณฐกฤต    สุภกิณห        ศรัณยู

ธนวินทธนวินท

พีรศักดิ์พีรศักดิ์ ภูดิศภูดิศ

ทีม S.D. 1ทีม S.D. 1

ทีม S.D. 2ทีม S.D. 2

ภวัต      ธนกฤต    นันทกรภวัต      ธนกฤต    นันทกร

กานต         ธนภัทร       กวีรภัทรกานต         ธนภัทร       กวีรภัทร
ไพสิฐไพสิฐ



ชัยพร สิทธวีรชัยพร สิทธวีร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตรคณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชีและการบัญชี
สาขาสถิติประกันภัยสาขาสถิติประกันภัย

จารุวิทย ศรีสุวรรณเกศจารุวิทย ศรีสุวรรณเกศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตร

คุณานนต ภัสสรภาคยคุณานนต ภัสสรภาคย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร

ธีรธวัฒน มนัสพงศธาดาธีรธวัฒน มนัสพงศธาดา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรดมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สาขาการจัดการธุรกิจการบินสาขาการจัดการธุรกิจการบิน

ณัชถพร กาญจนบุตรณัชถพร กาญจนบุตร
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนานาชาติ

แสตมฟอรดแสตมฟอรด
คณะนิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร
และการออกแบบและการออกแบบ

สาขาการออกแบบสื่อสรางสรรคสาขาการออกแบบส่ือสรางสรรค

รณภพ รัตนพรประสิทธิ์รณภพ รัตนพรประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(ภาคพิเศษ)(ภาคพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

จิตรพล พูลวิทยกิจจิตรพล พูลวิทยกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตรคณะเภสัชศาสตร
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ธนพนธ เจนดิษฐการธนพนธ เจนดิษฐการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีพระจอมเกลาธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

กิติภพ วิจิตรนุกูลประดิษฐกิติภพ วิจิตรนุกูลประดิษฐ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

ภูริณัฐ หวังเจริญวงศาภูริณัฐ หวังเจริญวงศา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบังเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณิศร ธรรมรณกิจคณิศร ธรรมรณกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

สาขาการออกแบบเพื่องานสาขาการออกแบบเพื่องาน
ภาพยนตรและสื่อดิจิตอลภาพยนตรและสื่อดิจิตอล

ปณณ รงคะศิริพันธปณณ รงคะศิริพันธ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตรคณะสัตวแพทยศาสตร

พิทวัส กุลไกรจักรพิทวัส กุลไกรจักร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีพระจอมเกลาธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

โชคเฉลิมวัฒนโชคเฉลิมวัฒน
ชื่นธรรมการยชื่นธรรมการย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะเภสัชศาสตรคณะเภสัชศาสตร

คามิน อารีสงเคราะหกุลคามิน อารีสงเคราะหกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร

พีระพล เลิศวิทยาทานพีระพล เลิศวิทยาทาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

ปยพัทธ อาสนเสวตรปยพัทธ อาสนเสวตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(ภาคพิเศษ)(ภาคพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

ธีรธัช เลิศกรกิจจาธีรธัช เลิศกรกิจจา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

ศุภวิชญ ทนงศักดิ์ศุภวิชญ ทนงศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีพระจอมเกลาธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเคมีสาขาวิศวกรรมเคมี

ภัทรกร พฤกษภานุกรภัทรกร พฤกษภานุกร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะจิตวิทยาคณะจิตวิทยา

ยศกร เสนครามยศกร เสนคราม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(กําแพงแสน)(กําแพงแสน)
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

ธนวินท ลาภกิตติกุลธนวินท ลาภกิตติกุล
มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตร

ตรีภูมิ ตันติเกตุตรีภูมิ ตันติเกตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

ธนพล วัชรโกเมนกุลธนพล วัชรโกเมนกุล
สถาบันเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

เกริกชัย เกริกชัย 
เบญจถาวรอนันทเบญจถาวรอนันท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบังเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

ศุภณัฐ จรูญเวชธรรมศุภณัฐ จรูญเวชธรรม
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตร

ธีรพงศ ศรีศักดิ์วัฒนะธีรพงศ ศรีศักดิ์วัฒนะ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

นครินทร ทองบุญอยูนครินทร ทองบุญอยู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
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ณัชรัญชนณัชรัญชน
กุลธรารัตนกุลธรารัตน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมและนวัตกรรม
สาขาวิศวกรรมซอฟตแวรสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร

