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      สวัสดีผูอานทุกทานคะสวัสดีผูอานทุกทานคะ 
 ฉบับนี้ตอนรับปใหม 2562 ที่มีความอุดมสมบูรณ ความเจริญกาวหนาที่จะเกิด
ขึ้นกับครอบครัวเซนตดอมินิก เนื้อหาในเลมนี้อัดแนนไปดวยผลงานความสําเร็จของ
นักเรียนในดานตาง ๆ รวมถึงขาวสารกิจกรรมที่เราไดรวมมือรวมใจกัน เซนตดอมินิก
สารเปนหนึ่งผลงานที่รวบรวมความทรงจําในรั้วเซนตดอมินิกใหผูอานไดระลึกถึงทุก
ครั้งเมื่อเปดอาน
 พบกันใหมฉบับหนาคะ

ª¹ÐàÅÔÈμÍº¤Ó ¶ÒÁ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»
 นายปณณทัต จิตตกูล ม.6/1 ชนะเลิศ การแขงขันตอบ
คําถามความรูทั่วไป “THAMMASAT SMART KNOWLEDGE 
ครั้งที่ 2” กิจกรรมภายในงานธรรมศาสตรวิชาการเพ่ือ
ประชาชนและความยั่งยืน ประจําป 2561 ณ ศูนยประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ระหวางวันพุธท่ี 7 ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

ª¹ÐàÅÔÈ·Ñ¡ÉÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สงนักเรียนแขงขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เมื่อวันศุกรที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ผลการแขงขันดังนี้
 - นายณภัทร ตันพิสุทธิ  และ นายปณณทัต  จิตตกูล  
ม.6/1 ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท การแขงขันตอบ
คําถามความรูทั่วไปเปนภาษาอังกฤษ
 - นายณัฐภัทร เจริญวงศพานิช ม.6/1 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท การแขงขันพูดสุนทรพจน
หัวขอ The Most Inspirational Person In My Life

¤‹ÒÂªØÁ¹ØÁàÂÒÇª¹«ÒàÅà«ÕÂ¹ SYM
 งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนตดอมินิก นํานักเรียน ป.5 – ม.3 จํานวน 15 คน พรอม
คุณครูผูดูแล 2 คน เขารวมกิจกรรมคายชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน ประจําป 2561 ระหวาง
วันจันทรที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ศูนยเยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยมีสมาชิกผูรวมการชุมนุมจากโรงเรียนในเครือซาเลเซียน 
รวม 180 คน โอกาสน้ี คุณพอเทพรัตน ปติสันต เจาคณะแขวงซาเลเซียนแหงประเทศไทย 
ไดเปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปดการชุมนุม จากกิจกรรมคร้ังนี้ ทําใหผูเขารวมชุมนุม
ไดรับความรูอันเปน
ประโยชนเพ่ือนํามา
ใชในการดําเนินชีวิต
ประจําวัน อีกทั้งมี
ความเขมแข็งในการ
เอาชนะอุปสรรคตาง ๆ 
ไดรูจักเพ่ือนใหม ได
ทํากิจกรรมรวมกันกับเพ่ือน ๆ ตางโรงเรียน ไดใชชีวิตรวมกันในคายตามจิตตารมณของคุณพอ
บอสโก ผูเปนบิดา อาจารย และเพื่อนของบรรดาเยาวชน

ความทรงจําในรัวเซนตดอมินิกใหผ

ปณณทัต
ณัฐภัทร

2, 9, 23, 26-36... S.D. EVENTS
4... ÇÒ·ÐÍ¸Ô¡ÒÃ

5... ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
6... Ã‹ÇÁ©ÅÍ§ÊÍ§ÃŒÍÂ»‚ªÒμ¡ÒÅÏ

10... ¼Å¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ºØ¤¤Åà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒμ ‹ÍÏ
15... à¾ªÃã¹ «.´.

24... ¹éíÒã¨ Ṍ æ ¨Ò¡á¾·Â�â¤Ã§¡ÒÃ SMS.
25... à¾×èÍ¹¹Ñ¡Í‹Ò¹

สารบัญ

ณภัทร

กนในคายตาามมมจจตตตารมณของ
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 พ่อในนามของคณะผู้ใหญ่ขอกล่าว “สวัสดีปีใหม่ 2562” แก่ท่านผู้ปกครอง คณะครู และบรรดานักเรียนที่รักทุกคน เซนต์
ดอมินิกสารฉบับที่อยู่ในมือของทุกคนนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีการศึกษา ซึ่งได้มีการปรึกษาหารือและปรับเปลี่ยนการจัดพิมพ์วารสารจาก
เดิมภาคเรียนละสามฉบับเป็นภาคเรียนละสองฉบับ เนื่องจากเรื่องราวข่าวคราวกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการมอบรางวัลให้กับนักเรียน
ที่มีผลงานด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่นที่ได้ร่วมในนามกลุ่มสาระฯ ในนามโรงเรียนหรือในนามส่วนตัวกับหน่วยงาน
ภายนอกนั้น ได้รับการเผยแพร่ลงในเฟซบุ๊กของโรงเรียน และได้มีการแบ่งปันต่อในเฟซบุ๊กของสมาคมทั้งสองด้วย ซึ่งทำาให้การรับรู้
เรื่องราวกับรูปภาพต่าง ๆ รวดเร็วกว่ารออ่านจากวารสาร อย่างไรก็ตามวารสารหรือหนังสือก็ยังคงความรู้สึกบางอย่างได้ดีกว่าสื่อโซเชียล 
ทั้งยังมีนานาสาระที่น่ารู้รวมอยู่ด้วย          
 ในโอกาสพิธีตรีวารวันแรกเพื่อเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ พ่อได้ให้ข้อคิดโดยนำาพระดำารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ซึ่งได้กล่าวไว้กับบุคคลจำานวนมากที่มาเข้าเฝ้าตามปกติ คำากล่าวของพระองค์ทรงความหมายลำ้าลึก และพ่อขอนำามาตีพิมพ์ในวาทะ
อธิการฉบับนี้ โดยส่วนตัวอ่านแล้วได้ข้อคิดและสัมผัสได้กับสัจธรรมชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีจึงขอแบ่งปันให้กับทุกคนในครอบครัวเซนต์ดอมินิก 
อีกครั้ง พระสันตะปาปาทรงกล่าวไว้ดังนี้    
 -	 ปกติคริสต์มาสเป็นงานเลี้ยงอึกทึกครึกโครม...เราควรเงียบสักนิดเพื่อได้ยินเสียงแห่งความรัก	 	 	 	
 - คริสต์มาส	คือท่านเอง	เมื่อท่านตัดสินใจเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในแต่ละวัน	ให้องค์พระเจ้าเสด็จลงมาในจิตวิญญาณของท่าน 
	 -	 ต้นคริสต์มาส	คือท่านเอง	เมื่อท่านต้านทานลมพายุที่กระหนํ่ามาในชีวิตของท่าน	เมื่อพบความยากลําบาก  
	 -	 การประดับประดาคริสต์มาสเป็นท่านเอง	เมื่อท่านมีคุณธรรมมากมายประดับชีวิตของท่าน	 	 	
	 -	 ระฆังคริสต์มาส	คือท่านเอง	เมื่อท่านเรียกมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว	 	 	 	 	 	
	 -	 แสงสีเสียงคริสต์มาส	 คือท่านเอง	 เมื่อท่านส่องแสงสว่างออกไปให้ผู้อื่นเห็นทางเดินด้วยความเมตตา	 อดทน	 อดกลั้น	
ความยินดี	และความมีใจกว้าง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 -	 เทวดาคริสต์มาส	คือท่านเอง	เมื่อท่านร้องเพลงที่มีข่าวสารถึงสันติภาพ	ความยุติธรรม	และความรัก	 	 	
 - ดาวคริสต์มาส	คือท่านเอง	เมื่อท่านนําคนมาหาพระเจ้า	ท่านเป็นปราชญ์ด้วยเหมือนกันเมื่อท่านให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ใครก็ตาม 
	 -	 ดนตรีคริสต์มาส	คือท่านเอง	เมื่อท่านมีชัยชนะต่อตัวเองในความเป็นภราดรภาพ	 	 	 	 	
	 -	 ของขวัญคริสต์มาส	คือท่านเอง	เมื่อท่านเป็นเพื่อนกันอย่างแท้จริงกับทุก	ๆ	คน		 	 	 	
	 -	 บัตรอวยพรคริสต์มาส	คือท่านเอง	เมื่อความรักเมตตาถูกจารึกไว้ด้วยมือของท่าน	 	 	 	 	
 - การทักทายอวยพรคริสต์มาส	คือท่านเอง	เมื่อท่านยกโทษให้อภัยกัน	และปลูกฝังสันติภาพร่วมกัน	แม้ว่าท่านจะต้องทนทุกข ์
	 -	 งานเลี้ยงคริสต์มาส	คือท่านเอง	เมื่อให้คนยากจนอิ่มหนําด้วยอาหาร	และความหวังที่อยู่ข้างกายของท่าน 
	 -	 ราตรีคริสต์มาส	คือท่านเอง	เมื่อท่านสุภาพถ่อมตน	มีสํานึก	และรักความสงบเงียบของราตรีนี้	ที่องค์พระมหาไถ่ของโลก	
ปราศจากเสียงอึกทึกและการเฉลิมฉลอง	เสด็จมาในโลกในความเงียบสงบ	 	 	 	 	
 - ท่านเป็นรอยยิ้มแห่งความไว้วางใจและความอ่อนหวาน	และในจิตใจของท่านมีอาณาจักรแห่งสันติสุขของคริสต์มาสตลอดไป 
	 -	 สุขสันต์คริสต์มาสแด่ทุกท่าน	Merry	Christmas	and	Happy	New	Year	2019	
           Pope Francis
 ขอพระพรขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ดังคำากล่าวของพระองค์ข้างต้น
นี้ ได้เกิดมีขึ้นในชีวิตของสมาชิกครอบครัวเซนต์ดอมินิกทุกคน ตลอดปีใหม่ 2562 และเสมอไป.

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
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 ม.บุญชู ชูศรี และ ม.ธนพร ยมะสมิต 
เข้าร่วมประชุมสัมมนาสรุปผลการดำาเนินงาน 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 
เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนูโว 
ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

 และเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับเปล่ียนมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สำาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบางกอก 
พาเลส กรุงเทพมหานคร

 ม.ชัยวัฒน์ แก้วสอาด เข้าร่วมโครงการ “ช่วยกัน
ฉันทว์งวินด์” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทาง
ในการพัฒนาวงดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลมให้มี
ประสิทธิภาพ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 ม.บุญชู ชูศรี และ ม.ชมพูนุท ศิลปี เข้าร่วมประชุม
สัมมนาการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในโรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา : การพัฒนาศักยภาพความถนัดทาง
สาขาวิชารองรับระบบการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
(TCAS : THAI UNIVERSITY CENTRAL ADMISSION 
SYSTEM) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

 ม.ญาณิศา สาธิตวณิชวงศ์ และ 
ม.นริสศา พุทธมนต์ เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 
26 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเกษม
พิทยา กรุงเทพมหานคร

 ม.ประจญ นิรันดร, ม.สุรชัย ตันฑะเสน, ม.ญาณิศา สาธิตวณิช
วงศ์ และ ม.นริสศา พุทธมนต์ เข้าร่วมอบรมทางวิชาการในหัวข้อ  
“Preparing Learners for Success in the Wider World” เมื่อ
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 ครูคนเก่งคว้ารองแชมป์สแต็ค 
 ม.สุรชัย ตันฑะเสน ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม 
Head to Head 3-6-3 Relay รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป จากการแข่ง
ขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2561 (WSSA 
2018 Thailand  Open Sport Stacking Championships) 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยชนะทีมจากสิงคโปร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 
2561

 ม.ศิริวรรณ คำายนต์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแนะแนวทางการ
ศึกษาต่อต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร

 ม.สุนันท์ สงวนสัตย์ เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนว 
ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 14 เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กรุงเทพมหานคร

 ม.ธาริณี นครชัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการขอรับบริการตรวจสอบ
บัญชี เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ สำานักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

 ม.สามารถ จั่นมุ้ย และ ม.พรสิทธิ์ จาระนัย เข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการการอนุรักษ์พลังงานเรื่อง “ระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่ง
เสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550” 
เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร

 ม.มณี เงากระจ่าง และ ม.ศิริวรรณ คำายนต์ เข้าร่วม
ประชุมหารือในด้านการศึกษาเอกชนกับ International 
Education Taranaki (IET) ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสำานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

 ม.ธนะชัย โอสิริสกุล เข้าร่วมโครงการ “BOT 
Challenge & Experience 2018” หรือโครงการ “ตอบ
ปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท” ระหว่างวันพุธที่ 3 ถึง
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร

 ม.วีระชน ปะขะเต เข้าร่วมสัมมนาพระคัมภีร์ เรื่อง 
“กระแสเรียกและพันธกิจจากมุมมองของพระคัมภีร์” ระหว่าง 
วันจันทร์ที่ 8 ถึงวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ บ้านฟื้นฟู
จิตใจซาเลเซียน อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ม.ปิยทัย โกศินานนท์ เข้าร่วมประชุมเสวนาเรื่อง “รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูป
การศึกษาเอกชน” เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
จัดโดยสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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 w	2 ธันวาคม ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) พระรูปแม่พระฟาติมาได้เดินทางจากปีนังโดยเครื่องบินของบริษัท เดินอากาศ
ไทย จำากัด ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ได้มีการเชิญพระรูปไปยังวัดของสังฆมณฑลต่าง ๆ รวมทั้งวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง และวัด
แม่พระบังเกิด บางนกแขวก การเสด็จมาของแม่พระฟาติมานี้เป็นเหตุการณ์สำาคัญยิ่ง และเป็นเกียรติแก่พระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย             
 w 16 เมษายน ค.ศ.1951 (พ.ศ. 2494) ธรรมทูตซาเลเซียนชาวอิตาลีและชาวสเปนคือสามเณรมารีโอ เลบาโน กับสามเณร
ซิลเวรีโอ เปเนโด ได้เดินทางจากประเทศอิตาลีมาถึงประเทศไทย     
 w	29 มิถุนายน ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) พระสังฆราชหลุยส์ โชแร็ง พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เป็นประธาน
ในพิธีอภิเษกคุณพ่อเปโตร คาเร็ตโต เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี พิธีจัดขึ้นที่วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ราชบุรี  
 w 12 กันยายน ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) ศูนย์กลางของคณะซาเลเซียนที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี ได้โทรเลขแจ้งให้คณะ
ซาเลเซียนในประเทศไทยทราบว่า ได้แต่งตั้งคุณพ่อเอ็ดโตเร ฟรีเยริโอ ดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทยต่อ
จากพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต           
 w 6 ตุลาคม ค.ศ. 1592 (พ.ศ. 2495) พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงงานของโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงเทพฯ โดยท่านผู้หญิง 
ละเอียด พิบูลสงคราม            
 w 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส อดีตพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้
ถึงแก่มรณภาพ ศพของท่านได้รับการเชิญไปประกอบพิธีและบรรจุที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ ท่านเป็นผู้ที่เอื้ออารีต่อ
คณะซาเลเซียนเป็นอย่างยิ่ง ให้คำาแนะนำา อำานวยความสะดวก และโปรดศีลบรรพชาพระสงฆ์ซาเลเซียนหลายองค์ ตลอดจนอภิเษก
พระสังฆราชซาเลเซียนอีกด้วย          
 w กันยายน ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ และพระชายา พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดช และพระชายา ได้เสด็จเยี่ยมชมกิจการและการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
 w 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนแสงทองวิทยา 

ตอนที่ 39              ป. โกศิน

คุณพ่อบอสโกกับคณะธรรมทูต ชุดที่ 2 ถ่ายที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี ปี ค.ศ. 1876
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 w 25 ธันวาคม ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) ธรรมทูตซาเลเซียนจำานวน 6 ท่านคือคุณพ่อปอล เซราฟีโน นวกชนมาริตาโน 
โลเรนโซ นวกชนกาเบรียล ทอเนลโล นวกชนเอ็นรีโก แซร์รา นวกชนบีอังกี นาตาเล และนวกชนโยวันนี เดอียานา ได้เดินทางมาถึง
ประเทศไทยและไปประจำาอยู่ที่หัวหิน          
 w 5 มิถุนายน ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) คณะผู้ใหญ่ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย และอภิรติกชนซาเลเซียน ได้เข้าเฝ้าทูล
ละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ณ วังไกลกังวล หัวหิน 
โอกาสนี้ได้ขับร้องเพลงประสานเสียงและบรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์ถวายให้ทอดพระเนตรด้วย  
 w 23 ธันวาคม ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) ธรรมทูตซาเลเซียนจำานวน 5 ท่านคือคุณพ่อเปโตร เปนซา สามเณรอิตาโล 
รุฟโฟ นวกชนฟรังซิสโก เดโลเร็นซี นวกชนปีอาโย กาซาตี และนวกชนอันเดร มาการีโอ ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย 
 w ปี ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) มีธรรมทูตซาเลเซียนที่เดินทางมาทำางานในประเทศไทยอีก 3 ท่านคือคุณพ่อวิคโตริโอ            
แมร์โล คุณพ่ออาเลสซันโดร แตรปิน และครูเณรโอฮัลโลซาน ยาโกโม       
 w 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) คุณพ่อเรนาโต ซีจอตตี อัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน ได้เดินทางมาตรวจ
เยี่ยมกิจการของคณะซาเลเซียนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ        
 w 20 ตุลาคม ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) พระสังฆราชคลาเรนซ์ เจ. ดูฮาร์ท พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุดรธานี ได้เป็น
ประธานในพิธีเสกอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา      
 w 22 ธันวาคม ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) ธรรมทูตซาเลเซียนจำานวน 7 ท่านคือสามเณรดอมินีโก อากูส สามเณรยอห์น  
วิสเซอร์ นวกชนอูโก ซันนา นวกชนวาเลนติโน โซซิโอ นวกชนยอแซฟ กัลลัสซี นวกชนเอ็นรีโก ดานีเอเล และนวกชนเอ็ดโตเร 
แบร์โตลอตตี ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย          
 w ปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ธรรมทูตซาเลเซียนจำานวน 6 ท่านได้เดินทางจากประเทศอิตาลีมาถึงประเทศไทยประกอบ
ด้วยคุณพ่อฟรังซิสโก ซักโก ภราดาซิลวาโน แซร์มินี นวกชนอันเดร บ๊อกก็อตตี นวกชนมาร์ซารี ตุลลิโอ นวกชนเปาโล ตราบุ๊กกี้ 
และนวกชนมาร์ตินี ยันฟรังโก          
 w 1 มกราคม ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) คุณพ่อมารีโอ รูซเซ็ดดู ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียน 
แขวงประเทศไทยต่อจากคุณพ่อเอ็ดโตเร ฟรีเยริโอ ที่ครบวาระ      
 w 5 มิถุนายน ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลทหารนัดชิงชนะเลิศประจำาภาค ณ สนามโรงเรียน
หัวหินวิทยาลัย ในโอกาสนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี คุณพ่อมารี
โอ รูซเซ็ดดู เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย และคุณพ่ออัลบีโน ปองกิโอเน อธิการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  

คุณพ่อบอสโกกับคณะธรรมทูต ชุดที่ 3 ถ่ายที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี ปี ค.ศ. 1877
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 w 25 ตุลาคม ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) ธรรมทูตซาเลเซียนจำานวน 5 ท่านประกอบด้วยนวกชนอันเดร เชชี นวกชน
ตีโต  เปดรอน นวกชนมารีโอ ซาลา นวกชนยอห์น อีวาโน แปร์ตีเล่ และนวกชนมารีโอ เปเลกรีนี ได้เดินทางจากประเทศอิตาลีมาถึง
ประเทศไทย              
 w ปี ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) ธรรมทูตซาเลเซียนจำานวน 5 ท่านคือภราดายอร์โย วิสเซอร์ นวกชนวอลเตอร์ บรีโกลิน นวกชน 
แตร์เร็นซิโอ กัมปาเนลลี นวกชนแอนโทนี มิเอเล และนวกชนเบนจามิน ปีซซูโต ได้เดินทางจากประเทศอิตาลีมาถึงประเทศไทย 
 w กรกฎาคม ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) คณะผู้ใหญ่ที่ศูนย์กลางของคณะซาเลเซียนที่กรุงตุรินได้อนุญาตให้คณะซาเลเซียน
ในประเทศไทยนำาเงินที่ได้รับจากค่าชดเชยการสร้างถนนเพชรบุรีตัดใหม่ผ่านที่ดินของคณะฯ ไปใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
ของโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงเทพฯ         
 w ธันวาคม ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) คณะซาเลเซียนในประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ดำาเนินกิจการในรูปมูลนิธิ โดยมีชื่อว่า 
“คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิ”	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 w ปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) ธรรมทูตซาเลเซียนอีก 3 ท่านคือนวกชนฟรังซิส ไกส์ นวกชนยอแซฟ กาลีอ๊อตโต และ              
นวกชนอัลเจโล เรกัสโซ ได้เดินทางจากประเทศอิตาลีมาถึงประเทศไทย       
 w 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) เทศบาลนครกรุงเทพฯ (ชื่อในสมัยนั้น) ได้สร้างถนนเพชรบุรีตัดใหม่ผ่านที่ดิน
ของคณะฯ ทำาให้แยกเป็นสองแปลง ทางคณะฯ จึงมีโครงการก่อสร้างโรงเรียนสายสามัญขึ้นบนที่ดินแปลงที่ติดกับคลองแสนแสบคือ
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเซนต์ดอมินิก      
 w ปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) ธรรมทูตซาเลเซียนอีก 3 ท่านคือนวกชนเร็นโซ มอร์โร นวกชนฟรังซิสโก รอนโดล็อตโต 
และนวกชนมารีโอ แกวร์โซนี ได้เดินทางจากประเทศอิตาลีมาถึงประเทศไทย      
 w 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) คณะซาเลเซียนได้เริ่มกิจการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ตรงข้ามกับโรงเรียน
อาชีวะดอนบอสโก โดยอาศัยบ้านไม้เก่าชั้นเดียวเป็นห้องเรียน รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวม 6 ห้อง 
มีนักเรียนเมื่อแรกตั้ง 214 คน ครู 7 คน วันแรกที่เปิดดำาเนินการสอน นายวงศ์ ธ. พุกประยูร หัวหน้ากองโรงเรียนราษฎร์ ได้มาตรวจ
เยี่ยมพร้อมทั้งให้คำาแนะนำาต่าง ๆ ด้วย         
 w 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) คุณพ่อมัสสิมีลิอาโน โกมิเอโร อธิการโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงเทพฯ ได้
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ในฐานะที่ได้บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  
 w 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
ในระยะแรกนั้นยังรวมอยู่กับหมู่คณะโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงเทพฯ      
 w 10 มีนาคม ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) พระสังฆราชหลุยส์ โชแร็ง พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานใน
พิธีเสกและเปิดวัดนักบุญยอห์น บอสโก ในบริเวณโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงเทพฯ พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน 
เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี โดยมีนักบวช
ชายหญิงคณะต่าง ๆ ทูตานุทูต และผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมงานเป็นจำานวนมาก    
 w 20 มิถุนายน ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) คุณพ่อยอห์น อูลลิอานา ผู้ประสาธน์การเซนต์ดอมินิก ได้รับพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ในฐานะที่บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ     
 w 1 ตุลาคม ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) ธรรมทูตซาเลเซียน 3 ท่านได้แก่ นวกชนยอแซฟ เมลิส นวกชนซิลวาโน มีออสโซ 
และนวกชนบัพติสตา แปร์โซเนนี ได้เดินทางจากประเทศอิตาลีมาถึงประเทศไทย      
 w 19 ธันวาคม ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) ธรรมทูตซาเลเซียนอีก 3 ท่านคือนวกชนโลเร็นโซ กัลโล นวกชนปาตรีซิโอ มัช
โชนี และนวกชนแอนโทนี เรสเตลลี ได้เดินทางจากประเทศอิตาลีมาถึงประเทศไทย.

