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2, 22-26, 28-31  S.D. EVENTS
  4   วาทะอธิการ
  5   พัฒนาบุคลากร
  6   เซนตดอมินิกรวมใจศุภสมัย 60 ป
  8   ผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอฯ
 13   เพชรใน ซ.ด.
 21   โอวาทประธานผูแทนแม
 27   นํ้าใจดี ๆ จากแพทยโครงการ SMS.

      สวัสดีผูอานทุกทานคะสวัสดีผูอานทุกทานคะ 
 ฉบับที่ 2 เซนตดอมินิกสารภูมิใจนําเสนอผลการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของ S.D. 50 ที่เราสงกําลังใจใหทุกคน
มุงมั่นตั้งใจเรียนใหเต็มที่ เปนอนาคตท่ีดีของชาติ และสําหรับนักเรียน
ปจจุบันขอใหขยันเรียน ทบทวนเน้ือหาการเรียน ซึ่งแตละคนมีความเกง 
ความสามารถไมเทากัน หากเรามีความพยายามแลวก็ยอมประสบความ
สําเร็จไดเชนกัน ควรรูจักแบงเวลาใหเหมาะสม จะทําใหชีวิตมีความ
สมดุลและมีความสุขนะคะ
 พบกันใหมฉบับหนาคะ

ื

นักกีฬาดีเดนและครูแมสีดีเดน
 คุณพอศักดิ์ชัย ตรีวาอุดม รองอธิการ และ คุณพอเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว รองผูอํานวยการและเหรัญญิก มอบรางวัลผล
การแขงขันกรีฑาและครูแมสีดีเดนในการแขงขันกีฬาภายใน ปการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ดังนี้
 - ชนะเลิศกรีฑา : สีเหลือง  - รองชนะเลิศกรีฑา : สีเขียว  - คุณครูแมสีดีเดน : นายเทวฤทธิ์ ยิ้มชอย สีเขียว
 - นักกีฬาดีเดนระดับช้ันประถมศึกษาตอนตน : ด.ช.ณศิระ ศิริฐิติ ป.3/5 สีเขียว
 - นักกีฬาดีเดนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย : ด.ช.วีรภัทร รุงรอด ป.6/4 สีแดง
 - นักกีฬาดีเดนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน : ด.ช.ศุภณัฐ มวงหมอนทอง ม.3/4 สีเขียว
 - นักกีฬาดีเดนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย : นายศุภกิจ ดีออง ม.6/5 สีเหลือง

รองชนะเลิศกรีฑารองชนะเลิศกรีฑา ชนะเลิศกรีฑาชนะเลิศกรีฑา ม.เทวฤทธิ์ม.เทวฤทธ์ิ

วีรภัทรวีรภัทร

ศุภณัฐศุภณัฐ

แบงเวลาใหเหมาะสม จะทําใหชีวิตมีความ

คะ

สารบัญ

ศุภกิจศุภกิจ

ณศิระณศิระ
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 เซนตดอมินิกสาร ฉบับที่ 2 ของปการศึกษา 2562 ที่อยูในมือของทุกคนนี้ มีเรื่องราวขาวสารท่ีไดรับการบันทึกและ
ตีพิมพไวหลายเรื่อง เราแตละคนในฐานะของผูอานสวนมากมักจะพลิกดูตั้งแตปกหนาถึงปกหลังวามีรูปของเราปรากฏอยูในวารสาร
ฉบับที่ถืออยูหรือไม อยางไรก็ตามพอมีความเช่ือวามีจํานวนไมนอยท่ีมิเพียงแคดูรูปเทาน้ัน แตวาไดติดตามอานเน้ือหาสาระในเลมดวย 
ซึ่งภาพขาวกับเรื่องราวตาง ๆ ดูเหมือนวาเปนความสําเร็จหรือเบื้องหนาของกิจกรรมซ่ึงเปนที่นาชื่นชม อยางไรก็ดีกอนจะมีเบื้องหนาที่
งดงามทั้งหลายนี้ ยอมมีเบื้องหลังซึ่งทุกคนที่เก่ียวของไดหลอหลอมความคิด ความสามารถ ความพยายาม การกูลเกื้อเอ้ืออาทรกันมา
กอนเปนระยะเวลายาวนานมากบางนอยบางตางกัน 
 พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีกับรางวัลผลการเรียนตาง ๆ ในวันประกาศเกียรติคุณตลอดจนทุนการศึกษานั้น เปนวันแหง
ความชื่นชมยินดีของเราทุกคน แนนอนวาเบ้ืองหลังความสําเร็จใชเวลาแรมป ทั้งยังมีเงื่อนไขขอกําหนดที่กํากับไวอีกดวย การแสดง
ตลอดจนการประกวดความสามารถของนักเรียนแตละดานในงานวันแมแหงชาติกับงานฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ รวมทั้งงานกีฬา
ภายในระหวางสี บงบอกเจตนารมณของโรงเรียนซาเลเซียนที่มุงพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเจริญเติบโตในทุกดาน ตามความสามารถ
และศักยภาพของพวกเขา งานสําคัญงานหนึ่งซึ่งจัดขึ้นตรงกับวันคลายวันเกิดปที่ 204 ของคุณพอบอสโกคือพิธีเสก - เปดอาคาร
ยอหน บอสโก อนุสรณ 200 ปชาตกาล (เปนการภายใน) ไดรับเกียรติจากคุณพอเทพรัตน ปติสันต เจาคณะนักบวชซาเลเซียนแขวง
ประเทศไทย เปนประธานในพิธี สําหรับพิธีเปดอาคารน้ีอยางเปนทางการ โรงเรียนกําหนดจัดในปการศึกษาหนาซึ่งเปนปการศึกษาท่ี 
60 ของการดําเนินกิจการโรงเรียน ตามที่ไดทราบจากช่ือบทความ “เซนตดอมินิกรวมใจศุภสมัย 60 ป” ตั้งแตฉบับที่แลว พอกับคณะ
ผูใหญและคณะครูซาบซึ้งในนํ้าใจดีที่ผูปกครองไดชวยเหลือสนับสนุน และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนดวยดี ดังท่ีพอได
กลาวไวในเอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ของสมาคมผูปกครองและครูฯ     
 กิจกรรมหลักสงทายภาคเรียนที่ 1 คืองานเปดและปดการแขงขันกีฬาภายในระหวางสี ซึ่งสวนใหญเฝารอคอยติดตาม
ชมการแสดงของขบวนพาเหรด การแสดงเชียร รวมถึงการแขงขันกีฬา เกม กรีฑา พอมีความรูสึกสวนตัววาสิ่งที่ทุกคนไดชมผลงาน
ของแตละสีในระยะเวลา 7 นาทีที่กําหนดใหนั้นสั้นเหลือเกิน แตคุมคากับการรอคอย ทั้งยังตองยอมรับวาเบื้องหลังของการนําเสนอ
สูสายตาของทุกคนน้ันเหน็ดเหน่ือยอยางไร สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเปนเร่ืองการฝกฝนอบรมนักเรียนใหรูจักการวางแผน ประสานงาน รับ
ผิดชอบ เสียสละ สามัคคี มีนํ้าใจ ทีมในการตระเตรียมงานตาง ๆ ของแตละสีที่อยูเบื้องหลังการนําเสนอมีความสําคัญในแตละสวน 
ซึ่งสอดประสานกันอยางลงตัว นี่คือบทเรียนลํ้าคาที่แตละคนไดเรียนรูโดยตรงจากการทํากิจกรรม เหมือนคํากลาวที่พอเคยอานเจอวา 
“ความเหนื่อยที่เกินทน จะหลอมคนใหทนทาน ความสบายที่ยาวนาน จะรอนรานความเปนคน”     
 ขอพระเจา พระมารดามารีย นักบุญยอหน บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องคอุปถัมภของโรงเรียนที่เราทุกคนได
ฉลองทานเมื่อเดือนสิงหาคมท่ีผานมา ไดตอบแทนน้ําใจดีของทานผูปกครอง คุณครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน ทั้งที่อยูเบื้องหนา
และเบื้องหลังของงานตาง ๆ ของเราทุกคนเสมอไป.

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนตดอมินิกอธิการโรงเรียนเซนตดอมินิก
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ม.พรพิพัฒน วองวราการ เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พลิกวิกฤตขยะ
พลาสติกสูทางออกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” เม่ือวันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็คเมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

ม.ปยทัย โกศินานนท และ ม.ธีรวัฒน งามทรัพยทวีคูณ เขารวมประชุมสัมมนาประจําป 2562 
ในหัวขอ “การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต” ระหวางวันอาทิตยที่ 18 ถึงวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ 
โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

ม.ธีรวัฒน งามทรัพยทวีคูณ เขารวมฟงการบรรยายสาธารณะ SLC (SLC Public Lecture) ครั้งที่ 2 เรื่อง “การสังเกต
ชั้นเรียนสําหรับนักปฏิบัติการผูไตรตรอง” เมื่อวันเสารที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 ม.สามารถ จั่นมุย, ม.ประเสริฐ ลาภวุฒิพจน, ม.ปยะ บางสมบูรณ, ม.จักรพงศ กันกลํ่า, ม.นิลรยา ภักตรผอง, และ            
ม.ยุพาภรณ บุญพยุง เขารวมสัมมนาและศึกษาดูงานที่โรงเรียนเพลินพัฒนา ของฝายบริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียน และสัมมนา 
ผูบริหาร ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ Westgate Residence Hotel อําเภอบางใหญ จังหวัด
นนทบุรี

 ม.บุญชู ชูศรี และ ม.ธนพร ยมะสมิต เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การปฏิรูปการเรียนรูทั้ง
โรงเรียนของผูบริหารเชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรู Professional Learning Community 
: PLC ระยะท่ี 1 เมื่อวันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมมูลนิธิศักด์ิพรทรัพย กรุงเทพมหานคร