ปรมินทร เชี่ยวชาญปรมินทร เชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
สาขาพันธุศาสตรสาขาพันธุศาสตร

นาวา ประสิทธินาวานาวา ประสิทธินาวา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร (SIIT)คณะวิศวกรรมศาสตร (SIIT)
สาขาวิศวกรรมสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร

ธนภูมิ งามสอาดธนภูมิ งามสอาด
มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตรการแพทยคณะวิทยาศาสตรการแพทย
สาขาวิทยาศาสตรการแพทยสาขาวิทยาศาสตรการแพทย

ธนานันต พิพัฒนประเทืองธนานันต พิพัฒนประเทือง
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมสาขาวิศวกรรม
อุตสาหการอุตสาหการ

ฉัตรพล สมุทรกลินฉัตรพล สมุทรกลิน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยี

วิศวกรรมยานยนตวิศวกรรมยานยนต

ชยานนท โมีชยานนท โมี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ภูรินทรัก ชูแชมภูรินทรัก ชูแชม
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร (ศรีราชา)เกษตรศาสตร (ศรีราชา)
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
และการออกแบบและการออกแบบ

ณัฐวัฒนณัฐวัฒน
พุฒิบูรณวัฒนพุฒิบูรณวัฒน

มหาวิทยาลัยเชียงใหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะนิติศาสตรคณะนิติศาสตร

ณภัทร สุดภักดีณภัทร สุดภักดี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมการบินสาขาวิศวกรรมการบิน

นครินทร ตันอนุชิตติกุลนครินทร ตันอนุชิตติกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตร
สาขาจิตวิทยาและสาขาจิตวิทยาและ
การแนะแนวการแนะแนว

นันทวัฒน วรรณสวาทนันทวัฒน วรรณสวาท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบังเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะการบริหารและจัดการคณะการบริหารและจัดการ

สาขาบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจ

สวิตต วิรุฬหบรรเทิงสวิตต วิรุฬหบรรเทิง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีพระจอมเกลาธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

จิรกฤต บุญสิงหจิรกฤต บุญสิงห
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
สาขาเคมีสาขาเคมี

ธนภัทรธนภัทร
จินดาจอมทองจินดาจอมทอง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบังเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิทยาการขอมูลและการสาขาวิทยาการขอมูลและการ
วิเคราะหเชิงธุรกิจวิเคราะหเชิงธุรกิจ

ภาสวิชญ บูรณนัติภาสวิชญ บูรณนัติ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคมสื่อสารสังคม

สาขาการแสดงและสาขาการแสดงและ
กํากับการแสดงภาพยนตรกํากับการแสดงภาพยนตร

ธีรภัทร แสงเสรีดํารงธีรภัทร แสงเสรีดํารง
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการสาขาการจัดการ

พีรธัช มหาพรไพศาลพีรธัช มหาพรไพศาล
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตร
สาขาบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจ

ยศวีร บริสุทธิ์สุขกมลยศวีร บริสุทธิ์สุขกมล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิศวกรรมมัลติมิเดียสาขาวิศวกรรมมัลติมิเดีย
และเอนเตอรเทนเมนทและเอนเตอรเทนเมนท

ณัลทวัฒน งามจิตรุงเรืองณัลทวัฒน งามจิตรุงเรือง
มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตรการแพทยคณะวิทยาศาสตรการแพทย
สาขาโภชนาการสาขาโภชนาการ
และโภชนบําบัดและโภชนบําบัด

จิรพัฒนจิรพัฒน
มหันตคุณมหันตคุณ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

จตุพัฒน สุธนรักษจตุพัฒน สุธนรักษ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมไฟฟาสาขาวิศวกรรมไฟฟา

กิตติชัย คําเทพกิตติชัย คําเทพ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สํานักวิชาการจัดการสํานักวิชาการจัดการ

สาขาการบัญชีสาขาการบัญชี

วิทัศน จันอุไรรัตนวิทัศน จันอุไรรัตน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตร
สาขาจิตวิทยาสาขาจิตวิทยา

วรธร ศิริวรรณวรธร ศิริวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะเกษตรคณะเกษตร
สาขาวิทยาศาสตรเกษตรสาขาวิทยาศาสตรเกษตร

พชร ไพธุริยะพชร ไพธุริยะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีพระจอมเกลาธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา 

(นานาชาติ)(นานาชาติ)