คุณพ่อมัสสิมีลิอาโน
โกมิเอโร อธิการ

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
ปีการศึกษา 2509
ท่ามกลางนักเรียน

ในโรงเรียน
เซนต์ดอมินิก
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ธรรมสรณ ตันติยาภินันทธรรมสรณ ตันติยาภินันท
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

พิณัฐชัย นุกรณนวรัตนพิณัฐชัย นุกรณนวรัตน
South China South China 

Normal UniversityNormal University
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨

สิรวิชญ แตรตุลาการสิรวิชญ แตรตุลาการ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁâÂ¸ÒÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁâÂ¸Ò

นกฤช ใจซื่อนกฤช ใจซ่ือ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ
¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�

บุณยกร หิรัญญคิมบุณยกร หิรัญญคิม
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹

¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨
¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

คณุตม ปานศรีคณุตม ปานศรี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò

¤³ÐÍÑÞÁ³Õ¤³ÐÍÑÞÁ³Õ
ÊÒ¢ÒÍÑÞÁ³ÕáÅÐà¤Ã×èÍ§»ÃÐ Ñ́º ÊÒ¢ÒÍÑÞÁ³ÕáÅÐà¤Ã×èÍ§»ÃÐ Ñ́º 

(ÀÒ¤»¡μÔ)(ÀÒ¤»¡μÔ)

ดนุพร อนุศาสนสิริพรดนุพร อนุศาสนสิริพร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� 

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� ¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� 
(ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)(ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)

นันทนภัส สิงหพันธนันทนภัส สิงหพันธ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� 
¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� 
ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ 

(Ê¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁ â¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉ)(Ê¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁ â¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉ)

วงศธร วงศธร 
เตชะสําราญเตชะสําราญ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÇÊà·ÔÃ�¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÇÊà·ÔÃ�¹
¤³Ð·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ�¤³Ð·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ�

วัชรากร กาฬภักดีวัชรากร กาฬภักดี
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹ Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹ 
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

ศาตรินทร รัตตกุลศาตรินทร รัตตกุล
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹μ�ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹μ�

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

ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒÃÊ¹à·ÈÊÒÃÊ¹à·È

ภูมิ เตชะทัศนสุนทรภูมิ เตชะทัศนสุนทร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã
¤³Ð ǾÃÔÂÒ§¤ÈÒÊμÃ�¤³Ð´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò´¹μÃÕàªÔ§¾Ò³ÔªÂ�ÊÒ¢Ò´¹μÃÕàªÔ§¾Ò³ÔªÂ�

อภิวัฒน อภิวัฒน 
อรรถกรวิกรัยอรรถกรวิกรัย

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�ÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

ธนวัฒน ปยะพรมดีธนวัฒน ปยะพรมดี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμ
¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ�¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ�

นัทธี โรจนเจริญสุขนัทธี โรจนเจริญสุข
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò Ø̈ÅªÕÇÇÔ·ÂÒÊÒ¢Ò Ø̈ÅªÕÇÇÔ·ÂÒ

ชานน บุญกังวาลชานน บุญกังวาล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�

ณัฐบดี บรรเจิดตระกูลณัฐบดี บรรเจิดตระกูล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÀÒ¤ÇÔªÒà¤Ã×èÍ§¡Å ÊÒ¢ÒÀÒ¤ÇÔªÒà¤Ã×èÍ§¡Å 

(ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)(ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)

ปนิธาน นภาพรรณรายปนิธาน นภาพรรณราย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

วรธันย โหตรภวานนทวรธันย โหตรภวานนท
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� ¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� 
(ÀÒ¤¾ÔàÈÉ) ÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�(ÀÒ¤¾ÔàÈÉ) ÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

ชญานวัต มาตระกูลชญานวัต มาตระกูล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ

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

ÊÒ¢ÒÊ¶ÔμÔ¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒ¢ÒÊ¶ÔμÔ¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

พัสกร อรุณสดใสพัสกร อรุณสดใส
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

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

¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È 
ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

นนทิวรรธน ทองนุสนธิ์นนทิวรรธน ทองนุสนธิ์
ÈÙ¹Â�½ƒ¡¾Ò³ÔªÂ�¹ÒÇÕÈÙ¹Â�½ƒ¡¾Ò³ÔªÂ�¹ÒÇÕ

¡ÃÁà Œ̈Ò·‹Ò¡ÃÁà Œ̈Ò·‹Ò
ËÅÑ¡ÊÙμÃÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�ºÑ³±ÔμËÅÑ¡ÊÙμÃÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�ºÑ³±Ôμ
ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃà Ố¹àÃ×Í (5 »‚)ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃà Ố¹àÃ×Í (5 »‚)

ภูวทิตต สัมมาวิวัฒนภูวทิตต สัมมาวิวัฒน
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

ธนกร อนุสิฏฐกุลธนกร อนุสิฏฐกุล
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³Ð¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ Ñ̈´¡ÒÃ ÊÒ¢Ò¤³Ð¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ Ñ̈´¡ÒÃ ÊÒ¢Ò
àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

ศราวุทธ อุปราศราวุทธ อุปรา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� 
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò
ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ� ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ� 

(ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)(ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)

ตรีเทพ บุญประเสริฐศรีตรีเทพ บุญประเสริฐศรี
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò Ø̈ÅªÕÇÇÔ·ÂÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÒ¢Ò Ø̈ÅªÕÇÇÔ·ÂÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

ธีรดนต สิทธิวณิชยธีรดนต สิทธิวณิชย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã
¤³ÐÁÑ³±¹ÈÔÅ»Š¤³ÐÁÑ³±¹ÈÔÅ»Š

ÊÒ¢Ò»ÃÐÂØ¡μÈÔÅ»ÈÖ¡ÉÒÊÒ¢Ò»ÃÐÂØ¡μÈÔÅ»ÈÖ¡ÉÒ

วัชรินทร รัตนเตมียวัชรินทร รัตนเตมีย
Jacobs University BremenJacobs University Bremen

Foundation yearFoundation year
(Psychology) (Psychology) 
»ÃÐà·ÈàÂÍÃÁ¹Õ»ÃÐà·ÈàÂÍÃÁ¹Õ

เตชิต รอดรักขวัญเตชิต รอดรักขวัญ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯

ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÊÒ¢ÒáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÊÒ¢Ò

ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ �

ปชนก นุมลมุลปชนก นุมลมุล
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÃÔÂÒ§¤ÈÔÅ»ŠÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÃÔÂÒ§¤ÈÔÅ»Š
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
ÊÒ¢Ò´¹μÃÕá �̈Ê ÊÒ¢Ò´¹μÃÕá �̈Ê 
àÍ¡¡ÕμÒÃ�ä¿¿‡ÒàÍ¡¡ÕμÒÃ�ä¿¿‡Ò

บุลากร บุตรนํ้าเพชรบุลากร บุตรน้ําเพชร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

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

ณภัทร ชัยศรีสุรพันธุ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ (ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)

ไทกิ สมัครธัญญกรณไทกิ สมัครธัญญกรณ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

ปวริศ ปวริศ 
อภิชัยยิ่งยอดอภิชัยยิ่งยอด

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�

เศรษฐดา อรัมสัจจากูลเศรษฐดา อรัมสัจจากูล
Jacobs University BremenJacobs University Bremen
ÊÒ¢Ò Global Economics ÊÒ¢Ò Global Economics 

and Managementand Management
»ÃÐà·ÈàÂÍÃÁ¹Õ»ÃÐà·ÈàÂÍÃÁ¹Õ

โชคทวี สนิทวงศ โชคทวี สนิทวงศ 
ณ อยุธยาณ อยุธยา

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò¡ÒÃ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò¡ÒÃ
Ê×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉàªÔ§¸ØÃ¡Ô¨Ê×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉàªÔ§¸ØÃ¡Ô¨

ณัฐนนท รื่นฤทัยณัฐนนท รื่นฤทัย
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹áÅ¡à»ÅÕèÂ¹

â¤Ã§¡ÒÃ AFSâ¤Ã§¡ÒÃ AFS

พันธุพันธุ
ÊμÃ�ÒÊμÃ�
ÃÃ�
¤¾ÔàÈÉ)¤¾ÔàÈÉ)
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กษิต มอลจาดีกษิต มอลจาดี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¡ÒÃá¾·Â�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¡ÒÃá¾·Â�
ÊÒ¢ÒªÕÇ¡ÒÃá¾·Â� ÊÒ¢ÒªÕÇ¡ÒÃá¾·Â� 
(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)

นนทพัทธ กันณะนนทพัทธ กันณะ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ
à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÅÔμ¢Ñé¹ÊÙ§ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÅÔμ¢Ñé¹ÊÙ§
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÃÐºº¡ÒÃ¼ÅÔμÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÃÐºº¡ÒÃ¼ÅÔμ

วงศวรัณ ประจักษวิทยวงศวรัณ ประจักษวิทย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�áÅÐ¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�áÅÐ
¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§ ÊÒ¢ÒÊ¶Ò»̃μÂ-¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§ ÊÒ¢ÒÊ¶Ò»̃μÂ-
¡ÃÃÁÀÒÂã¹ (â¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉ)¡ÃÃÁÀÒÂã¹ (â¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉ)

พรรษา แซอื้อพรรษา แซอื้อ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

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

ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�

ณฐกฤต อารยะสัจพงษณฐกฤต อารยะสัจพงษ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò
ÍØμÊÒË¡ÒÃáÅÐÃÐºº¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ ÍØμÊÒË¡ÒÃáÅÐÃÐºº¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ 

(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)

ปยวัตถ อัมพันศิริรัตนปยวัตถ อัมพันศิริรัตน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤Ã×èÍ§¡ÅÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤Ã×èÍ§¡Å

จิณณ ดวงมณีจิณณ ดวงมณี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

 ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ� ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÃÃ³¤ Ṍ (ä·Â)ÊÒ¢ÒÇÃÃ³¤ Ṍ (ä·Â)

ภัทรธร ทะราษีภัทรธร ทะราษี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� 
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
(ËÅÑ¡ÊÙμÃÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ)(ËÅÑ¡ÊÙμÃÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ)

กิตติภณ สุรุงเรืองสกุลกิตติภณ สุรุงเรืองสกุล
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¡ÒÃÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¡ÒÃ

ÇÔà¤ÃÒÐË�àªÔ§¸ØÃ¡Ô¨ÇÔà¤ÃÒÐË�àªÔ§¸ØÃ¡Ô¨

ภูธนิก สีตะพันธุภูธนิก สีตะพันธุ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨

ÊÒ¢ÒºÑÞªÕÊÒ¢ÒºÑÞªÕ

พีรพัฒน แสนศิริพีรพัฒน แสนศิริ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�

กันตธร ติรวิภาสกันตธร ติรวิภาส
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
 ¤³ÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ� ¤³ÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò¡ÒÃμÅÒ´ÊÒ¢Ò¡ÒÃμÅÒ´

นสิท อังกุรเศรณีนสิท อังกุรเศรณี
University of EconomyUniversity of Economy
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò
¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�áÅÐËØ‹¹Â¹μ�¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�áÅÐËØ‹¹Â¹μ�

»ÃÐà·Èâ»áÅ¹ �́»ÃÐà·Èâ»áÅ¹ �́

ธนากฤต โตผลวิเศษธนากฤต โตผลวิเศษ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

ÊÒ¢Ò¡ÒÃμÅÒ´ÊÒ¢Ò¡ÒÃμÅÒ´

ภูริช เสตสุวรรณภูริช เสตสุวรรณ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃ
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÍÒËÒÃÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÍÒËÒÃ

รวิศพล รวิศพล 
ชํานิวิกัยพงศชํานิวิกัยพงศ

Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹μ�ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹μ�

ศุภวิชญ ฉลองขวัญศุภวิชญ ฉลองขวัญ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁªÕÇ¡ÒÃá¾·Â�ÇÔÈÇ¡ÃÃÁªÕÇ¡ÒÃá¾·Â�
(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)

ณัฐพล บูรณธนิตณัฐพล บูรณธนิต
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
 ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡Ò ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡Ò 

à¤Ã×èÍ§¡Å¡ÒÃ¼ÅÔμ (ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)à¤Ã×èÍ§¡Å¡ÒÃ¼ÅÔμ (ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)

พุฒิพงศ อัลโตพุฒิพงศ อัลโต
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾
¤³Ð Ố Ô̈·ÑÅÁÕà ṌÂáÅÐ¤³Ð´Ô Ô̈·ÑÅÁÕà ṌÂáÅÐ
ÈÔÅ»ÐÀÒ¾Â¹μÃ�ÈÔÅ»ÐÀÒ¾Â¹μÃ�
ÊÒ¢ÒÀÒ¾Â¹μÃ�ÊÒ¢ÒÀÒ¾Â¹μÃ�

จักรภัทรจักรภัทร
เบญจาศุภวรรณเบญจาศุภวรรณ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁ-ÊÒ¢ÒÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁ-

ÈÒÊμÃºÑ³±ÔμÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ

สหสวรรษ ฉิมเงินสหสวรรษ ฉิมเงิน
Donghua UniversityDonghua University

¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�
ÀÒÉÒ Ṏ¹ÊíÒËÃÑºÀÒÉÒ Ṏ¹ÊíÒËÃÑº
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒμ‹Ò§ªÒμÔ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒμ‹Ò§ªÒμÔ

ธีรภัทร โงวตระกูลธีรภัทร โงวตระกูล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�

กฤษณะ สุวรรณหมัดกฤษณะ สุวรรณหมัด
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
 ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤ÁÕÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤ÁÕ

ปญจพล รุงบัวแกวปญจพล รุงบัวแกว
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ

¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ ¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÃ�¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ ¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÃ�
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÊÒ¢ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÊÒ¢Ò

ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�»ÃÐÂØ¡μ�-ÁÑÅμÔÁÕà ṌÂÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�»ÃÐÂØ¡μ�-ÁÑÅμÔÁÕà ṌÂ

ณัฐชนน โลหสุวรรณณัฐชนน โลหสุวรรณ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ËÅÑ¡ÊÙμÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ ËÅÑ¡ÊÙμÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ 
ÀÒ¤ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ (TEPE)ÀÒ¤ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ (TEPE)

กันต เลิศพฤกษกิจกันต เลิศพฤกษกิจ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

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

ËÅÑ¡ÊÙμÃºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ºÑ³±ÔμËÅÑ¡ÊÙμÃºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ºÑ³±Ôμ

กฤตบุญพัฒน รัตนกนกกฤตบุญพัฒน รัตนกนก
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�

อภิวัฒน อภิวัฒน 
ตั้งสุขเกษมสันตตั้งสุขเกษมสันต
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÂÒÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÂÒÁ

 ¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò ¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò
¡ÒÃºÃÔºÒÅ·Ò§àÀÊÑª¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔºÒÅ·Ò§àÀÊÑª¡ÃÃÁ

พลทัต สุวนิชพลทัต สุวนิช
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å 
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
ªÕÇ¡ÒÃá¾·Â�ªÕÇ¡ÒÃá¾·Â�

(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)

ธนบดี ศิริศุภนนทธนบดี ศิริศุภนนท
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨

ณัฐนนท จิเมฆณัฐนนท จิเมฆ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒ
ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒ
áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂáÅÐ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ

ชวิน หวยหงษทองชวิน หวยหงษทอง
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃºÔ¹ Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃºÔ¹ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμ

ธนาพันธุ เจริญกวินวงศธนาพันธุ เจริญกวินวงศ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

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

กัลยวรุฒม คงศรีเจริญกัลยวรุฒม คงศรีเจริญ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾
¤³Ð Ố Ô̈·ÑÅÁÕà ṌÂáÅÐ¤³Ð´Ô Ô̈·ÑÅÁÕà ṌÂáÅÐ
ÈÔÅ»ÐÀÒ¾Â¹μÃ�ÈÔÅ»ÐÀÒ¾Â¹μÃ�
ÊÒ¢ÒÊ×èÍ Ố Ô̈·ÑÅÊÒ¢ÒÊ×èÍ´Ô Ô̈·ÑÅ

วรากร สิทธิเนตรสกุลวรากร สิทธิเนตรสกุล
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�
ÊÒ¢ÒÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁËÅÑ¡ÊÒ¢ÒÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁËÅÑ¡

ธนกร นาคประกอบธนกร นาคประกอบ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤Ã×èÍ§¡ÅÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤Ã×èÍ§¡Å

จักรภัทร ใจงามจักรภัทร ใจงาม
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ

ä·Â-ÞÕè»Ø†¹ä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹μ�ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹μ�

ศุภณัฐ อัคราวัฒนาศุภณัฐ อัคราวัฒนา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁâÂ¸Ò ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁâÂ¸Ò 
(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)
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วรินทร เชาววิกรมวรินทร เชาววิกรม
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã
¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ�¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ�

คริษฐ ศรีมานพคริษฐ ศรีมานพ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤Ã×èÍ§¡Å ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤Ã×èÍ§¡Å 
(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)

ณัฐชนน กิจชนมณัฐชนน กิจชนม
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�

ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¤³ÔμÈÒÊμÃ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¤³ÔμÈÒÊμÃ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 
(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)

พีรวัส กาญจนจรัญวงศพีรวัส กาญจนจรัญวงศ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤ÁÕÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤ÁÕ

ธนพนธ แซลิ้มธนพนธ แซลิ้ม
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ä¿¿‡ÒÍØμÊÒË¡ÒÃä¿¿‡ÒÍØμÊÒË¡ÒÃ

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

áÅÐ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§ áÅÐ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§ 
ÊÒ¢ÒÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÀÒÂã¹ÊÒ¢ÒÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÀÒÂã¹

จุฑาภัสร ศรีกุลเรืองโรจนจุฑาภัสร ศรีกุลเรืองโรจน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡Ò ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡Ò 

สุกฤษฎิ์ ติโลกะนาถสุกฤษฎิ์ ติโลกะนาถ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

¤³ÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ�
ËÅÑ¡ÊÙμÃºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ºÑ³±Ôμ ËÅÑ¡ÊÙμÃºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ºÑ³±Ôμ 

ÇÔªÒàÍ¡¡ÒÃà§Ô¹ ÇÔªÒàÍ¡¡ÒÃà§Ô¹ 

จักรวาล อินทรัตนชัยกิจจักรวาล อินทรัตนชัยกิจ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

ชวกร ธรรมขจรชวกร ธรรมขจร
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡ÒÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡Ò

ธนโชติ ถวิลเติมทรัพยธนโชติ ถวิลเติมทรัพย
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

วัศพล กนกเวชยันตวัศพล กนกเวชยันต
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ�¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ�

พิชยะ พิทยาพิศาลพิชยะ พิทยาพิศาล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�
(ÀÒ¤ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ)(ÀÒ¤ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ)

รณกฤต นิรุตติเมธีรณกฤต นิรุตติเมธี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò
¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ�¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ�

เมธิชัย ปรีดานรวุฒิเมธิชัย ปรีดานรวุฒิ
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÁÑÅμÔÁÕà ṌÂÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÁÑÅμÔÁÕà ṌÂ

ธนวัฒน จิตตเศรษฐสินธนวัฒน จิตตเศรษฐสิน
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ภาคิน ทองบุศยภาคิน ทองบุศย
âÃ§àÃÕÂ¹¡ÒÃàÃ×Í¹âÃ§àÃÕÂ¹¡ÒÃàÃ×Í¹

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÇ¹ ǾÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÇ¹ ǾÊÔμ
ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº

ÍÒËÒÃáÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒÃáÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

ทัตเทพ ประทับศิลปทัตเทพ ประทับศิลป
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� 

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� ¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� 
àÈÃÉ°ÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ ËÅÑ¡ÊÙμÃàÈÃÉ°ÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ ËÅÑ¡ÊÙμÃ
¹Ò¹ÒªÒμÔ (â¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉ)¹Ò¹ÒªÒμÔ (â¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉ)

อธิพัฒน เลิศกรกิจจาอธิพัฒน เลิศกรกิจจา
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�

จิรทีปต ศรีวชิโรบลจิรทีปต ศรีวชิโรบล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ
¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ� ¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ� 
ÊÒ¢Ò Computer ÊÒ¢Ò Computer 

Generated ImageryGenerated Imagery

แฟรงคกี้ ภุมราแฟรงคกี้ ภุมรา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÊÒ¢ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

ธนดล ทรัพยนิธิกุลธนดล ทรัพยนิธิกุล
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂØ̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�

ศุภวิชญ วานิชศุภวิชญ วานิช
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃ¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃ
ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃºÃÃ Ø̈ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃºÃÃ Ø̈

กฤตเมธ ผดุงศิลปกฤตเมธ ผดุงศิลป
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÀÒÉÒà¾×èÍÍÒªÕ¾ÊÒ¢ÒÀÒÉÒà¾×èÍÍÒªÕ¾
(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)

เตวิช เขมญาณเตวิช เขมญาณ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒªÕÇÇÔ·ÂÒ ÊÒ¢ÒªÕÇÇÔ·ÂÒ 

ËÅÑ¡ÊÙμÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºÑ³±Ôμ (5 »‚)ËÅÑ¡ÊÙμÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºÑ³±Ôμ (5 »‚)

คชทัฬห ชาติเชยแดงคชทัฬห ชาติเชยแดง
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§à Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

พศุต คุณานนทพศุต คุณานนท
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ

¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ�¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ�

ภูมิรพี ปฏิมาประกรภูมิรพี ปฏิมาประกร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ�¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒàÀÊÑªÈÒÊμÃ�ÊÒ¢ÒàÀÊÑªÈÒÊμÃ�

กวิน เบญจธนาภรณกวิน เบญจธนาภรณ
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹â¤Ã§¡ÒÃ AFSáÅ¡à»ÅÕèÂ¹â¤Ã§¡ÒÃ AFS

ธนภัทร โชตนรุงเรืองธนภัทร โชตนรุงเรือง
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

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

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÔ¹áÅÐ¹Ñ¡ºÔ¹¾Ò³ÔªÂ�ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÔ¹áÅÐ¹Ñ¡ºÔ¹¾Ò³ÔªÂ�

จักริน ทุมาวงศจักริน ทุมาวงศ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò
¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ�¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ�

กองภพ บุตรรินทรกองภพ บุตรรินทร
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡ÒÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡Ò

วชิรวิชญ พิพิธภูวศรีกุลวชิรวิชญ พิพิธภูวศรีกุล
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ

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

ÊÒ¢Ò¤³ÔμÈÒÊμÃ�»ÃÐÂØ¡μ�ÊÒ¢Ò¤³ÔμÈÒÊμÃ�»ÃÐÂØ¡μ�
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คณิติน จูฑะสมพากรคณิติน จูฑะสมพากร
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹ÕÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹Õ
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨

เจตรินกัมชอง ทัศนาเจตรินกัมชอง ทัศนา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
ÃÒªÁ§¤Å¡ÃØ§à·¾ÃÒªÁ§¤Å¡ÃØ§à·¾
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

กนธี เที่ยงตรงภิญโญ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

กิติศักดิ์ กิติธรากุลกิติศักดิ์ กิติธรากุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê� ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê� 
(ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)(ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)

จิรายุส จิระบุญมาจิรายุส จิระบุญมา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨

ธนกฤต รุงศิริยืนยงธนกฤต รุงศิริยืนยง
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹ÕÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹Õ

¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÃÑÇààÅÐÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÃÑÇààÅÐ
ÈÔÅ»Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃÈÔÅ»Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ

ธนภัทร สุขแสวงธนภัทร สุขแสวง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÀÒ¾Â¹μÃ�ÊÒ¢ÒÀÒ¾Â¹μÃ�

ภูมิสวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์ 
พนัสอําพนพนัสอําพน

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨

ÊÒ¢ÒºÑÞªÕ (ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)ÊÒ¢ÒºÑÞªÕ (ÀÒ¤¾ÔàÈÉ)

ธีรดนย ประชุมวงศธีรดนย ประชุมวงศ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂààÁ‹¿‡ÒËÅÇ§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂààÁ‹¿‡ÒËÅÇ§
ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�
áÅÐâ«‹ÍØ»·Ò¹áÅÐâ«‹ÍØ»·Ò¹

พงศภัค กิจนิตยชีวพงศภัค กิจนิตยชีว
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
ÃÒªÁ§¤ÅÃÑμ¹â¡ÊÔ¹·Ã� ÃÒªÁ§¤ÅÃÑμ¹â¡ÊÔ¹·Ã� 

¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÍÍ¡áºº¼ÅÔμÀÑ³±�ÊÒ¢ÒÍÍ¡áºº¼ÅÔμÀÑ³± �

นันทพงศ บูรณจินดานันทพงศ บูรณจินดา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÇ¹ ǾÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÇ¹ ǾÊÔμ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

เชาวเจตน แสงศิริเชาวเจตน แสงศิริ
âÃ§àÃÕÂ¹¡®ËÁÒÂáÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§âÃ§àÃÕÂ¹¡®ËÁÒÂáÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÇ¹ ǾÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÇ¹ ǾÊÔμ
ËÅÑ¡ÊÙμÃÃÑ°ÈÒÊμÃºÑ³±ÔμËÅÑ¡ÊÙμÃÃÑ°ÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ

สุกฤต เกิดสุวรรณสุกฤต เกิดสุวรรณ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§

¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ�¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ�

วิศรุต วัฒนภิโกวิทวิศรุต วัฒนภิโกวิท
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã

¤³Ð Ô̈μÃ¡ÃÃÁ»ÃÐμÔÁÒ¡ÃÃÁ¤³Ð¨ÔμÃ¡ÃÃÁ»ÃÐμÔÁÒ¡ÃÃÁ
áÅÐÀÒ¾¾ÔÁ¾ �áÅÐÀÒ¾¾ÔÁ¾�

กฤษสยาม โสนายะกฤษสยาม โสนายะ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
ÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕÃÒªÁ§¤Å Ņ̃ÞºØÃÕ

¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÃ�ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÃ�ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

กษิดิศ นนทวานิชกษิดิศ นนทวานิช
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃ

áÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

พงศกร ทวิบุญยะกรพงศกร ทวิบุญยะกร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾
¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÊÒ¢ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

สฐาปก ธีระวงษไพโรจนสฐาปก ธีระวงษไพโรจน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμ
Bachelor of ArtsBachelor of Arts

International Political International Political 
Economy and DevelopmentEconomy and Development

ปฏิญญา โมนัยกุลปฏิญญา โมนัยกุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã
¤³Ð ǾÃÔÂÒ§¤ÈÒÊμÃ�¤³Ð´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò´¹μÃÕá �̈ÊÊÒ¢Ò´¹μÃÕá �̈Ê

อนล อนล 
แกลวกลาคชาชาญแกลวกลาคชาชาญ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμ

¤³ÐÈÔÅ»ÐáÅÐ¡ÒÃÍÍ¡áºº¤³ÐÈÔÅ»ÐáÅÐ¡ÒÃÍÍ¡áºº
ÊÒ¢ÒÍÍ¡áººÀÒÂã¹ÊÒ¢ÒÍÍ¡áººÀÒÂã¹

สุธีร กิจนาบูรณสุธีร กิจนาบูรณ
Peking universityPeking university
((北京大学北京大学))
¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ�¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ�

ณัฐดนัย เรืองภัทรวิทยณัฐดนัย เรืองภัทรวิทย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò

¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò¡ÃÒ¿ �¡ÍÒÃ�μ ÊÒ¢Ò¡ÃÒ¿�¡ÍÒÃ�μ 
áÅÐ¡ÃÒ¿ �¡ÁÕà ṌÂáÅÐ¡ÃÒ¿�¡ÁÕà ṌÂ

ภิชชา เชื้อประดิษฐภิชชา เชื้อประดิษฐ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯

ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·ÒÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

ÊÒ¢ÒÃÑ°ÈÒÊμÃ�ÊÒ¢ÒÃÑ°ÈÒÊμÃ�

อภิวิชญ สวัสดิรักษอภิวิชญ สวัสดิรักษ
Deakin University Deakin University 

MelbourneMelbourne
Screen and mediaScreen and media
»ÃÐà·ÈÍÍÊàμÃàÅÕÂ»ÃÐà·ÈÍÍÊàμÃàÅÕÂ

ดุลยวัต ธนากรชัยดุลยวัต ธนากรชัย
Ê¶ÒºÑ¹´¹μÃÕ¡ÑÅÂÒ³ÔÇÑ²¹ÒÊ¶ÒºÑ¹´¹μÃÕ¡ÑÅÂÒ³ÔÇÑ²¹Ò

ËÅÑ¡ÊÙμÃ ǾÃÔÂÒ§¤-ËÅÑ¡ÊÙμÃ ǾÃÔÂÒ§¤-
ÈÒÊμÃºÑ³±ÔμÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ

ปณณวิชญ ธรรมโรจนพินิจปณณวิชญ ธรรมโรจนพินิจ
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�
ÊÒ¢ÒÀÒ¾Â¹μÃ�áÅÐ Ố Ô̈·ÑÅÁÕà ṌÂÊÒ¢ÒÀÒ¾Â¹μÃ�áÅÐ Ố Ô̈·ÑÅÁÕà ṌÂ

พิเชฐ ตั้งชัยสินพิเชฐ ตั้งชัยสิน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ
Ê×èÍÊÒÃÊÑ§¤Á ÊÒ¢Ò¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÊÑ§¤Á ÊÒ¢Ò¡ÒÃ
Ê×èÍÊÒÃà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾Ê×èÍÊÒÃà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾

ธนภัทร ลัภศิริกุลธนภัทร ลัภศิริกุล
Banaras Hindu UniversityBanaras Hindu University

¤³ÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ�
»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ�ÍÔ¹à ṌÂâºÃÒ³ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ�ÍÔ¹à ṌÂâºÃÒ³ 
(B.A. Ancient Indian History)(B.A. Ancient Indian History)

ปธานิน วงษสงาปธานิน วงษสงา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨áÅÐ

àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� 
ÊÒ¢Ò¡ÒÃμÅÒ´ÊÒ¢Ò¡ÒÃμÅÒ´

พิรัชพล เชี่ยวเชิงสันติพิรัชพล เชี่ยวเชิงสันติ
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹ÕÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹Õ
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨

จิรเมธ ศิวนาถสกุลจิรเมธ ศิวนาถสกุล
UNITAS Japanese UNITAS Japanese 
Language SchoolLanguage School

¤³Ð¡ÒÃμÅÒ´¤³Ð¡ÒÃμÅÒ´

ศิวรุจ เรืองมณีศิวรุจ เรืองมณี
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ

¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�áÅÐ¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�áÅÐ
¡ÒÃÍÍ¡áºº ÊÒ¢ÒÍÍ¡áºº¡ÒÃÍÍ¡áºº ÊÒ¢ÒÍÍ¡áºº

¹Ôà·ÈÈÔÅ»Š (ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)¹Ôà·ÈÈÔÅ»Š (ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)

ศุภกานต ปานคําศุภกานต ปานคํา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�

สุกฤษฏิ์ เหนี่ยงแจมสุกฤษฏิ์ เหน่ียงแจม
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμÔ

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

เบญจมิณศ เบญจมิณศ 
บุญญะภานุพลบุญญะภานุพล

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ�

â¤Ã§¡ÒÃÃÑÊà«ÕÂÈÖ¡ÉÒâ¤Ã§¡ÒÃÃÑÊà«ÕÂÈÖ¡ÉÒ

เปรมสฤษดิ์ ทองเกลาเปรมสฤษดิ์ ทองเกลา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯

ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·ÒÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò
ÇÔ·ÂÒÅÑÂâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�áÅÐÇÔ·ÂÒÅÑÂâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�áÅÐ

«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹

ณัฐศิษฏ รุจิราวาณิชยณัฐศิษฏ รุจิราวาณิชย
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹ÕÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹Õ

¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÃÑÇààÅÐÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÃÑÇààÅÐ
ÈÔÅ»Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃÈÔÅ»Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ

ภูรีภัทร ชัยธนสุนทรภูรีภัทร ชัยธนสุนทร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ� ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂØ¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ� ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂØ
¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§áÅÐÇÔ·ÂØâ·Ã·ÑÈ¹�¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§áÅÐÇÔ·ÂØâ·Ã·ÑÈ¹�

ธราเทพ เพ็งทองธราเทพ เพ็งทอง
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹ÕÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹Õ

¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÃÑÇààÅÐÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÃÑÇààÅÐ
ÈÔÅ»Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃÈÔÅ»Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ

ภูมิ สีมะสิทธิกุลภูมิ สีมะสิทธิกุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯

ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ
Ñ̈´¡ÒÃ ÊÒ¢ÒºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ Ñ̈´¡ÒÃ ÊÒ¢ÒºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ 

(¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ�)(¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ �)

โอลิเวอร โอลิเวอร 
อิสกิลเอลอิสกิลเอล

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾
¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÊÒ¢ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

กนธี เทีกนธี เที
ÁËÒÇÔ·ÂÁËÒÇÔ·Â

¤³¤³
Ç·ÂÒÅÇÔ·ÂÒÅÑ
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ชนาภัทร เตชะไตรศรชนาภัทร เตชะไตรศร
ÃÍÈÖ¡ÉÒμ‹ÍÃÍÈÖ¡ÉÒμ‹Í

พิสิษฐ จิรปราชญาพิสิษฐ จิรปราชญา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò¡ÒÃÍÍ¡áºº·ÑÈ¹ÈÔÅ»ŠÊÒ¢Ò¡ÒÃÍÍ¡áºº·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š

ภควธร เฟองหิรัญภควธร เฟองหิรัญ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÃ§áÃÁÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÃ§áÃÁ

áÅÐ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐ·‹Í§à·ÕèÂÇ

จิรทีปต ตั้งกุญแจทองจิรทีปต ตั้งกุญแจทอง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

¤³Ð Innovative Media ¤³Ð Innovative Media 
ProductionProduction

ปองพล ทองคําปองพล ทองคํา
Peking universityPeking university
((北京大学北京大学))
¤³ÐÍÑ¡ÉÃÈÒÊμÃ�¤³ÐÍÑ¡ÉÃÈÒÊμÃ�

อภิสิทธิ์ วิริยะเวสมกุลอภิสิทธิ์ วิริยะเวสมกุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂààÁ‹¿‡ÒËÅÇ§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂààÁ‹¿‡ÒËÅÇ§
ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃºÔ¹ ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨¡ÒÃºÔ¹ 
(¸ØÃ¡Ô̈ âÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�·Ò§¡ÒÃºÔ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È)(¸ØÃ¡Ô̈ âÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�·Ò§¡ÒÃºÔ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È)

ปุณยวีย ธรรมบุตรปุณยวีย ธรรมบุตร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ
¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò¡ÒÃÍÍ¡áººÊÒ¢Ò¡ÒÃÍÍ¡áºº
Ê×èÍÊÒÃÍÍ¹äÅ¹�Ê×èÍÊÒÃÍÍ¹äÅ¹�

กมลเทพ บุญกุลกมลเทพ บุญกุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�à¡ÉμÃ

áÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

ฐิติกร กุลดิลกฐิติกร กุลดิลก
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÊÒ¢ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

ชลธาร เมธาภูษิตานันทชลธาร เมธาภูษิตานันท
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

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

ณัฐสิทธิ์ ฟองเขียวณัฐสิทธิ์ ฟองเขียว
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÊÒ¢Ò