 ม.ฐิติกร พุกพูน เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมผูฝกสอนกีฬาฟุตซอล หลักสูตร Futsal 
Structure Competition COACHING COURSE ระหวางวันเสารที่ 10 ถึงวันอาทิตยที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ม.มณี เงากระจาง และ ม.ภาณุวัส ทิพยรัตน เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการเสวนาทาง
วิชาการ เรื่อง “50 ป กาวแรกบนดวงจันทร” เม่ือวันเสารที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนยแสดงสินคา     
อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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 โรงเรียนเซนตดอมินิกโรงเรียนเซนตดอมินิกเปนสถาบันการศึกษาลําดับที่ 6 ของคณะนักบวชซาเลเซียนในประเทศไทย มีเนื้อท่ีประมาณ 9 
ไร 2 งาน 6 ตารางวา แรกเร่ิมเดิมทีเปนท่ีดินผืนเดียวกับโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก (ปจจุบันใชชื่อวา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
กรุงเทพฯ) ที่ดินผืนน้ีคณะซาเลเซียนไดซื้อไวเมื่อป พ.ศ. 2490 จํานวน 31 ไรอยูสุดซอยรวมใจ (สุขุมวิทซอย 15) ตอมาในป พ.ศ. 2492 
ไดยายโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกจากบานเชาท่ีถนนวิทยุ คือวังของพลเอกพระวรวงศเธอพระองคเจาบวรเดช กฤดากร ไปอยูในที่ดินซึ่ง
ซื้อไวโดยไดสรางสะพานขามคลองแสนแสบเพ่ือเขาถึงท่ีดินดังกลาว ทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย รวมกับผูมีจิต
ศรัทธาไดมอบเงินจํานวนหนึ่งเพ่ือจัดสรางสะพานโครงเหล็กใหไดมาตรฐาน แลวเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2492 จนกระทั่งป พ.ศ. 2500 
รัฐบาลมีโครงการกอสรางถนนเพชรบุรีสวนขยายชวงสามแยกมักกะสันถึงคลองตัน เรียกกันวาถนนเพชรบุรีตัดใหม ซึ่งตองตัดผานกลาง
ที่ดินของโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกทําใหโรงเรียนตองสูญเสียที่ดินประมาณ 3 ไร และเกิดพื้นที่สองสวนคือดานทิศเหนือท่ีติดกับทางรถไฟ 
(เปนบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกในปจจุบัน)  กับดานทิศใตซึ่งขณะนั้นมีสํานักงานการพิมพซาเลเซียนที่มีคุณพอยอหน อูลลิอานา 
เปนผูรับผิดชอบ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 มีการประชุมของคุณพอเจาคณะกับที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาเร่ืองการเปดโรงเรียนสาย
สามัญในท่ีดินดานทิศใตที่ติดกับคลองแสนแสบ สําหรับรองรับนักเรียนประมาณ 1,100 คน และที่สุดในการประชุมของคุณพอเจาคณะกับ
ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหดําเนินโครงการเปดโรงเรียนสายสามัญ โดยมอบหมายใหคุณ
พอยอหน อูลลิอานา เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ   

ตอนที่ 2              ป. โกศิน

ประวัติศาสตรหนาสําคัญของโรงเรียนเซนตดอมินิกไดเริ่มขึ้นเม่ือวันจันทรที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2504 โดยยื่นเร่ืองขออนุญาต
ใชเรือนไมชั้นเดียวซึ่งแยกออกจากโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก เปนที่เรียนวิชาสามัญใชชื่อวาโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จนกระทั่งวันศุกร
ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการไดอนุญาตใหจัดตั้งและเปดการเรียนการสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ก-ข-ค กับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ก-ข-ค โดยมีเครื่องแบบนักเรียนรุนแรกเปนเสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาว กางเกงขาส้ันสีนํ้าตาล ยังไมปกอักษรยอชื่อโรงเรียน 
เวลานั้นโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาต้ังอยูเลขท่ี 67 ถนนเพชรบุรี ตําบลพญาไท อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร มคีุณพอยอหน อูลลิอานา 
รับหนาที่เปนผูอํานวยการคนแรก เนื่องจากขณะน้ันโรงเรียนดอนบอสโกวิทยายังอยูรวมกับหมูคณะซาเลเซียนโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก 
แตคณะครูและนักเรียนถือกันวาทานเปนอธิการโรงเรียนคนแรก และตอมาในโอกาสงานฉลองรัชตสมโภชโรงเรียนเซนตดอมินิก ที่ดําเนิน
กิจการมาครบ 25 ป ครอบครัวเซนตดอมินิกไดใหเกียรติขนานนามคุณพอยอหน อูลลิอานา วาผูประสาธนการเซนตดอมิน ิก

หนาหองอํานวยการ ประมาณป 2505 - 2506ปายชื่อโรงเรียนหลังจากเปลี่ยนช่ือ
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 ลําดับเหตุการณสําคัญพอสังเขปของโรงเรียนเซนตดอมินิก    
 - 27 มีนาคม 2504 คณะซาเลเซียนไดยื่นเร่ืองขออนุญาตใชเรือนไมชั้นเดียว ซึ่งแยกออก
จากโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก  เปนที่เรียนวิชาสามัญใชชื่อวา “โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา”  
 - 12 พฤษภาคม 2504 กระทรวงศึกษาธิการไดอนุญาตใหจัดตั้งและเปดการเรียนการสอน
เฉพาะช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 หอง กับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 3 หอง  
 - 17 พฤษภาคม 2504 เปดเรียนวันแรกมีนักเรียนตามบัญชีเรียกช่ือ 214 คน ครูฆราวาส 7 
คน โดยมีคุณพอยอหน  อูลลิอานา เปนผูอํานวยการคนแรก       
 - 23 พฤษภาคม 2504 เสาธงสรางเสร็จเรียบรอยและเร่ิมใชเปนครั้งแรกในวันนี้ 
 - 2 พฤษภาคม 2505 ไดยื่นเร่ืองขอเปล่ียนเจาของเปนมูลนิธิคณะซาเลเซียนแหงประเทศ 
ไทย     
 - 7 กรกฎาคม 2505 คุณพอมารีโอ รูซเซ็ดดู เจาคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย 
ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษอาคารเรียนถาวรสามช้ันที่สรางขนานคลองแสนแสบ ออกแบบ 
โดยคุณพอเปโตร เยลลิชี ปจจุบันมีชื่อวา “อาคารบอสโก”   
 - 18 ธันวาคม 2505 คณะซาเลเซียนไดอนุมัติเรื่องการเปล่ียนชื่อโรงเรียนเปน “เซนตดอมินิก 
 - 14 กุมภาพันธ 2506 ไดยื่นเร่ืองของเปล่ียนชื่อเปน “โรงเรียนเซนตดอมินิก” และได
เปลี่ยนอักษรยอเปน ซ.ด. 
 - ป 2507 เริ่มใชตราโรงเรียนซึ่งประกอบดวย “โล” หมายถึงความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวใน
การดําเนินชีวิตใหเปนผูที่นาเคารพนับถือ “ดาว” หมายถึงความสวางแหงสติปญญา “หัวใจ” หมายถึง
ความรอนรนในความรักตอกันและกัน “ชอดอกไม” หมายถึงเจตนาท่ีบริสุทธิ์และความเท่ียงตรงในการ
ทําความดี “ชอชัยพฤกษ” หมายถึงชัยชนะหรือสัญลักษณแหงความดีที่ไดกระทํา ทั้งหมดรวมอยูภายใน
กรอบรูปหยักมน 9 หยัก        
 - 10 พฤษภาคม 2509 รื้อถอนเรือนไมซึ่งเปนอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน.

นักเรียนคนแรกของโรงเรียน

อาคารบอสโกชวงแรกของการกอสราง และเปดทําการ



ภูมิ จารุวิริยะรุงภูมิ จารุวิริยะรุง
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ศุภวิชญ จรูญเวชธรรมศุภวิชญ จรูญเวชธรรม
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμ

¤³Ð·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ�¤³Ð·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ�

กฤตณัฐ รัตนเดชากุลกฤตณัฐ รัตนเดชากุล
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤³Ð Ô̈μÇÔ·ÂÒ¤³Ð¨ÔμÇÔ·ÂÒ

กษิด์ิเดช วศินวสุกุลกษิด์ิเดช วศินวสุกุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ
¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô̈ áÅÐ¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô̈ áÅÐ

àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� 

เอ้ืออังกูร สินสงเสริมเอ้ืออังกูร สินสงเสริม
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ปภพ ศรีสุตาปภพ ศรีสุตา
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

กรวิชญ วิเศษสุวรรณกรวิชญ วิเศษสุวรรณ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

พิสิษฐ ทองประเสริฐพิสิษฐ ทองประเสริฐ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� 

ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÍØμÊÒË¡ÒÃÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÍØμÊÒË¡ÒÃ

ตนฉบับ จรูญโรจนตนฉบับ จรูญโรจน
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ธิติธรณ ชัยชาญชีพธิติธรณ ชัยชาญชีพ
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒ

อิรฟาน มะลีอิรฟาน มะลี
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ธัชธน จุลพลังธัชธน จุลพลัง
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

(¹Ò¹ÒªÒμ Ô)(¹Ò¹ÒªÒμ Ô)

พลภัทร จงวัฒนศิริพลภัทร จงวัฒนศิริ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ณภัทร ตันพิสุทธิณภัทร ตันพิสุทธิ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å 

ÊÒ¢Ò Computer Science ÊÒ¢Ò Computer Science 
(ICCS)(ICCS)

ธนดล นวลละออธนดล นวลละออ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�

วิศรุต ตันนําแสงวิศรุต ตันนําแสง
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ �
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�

ณัฐนนท ร่ืนฤทัยณัฐนนท ร่ืนฤทัย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

รัชพล ชาติพยัคฆรัชพล ชาติพยัคฆ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ

¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨
áÅÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� áÅÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� 

วรวัตร เพ่ิมพงศาเจริญวรวัตร เพ่ิมพงศาเจริญ
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

จงเจตน คัมภีริชยาจงเจตน คัมภีริชยา
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ �
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
(¹Ò¹ÒªÒμ Ô)(¹Ò¹ÒªÒμ Ô)

ธนิน ธนิสรวัชรกุลธนิน ธนิสรวัชรกุล
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤³Ð Ô̈μÇÔ·ÂÒ¤³Ð¨ÔμÇÔ·ÂÒ

ถนอมพล ฟุงไพศาลพงศถนอมพล ฟุงไพศาลพงศ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

เศรษฐวุฒิ มนัสปติสุขเศรษฐวุฒิ มนัสปติสุข
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

à·¤â¹âÅÂÕÁËÒ¹¤Ãà·¤â¹âÅÂÕÁËÒ¹¤Ã
¤³ÐÊÑμÇá¾·ÂÈÒÊμÃ�¤³ÐÊÑμÇá¾·ÂÈÒÊμÃ�

เขมวัฒน วิเชียรวัชระเขมวัฒน วิเชียรวัชระ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ปฏิพัทธ ดลตระกูลปฏิพัทธ ดลตระกูล
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¤³Ð·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ�¤³Ð·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ�

ปุญญพันธุ ปุญญพันธุ 
พิริปุญโญพิริปุญโญ

Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÃ� (·Ø¹)¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÃ� (·Ø¹)

วรพล ชวลิตแจมเลิศวรพล ชวลิตแจมเลิศ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

สพลเชษฐ สุทัศนทรวงสพลเชษฐ สุทัศนทรวง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ�¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ�

âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒÁÒ¸Ôº´ÕâÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒÁÒ¸Ôº´Õ

ณัฐภัทร เจริญวงศพานิชณัฐภัทร เจริญวงศพานิช
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊμÃ�¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊμÃ�

áÅÐ¡ÒÃºÑÞªÕ (¹Ò¹ÒªÒμ Ô)áÅÐ¡ÒÃºÑÞªÕ (¹Ò¹ÒªÒμ Ô)

ชิติพัทธ บุณยมานนทชิติพัทธ บุณยมานนท
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊμÃ�¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊμÃ�

áÅÐ¡ÒÃºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃºÑÞªÕ

บุญชัย อัศวพรชัยบุญชัย อัศวพรชัย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã

¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ปณธนัชญ ปณธนัชญ 
ประภาประดิษฐประภาประดิษฐ

Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ �
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¤³Ð¹Ôμ ÔÈÒÊμÃ�¤³Ð¹Ôμ ÔÈÒÊμÃ�

นนทพันธุ พัฒนาทรนนทพันธุ พัฒนาทร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

(¹Ò¹ÒªÒμ Ô)(¹Ò¹ÒªÒμ Ô)

นภัทร ประทุมทองนภัทร ประทุมทอง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�áÅÐ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�áÅÐ
»ÃÐÂØ¡μ�ÈÔÅ»Š ÊÒ¢ÒÀÒÉÒ»ÃÐÂØ¡μ�ÈÔÅ»Š ÊÒ¢ÒÀÒÉÒ

ÍÑ§¡ÄÉà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ÍÑ§¡ÄÉà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¸ØÃ¡Ô¨

กวิน เบญจธนาภรณกวิน เบญจธนาภรณ
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

รังสี เบญจอนันตพงศรังสี เบญจอนันตพงศ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊμÃ�¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊμÃ�

áÅÐ¡ÒÃºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃºÑÞªÕ

ชัชวีร ชลิตพิบูลยชัชวีร ชลิตพิบูลย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ปาณัสม กิจชนมปาณัสม กิจชนม
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ปภังกร ธนโรจนปภังกร ธนโรจน
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

พิชญะ พิชญะ 
ทองกูเกียรติกูลทองกูเกียรติกูล

Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ �
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
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ณภัทร อัตถากรณภัทร อัตถากร
ÃÍÈÖ¡ÉÒμ ‹ÍÃÍÈÖ¡ÉÒμ ‹Í

ภูริช เดชะบุญศิริพานิชภูริช เดชะบุญศิริพานิช
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

อติวัฒณ อองเล็กอติวัฒณ อองเล็ก
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
¤³ÐÇÑ²¹¸ÃÃÁÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¤³ÐÇÑ²¹¸ÃÃÁÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
áÅÐ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈáÅÐ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈ

มุสตาฟา อาลี ราชามุสตาฟา อาลี ราชา
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ �
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ�¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ�

รังสรรค เส็งกล่ินรังสรรค เส็งกล่ิน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ ÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ Ô

áÊμÁ¿ÍÃ�´áÊμÁ¿ÍÃ�´
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨
ÊÒ¢Ò¡ÒÃμÅÒ´ÊÒ¢Ò¡ÒÃμÅÒ´

ปณณทัต จิตตกูลปณณทัต จิตตกูล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�

พงศพิภัทร ดวงน้ําแกวพงศพิภัทร ดวงน้ําแกว
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

รวิชญ ชีวช่ืนรวิชญ ชีวช่ืน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ชาญชล ชาญชล 
อัศวะเมฆีขจรอัศวะเมฆีขจร

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃºÔ¹¾ÅàÃ×Í¹Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃºÔ¹¾ÅàÃ×Í¹
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê �¡ÒÃºÔ¹ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê �¡ÒÃºÔ¹

ชยุตม ประทุมมาลยชยุตม ประทุมมาลย
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃ  ¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃ  

รชต ชูเมืองรชต ชูเมือง
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

ä·Â-ÞÕè»Ø†¹ä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

ภัคพล ภูมิภักด์ิภัคพล ภูมิภักด์ิ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³Ð»ÃÐÁ§¤³Ð»ÃÐÁ§

พันธกร สถาปนาสกุลพันธกร สถาปนาสกุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
áÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ (¹Ò¹ÒªÒμ Ô)áÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ (¹Ò¹ÒªÒμ Ô)

สุชาครีย แสงหิรัญสุชาครีย แสงหิรัญ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ��¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ��

วีรภัทร วัลลิภากรวีรภัทร วัลลิภากร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

ศิวกร ตระกูลศิริพาณิชยศิวกร ตระกูลศิริพาณิชย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ณยศ ศรีวรัทธิษณุณยศ ศรีวรัทธิษณุ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�

นวมินทร นามวงษนวมินทร นามวงษ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊμÃ�¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊμÃ�

áÅÐ¡ÒÃºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃºÑÞªÕ

พงศพิชัย โพยมรัตนสินพงศพิชัย โพยมรัตนสิน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô̈¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô̈
ÊÒ¢ÒºÑÞªÕÊÒ¢ÒºÑÞªÕ

คณธัช ศิวะโกเศศคณธัช ศิวะโกเศศ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ ÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ Ô

áÊμÁ¿ÍÃ�´áÊμÁ¿ÍÃ�´
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ÊÒ¢Ò¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ÊÒ¢Ò
¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃºÔ¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃºÔ¹

ปยะพล ทองเกลาปยะพล ทองเกลา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

กษิดิศ ภาษีกษิดิศ ภาษี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

ÇÔ·ÂÒà¢μÈÃÕÃÒªÒÇÔ·ÂÒà¢μÈÃÕÃÒªÒ
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

ปณิธิ แกวเจริญปณิธิ แกวเจริญ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ
¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�»ÃÐÂØ¡μ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�»ÃÐÂØ¡μ�

ญาณภาศ คงสาหรายญาณภาศ คงสาหราย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³Ð»ÃÐÁ§¤³Ð»ÃÐÁ§

กองพณิช เทพหัสดิน กองพณิช เทพหัสดิน ณ อยุธยาณ อยุธยา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

พงศวริน เปยมทองพงศวริน เปยมทอง
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

สิชฌฐิศภาคย สิชฌฐิศภาคย 
เพชรแหวนเพชรแหวน

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

áÅÐ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§áÅÐ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§

กานตชนก โชติกลอมกานตชนก โชติกลอม
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ

ปุณยวัจน วองปุณยวัจน วอง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 
ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐ
à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÍÒËÒÃà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÍÒËÒÃ

ธนินทรัฐ ถิรโพธิวัจนธนินทรัฐ ถิรโพธิวัจน
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ¤³ÐÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ¤³Ð

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�  (¹Ò¹ÒªÒμ Ô)(¹Ò¹ÒªÒμ Ô)

สุวิจักขณ ภูอําไพพงษสุวิจักขณ ภูอําไพพงษ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§

¤³ÐÃÑ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐÃÑ°ÈÒÊμÃ�

กันตาพิชญ ศรีวีรพลกันตาพิชญ ศรีวีรพล
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�

ณัฐชนน ตันประเสริฐณัฐชนน ตันประเสริฐ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�

ธีนภัทท กันตะบุตรธีนภัทท กันตะบุตร
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ธนภัทร วารุณีธนภัทร วารุณี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�

สุริยฉัตร สิริสิงหสุริยฉัตร สิริสิงห
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ

Ê×èÍÊÒÃÊÑ§¤ÁÊ×èÍÊÒÃÊÑ§¤Á

ธนวัฒน เจนเจริญกุลธนวัฒน เจนเจริญกุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

รชตะ ไมตรีรชตะ ไมตรี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ
¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�

สุเทพ โพธ์ิศรีสุเทพ โพธ์ิศรี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

พลภูมิ อัครวรางกูรพลภูมิ อัครวรางกูร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ธนโชติ ภักด์ิศรีวงศธนโชติ ภักด์ิศรีวงศ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�
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แฮรเบิทร แฮรเบิทร 
เกณฑสิญจน บีเบิลเกณฑสิญจน บีเบิล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ

àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

ธนพล วุฒิศิลปเจริญธนพล วุฒิศิลปเจริญ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

อนรรฆ เกศแกวสกุลชัยอนรรฆ เกศแกวสกุลชัย
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

ศรัณยภัทร ศรัณยภัทร 
ภักดีพงษวรรณาภักดีพงษวรรณา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

¤³Ð¡ÒÃÊÃŒÒ§à Œ̈Ò¢Í§¸ØÃ¡Ô¨¤³Ð¡ÒÃÊÃŒÒ§à¨ŒÒ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨
áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ

กษิดิศ เล็กวิวัฒน กษิดิศ เล็กวิวัฒน 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�áÅÐ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�áÅÐ
à·¤â¹âÅÂÕÍØμÊÒË¡ÃÃÁà·¤â¹âÅÂÕÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

ณัฐพล บัวชุม ณัฐพล บัวชุม 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò
ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�ªÕÇÀÒ¾ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�ªÕÇÀÒ¾

áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (¹Ò¹ÒªÒμ Ô)áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (¹Ò¹ÒªÒμ Ô)

รัญชน รัญชน 
หนองมีทรัพยหนองมีทรัพย

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò Ô̈μÇÔ·ÂÒ (¤ÅÔ¹Ô¡)ÊÒ¢Ò¨ÔμÇÔ·ÂÒ (¤ÅÔ¹Ô¡)

ฐิติศาสตร ฐิตะฐานฐิติศาสตร ฐิตะฐาน
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� 

(¹Ò¹ÒªÒμ Ô)(¹Ò¹ÒªÒμ Ô)

ชนินทร ชนินทร 
รุงเรืองภัคดีคุณรุงเรืองภัคดีคุณ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ�¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ�

ไท หมาไท หมา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

¤³Ð¡ÒÃÊÃŒÒ§à Œ̈Ò¢Í§¸ØÃ¡Ô¨¤³Ð¡ÒÃÊÃŒÒ§à¨ŒÒ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨
áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ

ชิติพัฒน ทองดีชิติพัฒน ทองดี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

กวินทรกร โอสถอภิรักษกวินทรกร โอสถอภิรักษ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�
áÅÐ»ÃÐÂØ¡μ� àÍ¡ÀÒÉÒ Ṏ¹áÅÐ»ÃÐÂØ¡μ� àÍ¡ÀÒÉÒ Ṏ¹

วสุ สุวรรณพิทักษวสุ สุวรรณพิทักษ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÇ¹´ØÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÇ¹´ØÊÔμ

ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº
ÍÒËÒÃáÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒÃáÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

ดิเรก ชูประทุมดิเรก ชูประทุม
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÃ� ¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÃ� 
ÊÒ¢ÒÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ ÊÒ¢ÒÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ 
ÀÒÉÒμ ‹Ò§»ÃÐà·ÈÀÒÉÒμ ‹Ò§»ÃÐà·È

อุกฤษฎ ศุภทนตอุกฤษฎ ศุภทนต
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

ชยุต บรรพตชยุต บรรพต
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

พิชยชัย กัลปธุวานนทพิชยชัย กัลปธุวานนท
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§ à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§ 
¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃ ÊÒ¢Ò¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃ ÊÒ¢Ò

ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÍÒËÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÍÒËÒÃ

ณัชพล สุธรรมดิเรกลาภณัชพล สุธรรมดิเรกลาภ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμ
ÇÔ·ÂÒÅÑÂàÀÊÑªÈÒÊμÃ�ÇÔ·ÂÒÅÑÂàÀÊÑªÈÒÊμÃ�

ฐาปตย จึงสถาปตยชัยฐาปตย จึงสถาปตยชัย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

¸ØÃ¡Ô¨ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¸ØÃ¡Ô¨ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹

ดนุเดช คงสุวรรณดนุเดช คงสุวรรณ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã
¤³Ð´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒÊμÃ� ¤³Ð´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒÊμÃ� 

ÊÒ¢Ò´¹μÃÕáÅÐ¸ØÃ¡Ô¨ºÑ¹à·Ô§ÊÒ¢Ò´¹μÃÕáÅÐ¸ØÃ¡Ô¨ºÑ¹à·Ô§

ณัฐนนท ชวนะเบญจวุฒิณัฐนนท ชวนะเบญจวุฒิ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ปฏิญญาสักก ปฏิญญาสักก 
เลิศวิไลเลิศวิไล