ภศวิชญ เกษมสันต ภศวิชญ เกษมสันต 
ณ อยุธยาณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะศิลปะและการออกแบบคณะศิลปะและการออกแบบ

คีรีภัทร ฟูคีรีภัทร ฟู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตรประยุกตคณะวิทยาศาสตรประยุกต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

วิศรุต นาคออนวิศรุต นาคออน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวัสดุขั้นสูงสาขาวัสดุขั้นสูง
และนาโนเทคโนโลยีและนาโนเทคโนโลยี

กฤษฎา สุวรรณรัตนกฤษฎา สุวรรณรัตน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีพระจอมเกลาธนบุรี
คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร

สาขาเคมีสาขาเคมี

ณภัทร สอนมีทองณภัทร สอนมีทอง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการสาขาการจัดการ

โลจิสติกสและโซอุปทานโลจิสติกสและโซอุปทาน

ภีระพงศภีระพงศ
ศิริโชคสุริยสุขศิริโชคสุริยสุข

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาธุรกิจจีนสาขาธุรกิจจีน

รัชตริน รัชตปวุฒิรัชตริน รัชตปวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมสาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม

และการจัดการภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติ

เนธิเสฏฐิ์เนธิเสฏฐิ์
นิธิกัญจนานุภาพนิธิกัญจนานุภาพ
ศูนยฝกพาณิชยนาวีศูนยฝกพาณิชยนาวี
คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร

สาขาวิทยาการเดินเรือสาขาวิทยาการเดินเรือ
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พีรณัฐ เจริญผลพีรณัฐ เจริญผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

วชิรวิทย ชิบะโอกะวชิรวิทย ชิบะโอกะ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

ชัยพล เลิศเกรียงไกรยิ่งชัยพล เลิศเกรียงไกรย่ิง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
สาขาสัตววิทยาสาขาสัตววิทยา

ชานน วิบูลยวงศรีชานน วิบูลยวงศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีพระจอมเกลาธนบุรี
คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
สาขาวิทยาศาสตรสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร

จอมพล พัวสุวรรณจอมพล พัวสุวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบังเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร

ภูวนัตถ โลกเจริญลาภภูวนัตถ โลกเจริญลาภ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบังเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิทยาการขอมูลสาขาวิทยาการขอมูล

และการวิเคราะหเชิงธุรกิจและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ

สรวิศ ตัณฑรัตนสรวิศ ตัณฑรัตน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

(นานาชาติ)(นานาชาติ)

คุณัชญ แกวกาญจนคุณัชญ แกวกาญจน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ฐิติพันธ ขันเงินฐิติพันธ ขันเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะดิจิทัลมีเดีย คณะดิจิทัลมีเดีย 
และศิลปภาพยนตรและศิลปภาพยนตร

อิทธิชัย สุจริตธรรมอิทธิชัย สุจริตธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
สาขาชีววิทยาสาขาชีววิทยา

ศุภโชค เจียรสถาวงศศุภโชค เจียรสถาวงศ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินสาขาการเงิน

กุลชาติ พรหมฟงกุลชาติ พรหมฟง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครราชมงคลพระนคร

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

เอื้ออังกูร มูลรังษีเอื้ออังกูร มูลรังษี
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมไฟฟาสาขาวิศวกรรมไฟฟา

เกษมศักดิ์ พระชัยเกษมศักดิ์ พระชัย
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตรคณะศิลปกรรมศาสตร

รัชพล จิรพรเจริญสุขรัชพล จิรพรเจริญสุข
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร

ภาสกร วงศวาสินภาสกร วงศวาสิน
จุฬาลงกรณจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
การกีฬาการกีฬา

ศิวัตม ทองชวงศิวัตม ทองชวง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิทยาศาสตรสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
การอาหารการอาหาร

อธิชนัน กิตติเมธีอธิชนัน กิตติเมธี
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

พิศิษฐ จึงมากทรัพยพิศิษฐ จึงมากทรัพย
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตร
สาขาจิตวิทยาสาขาจิตวิทยา

สรไพสิฐ นวสิทธิกุลสรไพสิฐ นวสิทธิกุล
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรธรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สาขาเคมีสาขาเคมี

วิธวิทย รสจันทนวิธวิทย รสจันทน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมไฟฟาสาขาวิศวกรรมไฟฟา

ธนศร คุณารัตนพฤกษธนศร คุณารัตนพฤกษ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร

ธนวิชญ มหาพรไพศาลธนวิชญ มหาพรไพศาล
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตร
สาขาภาษาอังกฤษสาขาภาษาอังกฤษ

เกษม อัครผลสุวรรณเกษม อัครผลสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(นานาชาติ)(นานาชาติ)

มนตประเสริฐมนตประเสริฐ
สายบัวทองสายบัวทอง
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรธรรมศาสตร

คณะวารสารศาสตรคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชนและสื่อสารมวลชน

เสฎฐวุฒิเสฎฐวุฒิ
โอฬารานนทโอฬารานนท
สถาบันเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุนไทย-ญี่ปุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูริช อภิชลติภูริช อภิชลติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ธรรมรัตน ชูศักดิ์ธรรมรัตน ชูศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบังเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมไฟฟาสาขาวิศวกรรมไฟฟา

นพพีระ ภาณุพงศพันธุนพพีระ ภาณุพงศพันธุ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
สาขาสถาปตยกรรมสาขาสถาปตยกรรม

ศีลวัศ ยงเกียรติไพบูลยศีลวัศ ยงเกียรติไพบูลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการผังเมืองและการผังเมือง
สาขาสถาปตยกรรมสาขาสถาปตยกรรม

สิรภาคย อินทศรสิรภาคย อินทศร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี พระจอมเกลาธนบุรี 
คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
สาขาวิทยาการสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอรประยุกตคอมพิวเตอรประยุกต

เกียรติยศ วิสาการเกียรติยศ วิสาการ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาประมง (เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า)สาขาประมง (เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า)

ณัฐวุฒิ เงินแยมณัฐวุฒิ เงินแยม
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะดิจิทัลมีเดียคณะดิจิทัลมีเดีย

สาขาคอมพิวเตอรแอนิเมชันสาขาคอมพิวเตอรแอนิเมชัน
และวิชวลเอฟเฟกตและวิชวลเอฟเฟกต

ธนวัต พุมพวงธนวัต พุมพวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตรประยุกตคณะวิทยาศาสตรประยุกต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

และสารสนเทศและสารสนเทศ

เทน คมนทิพยรัตนเทน คมนทิพยรัตน
สถาบันเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังลาดกระบัง

คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
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กิจโสภณ อัมพรพันธกิจโสภณ อัมพรพันธ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะศิลปศาสตรคณะศิลปศาสตร
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

พีรดนย วงศสุกรรมพีรดนย วงศสุกรรม
มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปะและการออกแบบคณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาศิลปะภาพถายสาขาศิลปะภาพถาย

กิตติธัช ชื่นแยมกิตติธัช ชื่นแยม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร

พศวีร โกตาเมยพศวีร โกตาเมย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศระหวางประเทศ

วีรภัทร ตั้งนิติธรรมวีรภัทร ตั้งนิติธรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาดสาขาการตลาด
เชิงสรางสรรคเชิงสรางสรรค

ณฤกษ พรพัฒนกุลณฤกษ พรพัฒนกุล
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะนิเทศศาสตร (นานาชาติ)คณะนิเทศศาสตร (นานาชาติ)

ภูเมธา อภิทิตยากุลภูเมธา อภิทิตยากุล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะมนุษยศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ

การจัดการการทองเที่ยวการจัดการการทองเที่ยว
สาขาการจัดการธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจ

สายการบินสายการบิน

ศักดิธัช แกวประจําศักดิธัช แกวประจํา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาดเชิงสรางสรรคสาขาการตลาดเชิงสรางสรรค

คณาธิป พานิชคณาธิป พานิช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตรเกษตรสาขาเศรษฐศาสตรเกษตร

พชร เพชรแกวพชร เพชรแกว
สถาบันเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุนไทย-ญี่ปุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไกรวิลย ตระการสกุลไกรวิลย ตระการสกุล
มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร

ณัฐวุฒิ ไลณัฐวุฒิ ไล
ศึกษาตอตางประเทศศึกษาตอตางประเทศ

ธนัชพงศธนัชพงศ
กิติทรัพยกุลกิติทรัพยกุล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร

ชนาธิป ดิสถาพรชนาธิป ดิสถาพร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สํานักวิชาการจัดการสํานักวิชาการจัดการ
สาขาการจัดการสาขาการจัดการ
ธุรกิจการบินธุรกิจการบิน

ฐานวัฒนฐานวัฒน
ผูพัฒนผูพัฒน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร

(นานาชาติ)(นานาชาติ)

ธนภัทร ปญญามงคลธนภัทร ปญญามงคล
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
รามคําแหงรามคําแหง

คณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตร
สาขาภาษาเยอรมันสาขาภาษาเยอรมัน

วรโชติ ทองศรีวรโชติ ทองศรี
สถาบันเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุนไทย-ญี่ปุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

คณากร วัชระสุขโพธิ์คณากร วัชระสุขโพธ์ิ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

คณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตร
และประยุกตศิลปและประยุกตศิลป

วิศรุต รัตนชัยกานนทวิศรุต รัตนชัยกานนท
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
(วิทยาลัยนานาชาติ)(วิทยาลัยนานาชาติ)
สาขาการออกแบบสาขาการออกแบบ
สื่อสารดิจิทัลสื่อสารดิจิทัล

คณิน แกวประเสริฐคณิน แกวประเสริฐ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการสาขาการจัดการ

โลจิสติกสและโซอุปทานโลจิสติกสและโซอุปทาน

พงศกร พงษวชิรินทรพงศกร พงษวชิรินทร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร

สุรบฎี เอื้อประเสริฐสุรบฎี เอื้อประเสริฐ
สถาบันเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุนไทย-ญี่ปุน
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการสาขาการจัดการ

โลจิสติกสและโซอุปทาน โลจิสติกสและโซอุปทาน 

เจตนันท จันทรโมลีเจตนันท จันทรโมลี
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สํานักวิชาการจัดการสํานักวิชาการจัดการ

สาขาการจัดการการทองเที่ยวสาขาการจัดการการทองเที่ยว

วงศกร วงศเกษตรวงศกร วงศเกษตร
วิทยาลัยดุสิตธานีวิทยาลัยดุสิตธานี
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการครัวและศิลปะสาขาการจัดการครัวและศิลปะ
การประกอบอาหารการประกอบอาหาร

อภิภวัส บุญประสิทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจ

ระหวางประเทศระหวางประเทศ

ชันดารา เตชะมณีวงศชันดารา เตชะมณีวงศ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตร
สาขาภาษาอังกฤษสาขาภาษาอังกฤษ

พรพรหม ชีวะธรรมรัตนพรพรหม ชีวะธรรมรัตน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตรคณะศิลปกรรมศาสตร

สาขาการออกแบบทัศนศิลปสาขาการออกแบบทัศนศิลป

ธนกร รัตนอภิรมยกิจธนกร รัตนอภิรมยกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

สาขาการสื่อสารสาขาการส่ือสาร
เพื่อการทองเที่ยวเพื่อการทองเท่ียว

ชิษณุชา ธนะสีลังกูรชิษณุชา ธนะสีลังกูร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะบริหารธุรกิจและคณะบริหารธุรกิจและ

เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร

อภิชา พิจิตรวรการอภิชา พิจิตรวรการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

ภูวณัฏฐภูวณัฏฐ
เหลาศรีสินเหลาศรีสิน

มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะศิลปะและการออกแบบคณะศิลปะและการออกแบบ

สาขาศิลปะภาพถายสาขาศิลปะภาพถาย

รชต วิวิธวรรธรชต วิวิธวรรธ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร
สาขาธุรกิจการเกษตรสาขาธุรกิจการเกษตร

ปาลิน เลิศรัตนศุภชัยปาลิน เลิศรัตนศุภชัย
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร

คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร

พงศภัทร จันทะพันธพงศภัทร จันทะพันธ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาดเชิงสรางสรรคสาขาการตลาดเชิงสรางสรรค

กวิน วงศสาวิตรกวิน วงศสาวิตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลปคณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป
สาขาภาษาอังกฤษสาขาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารธุรกิจเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

จุฑาจุฑา
เลิศดํารงธรรมเลิศดํารงธรรม

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาดสาขาการตลาด

เสฎฐวุฒิ ชัยมูลเสฎฐวุฒิ ชัยมูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร

ธนสารธนสาร
บรรดารัตนบรรดารัตน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะนิติศาสตรคณะนิติศาสตร

ณัฐชนน พนมวนาภิรัตณัฐชนน พนมวนาภิรัต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง เจาคุณทหารลาดกระบัง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขานิเทศศาสตรเกษตรสาขานิเทศศาสตรเกษตร

จัสติน กีจัสติน กี
มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการสาขาการจัดการ

ภคิน ผอบทองวิเศษภคิน ผอบทองวิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คณะวิเทศศึกษาคณะวิเทศศึกษา
สาขาวิเทศธุรกิจสาขาวิเทศธุรกิจ

ิ์ิ์
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พิพัฒนบุญ พุทธคุณพิพัฒนบุญ พุทธคุณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบังเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศุภโชค วงศาขจรกิจศุภโชค วงศาขจรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร (นานาชาติ)คณะศิลปศาสตร (นานาชาติ)

ทรงภพ สุทัศนวรคุณทรงภพ สุทัศนวรคุณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการจัดการธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศระหวางประเทศ

ศศพล ตรีวิทยานุรักษศศพล ตรีวิทยานุรักษ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการสาขาการจัดการ

โลจิสติกสและโซอุปทาน โลจิสติกสและโซอุปทาน 

ธนานันต สุรรัตนรังษีธนานันต สุรรัตนรังษี
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

หอการคาไทย (ทุน)หอการคาไทย (ทุน)
คณะนิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร

สาขาภาพยนตรดิจิทัลสาขาภาพยนตรดิจิทัล

สราวุธ สุทธิเรืองสราวุธ สุทธิเรือง
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
หอการคาไทยหอการคาไทย

คณะนิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร

กานต โลหชลิตานนทกานต โลหชลิตานนท
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (ทุน)อัสสัมชัญ (ทุน)

คณะบริหารธุรกิจและคณะบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร

ธาดา ธรรมสังวาลยธาดา ธรรมสังวาลย
มหาวิทยาลัยแมโจมหาวิทยาลัยแมโจ
คณะศิลปศาสตรคณะศิลปศาสตร

สาขาการจัดการชุมชนสาขาการจัดการชุมชน

นพรุจ พูนภักดีนพรุจ พูนภักดี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

ธนธัญ สายพรหมธนธัญ สายพรหม
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยี

ดอนบอสโกดอนบอสโก
สาขางานเทคนิคยานยนตสาขางานเทคนิคยานยนต

กฤษณกร กิจสําเร็จกฤษณกร กิจสําเร็จ
ศึกษาตอตางประเทศศึกษาตอตางประเทศ

ธนกร กุศลผลินธนกร กุศลผลิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบังเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
สาขาภูมิสถาปตยกรรมสาขาภูมิสถาปตยกรรม

วรินทรวรินทร
วงศพรอมรัตนวงศพรอมรัตน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

วรภพ วรฤทธินภาวรภพ วรฤทธินภา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

คณะนิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร
สาขาการกระจายเสียงสาขาการกระจายเสียง

และแพรภาพและแพรภาพ

วรายุส ทองรักษาวงศวรายุส ทองรักษาวงศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

ภควัฒน บุญยเกียรติภควัฒน บุญยเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กันตธีร นาคนาวากันตธีร นาคนาวา
ศึกษาตอตางประเทศศึกษาตอตางประเทศ

ศรัณยธรณศรัณยธรณ
ประเทืองสถบดีประเทืองสถบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตร
สาขานิติศาสตรสาขานิติศาสตร

ชาญณรงคชาญณรงค
หลีอาภรณหลีอาภรณ

มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร

ปยะณัฐ กระแสรฉายปยะณัฐ กระแสรฉาย
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยการภาพยนตรวิทยาลัยการภาพยนตร

ศิลปะการแสดง และสื่อใหมศิลปะการแสดง และสื่อใหม
สาขาการสรางภาพยนตรสาขาการสรางภาพยนตร

ปฐพี กิจระพลปฐพี กิจระพล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะศิลปศาสตรคณะศิลปศาสตร

นิธิวัชร จิรกุลเมธาพัฒนนิธิวัชร จิรกุลเมธาพัฒน
สถาบันเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุนไทย-ญี่ปุน
คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

ณธีพัฒน นลินกิตตินันทณธีพัฒน นลินกิตตินันท
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กุญช จิราธนกูลกุญช จิราธนกูล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการจัดการธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศระหวางประเทศ

ธนกิตต มิตตะธรรมากุลธนกิตต มิตตะธรรมากุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบังเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขานิเทศศาสตรเกษตรสาขานิเทศศาสตรเกษตร

ปาณัสม รวมรัตนสินปาณัสม รวมรัตนสิน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาธุรกิจวิศวกรรมสาขาธุรกิจวิศวกรรม