¡ÒÃÍÍ¡áºº·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š¡ÒÃÍÍ¡áºº·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š
àÍ¡¡ÒÃÍÍ¡áººà¤Ã×èÍ§»ÃÐ Ñ́ºàÍ¡¡ÒÃÍÍ¡áººà¤Ã×èÍ§»ÃÐ Ñ́º

ศุภณัฐ พุมพวงศุภณัฐ พุมพวง
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã
¤³Ð ǾÃÔÂÒ§¤ÈÒÊμÃ�¤³Ð´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò´¹μÃÕàªÔ§¾Ò³ÔªÂ�ÊÒ¢Ò´¹μÃÕàªÔ§¾Ò³ÔªÂ�

ทิพยฉัตร สิริสิงหทิพยฉัตร สิริสิงห
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕä·Â-ÞÕè»Ø†¹

¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�

áÅÐâ«‹ÍØ»·Ò¹áÅÐâ«‹ÍØ»·Ò¹

ภัทร อุรุกิตติพงศภัทร อุรุกิตติพงศ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã
¤³Ð ǾÃÔÂÒ§¤ÈÒÊμÃ�¤³Ð´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò´¹μÃÕàªÔ§¾Ò³ÔªÂ�ÊÒ¢Ò´¹μÃÕàªÔ§¾Ò³ÔªÂ�

ณธีพัฒน ลีนะเหมรุจนณธีพัฒน ลีนะเหมรุจน
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾Ñ²¹ÈÒÊμÃ�ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾Ñ²¹ÈÒÊμÃ�
»‰ÇÂ ÍÖê§ÀÒ¡Ã³ �»‰ÇÂ ÍÖê§ÀÒ¡Ã³�

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàªÔ§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ �ÊÒ¢Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàªÔ§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

อธิบดี เจริญฤทธิ์อธิบดี เจริญฤทธิ์
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
áÅÐáÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ 

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

ปวเรศ ปญจศิลปปวเรศ ปญจศิลป
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

ÊÒ¢Ò¡ÒÃμÅÒ´ÊÒ¢Ò¡ÒÃμÅÒ´

ปาฏิหาริย นวราชปาฏิหาริย นวราช
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔμ

¤³ÐÈÔÅ»ÐààÅÐ¡ÒÃÍÍ¡ààºº¤³ÐÈÔÅ»ÐààÅÐ¡ÒÃÍÍ¡ààºº
ÊÒ¢ÒÍÍ¡ààºº¹Ôà·ÈÈÔÅ»ŠÊÒ¢ÒÍÍ¡ààºº¹Ôà·ÈÈÔÅ»Š

กิตติภูมิ ภูมิวุฒิวงศกิตติภูมิ ภูมิวุฒิวงศ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ 
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

¸ØÃ¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¸ØÃ¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

เมธาวุฒิ ชวงไชยยะเมธาวุฒิ ชวงไชยยะ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨

(ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ) (ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ) ÊÒ¢ÒÊÒ¢Ò
¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

ณัชพล โกวิทรุงเรืองณัชพล โกวิทรุงเรือง
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹ÕÇÔ·ÂÒÅÑÂ ǾÊÔμ¸Ò¹Õ

¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ¤³ÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÃÑÇààÅÐÊÒ¢Ò¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÃÑÇààÅÐ
ÈÔÅ»Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃÈÔÅ»Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ

กษิดิศ นันทนสิริวิกรมกษิดิศ นันทนสิริวิกรม
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾
¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ÊÒ¢Ò¡ÒÃÍÍ¡áºº¹Ôà·ÈÈÔÅ»ŠÊÒ¢Ò¡ÒÃÍÍ¡áºº¹Ôà·ÈÈÔÅ»Š

สรรเพชญ แสงไพบูลยสรรเพชญ แสงไพบูลย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ

¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�áÅÐ¡ÒÃ¤³ÐÊ¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�áÅÐ¡ÒÃ
ÍÍ¡áºº (ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)ÍÍ¡áºº (ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ)
Communication DesignCommunication Design

พงศธรณ กลวยไมงามพงศธรณ กลวยไมงาม
ÃÍÈÖ¡ÉÒμ‹ÍÃÍÈÖ¡ÉÒμ‹Í

มุนินทร ทองสุกมุนินทร ทองสุก
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ
¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�

ÊÒ¢ÒÀÒ¾Â¹μÃ�áÅÐÊ×èÍ Ố Ô̈·ÑÅÊÒ¢ÒÀÒ¾Â¹μÃ�áÅÐÊ×èÍ´Ô Ô̈·ÑÅ

วรภัทร มโนรถกุลวรภัทร มโนรถกุล
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

¤³ÐºÑÞªÕ¤³ÐºÑÞªÕ
ÊÒ¢ÒºÑÞªÕÊÒ¢ÒºÑÞªÕ

โนเวลล โซวโนเวลล โซว
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ� ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ� 
ÊÒ¢ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¸ØÃ¡Ô¨ÊÒ¢ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ Ø̧Ã¡Ô¨

ภูดิศ ศิลาอาสนภูดิศ ศิลาอาสน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¤³ÐÊÑ§¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ¤³ÐÊÑ§¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ

อภิสฤษฎิ์ บุญทรัพยทีปกรอภิสฤษฎิ์ บุญทรัพยทีปกร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�

จินตรัยกัมลุง ทัศนาจินตรัยกัมลุง ทัศนา
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ
¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ�

ÊÒ¢ÒÀÒ¾Â¹μÃ�áÅÐÊ×èÍ Ố Ô̈·ÑÅÊÒ¢ÒÀÒ¾Â¹μÃ�áÅÐÊ×èÍ´Ô Ô̈·ÑÅ

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

ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒÃÊ¹à·È·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ÊÒÃÊ¹à·È·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨

นนทวัฒน จิรพัฒนพงศนนทวัฒน จิรพัฒนพงศ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò

¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ
ÊÒ¢ÒºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ (¡ÒÃμÅÒ´)ÊÒ¢ÒºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ (¡ÒÃμÅÒ´)

ปรมัตถ สิพกิจปรมัตถ สิพกิจ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨
ÊÒ¢Ò¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�¸ØÃ¡Ô¨ÊÒ¢Ò¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�¸ØÃ¡Ô¨

สหัสวรรษ ศรีสุคนธสหัสวรรษ ศรีสุคนธ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒ¢Ò¡ÒÃÍÍ¡áººÊÒ¢Ò¡ÒÃÍÍ¡áºº

·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š
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ª¹ÐàÅÔÈ PIANO
 ด.ช.ติณณภพ อัศวสัมฤทธิ์ ป.6/2 แขงขัน 
PIANO (SOLO) ชนะเลิศ GOLD AWARD 
รายการ 7th SINGAPORE PERFORMERS’ 
FESTIVAL & CHAMBER MUSIC COM-
PETITION ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงวัน
อาทิตยที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ YONG SIEW          
TOH CONSERVATORY OF MUSIC ประเทศ
สิงคโปร

àËÃÕÂÞ·Í§à»‚Ââ¹ ».4
 ด.ช.ธีทัต มิตรพันธ ป.4/6 เหรียญทอง ประกวด PIANO OPEN STAGE 
รุน CATEGORY 1 (ไมเกิน 10 ป) ในเทศกาลดนตรี MUSIC LEARNING 
FEST คร้ังที่ 5 จัดโดย TRINITY COLLEGE LONDON เมื่อวันอังคารท่ี 
31 กรกฎาคม 2561 พรอมแขงขันเปยโน THE 5th TRINITY NATIONAL 
YOUTH PIANO COMPETITION เมื่อวันศุกรที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ หอศิลป
วัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

áªÁ»Šáº´ÁÔ¹μÑ¹ áÅÐÃÍ§áªÁ»ŠÇÔè§ÁÔ¹ÔÁÒÃÒ¸Í¹
 ด.ช.ไพสิฐ  เทียนทอง ป.5/4 แขงขันกีฬาตาง ๆ ดังนี้
 - แบดมินตัน ชายเดี่ยว รุนไมเกิน 10 ป (U11) ไดรางวัลดังนี้
  - ชนะเลิศ แบดมินตัน ลีกเยาวชน คร้ังที่ 2 รอบ CHAMPION LEAGUE ระหวางวันศุกรที่ 3 ถึงวัน
อาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยการคา เทอมินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา
  - รองชนะเลิศอันดับ 2 THE FOX CLUB BADMINTON CHAMPIONSHIP 2018 จัดโดยสมาคมแบดมินตัน
แหงประเทศไทย ระหวางวันเสารที่ 11 ถึงวันพุธท่ี 15 สิงหาคม 2561 ณ สนามแบดมินตัน CG SPORT CLUB
  - ถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร FUTURE ARENA BADMINTON OPEN 2018 
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 ถึงวันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ สนามแบดมินตันฟวเจอร อารีนา ฟวเจอรพารค รังสิต
 - วิ่งมินิมาราธอน รองชนะเลิศอันดับ 2 รุนตํ่ากวา 15 ป ระยะทาง 10 กิโลเมตร MOMMY BUDDY 
BIKE & RUN จัดโดย BIKE STYLE AND RUN รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และศูนยการคา THE 
WALK เมื่อวันอาทิตยที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยการคา THE WALK ราชพฤกษ

2 àËÃÕÂÞà§Ô¹Ç‹ÒÂ¹íéÒ
 ด.ช.คุปติ  ชวยเกล้ียง ป.2/5 
ไดรับ 2 เหรียญเงิน วายนํ้าทา
กบและทากรรเชียง การแขงขัน
วายนํ้าเทิดพระเกียรติ โรงเรียน
เตรียมทหาร แชมเปยนชิพ ครั้งที่ 
17 ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จ 
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี 9 ระหวางวันเสาร
ที่ 4 ถึงวันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 
2561

áªÁ»Š¡ÍÅ¿ ».6
 ด.ช.จิรทีปต ศิริเกียรติสกุล   
ป.6/6 รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แขงขันกอลฟ SINGHA JUNUOR 
& AMATEUR ฝนใหไกล ไปใหถึง 
คร้ังที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 
มิถุนายน 2561 ณ สนามกอลฟ
เลควูดลิงค และชนะเลิศ การ
แขงขันกอลฟกีฬานักเรียนกองทัพ
อากาศ ชิงถวยผูบัญชาการทหาร
อากาศ คร้ังที่ 47 ประจําป 2561 
ระหวางวันจันทรที่ 6 ถึงวันอังคาร
ที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ สนาม
กอลฟธูปะเตมีย

ÃÍ§áªÁ»Š¿ØμºÍÅ ÃØ‹¹
äÁ‹à¡Ô¹ 14 »‚

 กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา สง
นักฟุตบอล รุนไมเกิน 14 ป 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอล 
7 คน TU AKKARAWAT 
CUP ประจําป 2561 เมื่อวันอาทิตยที่ 22 กรกฎาคม ณ สนาม
ฟุตบอลหญาเทียมบางกอก เอฟซี พระราม 3 : ด.ช.ไวแอตต  
เคโอนิ เฮล ม.1/5, ด.ช.วิภพ กมลรัตน ม.2/2, ด.ช.ศุภณัฐ มวง
หมอนทอง ม.2/4, ด.ช.ปชภัส ตะเภาพงษ ม.2/4, ด.ช.ณัฐพล 
ญาติทอง ม.2/4, ด.ช.ปวริศ ชัยแดง ม.2/5, ด.ช.ณัฐวัฒน มูละ
ประดับ ม.2/5, ด.ช.ธนกฤต อุมอังวะ ม.2/6, ด.ช.ปณณพงศ 
จาระนัย ม.2/6, ด.ช.กิตติพิชญ คําตรง ม.3/2, ด.ช.วงศธร  
คงตุก ม.3/3, ด.ช.ตนัย ชูศักดิ์ ม.3/6 และ ด.ช.พุทธาภพ 
พุมมาลา ม.3/6