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

คมชาญ อริยวรรณวิทยคมชาญ อริยวรรณวิทย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ลัญจกร เย้ืองทับลัญจกร เย้ืองทับ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ศุภวิชญ เผาพัฒนศุภวิชญ เผาพัฒน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ภารินทร สัตพันธภารินทร สัตพันธ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
¤³ÐºÑÞªÕ¤³ÐºÑÞªÕ

นพวิทย นามศรีนพวิทย นามศรี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

ÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐ
à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¡ÕÌÒ ÊÒ¢Ò¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¡ÕÌÒ ÊÒ¢Ò¡ÒÃ
ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂáÅÐ¡ÒÃ¡ÕÌÒÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂáÅÐ¡ÒÃ¡ÕÌÒ

ปภาวิน พรโชคชัยปภาวิน พรโชคชัย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ� ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ� 

ÊÒ¢Ò»ÃÑªÞÒáÅÐÈÒÊ¹ÒÊÒ¢Ò»ÃÑªÞÒáÅÐÈÒÊ¹Ò

นรกฤต สิงหะนรกฤต สิงหะ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁÊ×èÍÊÒÃÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁÊ×èÍÊÒÃ
ÊÑ§¤Á ÊÒ¢Ò¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÊÑ§¤Á ÊÒ¢Ò¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
à¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

โกสิน แซฉ่ัวโกสิน แซฉ่ัว
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
áÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁáÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ

ชัชเดชา วีระโอฬารกุลชัชเดชา วีระโอฬารกุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

กฤติน ต้ังเจริญกิจกฤติน ต้ังเจริญกิจ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

กิตติพัทธ กิตติพัทธ 
เตชะอํานวยวิทยเตชะอํานวยวิทย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄

ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò ¤³ÐÇÔ·ÂÒ-ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò ¤³ÐÇÔ·ÂÒ-
ÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

ภวัต ปทมโยธินภวัต ปทมโยธิน
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ´ØÊÔμ¸Ò¹ÕÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹Õ

ÊÒ¢ÒÊÒ¢Ò
¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÃ§áÃÁ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÃ§áÃÁ

ภาสวิชญ ภักติวงษภาสวิชญ ภักติวงษ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ดรัณ อุทยานะกะดรัณ อุทยานะกะ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò Ô̈μÇÔ·ÂÒÊÒ¢Ò¨ÔμÇÔ·ÂÒ

สิทธชัย ปทมารัตนสิทธชัย ปทมารัตน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

วชิรวิชญ วิทยาโรจนวงศวชิรวิชญ วิทยาโรจนวงศ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ชนภัทร วิเศษโชคชนภัทร วิเศษโชค
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�

ธีมา ธาดาประธีปธีมา ธาดาประธีป
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ภูรินท รุงฉัตรภูรินท รุงฉัตร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�»ÃÐÂØ¡μ� ÊÒ¢Ò¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�»ÃÐÂØ¡μ� ÊÒ¢Ò

ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�
áÅÐÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐÊÒÃÊ¹à·È



ณัชพล รัตนอโณทัยกุลณัชพล รัตนอโณทัยกุล
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕÏÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕÏ
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÇÑÊ Ǿ¹Òâ¹ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÇÑÊ Ǿ¹Òâ¹

ณภัทร หวังเจริญวงศาณภัทร หวังเจริญวงศา
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³
·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ÇÔ·ÂÒÅÑÂ·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÅÔμ¢Ñé¹ÊÙ§¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÅÔμ¢Ñé¹ÊÙ§
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÃÐººÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÃÐºº

ณัฐศวัส สุภาพธีรนนทณัฐศวัส สุภาพธีรนนท
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò
ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�

ชลสิทธ์ิ อรุณศรีชลสิทธ์ิ อรุณศรี
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

โดมินิค ดาเนาโดมินิค ดาเนา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ ÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ Ô

áÊμÁ¿ÍÃ�´áÊμÁ¿ÍÃ�´
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨

ณัฐสิทธ ลําเจียกเทศณัฐสิทธ ลําเจียกเทศ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃà¡ÉμÃ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃà¡ÉμÃ

จิตรภาณุ ปนทะรัตนจิตรภาณุ ปนทะรัตน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

จิรพัฒน บุระมานจิรพัฒน บุระมาน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

ธนบดี สุนทรานุยุตกิจธนบดี สุนทรานุยุตกิจ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã

¤³ÐâºÃÒ³¤´Õ¤³ÐâºÃÒ³¤´Õ

อดิศักด์ิ ไดเลิศอดิศักด์ิ ไดเลิศ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ ÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ Ô

áÊμÁ¿ÍÃ�´áÊμÁ¿ÍÃ�´
¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�

อูเงิน โอปนายิกุลอูเงิน โอปนายิกุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
ÇÔ·ÂÒÅÑÂÍØμÊÒË¡ÃÃÁÇÔ·ÂÒÅÑÂÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ �ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

ปติภูมิ รุงเรืองปติภูมิ รุงเรือง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

áÅÐ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§áÅÐ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§

นักรบ หิรัญพจนานักรบ หิรัญพจนา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
ÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

ธนกฤต โตลักษณล้ําธนกฤต โตลักษณล้ํา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄

Ñ̈¹·Ãà¡ÉÁÑ̈¹·Ãà¡ÉÁ
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ

ฐานพัฒน สวัสด์ิรัมยฐานพัฒน สวัสด์ิรัมย
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ภูธเนศ บุญพรอมสรรพภูธเนศ บุญพรอมสรรพ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
áÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁáÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ

ปณณวัชร ปณณวัชร 
วรรณศรีเมืองวรรณศรีเมือง

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμ
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� 
ÊÒ¢ÒªÕÇ¡ÒÃá¾·Â�ÊÒ¢ÒªÕÇ¡ÒÃá¾·Â�

กนิษฐพัทธ จันทรเทศกนิษฐพัทธ จันทรเทศ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ

Ê×èÍÊÒÃÊÑ§¤ÁÊ×èÍÊÒÃÊÑ§¤Á

กฤษณกานต กฤษณกานต 
จันทรเสริมพงคจันทรเสริมพงค

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾
¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�

ธนโชติ อารยะชัยธนโชติ อารยะชัย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÇ¹´ØÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÇ¹´ØÊÔμ
âÃ§àÃÕÂ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇâÃ§àÃÕÂ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

áÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

พศิน เจียมอุดมพงษพศิน เจียมอุดมพงษ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ Ô ÊÒ¢Ò¡ÒÃ¤ŒÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ Ô ÊÒ¢Ò¡ÒÃ¤ŒÒ

ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐ¸ØÃ¡Ô â̈Å Ô̈Êμ Ô¡Ê � ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐ¸ØÃ¡Ô â̈Å Ô̈Êμ Ô¡Ê � 

กระสิทธุ ดิษฐอรามกระสิทธุ ดิษฐอราม
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ«Í¿μ�áÇÃ�ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ«Í¿μ�áÇÃ�
áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒ

วงศภูธเรศ เขมแข็งวงศภูธเรศ เขมแข็ง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾
¤³Ð´Ô Ô̈·ÑÅÁÕà´ÕÂáÅÐ¤³Ð´Ô Ô̈·ÑÅÁÕà´ÕÂáÅÐ
ÈÔÅ»ÐÀÒ¾Â¹μÃ�ÈÔÅ»ÐÀÒ¾Â¹μÃ�

ปทมลัญฉ นวลละอองปทมลัญฉ นวลละออง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ

¤³Ð´¹μÃÕ¤³Ð´¹μÃÕ
ÊÒ¢Ò¸ØÃ¡Ô¨´¹μÃÕÊÒ¢Ò¸ØÃ¡Ô¨´¹μÃÕ

ศิววิชญ แสงนาทรศิววิชญ แสงนาทร
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

ä·Â-ÞÕè»Ø†¹ä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

บุณยกร ปยธนโชติบุณยกร ปยธนโชติ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

ธณดล พัตรภักด์ิธณดล พัตรภักด์ิ
ÃÍÈÖ¡ÉÒμ ‹ÍÃÍÈÖ¡ÉÒμ ‹Í

ภาคภูมิ ชีวะธรรมรัตนภาคภูมิ ชีวะธรรมรัตน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

จัตรินทร จิตรศรีจัตรินทร จิตรศรี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾
¤³Ð´Ô Ô̈·ÑÅÁÕà´ÕÂ¤³Ð´Ô Ô̈·ÑÅÁÕà´ÕÂ

áÅÐÈÔÅ»ÐÀÒ¾Â¹μÃ�áÅÐÈÔÅ»ÐÀÒ¾Â¹μÃ�

แทนพงษ ภูมิเหลาแจงแทนพงษ ภูมิเหลาแจง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ธนะธร พุฒิเชาวโรจนธนะธร พุฒิเชาวโรจน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ-¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ-
¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ธนัชอนันต วิเศษสินธพธนัชอนันต วิเศษสินธพ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁÊ×èÍÊÒÃÊÑ§¤ÁÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁÊ×èÍÊÒÃÊÑ§¤Á

ถิรวัฒน รัชดาทิตยถิรวัฒน รัชดาทิตย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ ÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ Ô

áÊμÁ¿ÍÃ�´áÊμÁ¿ÍÃ�´
¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò¡ÒÃ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò¡ÒÃ
ÍÍ¡áººÊ×èÍÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ �ÍÍ¡áººÊ×èÍÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

ชานน คูศุภรเจริญชานน คูศุภรเจริญ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í
¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁ¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁ
áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐ¡ÒÃÍÍ¡áºº

อัสนี ฐิติโชติอัสนี ฐิติโชติ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμ
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�

รมฉัตร ภูทองรมฉัตร ภูทอง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ

¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÃ�ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÃ�ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

ณัฐภัทร ล้ิมเจริญณัฐภัทร ล้ิมเจริญ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

ธีร ธนาธรรมภพธีร ธนาธรรมภพ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ� ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ� 
ÊÒ¢ÒÀÒÉÒä·ÂÊÒ¢ÒÀÒÉÒä·Â

จิรภัทร อชิรวราชัยจิรภัทร อชิรวราชัย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ
¤³Ð´Ô Ô̈·ÑÅÁÕà´ÕÂ¤³Ð´Ô Ô̈·ÑÅÁÕà´ÕÂ

ธนภัทร เทียนกระจางธนภัทร เทียนกระจาง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�

ภูธิป จิตอดิสัยภูธิป จิตอดิสัย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò

àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
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คริษฐ โลหชลิตานนทคริษฐ โลหชลิตานนท
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ
à¡ÉμÃ ÊÒ¢Ò¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃà¡ÉμÃ ÊÒ¢Ò¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃ

ธนสัณห ทุมวรรณธนสัณห ทุมวรรณ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ ÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ Ô

áÊμÁ¿ÍÃ�´áÊμÁ¿ÍÃ�´
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ÊÒ¢Ò¡ÒÃ¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ÊÒ¢Ò¡ÒÃ

Ñ̈´¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃºÔ¹Ñ̈´¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃºÔ¹

พงศรภัส พงศรภัส 
พัชรบุญพิศุทธ์ิพัชรบุญพิศุทธ์ิ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨

ภาวิน สรรพวัฒนภาวิน สรรพวัฒน
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³Ð¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ Ñ̈´¡ÒÃ¤³Ð¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¨Ñ´¡ÒÃ

พัชรพล อรุณเช้ือวิจิตรพัชรพล อรุณเช้ือวิจิตร
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

คุณานนต วัชราพฤกษคุณานนต วัชราพฤกษ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³
·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ¤³Ð·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ¤³Ð
Ê¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�Ê¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ภูมิภัทร จิระอนันตกุลภูมิภัทร จิระอนันตกุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

สหัสวรรษ อัครเศระณีสหัสวรรษ อัครเศระณี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμÔ

áÊμÁ¿ÍÃ�́áÊμÁ¿ÍÃ�́
¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô̈¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô̈

ชวิศ เมฆมานะชวิศ เมฆมานะ
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ´ØÊÔμ¸Ò¹ÕÇÔ·ÂÒÅÑÂ´ØÊÔμ¸Ò¹Õ
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÃÑÇÊÒ¢Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÃÑÇ

áÅÐÈÔÅ»Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃáÅÐÈÔÅ»Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ

ปญวัชร จิตมงคลทองปญวัชร จิตมงคลทอง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§

¤³Ð¹Ôμ ÔÈÒÊμÃ�¤³Ð¹Ôμ ÔÈÒÊμÃ�

สัณหณัฐ สรอยสนธ์ิสัณหณัฐ สรอยสนธ์ิ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ ÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ Ô

áÊμÁ¿ÍÃ�´áÊμÁ¿ÍÃ�´
¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�

กอพงศ สมโภชนกอพงศ สมโภชน
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ´ØÊÔμ¸Ò¹ÕÇÔ·ÂÒÅÑÂ´ØÊÔμ¸Ò¹Õ
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÃÑÇÊÒ¢Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÃÑÇ

áÅÐÈÔÅ»Ð¡ÒÃáÅÐÈÔÅ»Ð¡ÒÃ
»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ

ปยะณัฐ แสนขุนทดปยะณัฐ แสนขุนทด
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

ä·Â-ÞÕè»Ø†¹ä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒÃÊ¹à·ÈÊÒÃÊ¹à·È

กษิดิศ เกียรต์ิทวีม่ันคงกษิดิศ เกียรต์ิทวีม่ันคง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ
¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�

ฉมา ชาตินักรบฉมา ชาตินักรบ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾
¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�

สหรัช กระทุมแกวสหรัช กระทุมแกว
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ ÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμ Ô

áÊμÁ¿ÍÃ�´áÊμÁ¿ÍÃ�´
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨

กานตพงศ สุนพงษศรีกานตพงศ สุนพงษศรี
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ �
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò Ø̈ÅªÕÇÇÔ·ÂÒÊÒ¢Ò¨ØÅªÕÇÇÔ·ÂÒ

กานตณัฐ สุนพงษศรีกานตณัฐ สุนพงษศรี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
ÃÒªÁ§¤Å Ņ̃ÞºØÃÕÃÒªÁ§¤Å Ņ̃ÞºØÃÕ

ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

วรรณพงษ ตระกูลษาวรรณพงษ ตระกูลษา
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

ä·Â-ÞÕè»Ø†¹ä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

ธาม สถิตเทพบัญชาธาม สถิตเทพบัญชา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾
¤³Ð Ô̈́ Ô·ÑÅÁÕà ṌÂ¤³Ð Ô̈́ Ô·ÑÅÁÕà ṌÂ

áÅÐÈÔÅ»ÐÀÒ¾Â¹μÃ�áÅÐÈÔÅ»ÐÀÒ¾Â¹μÃ�

นภันต โกศลารักษนภันต โกศลารักษ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¤³ÐÃÑ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐÃÑ°ÈÒÊμÃ�

ธีรเดช หวังพลายธีรเดช หวังพลาย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

ธีมา เกษมนุกิจกุลธีมา เกษมนุกิจกุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯

Ñ̈¹·Ãà¡ÉÁÑ̈¹·Ãà¡ÉÁ
ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒ

ธนพนธ สุขุมพันธนาสารธนพนธ สุขุมพันธนาสาร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ

Ê×èÍÊÒÃÊÑ§¤ÁÊ×èÍÊÒÃÊÑ§¤Á

ประภวิษณุประภวิษณุ
กิติพงศไพโรจนกิติพงศไพโรจน

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô̈¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô̈

เดชาธร แกวปานกันเดชาธร แกวปานกัน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨

ชัยวัฒน ศรีสุทัศนชัยวัฒน ศรีสุทัศน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

สุรพัศ เช้ือสุวรรณสุรพัศ เช้ือสุวรรณ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒ

กิตติศักด์ิ วรินทรเวชกิตติศักด์ิ วรินทรเวช
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐ 

à·¤â¹âÅÂÕà·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒ¢Ò¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�áÍ¹ÔàÁªÑ¹ÊÒ¢Ò¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�áÍ¹ÔàÁªÑ¹

ธนวินท วงศศรีสุชนธนวินท วงศศรีสุชน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ�¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ�

ศรัณยกร อาจหาญศรัณยกร อาจหาญ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã

¤³ÐâºÃÒ³¤ Ṍ¤³ÐâºÃÒ³¤ Ṍ

ฐิตานนท นอยบัวทิพยฐิตานนท นอยบัวทิพย
ÃÍÈÖ¡ÉÒμ‹ÍÃÍÈÖ¡ÉÒμ ‹Í

ณัฐวรรธน ณัฐวรรธน 
ศิริทรัพยสมบัติศิริทรัพยสมบัติ

Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

นนทกร นาคออนนนทกร นาคออน
ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
ÂÒ¹Â¹μ�âμâÂμ ŒÒÂÒ¹Â¹μ�âμâÂμ ŒÒ

ÊÒ¢Òà·¤¹Ô¤ÂÒ¹Â¹μ�ÊÒ¢Òà·¤¹Ô¤ÂÒ¹Â¹μ�

ปารยะ ทักษนานนทปารยะ ทักษนานนท
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§
¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�

ยูอาคิม ดอลแสตรมยูอาคิม ดอลแสตรม
ÃÍÈÖ¡ÉÒμ‹ÍÃÍÈÖ¡ÉÒμ‹Í

พิสิฐพล ผลจรัญพิสิฐพล ผลจรัญ
ÃÍÈÖ¡ÉÒμ ‹ÍÃÍÈÖ¡ÉÒμ ‹Í

สิทธิพันธ กาญจนัมพะสิทธิพันธ กาญจนัมพะ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

พีรศักด์ิ กลับเกตุพีรศักด์ิ กลับเกตุ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã

¤³ÐâºÃÒ³¤´Õ¤³ÐâºÃÒ³¤´Õ

สิทธินนท สิงหการสิทธินนท สิงหการ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ
¤³Ð´Ô Ô̈·ÑÅÁÕà´ÕÂ¤³Ð´Ô Ô̈·ÑÅÁÕà´ÕÂ

เสฏฐนันท ภุมรินทรเสฏฐนันท ภุมรินทร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ
¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÃ�¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÃ�

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
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ที่ 3 ประดิษฐ Robot

 ด.ช.สรัล เกื้อหนุน ป.5/4 ไดที่ 3 การแขงขันประดิษฐ Robot 
เพื่อพิชิตเขาวงกตมฤตยู A-Robot Competition 2019 จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

สรัลสรัล

100 คะแนนเต็ม NT ดานคำ นวณ
 ด.ช.สรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ ป.4/1 และ ด.ช.พล นิโคลาช รัตน ทัย ป.4/4 สอบได 
100 คะแนนเต็มดานคํานวณ การทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ปการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 19 
มิถุนายน 2562 

สรณิจสรณิจ พลพล

ชนะเลิศแบดมินตัน
 ด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง ป.6/4 แขงขันแบดมินตัน “Ford Thanya Klongsong 
Junior Badminton Super Cup 2019” ชนะเลิศ ประเภท BS รุน 13 ป เมื่อ
วันอาทิตยที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ สนาม R19 ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และ “Siridaj 
Championship Kelasi Cup 2” ไดรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ชายคู รุน 15 ป 
ระหวางวันเสารที่ 6 ถึงวันอาทิตยที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ สนามศิริเดชแบดมินตัน 
จ.ระยอง

ที่ 3 แขงขันดนตรี
 ด.ช.ปวรลักษณ นันทวรรธพงศ ป.2/4 ไดที่ 3 แขงขัน YOUNG ARTIST MUSIC 
CONTEST 2019 ประเภท GUITAR AND PLUCKED STRING INSTRUMENT, 
CLASS J เมื่อวันเสารที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล

ชนะเลิศ MINI MARATHON และรองแชมปเทควันโด
 ด.ช.ณัฏฐดนัย อักกะวิเนต ป.6/4 ไดรับรางวัลดังนี้
 - โลชนะเลิศ MINI MARATHON 2019 10.5 กิโลเมตร รุนไมเกิน 15 ป
ชาย เมื่อวันอาทิตยที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ สวนหลวง ร.9 
 - ถวยรางวัลชนะเลิศ ประเภท MINI MARATHON 10.5 กิโลเมตรชาย รุน
ไมเกิน 15 ปชาย กิจกรรมเดินวิ่ง SCOOPY I SAMSEN MINI MARATHON 
เมื่อวันอาทิตยที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
 - เหรียญเงิน รุน 11-12 ป ชาย 34-37 กิโลกรัม เทควันโด ประเภทตอสู 
RSU FAI – FAH by TMB เพื่อฝนเพื่อวันเกียรติยศ คร้ังที่ 10 เมื่อวันเสารที่ 7 
กันยายน 2562 ณ สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต

ไพสิฐไพสิฐ

ปวรลักษณปวรลักษณ

ณัฏฐดนัยณัฏฐดนัย



14 เหรียญทองวายน้ํา
 การแขงขันวายนํ้า ACSP SWIMMING CHAM-
PIONSHIP ระหวางวันเสารที่ 29 ถึงวันอาทิตยที่ 30 
มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 - ด.ช.วีรภัทร ภิรมย ม.1/3 ได 3 เหรียญทอง 
1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รุน 12 ปชาย และ
วายนํ้าโรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปยนชิพ คร้ังที่ 18 
เหรียญทองแดง ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร ระหวางวัน
เสารที่ 17 ถึงวันอาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สระ
วายนํ้าโรงเรียนเตรียมทหาร
 - ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ม.1/3 ได 4 เหรียญ
เงิน 1 เหรียญทองแดง รุน 12 ปชาย
 - ด.ช.มนัสวิน  แกนไทย ม.3/6 ได 2 เหรียญทอง 
1 เหรียญทองแดง รุน 14 ปชาย
 - นายศรัณยู ทาคายามะ ม.4/3 ได 3 เหรียญ
ทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง โลรางวัลชนะ
เลิศ อันดับที่ 5 รุนทั่วไปชาย
 - นายกุลภัทร แกนไทย ม.4/5 ได 1 เหรียญทอง 
4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รุนทั่วไปชาย