มนัสวีร วีนะกุลมนัสวีร วีนะกุล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการสาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

ปริญธร โมนัยกุลปริญธร โมนัยกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรสังคมศาสตร

สาขารัฐประศาสนศาสตรสาขารัฐประศาสนศาสตร

พีรทัต สุทัศนีย พีรทัต สุทัศนีย 
ณ อยุธยาณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร

สิรภพ บุญเจริญสิรภพ บุญเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จารุเดช สิกพันธจารุเดช สิกพันธ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สํานักวิชาการจัดการสํานักวิชาการจัดการ
สาขาการจัดการสาขาการจัดการ

โลจิสติกสและโซอุปทานโลจิสติกสและโซอุปทาน

สิรวิชญ อุเทนพันธสิรวิชญ อุเทนพันธ
มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร
สาขามัลติมีเดียสาขามัลติมีเดีย

จิรายุส เหลืองรุงนภาจิรายุส เหลืองรุงนภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีพระจอมเกลาธนบุรี

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี สาขามีเดียอาตสเทคโนโลยี สาขามีเดียอาตส

รัชพล กุลวิทูรเวทีรัชพล กุลวิทูรเวที
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
แมฟาหลวงแมฟาหลวง

สํานักวิชานิติศาสตรสํานักวิชานิติศาสตร

จุฑาวัฒน มหาวรรณจุฑาวัฒน มหาวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

พีรวัส นันทนิตติพีรวัส นันทนิตติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร

สาขาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรสาขาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร

พิพัฒพงคพิพัฒพงค
ตุมเจริญไพศาลตุมเจริญไพศาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร

ปยะ นวลเอี่ยมปยะ นวลเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
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 ปญุญพันธุ พิริปุญโญ ม.5/1 ผานการคัดเลือกและเปนผูแทนคณะลูกเสือไทยเขา
รวมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ (2017 National Scout Jamboree) ระหวางวันที่ 
19-28 กรกฎาคม 2560 ณ รัฐเวสตเวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมาบอกเลาถึง
แรงบันดาลใจและแบงปนประสบการณจากการเขารวมงานชุมนุมฯ ครั้งนี้ใหฟงวา 
 “เมื่อ 4 ปที่แลว ผมไดมีโอกาสไปสงพี่ชายที่สนามบินเพื่อเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ
ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก ครั้งที่ 30 ณ ประเทศญี่ปุน เปนคร้ังแรกที่ผมไดเห็นคณะผูแทน
ลูกเสือไทยไปงานชุมนุมลูกเสือตางประเทศ และนั่นก็คือแรงบันดาลใจในการไปงาน
ชุมนุมลูกเสือของผมในครั้งนี้
 กอนไดรับเลือกเพื่อเขารวมงานชุมนุมฯ มีการสอบภาคทฤษฎี สัมภาษณทักษะลูก
เสือ และการอยูคาย มีผูผานการคัดเลือก 44 คน เปนลูกเสือที่ชํานาญทักษะภาษาอังกฤษ 
14 คน และลูกเสือที่ชํานาญทักษะลูกเสือ 32 คน มีการเขาคายเตรียมความพรอม 2 ครั้ง 
 งานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้จัดขึ้นโดย BSA (Boy Scouts of America) ที่คาย Sum-
mit Bechtel Reserve พื้นท่ีทั้งหมดกวา 10,400 เอเคอร ผูเขารวมกวา 34,000 คน 
และลูกเสือนานาชาติกวา 32 ประเทศ คายลูกเสือท่ีตั้งขาง ๆ คายลูกเสือไทยคือลูกเสือ
จาก Iowa Council เปนเพื่อนบานที่ดีกับเรามากต้ังแตเราเริ่มกางเต็นท จัดเตียงนอน 
แนะนําการอยูคาย ทําอาหาร กิจกรรมแลกเปล่ียนตาง ๆ  อยางสนุกสนานทําใหพวกเรา
ประทับใจเปนอยางมาก 
 ชวง 3 วันแรกเราเดินสํารวจคาย และไดเดินทางไกลท้ังหมด 17 ไมล หรือกวา 27 
กิโลเมตร เพ่ือไปยังยอดเขาที่มีกิจกรรม Garden Ground มีกิจกรรมทั้งคายจําลองงาน
ชุมนุมลูกเสืออเมริกาคร้ังแรก ปาขวาน เปาลูกดอก ฯลฯ ตอนเย็นเราไดทําการแสดงให
ลูกเสือหลาย ๆ ชาติชม มีทั้งรําไทยประยุกต รําอีสาน กระบี่-กระบอง มวยไทย และ
รามเกียรติ์ ซึ่งเปนที่ชื่นชอบของลูกเสือตางชาติเปนอยางมาก
 วนัตอมาเปนกิจกรรม STEM เกี่ยวกับวิทยาศาสตร นิทรรศการของกองทัพและ 
NASA ทําของที่ระลึก ตอนบายอากาศรอนมากจึงไปท่ีทะเลสาบเพื่อเลน Padding 
water sport ตอนเย็นก็ไปเขารวมพิธีเปดงานชุมนุมท่ียิ่งใหญมาก 
 วันที่ตื่นเตนที่สุดคือวันที่ 6 ของการอยูคาย กิจกรรมในชวงเชาคือ Day of Service 
เราไดไปทําจิตอาสาที่ Stonewall Jackson Middle School ในเมือง Charleston ไป
ชวยปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียน ชวงบายเรากลับมาที่คายเพื่อฟงคําปราศัยจาก
ประธานาธิบดี Donal J. Trump ทานไดกลาวเกี่ยวกับบุคคลสําคัญในอเมริกาที่เคย
เปนลูกเสือ ชื่นชมและใหลูกเสือเปนบุคคลท่ีมีความเปนผูนํา เปนแรงบันดาลใจใหกับคน
อื่น ๆ มีสวนชวยในการพัฒนาประเทศ และตอนทายไดกลาววา “ ...then you will 
help to make America great again, you will be proud of yourself, be 

proud of the uniform you 
wear, and be proud of 
the country you love.” 
“คุณมีสวนชวยในการพัฒนา
อเมริกา ภูมิใจในตนเอง ภูมิใจ 
ในเคร่ืองแบบท่ีคุณใส และ
ภูมิใจประเทศที่รักของคุณ”
 3 วันสุดทายเปนวันที่ใหเรา

ไปทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้ง Canopy, Big Zipline, 
Water sports, Shooting, Bowing, Skate-
boarding, BMX ฯลฯ ผมไดมีโอกาสไปรวมงาน
เลี้ยงขอบคุณลูกเสือนานาชาติกับผูบังคับบัญชาลูก
เสือดวย ผมไดไปทัศนศึกษาที่ Lincoln Memorial, 
Lincoln Memorial Ref lecting Pool, Washington 
Monument, White House และ Smithsonian 
: Natural History Museum นับเปนประสบการณ
แปลกใหมที่ไดเห็นความเปนมาของประวัติศาสตร
ตาง ๆ  มากมายเก่ียวกับประเทศ 
สหรัฐอเมริกา
 สิ่งที่ทําใหผมประทับใจ
จากการไปคายครั้งนี้ คือ 
ความภูมิใจท่ีไดแสดงออก
และเผยแพรวัฒนธรรมความ
เปนไทย เพราะทุกครั้งที่ไดคุยกับลูกเสือตางชาติ 
พวกเขามักชื่นชมสิ่งตาง ๆ ในประเทศไทย ไมวา
จะเปนอาหาร การทองเที่ยว วัฒนธรรม ฯลฯ ผม
ประทับใจมิตรภาพ ความผูกพัน ความสามัคคีของ
พี่นองลูกเสือทุก ๆ ชาติในงานชุมนุมฯ ครั้งนี้ และ
ผมยังไดรับเครื่องหมายพิเศษจากคาย Jamboree 
Award ดวยครับ
 สุดทายน้ีขอใหนอง ๆ ไดเปดใจ และเขาใจวิชา
ลูกเสือ ที่ไมไดสอนเฉพาะระเบียบ เงื่อนเชือก 
การทํากับขาว แตรวมไปถึงการแกปญหา ความ
สามัคคี การใชทักษะชีวิตตาง ๆ ที่ไมไดอยูใน
หองเรียน นํามาปรับใชในชีวิตประจําวันของเรา
ได และจากประสบการณดี ๆ ครั้งนี้ ผมขอเชิญ
ชวนใหนอง ๆ ไดมีโอกาสสมัครเขารวมงานชุมนุม
ลูกเสือสักครั้งหน่ึงในชีวิตนะครับ รับรองวาจะมี
ความประทับใจเหมือนผมแนนอนครับ”

ปุญญพันธุ...แรงบันดาลใจสูประสบการณใหม
                 ชุมนุมลูกเสือนานาชาติ  

เทศ

าม
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