ธนบดีธนบดี

มนัสวินมนัสวิน

กุลภัทรกุลภัทร

แชมปจักรยาน
 นายพชรดิษย พรรณรักษา ม.5/5 แขงขัน
จักรยาน รุนยุวชนชาย ชนะเลิศ สปริ้นท, ชนะ
เลิศ ไทมไทรอัล 500 เมตร, อันดับ 2 ทีมสปรินท, 
อันดับ 3 ทีมเปอรชูท การแขงขันจักรยานประเภท
ลู ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2562 (สนาม
ที่ 1) ชิงถวยพระราชทาน “ควีนสิริกิติ์”ระหวาง
วันศุกรที่ 12 ถึงวันอาทิตยที่ 14 กรกฎาคม 
2562 ณ สนามเวลโลโดรม โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี และ แชงขันสนามท่ี 2 ชนะเลิศ ไทม
ไทรอัล 500 เมตร, ชนะเลิศ สปรินท และ รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสปรินท จัดโดยสมาคมกีฬา
จักรยานแหงประเทศไทย ระหวางวันศุกรที่ 6 ถึง
วันอาทิตยที่ 8 กันยายน 2562 ณ สนามเวลโล 
โดรมหัวหมาก

4 เหรียญทองแดงวายน้ํา
 ด.ช.ธารา กรรณาลงกรณ ป.5/4 ไดรับ 4 เหรียญทองแดง 
การแขงขันวายนํ้าฟรีสไตล 25, 50 เมตร, กรรเชียง 25 
เมตร และทากบ 25 เมตร Health Center Swimming ครั้ง
ที่ 1 เมื่อวันอาทิตยที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ สระวายนํ้า 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2 เหรียญเงินวายน้ํา
 ด.ช.คุปติ ชวยเกล้ียง ป.3/5 ได 2 เหรียญเงิน การแขงขัน
วายนํ้า 84 พรรษา บางบอน สวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 1 ระหวางวัน
เสารที่ 10 ถึงวันอาทิตยที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ ศูนยกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน 

วีรภัทรวีรภัทร

ศรัณยูศรัณยู

พชรดิษยพชรดิษย

ธาราธารา

คุปติคุปติ
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2 พ่ีนองแชมปเทควันโด

 ด.ช.ตรัณ เลิศชัยทวี ป.2/5 แขงขันเทควันโด ชนะเลิศ รุน 7-8 ปชาย 
นํ้าหนัก 34 กิโลกรัม ประเภทตอสู รุน G มือใหมพิเศษ และ ด.ช.ตฤณ 
เลิศชัยทวี ป.3/5 รองชนะเลิศอันดับ 1 รุน 9-10 ปชาย นํ้าหนัก 28-31 
กิโลกรัม ประเภทตอสู รุน D มือใหมพิเศษ “BANGKOK INVITATION 
CHAMPIONSHIP” เมื่อวันอาทิตยที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ หางสรรพ
สินคาตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

แชมปเทควันโด
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา สงนักเรียนแขงขัน 
“TAEKWONDO BANGKOK INVITATION CHAMPIONSHIP” เมื่อ
วันอาทิตยที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ หางสรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี 
ผลดังนี้
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 รุน 5-6 ปชาย 18-21 กิโลกรัม ประเภท
ตอสู : ด.ช.ณัฐภาคย เน้ือน่ิมถาวร ป.1/1, ด.ช.เศรษฐณัช อรุณ
ประเสริฐกุล ป.1/1, ด.ช.พชร กรัตนุตถะ ป.1/2 และ ด.ช.นิธิป 
อรรณพไกรสร ป.1/3
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 รุน 7-8 ปชาย 18-21 กิโลกรัม ประเภท
ตอสู : ด.ช.ภสินธุ พงศพิสุทธิ์วณิช ป.2/2
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 รุน 7-8 ปชาย 34 กิโลกรัม ประเภทตอสู 
: ด.ช.ชนกันต ภาพยพิพัฒน ป.2/3 และ ด.ช.พัชระพล วิริยะสมบัติ 
ป.3/5
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 รุน 7-8 ปชาย 27-30 กิโลกรัม ประเภท
ตอสู : ด.ช.วัทธิกร ชเวงเกียรติ ป.3/5

แชมปเทควันโด
 ด.ช.อาชัญ ผิวออนดี ป.1/4 แขงขันเทควันโด ดังนี้ 
 - เหรียญทอง 5-6 ปชาย 21-24 กิโลกรัม ประเภทตอสู TAE-
KWANDO SUPERFIGHT ครั้งที่ 6 PASINEE - JITTRIN เมื่อวัน
เสารที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 
 - เหรียญเงิน รุน 7-8 ปชาย 23-26 กิโลกรัม ประเภทตอสู RSU 
FAI – FAH  by TMB เพื่อฝนเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร
ที่ 7 กันยายน 2562 ณ สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต 

ชนะเลิศจักรยาน BMX
 แขงขันจักรยาน “บี เอ็ม เอ็กซชิงแชมปประเทศไทย 
ประจําป 2562” รุน 8 ปชาย ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระหวางวันศุกรที่ 9 ถึงวันอาทิตยที่ 
11 สิงหาคม 2562 ณ สนาม BMX ศูนยฝกกีฬาแหงชาติ
ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
 - ด.ช.วัชนันทน นนตรี ป.2/2 ชนะเลิศ และรองชนะ
เลิศอันดับที่ 2 “SAT Thailand BMX Invitation 2019” 
 - ด.ช.ติณณ วิจิตรพงษา ป.3/5 ชนะเลิศ รุน 8 ปชาย

ตรัณตรัณ
ตฤณตฤณ

วัทธิกรวัทธิกร

นิธิปนิธิป

ชนกันตชนกันต
พัชระพลพัชระพล

ณัฐภาคยณัฐภาคย เศรษฐณัชเศรษฐณัช
พชรพชร

ภสินธุภสินธุ

อาชัญอาชัญ

ติณณติณณ

วัชนันทนวัชนันทน



รองแชมปยูโด
 ด.ช.ชยธร สุคนธสิงห ป.5/6 แขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปจังหวัดสมุทรสาคร และ
การแขงขันยูโดประชาชนชิงแชมปจังหวัดสมุทรสาคร ประจําป 2562 ไดรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทยุวชนชาย ไมเกิน 10 ป นํ้าหนักไมเกิน 33 กิโลกรัม ระหวางวันศุกรที่ 16 ถึงวัน
อาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2562 จัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร และสมาคมกีฬา
แหงจังหวัดสมุทรสาคร รวมกับ สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

รองแชมปฟุตบอล
 โรงเรียนเซนตดอมินิกสงนักเรียนแขงขันฟุตบอล “วัน
วิชาการ SAINT GABRIEL’S COLLEGE YOUTH CUP 
2019” ไดรองชนะเลิศอันดับ 2 ระหวางวันศุกรที่ 16 ถึงวัน
เสารที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนเซนตคาเบรียล 
 - มัธยมศึกษาตอนตน : ด.ช.กฤษฎิ์ หิรัญวัชรพฤกษ   
ม.1/2, ด.ช.ธนกฤต สุขอราม ม.1/5, ด.ช.จิรภัทร เดโช
ศิลป ม.2/1, ด.ช.กฤติน จํารูญรัตน ม.2/3, ด.ช.วัชรวิศว 
กรดกางกั้น ม.2/4, ด.ช.ภรภัทร แผนนภากนก ม.2/4, ด.ช. 
สุรวีย ศรีหรั่งไพโรจน ม.2/4, ด.ช.ธนัฐ ธวัชนันทชัย ม.2/4, 
ด.ช.ทาคาอะกิ อันโด ม.2/5, ด.ช.กฤตณัฐ ชีนาเรือนทอง 
ม.2/5, ด.ช.พงศพัศ หอกคํา ม.2/6, ด.ช.ยศกร เจียมสุข    
สุจิตต ม.3/1, ด.ช.อัณ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา ม.3/1, ด.ช.ศุภ
ณัฐ มวงหมอนทอง ม.3/4, ด.ช.ปชภัส ตะเภาพงษ ม.3/4, 
ด.ช.ณัฐพล ญาติทอง ม.3/4, ด.ช.ณัฐวัฒน  มูละประดับ 
ม.3/5, ด.ช.วซิว ออลาบอดี เอดาเลเร ม.3/5, ด.ช.ปวริศ  
ชัยแดง ม.3/5, ด.ช.ธนกฤต อุมอังวะ ม.3/6 และ ด.ช.ปณณ
พงศ จาระนัย ม.3/6
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย : นายกฤษณพงศ ชาวสุรินทร 
ม.4/2, นายธนณัฏฐ ตะวันกิจพงศ ม.4/2, นายกิตติพิชญ 
คําตรง ม.4/3, นายกิตติภัทร นาคศรี ม.4/4, นายธนวัฒน 
ศรีมาลา ม.4/4, นายภูมิพัฒน อนุรักษอโนชา ม.4/4, นาย 
กฤตตินัย ชนูดหอม ม.4/4, นายเอกฐาภร ชินวรนนท         
ม.5/1, นายณัฐ บุญสิน ม.5/2, นายณภัทร เกียรติจารุกุล  
ม.5/4, นายณัฐชนน จันทรโสม ม.5/4, นายอธิวัฒน ชื่น
นอก ม.5/4, นายณัฐนันท ปจฉิมพิหงษ ม.5/4, นายโชติ
พัฒน เผื่อนอุดม ม.5/5, นายณัฐดนัย ลําเจียกเทศ ม.6/4,
นายพีรสิษฐ ปณณพงศ ม.6/5, นายพชระ นวลเอี่ยม      
ม.6/5,  นายคีตา โอสธีรกุล ม.6/5 และ นายกฤติน สมุทร
โคจร ม.6/5

ฟุตบอลมัธยมศึกษาตอนปลายฟุตบอลมัธยมศึกษาตอนปลาย

รองชนะเลิศเทควันโด
 ด.ช.ศิรวิทย พงษอนันต ป.1/3 
รองชนะเลิศอันดับ 1 FRIENDLY 
TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 
2019 BY TKD CENTER รุน 5-6 
ปชาย นํ้าหนัก 18-20 กิโลกรัม 
ประเภทตอสู เมื่อวันเสารที่ 17 
สิงหาคม 2562 ณ สมาคมชาวปกษ
ใต ถ.กาญจนาภิเษก

รองแชมปว่ิงมาราธอน และแบดมินตัน
 นายสมัชญ  บัวสอาด ม.4/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งมาราธอน 10 กิโลเมตร รุนไมเกิน 15 ป TU 
MINI MARATHON จัดโดยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันอาทิตยที่ 18 สิงหาคม 
2562 ณ สวนลุมพินี และอันดับ 5 จาก 18 ประเทศ เปนตัวแทนประเทศไทย แขงขัน ASIA JUNIOR 
SPORTS EXCHANGE GAMES 2019 BADMINTON ระหวางวันศุกรที่ 30 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย
ที่ 1 กันยายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน พรอมท้ังชนะเลิศ BANGKOK BADMINTON 
2019 ประเภทชายคู รุนไมเกิน 17 ป ระหวางวันศุกรที่ 13 ถึงวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ศูนย
กีฬาบางกอกอารีนา กรุงเทพฯ 

ชยธรชยธร

ฟุตบอลมัธยมศึกษาตอนตนฟุตบอลมัธยมศึกษาตอนตน

ศิรวิทยศิรวิทย

สมัชญสมัชญ

16
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ชนะเลิศประกวดภาพยนตรส้ัน

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สงนักเรียน
ประกวดภาพยนตรสั้น “Still on my mind” 
ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศ งานสัปดาหดนตรี
เซนตคาเบรียล S.G. Music Festival 
2019 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 
ณ โรงเรียนเซนตคาเบรียล : นายสรอัฑฒ 
แกวปานกัน ม.5/1, นายณธกร ณัฐดุรงค         
ม.5/4,  นายชานน ฐิติภูมิเดชา ม.6/2,  นาย
นพัตธร พิพัฒนสุภรณ ม.6/5 และ นายคีตา 
โอสธีรกุล ม.6/5

ณฐรัฐณฐรัฐ

สรอัฑฒสรอัฑฒ

ณธกรณธกร

คีตาคีตา

ชานนชานน

นพัตธรนพัตธร

กิจกรรมวิทย
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สงนักเรียนรวมกิจกรรมงาน
สัปดาหวิทยาศาสตร จัดโดย คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ระหวางวันศุกรที่ 23 ถึงวัน
เสารที่ 24 สิงหาคม 2562 ดังนี้
 - เหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เร่ือง การเตรียมพลาสติกชีวภาพ (CarboxyMethyl Cel-
lulose, CMC) จากเปลือกขนุนและเปลือกทุเรียน : นายปญญ ธัญ
กิจจานุกิจ ม.4/1, นายศิรภพ จุลละภมร ม.4/1 และ นายหฤษฎ 
อัชฌาวนิชย ม.4/1 โดยมีนายวทัญู ศรีทอง ครูที่ปรึกษา
 - เหรียญทองแดง การประกวดส่ิงประดิษฐวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อสิ่งประดิษฐ : ระบบฟอกควันอัจฉริยะ 
(Smart Air Puri er System, SAPuS) : นายปฏิภาค จุลพลัง ม.4/1, 
นายกฤตเมธ ชางเผือก ม.4/1 และ นายมณฑปราชญ ปรมาภูติ ม.4/1
 - ตอบปญหาวิทยาศาสตร (ภาษาอังกฤษ) รางวัลชมเชยพิเศษ 
ทุนการศึกษา 500 บาท : นายภาณุพงศ ภมรบุปผาชาติ ม.4/1 และ 
นายภพรพี พิมพานทอง ม.4/1
 - ตอบปญหาวิทยาศาสตร (ภาษาไทย) รางวัลชมเชยพิเศษ ทุน
การศึกษา 500 บาท : นายธนภัทร รัตนวงศ ม.4/1 และ นายภูริวัจน  
ฤดีจรัสวัลย ม.4/1 

ปญญปญญศิรภพศิรภพหฤษฎหฤษฎ

กฤตเมธกฤตเมธ
มณฑปราชญมณฑปราชญปฏิภาคปฏิภาค

ธนภัทรธนภัทร

ภูริวัจนภูริวัจน
ภาณุพงศภาณุพงศ

ภพรพีภพรพี

4 เหรียญเงินกีฬาเอ็กซตรีม
 นายณฐรัฐ ไทรสาคร ม.5/2 แขงขัน EXTREME SPORTS กีฬาระหวาง
โรงเรียน ประจําป 2562 Roller Freestyle จัดโดยกรมพลศึกษา ไดรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภท Mini Ramp, รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท High Jump, 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Skate Cross และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 
Stunt Park รุนอายุ 13-18 ป เมื่อวันเสารที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ สนามราช  
มังคลากีฬาสถาน
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เศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สง
นักเรียนแขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ 11 เมื่อวัน
อาทิตยที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแขงขัน
 - ประถมศึกษาตอนปลาย : ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต ป.6/1 คะแนน
ผานเกณฑ ลําดับที่ 20 ทุนการศึกษา 1,000 บาท ผูเขาสอบ 1,741 
คน, เขารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ปุญญพัฒน จุนเจือทรัพย ป.6/1, 
ด.ช.ศุภมงคล เปรมอนันต ป.6/1, ด.ช.พจกิจ อธิศัยตระกูล ป.6/1,  
ด.ช. ศนิสรรค  เรืองรัตน ป.6/1 และ ด.ช.ณดณ พิมพธารา ป.6/2
 - มัธยมศึกษาตอนตน : ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย ม.3/1 คะแนน
ผานเกณฑ ลําดับที่ 32 ทุนการศึกษา 1,000 บาท ผูเขาสอบ 1,769 
คน, เขารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.กันตินันท พรหมวรานนท ม.2/1, 
ด.ช.ธันยธรณ เลิศรัตนศาสตร ม.3/2, ด.ช.ตอตระกูล พูลสมบัติ    
ม.3/3 และ ด.ช.พชร ไช ม.3/5
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย : นายกฤตเมธ ชางเผือก ม.4/1 คะแนน
ผานเกณฑ ลําดับที่ 68 ผูเขาสอบ 2,162 คน, เขารอบเจียระไนเพชร 
: นายภูมิรพี พิมพานทอง ม.5/1, นายบรรพ บุนนาค ม.5/1, นาย 
จิรภัทร ธุวจิตต ม.6/1 และ นายปรณินทร ชัยชาญชีพ ม.6/1

ภูมรพีภูมรพี

ธันยธรณธันยธรณ

ศนิสรรคศนิสรรค

ภูริญภูริญ

บรรพบรรพ

ตอตระกูลตอตระกูล

ณดณณดณ

ปุญญพัฒนปุญญพัฒน

จิรภัทรจิรภัทร

พชรพชร ศุภชัยศุภชัย

ศุภมงคลศุภมงคล

ปรณินทรปรณินทรกฤตเมธกฤตเมธ

กันตินันทกันตินันท

พจกิจพจกิจ

อชินอชิน
ณพสิทธิ์ณพสิทธิ์

ศุภชัยศุภชัย

ชมเชยตอบปญหาและวิทยเพชรยอดมงกุฏ
 ด.ช.อชิน เครื่องจันทร ม.3/1 และ ด.ช.ณพสิทธิ์ เผา
ศิริพงศ ม.3/1 แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรโรงเรียน
เซนตคาเบรียล ครั้งที่ 1 (SG Science Challenge) ไดรางวัล
ชมเชย เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท เมื่อวันพุธ
ที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยมีนายวทัญู ศรีทอง ครูที่ปรึกษา 
พรอมกันนี้ ด.ช.อชิน เครื่องจันทร ม.3/1, ด.ช.ณพสิทธิ์ เผา
ศิริพงศ ม.3/1 และ ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย ม.3/1 แขงขัน
วิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครั้งที่ 
15 ไดรับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ พรอมเหรียญเกียรติยศ 
เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,500 บาท จากสมเด็จพระมหา
รัชมงคลมุณี (ดร.เจาคุณธงชัย) เมื่อวันเสารที่ 31 สิงหาคม 
2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

3 เหรียญทองวายน้ํา
 ด.ช.ปณชัย เอี่ยมอมรพันธ ป.2/1 แขงขันวายน้ํา รุน 8 ปชาย ได
รับ 3 เหรียญทอง ทาเตะขาฟรีสไตล 25 เมตร, ฟรีสไตล 25 เมตร, กบ 
25 เมตร และ 1 เหรียญเงิน ทาผีเสื้อ 25 เมตร S.G. CHAMPION-
SHIP 2019 เมื่อวันอาทิตยที่ 1 กันยายน 2562 ณ สระวายนํ้าโรงเรียน
เซนตคาเบรียล

ปณชัยปณชัย
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อันดับ 2 ของประเทศ กีฬาสแต็ค

 การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 
2562 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (WSSA 
2019 Thailand Open Sport Stacking Champion-
ships - TOSSC) รุน 15-18 ปชาย ระหวางวันเสารที่ 31 
สิงหาคม ถึงวันอาทิตยที่ 1 กันยายน 2562 ณ ศูนยการคา
พาราไดซ พารค ศรีนครินทร
 - ด.ช.พันธุธัช  พิศาลสวรรยา ม.3/3 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภททีม TIMED 3-6-3 RELAY (อันดับ 2 
ของประเทศ)
 - นายภัฏ ดารานันทน ม.4/2 รองชนะเลิศอันดับ 
1 ประเภททีม TIMED 3-6-3 RELAY (อันดับ 2 ของ
ประเทศ), รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยว 3-3-3 
ทําเวลาได 1.780 วินาที (อันดับ 3 ของประเทศ), รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยว Cycle ทําเวลาได 6.834 
วินาที (อันดับ 3 ของประเทศ) และรองชนะเลิศอันดับ 4 
ประเภท 3-6-3
 - นายกองพิสุทธ บุรวัชระไชย ม.5/4 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภททีม TIMED 3-6-3 RELAY (อันดับ 2 
ของประเทศ) และรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท 3-3-3

พันธุธัชพันธุธัช
ภัฏภัฏ

กองพิสุทธกองพิสุทธ

นักกีฬาเทควันโดยอดเย่ียม
 การแขงขันเทควันโด RSU FAI – FAH  by TMB เพื่อ
ฝนเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 10 รุน 7-8 ป เมื่อวันเสารที่ 7 
กันยายน 2562 ณ สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต
 - ด.ช.กฤตชัย อินถนอม ป.2/1 ไดรับถวยรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยม และ 1 เหรียญทอง นํ้าหนัก 20-23 
กิโลกรัม ประเภทตอสู B 
 - ด.ช.เยอรเลมี่ การซีอาร ป.3/4 ไดรับ 1 เหรียญทอง 
นํ้าหนัก 26-30 กิโลกรัม ประเภทตอสู C

เยอรเลมี่เยอรเลม่ี
กฤตชัยกฤตชัย

รองชนะเลิศ LINE HackatHON 2019
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รวมมือกับนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ประกวดการเขียนโปรแกรมเพื่อใชงานบน LINE Plat-
form ทีม FaSAC ดวยการสรางอุปกรณ IoT สําหรับ
ตรวจสอบสุขภาพของตนไมที่ปลูกไดอยางงายไดผาน 
LINE แอปรวมกับการเขียนโปรแกรมบนบอรดไมโคร
คอนโทรลเลอร เพ่ือรับสงคาของ sensor ความชื้นในดิน 
แลวแจงเตือนบน LINE Platform ไดรับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท 
ในงาน LINE Hackathon 2019 ระหวางวันเสารที่ 14 
ถึงวันอาทิตยที่ 15 กันยายน 2562 ณ LINE Company 
(Thailand) Limited นักเรียนเขารวมการแขงขันดังนี้ : 
นายสรอัฑฒ แกวปานกัน ม.5/1 ,นายศิริวัจน ตรังคานุ
วัฒน ม.6/1 และ นายกานต ศุกระกาญจน ม.6/3 โดย
มีนางสาวจุฑามาศ คงอภิรักษ นายพรภวิษย เจตวัฒนะ 
และนายพันเทพ กูนอก เปนครูที่ปรึกษา

สรอัฑฒสรอัฑฒ ศิริวัจนศิริวัจน

กานตกานต
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รองแชมป FRIENDSHIP CUP คร้ังท่ี 11

 การแขงขันภาษาจีน FRIENDSHIP CUP คร้ังที่ 11 จัด
โดยเครือขายการศึกษานานาชาติไทยจีน (iGET) รวมกับ 
สํานักขาวซินหัว ประจําประเทศไทย สมาคมแลกเปล่ียน
บุคลากรไทย-จีน บริษัท Super Chinese โรงเรียนอัสสัมชัญ
บางรัก โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ มหาวิทยาลัย Beijing   
Jiaotong University, East China Normal University 
และ Guangdong University of Foreign Studies เมื่อวัน
เสารที่ 14 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก

 -  รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนที่มีคะแนน 
รวมสูงสุดในทุกประเภทการแขงขัน FRIEND-
SHIP CUP ครั้งที่ 11
 - การแขงขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับประถม
ศึกษา
  -  ชนะเลิศ : ด.ช.อัษฎา ทัพรอด ป.6/1
  -  ชมเชย : ด.ช.ธาวิน ชินวุฒิ ป.6/1
 - การแขงขันเลานิทานจีน ระดับประถมศึกษา
  - รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.สันติรัก ลาภ
เบญจกุล ป.6/4 และ ด.ช.ณัฏฐดนัย อักกะวิเนต 
ป.6/4
 - การแขงขันคัดลายมือโดยใชพูกันจีน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
  -  ชมเชย : ด.ช.ธนินธรัฐ บุญปน ม.3/3

คะแนนรวมสูงสุดคะแนนรวมสูงสุด

อัษฎาอัษฎา

ธาวินธาวิน

ณัฏฐดนัยณัฏฐดนัย

สันติรักสันติรัก

ธนินธรัฐธนินธรัฐ

 

ตัวแทนเยาวชนฝกทักษะฟุตบอล 
“บารซา อคาเดมี่” ประเทศสเปน

 ด.ช.อนิรุตน ธรรมวิชัย ป.4/3 (หมายเลข 1), 
ด.ช.พสุธา มั่นเหมาะ ป.4/4 (หมายเลข 2), ด.ช.ปณณ
วิชญ วงษณะรัตน ป.5/4 (หมายเลข 3) และ ด.ช.จารุ
วงศ ไกรสูรย ป.5/3 (หมายเลข 4) ตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนเซนตดอมินิก 4 คน สังกัดทีม STB Academy 
U-10 รวมเปนทีมเยาวชน 8 คน ที่ไดรับคัดเลือกเปน
ตัวแทนประเทศไทยจากการแขงขัน MILO Futsal 
2019 Road to Barcelona ที่จะบินลัดฟาไปสัมผัส
ประสบการณระดับโลก เรียนรูทักษะฟุตบอลผาน
โปรแกรมการฝก “บารซา อคาเดมี่” ที่สนามคัมปนู 
สโมสรฟุตบอลเอฟซีบารเซโลนา ประเทศสเปน ในเดือน
พฤศจิกายน 2562 รวมกับเพื่อน ๆ นักเตะจากโครงการ
ไมโลประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
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 กอนอ่ืนแมจะบอกวาวันนี้แมมีลูกชายท่ีไมตองต้ังทองเอง
เยอะที่สุดในโลก ซึ่งแมเองมีลูกเรียนที่นี่ชื่อ saint อยูป.6/4 
นอง saint มีแมถึง 4 คน คนแรกคือแมผูใหกําเนิดคือแมปู, 
คนที่สองคือ แมคุณยาทม เปนผูเลี้ยงดู รวมกับแมปูหลังลา
คลอดครบ 3 เดือน, คนที่สามคือ แมคุณอานก เปนผูดูแล
วิชาการ การเรียน ติดตามการบาน, คนที่สี่คือ แมคุณยายต๋ิม 
เปนผูสงผานความรัก กําลังใจเปนแบบอยางท่ีดีใหแมปูเปนแม
ในทุกวันนี้

  เด็ก ๆ รูไหม
คะวาเปนเด็กโชค
ดีมาก ที่มีโอกาส
เรียนโรงเรียนท่ี
ดี สังคมที่ดี อยู
ทามกลางความ
รั ก แ ล ะ ค ว า ม
ดูแลของพระเปน
เจาและแมพระ
ในทุกวัน เด็กรู
ไหมวา ยังมีเด็ก
อีกมากมายท่ีไมมี

โอกาสที่ดีเหมือนเด็กที่นี่โดยเฉพาะในพื้นท่ีที่แมทํางานอยูใน
เขตตางจังหวัด สิ่งหนึ่งที่แมเห็นในทุกวัน เห็นเด็กเล็ก ๆ ขาด
ความรัก ความอบอุน ถูกเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดมากมาย 

เทียบกับเด็กที่นั่งอยูในหองนี้ไมไดเลยคะ แมอยากบอกวา  อิ่มอุนจากอกแม จะมีสายใย
ที่มองไมเห็นดวยตาเปลา แตสายใยนี้จะถักทอโยงใยมัดอยูรอบตัวลูก เสนใยน้ีจะถูกนํา
มาใชในยามคับขัน ยามทุกข ในยามที่เด็กมีความสุข ในยามที่มองไมเห็นใครรอบกาย 
ยิ่งใยมัดเยอะมากเทาไร ลูกก็จะรับรูและสัมผัสไดมากเทานั้น ลองคิดตามนะคะ
 เวลาเด็กเสียใจ ความรูสึกแรกที่นึกถึงคือใคร นั่นแหละคะ สายใยน้ีจะทําหนาที่ทันที 
หรือแมกระท่ังความรูสึกสุดทายท่ีนึกถึงก็เชนเดียวกัน บางทีขอคําปรึกษาคนอื่นก็ยัง
ไมใชคําตอบ สุดทายก็กลับไปหาสายใยเหมือนเดิม
   สายใยน้ีไดมาจากความรักความอบอุน การกอด การบอกรักจากใจ การใกลชิด การ
เขาใจจนเกิดความสุขกายสุขใจ ยิ่งทําเยอะใยย่ิงเยอะ ยิ่งทํานอยใยก็ยิ่งนอยเชนกัน
   เมื่อเด็กคนไหนที่ไดรับสายใยน้ีมากพอ เด็กคนนั้นจะอิ่มแลวพรอมที่จะแบงปนให
กับผูอื่นตอไป รีบกลับไปกอดแมแนน ๆ หอมแมแลวบอกรักแมดวยหัวใจ แลวลองใช
หัวใจสัมผัสวา  สายใยน้ีไดเริ่มปฏิบัติอยางไร  รูสึกอยางไร ลองมาแบงปนใหเพื่อนใน
หองเรียนฟงดูนะคะ

คุณอุไรลักษณ ลาภเบญจกุล 
ประธานผูแทนแมระดับชั้นประถมศึกษา

คงไมอยากมานั่งเสียใจวาเรายังไมไดตอบแทนบุญคุณที่ทานมีกับเราเลย 
กอดพอแมตอนที่เขายังอยู เลนกับลูกตอนที่เขายังอยากเลนกับเรา ใช
รางกายตัวเองใหเต็มรอย ขณะที่มันยังอนุญาตใหเราใชงาน ใหรางกาย
พาตัวเราไปในที่ที่อยากไปในเวลาท่ีทําได ลอมวงสนทนากับเพื่อนเมื่อมี
โอกาส เพราะใครคนหน่ึงอาจหายไปวันใดวันหน่ึงดวยเหตุผลที่ไมมีใคร
ลวงรู ดูแลคนรัก หอมแกม เลนมุกตลกในชวงเวลาที่อยูดวยกัน สัมผัส
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แลวจะรูวาควรทําอยางไรกับตัว
เอง และกับคนรอบตัว ไมใชเราที่เปลี่ยน คนรอบตัวก็เปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ 
โลกก็เปล่ียนแปลง รักแมใหมาก ๆ นะคะ กอดแมทุกคร้ังที่มีโอกาสนะคะ
ลูกทุกคน

คุณลัดดา ศิริโชติ  
ประธานผูแทนแมระดับช้ันมัธยมศึกษา

   แมมีลูกชาย 2 คน เรียนที่เซนต
ดอมินิกทั้งคู คนโต ม.6 คนเล็ก ป.6  
ถาเปรียบแมเปนนักเรียน วิชาที่เรียน
ตอนนี้คือ วิชาการเล้ียงลูก เปนวิชา
ที่แมเริ่มลงทะเบียนเรียนตั้งแตเริ่ม
รูวาต้ังทองลูกแลว เปนวิชาที่ถาได
เรียนแลวไมมีวันจบ ถาไมหมดลม
หายใจ เปนวิชาที่มีบททดสอบเรื่อย ๆ  
บางครั้งเปนแบบทดสอบงาย ๆ เชน
บางครั้งลูกปวย ตองนั่งเช็ดตัวกัน
ทั้งคืน ดูจนกวาลูกจะตัวเย็น ไมมี
ไขแลว จนลูกหาย สบายดี ลุกขึ้นมายิ้ม และเลนได หรือแบบทดสอบท่ียาก
ขึ้นหนอย ก็เมื่อลูกเลือดตกยางออก แตแมก็ผานการทดสอบมาไดดวยดี อาจ
จะเปนเพราะไดรับการชวยเหลือจากคนรอบขาง ไมวาจะเปนคุณพอ คุณยา 
ญาติพี่นองของเรา ถาถึงเวลาท่ีสอบวัดผล แมก็คิดวาผลการเรียนของแมอยู
ในเกรดดีถึงดีมาก แมพูดแบบน้ีไดก็เปนเพราะลูกแมเปนเด็กท่ีสดใส ราเริง 
การเรียนใชได เปนที่รักของเพ่ือน ๆ ไมมีปญหากับใคร ชวยเหลือผูอื่นและ
สังคมเมื่อมีโอกาส โดยเฉพาะลูกคนโตของแมเปนเด็กกิจกรรม จนบางคร้ัง
แมก็รูสึกวาเขาจะแบงเวลาไดไหม แตเขาก็ทําไดดวยดี แมก็ไดแตคอยดีใจ 
และภูมิใจในตัวลูก สิ่งหนึ่งที่ทําใหหัวใจพอแมพองโตไดก็คือเมื่อลูกเคยพูด
กับพอวา “พอครับ ผมคิดวาพอกับแมประสบความสําเร็จในการเล้ียงลูก
นะครับ เพราะพอกับแมทําใหผมรูสึกวาครอบครัวเราอบอุนไมนอยไปกวา
ครอบครัวอื่น ๆ ที่ผมเคยสัมผัสมาเลย”
 ในยุค 4.0 แมวัย 40 กวา ๆ ก็อยากเปนเหมือนเพื่อนสนิทของลูก ที่เมื่อ
ลูกมีความทุกข หรือมีความสุข ก็กลาเลาใหแมฟงไดทุกเรื่อง บางคร้ังก็อยาก
ใหลูกกอดแมเหมือนตอนที่ยังเปนเด็ก 
 แมทุกคนตองเคยเปนลูก ตอนที่เราเปนลูก แมคือผูหญิงท่ีเรารูจักเปนคน
แรก แมทําใหเราทุกอยาง สอนเราทุกเรื่อง เราไมอาจรูลวงหนาวาวันใดแม
จะจากเราไป อาจเร็วหรือชาไมมีใครทราบได และถาวันนั้นมาถึง ลูกทุกคน
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