รองแชมปฟตุบอล

ติณณภพ

ธีทัต

ไพสิฐ

คุปติ จิรทีปต



ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈμÍº»˜ÞËÒ¡®ËÁÒÂ
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สง นายพีรศักดิ์ 
กลับเกตุ ม.6/5, นายธนวินท วงศศรีสุชน ม.6/5 และ นายปญวัชร จิตมงคล
ทอง ม.6/5 แขงขันตอบปญหากฎหมายเน่ืองในวันรพี ระดับมัธยมศึกษา จัด
โดย สํานักงานศาลยุติธรรม ไดรับโลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการ
ศึกษา 5,000 บาท และเกียรติบัตร เมื่อวันอังคารที่ 7 สงิหาคม 2561 พรอม
กันนี้ นายพีรศักดิ์ และ นายธนวินท ไดลําดับ 4 รางวัลชมเชย พรอมเงินรางวัล 
1,000 บาท ตอบปญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย ศาลแพง
ธนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

ªÁàªÂμÍº»˜ÞËÒÊÑ§¤Á
 นายศรัณยกร อาจหาญ ม.6/5 และ นายพีรศักดิ์ กลับ
เกตุ ม.6/5 ไดรางวัลชมเชย การแขงขันประวัติศาสตรไทย 
จากการตอบปญหาวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ครั้งท่ี 3 เมื่อวันจันทรที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา และเขารวมโครงการแขงขัน “รางวัลการ
แสดงความสามารถเรียนรูพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 6” ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป 2561 เมื่อวันเสารที่ 18 
สิงหาคม 2561 ณ วชิราวุธวิทยาลัย

ÃÍ§áªÁ»ŠÂÙâ´
 ด.ช.ชยธร  สุคนธสิงห ป.4/6 รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันยูโด ประเภท
ยุวชนชาย ไมเกิน 8 ป นํ้าหนักไมเกิน 35 
กิโลกรัม “มหาชัยแชมเปยนชิพ” ประจํา
ป 2561ระหวางวันเสารที่ 18 ถึงวัน
อาทิตยที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

áªÁ»ŠÇ‹ÒÂ¹íéÒ ACSP
 การแขงขันวายนํ้า 1st ACSP SWIMMING 
CHAMPIONSHIP 2018 ระหวางวันเสารที่ 11 ถึงวัน
จันทรที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ สระวายนํ้าอาคาร
ศักดานุสรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 - ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ป.6/6 โลชนะเลิศ
อันดับ 4 พรอม 6 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง 
รุน 11 ปชาย
 - ด.ช.วีรภัทร ภิรมย ป.6/6 ได 2 เหรียญเงิน 
3 เหรียญทองแดง รุน 11 ป
 - ด.ช.มนัสวิน แกนไทย ม.2/6 โลชนะเลิศ
อันดับ 6 พรอม 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน รุน 
13 ปชาย
 - ด.ช.สุภกิณห  ติณพันธ ม.3/1 ได 1 เหรียญทองแดง
 - ด.ช.ศรัณยู ทาคายามะ ม.3/4 โลชนะเลิศอันดับ 4 พรอม 2 เหรียญทอง 
5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รุนท่ัวไปชาย

ÇÔ·Âà¾ªÃÂÍ´Á§¡Ø®
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สงนักเรียนแขงขันวิทยาศาสตรเพชรยอด
มงกุฎ คร้ังที่ 14 จัดโดยมูลนิธิรมฉัตร เมื่อวันเสารที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดังนี้
 - รางวัลชมเชยระดับประเทศ เหรียญเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร ทุนการ
ศึกษา : ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต ป.5/1, ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.6/1 และ 
ด.ช.เติมปติ อัศวเลิศลักษณ ป.6/1
 - คะแนนผานเกณฑ : ด.ช.รัญชน วิรัชกุล ป.3/1, ด.ช.ธีรวัฒน ดอนสกุล 
ป.3/2 และ ด.ช.ชวัลวิทย ฉิมเจริญ ป.3/3

ª¹ÐàÅÔÈá¢‹§¢Ñ¹¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
 นายพันธกร สถาปนาสกุล ม.6/2 และ 
นายปยะพล ทองเกลา ม.6/2 ไดรับโล
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร เงินรางวัล 
4,000 บาท การแขงขันดานความปลอดภัย
ของระบบคอมพิวเตอร จัดโดย คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใน
งาน IT LADKRABANG OPEN HOUSE 
2018 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม ณ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
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วีรภัทร

ภูริญ
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ปญวัชร

ศรัณยู

สุภกิณห

มนัสวิน

ธนบดี



àËÃÕÂÞ·Í§á´§»ÃÐ¡Ç´ÊÔè§»ÃÐ´ÔÉ°
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สงนักเรียนเขาประกวดสิ่งประดิษฐวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวขอ “วิทยาศาสตรและนวัตกรรม นําสูไทยแลนด 
4.0” ชุด HydroCOMP ไดเหรียญทองแดง เมื่อวันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2561 
ณ คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
: นายชลสิทธ์ิ อรุณศรี ม.6/3 และ นายฐิติศาสตร ฐิตะฐาน ม.6/3 โดย 
มาสเตอรพันเทพ กูนอก,  มิสจุฑามาศ คงอภิรักษ, มิสนันทิกา พันธนะหิรัญ, 
มาสเตอรจําเนียร วิริยศ และ มาสเตอรพรภวิษย เจตะวัฒนะ เปนครูที่ปรึกษา

àËÃÕÂÞ·Í§à·¤ÇÑ¹â´
 ด.ช.กฤตชัย อินถนอม ป.1/1 เหรียญทอง แขงขัน TAEKWONDO FRIENDLY CHAMPIONSHIP 2018 
รุน 5-6 ปชาย นํ้าหนัก 20-24 กิโลกรัม ประเภทตอสู รุน C ระดับมือใหมพิเศษ ระหวางวันเสารที่ 25 ถึงวัน
อาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ TANGHUASENG THONBURI และ 1 เหรียญทอง CLASS D เทควันโด 
นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 6 SCHOOL TAEKWONDO FESTIVAL CHAMPIONSHIP 2018 เมื่อวันเสาร
ที่ 8 กันยายน 2561 ณ เดอะมอลลงามวงศวาน, ชนะเลิศ ประเภท KYORUGI รุน D “เดอะเซนส เทควันโด
และยูยิตสูแชมเปยนชิพ 2018” ระหวางวันเสารที่ 6 ถึงวันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมเดอะ
เซนส ปนเกลา, ชนะเลิศ ประเภทตอสู รุน D ระดับมือใหมพิเศษ “นอรทกรุงเทพ เทควันโด แชมเปยนชิพ 
ประจําป 2561” เมื่อวันเสารที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ, ชนะเลิศ ประเภทตอสู รุน 
D ระดับมือใหมพิเศษ “B.W.P Real ght” เมื่อวันเสารที่ 27 ตุลาคม 2561 จัดโดย หางสรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง 
ธนบุรี และ เหรียญทอง ประเภทตอสู รุน C “THAITAE OPEN 2018 INTERNATIONAL TAEKWONDO 
CHAMPIONSHIP” เมื่อวันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ MCC HALL เดอะมอลลงามวงศวาน

àËÃÕÂÞ·Í§á´§Ç‹ÒÂ¹éÓ 
 ด.ช.ศรัณยู ทาคายามะ ม.3/4 ได 1 เหรียญทองแดง และ ด.ช.กุลภัทร  แกน
ไทย ม.3/5 ไดรับ 1 เหรียญทองแดง แขงขันวายนํ้า SUPHANBURI SWIM-
MING CHAMPIONSHIP 2018 ระหวางวันเสารที่ 25 ถึงวันอาทิตยที่ 26 
สิงหาคม 2561 ณ สระวายนํ้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

àÈÃÉ°ÈÒÊμÃà¾ªÃÂÍ´Á§¡Ø®
 ผลการแขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 10 ระหวางวันเสารที่ 
25 ถึงวันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  
 - ประถมศึกษาตอนปลาย : ด.ช.พลภูมิ วงษวิไลวารินทร ป.6/1 และ 
ด.ช.นันทกร  วิชากรกุล ป.6/1 ผานเกณฑ ทุนการศึกษา 1,000 บาท, เขารอบ
เจียระไนเพชร : ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ ป.6/1, ด.ช.อภิภู 
นันทไพฑูรย ป.6/1 และ ด.ช.ศิษฎิเจฏฐ  สี่พยัคฆ ป.6/2
 - มัธยมศึกษาตอนตน : ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย      
ม.2/1 ผานเกณฑ ลําดับที่ 86, ด.ช.กฤตเมธ ชางเผือก 
ม.3/2 ผานเกณฑ ลําดับที่ 22 ทุนการศึกษา 1,000 บาท, 
ด.ช.ชญานนท วารีเกษม ม.3/2 ผานเกณฑ ลําดับท่ี 55, 
เขารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ชนวีร นอยมวง ม.1/1 และ 
ด.ช.ธันยธรณ เลิศรัตนศาสตร ม.2/2
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย : นายพีรศักด์ิ กลับเกตุ ม.6/5 
ผานเกณฑ ลําดับที่ 93, เขารอบเจียระไนเพชร : นายธิติ ตัน
พิสุทธิ ม.4/1, นายปรณินทร ชัยชาญชีพ ม.5/1, นายจิร
ภัทร ธุวจิตต ม.5/1 และ นายธัชธน จุลพลัง ม.6/1 
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ฐิติศาสตรชลสิทธิ์

กฤตชัย
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อภิภู

กฤตเมธ
ธันยธรณชนวีร

ชญานนท
ศุภชัย

พีรศักดิ์

ธิติ

ปรณินทร
จิรภัทรธัชธน



â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¡ÉÃÒÇÔªÒ¡ÒÃ
 โครงการอักษราวิชาการ ประจําป 2561 : 5 ทศวรรศ อักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันจันทรที่ 27 ถึงวันพุธท่ี 29 สิงหาคม 2561 ณ 
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
 - รางวัลชมเชย ตอบปญหาวิชาการ “ปุจฉา-วิสัชนา ปญหาประวัติศาสตร 
ครั้งที่ 2” : นายปณณทัต จิตตกูล ม.6/1 และ นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5
 - แขงขันกลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : นายอิรฟาน มะลี ม.6/1, 
นายศรัณยกร อาจหาญ ม.6/5 และ นายณภัษ แตไพบูลย ม.5/1

àËÃÕÂÞ·Í§¤³Ôμ¹Ò¹ÒªÒμÔ
 ด.ช.ธนภัทร คลังนาค ม.3/1 เหรียญทอง และ ด.ช.พัสกร ญาณสิทธิวิวัฒน 
ป.5/1 เหรียญทองแดง จากการเปนตัวแทนประเทศไทย แขงขันคณิตศาสตร
นานาชาติ HONG KONG INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYM-
PIAD FINAL 2018 (HKIMO) ระหวางวันศุกรที่ 31 สิงหาคม ถึงวันจันทรที่ 3 
กันยายน 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

áªÁ»Šà·¤ÇÑ¹â´
 ด.ช.ธงรัก รัตนวิชา ป.1/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 รุน 7-8 ปชาย นํ้าหนัก 20 
กิโลกรัม และ ด.ช.ธงไท รัตนวิชา ป.3/2 ชนะเลิศ รุน 9-10 ปชาย นํ้าหนัก 24 
กิโลกรัม ประเภทตอสู รุน A ระดับมือใหมพิเศษ เทควันโด 2018 RSU FAIFAH by 
TMB เพื่อฝนเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 9 (ROAD TO THE SUN CIRCUIT#3 เมื่อ
วันเสารที่ 1 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต พรอมกันนี้ ด.ช.ธงรัก เหรียญ
ทองแดง และ ด.ช.ธงไท เหรียญทอง ประเภทตอสู C THAITAE OPEN 2018 IN-
TERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2561 
ณ MCC HALL เดอะมอลลงามวงศวาน

ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÃŒÍ§-àμŒ¹à¾Å§¨Õ¹
 การแขงขันรองและเตนประกอบเพลงจีน งานแขงขันภาษาจีน FRIENDSHIP 
CUP ครั้งที่ 10 จัดโดยเครือขายการศึกษานานาชาติไทยจีน (iGET) รวมกับสํานัก
ขาวซินหัว ประจําประเทศไทย และสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทยจีน เมื่อวัน
เสารที่ 1 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 
 - ประถมศึกษา รางวัลชมเชย : ด.ช.สิรภพ บุตร
เทพ ป.5/3, ด.ช.รณกฤต วิเศษโชค ป.5/3, ด.ช.สมา
วรรธน โปสูน ป.5/3, ด.ช.วินทกร ออนดี ป.5/3, 
ด.ช.กิตติคุณ สิทธิหาโคตร ป.5/3, ด.ช.ยุทธพงศ 
เดชะคุปต ป.6/2, ด.ช.วชิรวิชญ สินธพพันธุ ป.6/2, 
ด.ช.ธนาคาร พาสุขสกุล ป.6/2, ด.ช.ภัคพล วารี
เกษม ป.6/2, ด.ช.ธันยทัพพ กิตติเจริญวิวัฒน ป.6/2 
และ ด.ช.ชัยรักษ แกวมุงคุณ ป.6/2
 - มัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.ภาสกร 
ธาดาประทีป ม.3/4, ด.ช.ปณิธาน เกริกอาชาชัย     
ม.3/4, ด.ช.กันตพัฒน ชูพรรคพานิช ม.3/4, ด.ช.ภาณุสรณ หงสกุล ม.3/4, ด.ช. 
ธนพล เล็กเลิศสุนทร ม.3/4, ด.ช.ภัฏ ดารานันทน ม.3/4, ด.ช.ธนธัส ทัศนะเจริญกิจ 
ม.3/4 และ ด.ช.ธีรทัศน ชัยปญญา ม.3/4

2 àËÃÕÂÞ·Í§ ÅÕÅÒÈ¡ÕÌÒáË‹§ªÒμÔ
 ด.ช.อาแฟนด่ีย แวอุเซ็ง ม.2/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 แขงขันกีฬาลีลาศระดับ
นานาชาติ ประเภท Standard รุน TDSA Junior I Open ชิงถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และ WDSF World Open The 9TH “King’s 
Cup” Thailand Open 2018, WDSF World Open and WDSF Youth Open 
(Standard & Latin) ระหวางวันเสารที่ 1 ถึงวันอาทิตยที่ 2 กันยายน 2561 ณ 
อินดอรสเตเดียม หัวหมาก และ ชนะเลิศ 2 เหรียญทอง ประเภท JUNIOR TEN 
DANCE และ ประเภท STANDARD CLASS D แขงขันลีลาศ กีฬาแหงชาติ 
ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส” ระหวางวันอาทิตยที่ 18 ถึงวันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน 
2561 จัดโดยการกีฬาแหงประเทศไทยและจังหวัดเชียงราย ณ จังหวัดเชียงราย
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พีรศักดิ์ปณณทัต

ศรัณยกร
อิรฟาน ณภัษ

ธนภัทร
พัสกร

ธงไท
ธงรัก

อาแฟนดี่ย

รอง-เตนเพลงจีน



ªÁàªÂμÍº»˜ÞËÒÇÔªÒ¡ÒÃ
 นายธัชธน  จุลพลัง ม.6/1 และ นายพีรศักด์ิ กลับเกตุ ม.6/5 รางวัลชมเชย การ
แขงขันตอบปญหาดานวิชาการ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย คณะ
บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมกับ สมาคมผูสอบบัญชีภาษีอากรแหงประเทศไทย และ
สมาคมสํานักงานบัญชีคุณภาพ เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ª¹ÐàÅÔÈ»ÃÐ¡Ç´ÇÒ´ÀÒ¾¹Ñ¡ºØÞ´ÍÁÔ¹Ô¡
 คุณพอเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว ผูจัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลโครงการประกวด
วาดภาพศิลปะ จัดโดยกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ หัวขอ “นักบุญดอมินิกผูเปนแบบอยาง
ของเยาวชน” ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ :  ด.ช.กันตพงศ ศรีวงศทอง 
ป.4/2, ด.ช.ธัญชนน เสนาดี ป.5/2 และด.ช.ธนชัย พุทธานุภาพ ป.6/2 เมื่อวันจันทรที่ 
17 กันยายน 2561 

¤³ÔμÍÑ¹´Ñº 2 ¢Í§»ÃÐà·È
 การแขงขันวัดความรูความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร บริษัท Top Test Center 
จํากัด เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ผลการแขงขัน 
 - ด.ช.สรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ ป.3/1 สอบไดคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 ของ
ประเทศ ไดรับถวยรางวัล, เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
 - ด.ช.สิริณัฏฐ ขําสุข ป.5/1 สอบไดคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาค
กรุงเทพมหานคร ไดรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท

ÍÑ¹ÍÑº 1 »ÃÐ¡Ç´ÊÔè§»ÃÐ´ÔÉ°
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สงนักเรียนประกวดส่ิงประดิษฐคนรุนใหม ขับ
เคลื่อนไทยสูยุค 4.0 Digital Thailand BIG BANG 2018 ระหวางวันพุธที่ 19 ถึงวัน
อาทิตยที่ 23 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร 1 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 - ไดรับเหรียญรางวัลลําดับท่ี 1 โครงงาน CaOS ระบบปฏิบัติการอัตโนมัติเพ่ือควบคุมผู
ขับขี่รถที่มึนเมาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล : ด.ช.อธิพัฒน กําแหงเดชพล ม.3/3, ด.ช.อิงควัต 
ดารายน ม.3/3, ด.ช.เอเดน จันทรจา ม.3/3 และ ด.ช.จิราวัฒน เตชัษณาวุธ ม.3/3
 - ไดรับโลรางวัลชนะเลิศ โครงงาน Factor Sensors and Automatics Controller 
(FaSac : ชุดควบคุมปจจัยสําหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส) : นายศิริวัจน ตรังคานุ
วัฒน ม.5/1, นายชนภัทร วิเศษโชค ม.6/3 และ นายณัฐศวัส สุภาพธีรนนท  ม.6/3
 - ไดรับเหรียญรางวัลลําดับท่ี 4 โครงงาน Smart Choice for help : นายวชิรวิชญ 
วิทยาโรจนวงศ ม.6/3 และ นายคมชาญ อริยวรรณวิทย ม.6/3
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ÍÑ§¡ÄÉÍÑ¹´Ñº 3 ¢Í§»ÃÐà·È
 การแขงขันวัดความรูความสามารถทางวิชาการภาษาอังกฤษ บริษัท Top Test 
Center จํากัด เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ผลการแขงขัน
 - ด.ช.ชนนพัฒน ไพฑูรยโยธิน ป.6/2 สอบไดคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 ของ
ประเทศ ไดรับถวยรางวัล, เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,500 บาท
 - ด.ช.ผูกลา จีระวัฒนา ป.6/5 สอบไดคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาค
กรุงเทพมหานคร ไดรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท

μÍº»˜ÞËÒÍÒà«ÕÂ¹ã¹ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงนักเรียนเขารวม
แขงขันตอบปญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน” ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ผลการแขงขัน
 - วันเสารที่ 22 กันยายน 2561 : ด.ช.กฤตเมธ ชางเผือก ม.3/2 ไดลําดับที่ 12 
และ ด.ช.ชญานนท  วารีเกษม ม.3/2 ไดลําดับท่ี 20 จาก 324 คน 
 - วันอาทิตยที่ 23 กันยายน 2561 : นายปณณทัต จิตตกูล ม.6/1 ไดลําดับที่ 25 
และ นายพีรศักดิ์  กลับเกตุ ม.6/5 ไดลําดับท่ี 30 จาก 398 คน

àËÃÕÂÞ·Í§á´§à·¤ÇÑ¹â´
 ด.ช.ณัฏฐดนัย  อักกะวิเนต ป.5/4 ไดเหรียญทองแดง ประเภทตอสู ยุวชนชาย 
11-12 ป รุน C นํ้าหนัก 33-37 กิโลกรัม แขงขันเทควันโด BANGKOK OPEN 
INTERNATIONAL TAEKWONDO 2018 เมื่อวันเสารที่ 22 กันยายน 2561 ณ 
ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด

à¢ŒÒÃÍºμÍº»˜ÞËÒàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà§Ô¹
 นายพีรศักดิ์  กลับเกตุ ม.6/5 ผานการคัดเลือก 12 คนภาคกลาง เขาสูรอบชิง
แชมปประเทศไทย จากการแขงขันตอบปญหาเศรษฐกิจการเงิน กับ ธนาคารแหง
ประเทศไทย ประจําป 2561 ในโครงการ BOT CHALLENGE & EXPERIENCE 2018 

¤ÇŒÒáªÁ»Š¨Ñ¡ÃÂÒ¹
 ด.ช.วัชนันทน นนตรี ป.1/2 แขงขันจักรยาน Balance Bike 
: Strider Racing @ Central World 2018 # 2 ไดรับถวยและ
เหรียญรางวัลอันดับ 2 รุน Open Class 2-6 ป และ อันดับ 
4 รุน 6 ป เมื่อวันเสารที่ 29 กันยายน 2561 ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด และไดรับถวย เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 
Balance Bike : Strider Racing @ Fashion Island 2018 เมื่อ
วันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾ªÃÂÍ´Á§¡Ø®
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สงนักเรียนแขงขันภาษา
อังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ระหวางวันเสารที่ 29 ถึงวันอาทิตยที่ 
30 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ไดคะแนนผานเกณฑ 
: ด.ช.รุจ รังษีวงศ  ป.6/6, ด.ช.กวีรภัทร ไชยไธสง ม.3/1 และ นาย 
กระสินธุ ดิษฐอราม ม.6/3
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ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃâÍÅÔÁ»¡ÇÔªÒ¡ÒÃ
 ด.ช.กานต จิวัธยากูล  ม.3/1 ผานการอบรมหลักสูตรโอลิมปกวิชาการ คาย 
1 สอวน. วิชาเคมี ระหวางวันจันทรที่ 1 ถึงวันเสารที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร และผานคัดเลือกเขา
อบรมคาย 2 สอวน. (1 ใน 75 คน) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ตอไป

áªÁ»Š Stack Fast ¤ÃÑé§·Õè 4
 การแขงขันกีฬาสแต็ค Stack Fast ครั้งท่ี 4 ประจําป 2018 จัดโดยสมาคม
กีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) เมื่อวันเสารที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมช้ัน 4 
ณ ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร บางแค 
 - ด.ช.วิริทธ์ิพล จุฬเกตุ ป.6/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมสูงสุด 
ประเภทมือใหม
 - ด.ช.ภัฏ ดารานันทน ม.3/4 ชนะเลิศ คะแนน
รวมสูงสุด ประเภทมือเกา
 - ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ ม.3/3 รองชนะ
เลิศอันดับ 1 คะแนนรวมสูงสุด ประเภทมือเกา

àËÃÕÂÞ·Í§Ç‹ÒÂ¹éÓ 
 ผลการแขงขันวายนํ้า นาคประสิทธ์ิแชมปเปยน
ชิพ ครั้งที่ 12 ชิงถวยนายกสมาคมกีฬาวายน้ําแหง
ประเทศไทย ระหวางวันเสารที่ 6 ถึงวันอาทิตยที่ 7 
ตุลาคม 2561 ณ สระวายน้ําโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม   
 - ด.ช.วีรภัทร ภิรมย ป.6/6 ไดรับ 7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
 - ด.ช.มนัสวิน แกนไทย ม.2/6 ไดรับ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 
เหรียญทองแดง พรอมถวยรางวัลนักกีฬายอดเย่ียม รุนอายุ 13 ป อันดับที่ 7
 - ด.ช.กุลภัทร แกนไทย ม.3/5 ไดรับ 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 
เหรียญทองแดง
 - ด.ช.ศรัณยู  ทาคายามะ ม.3/4 ไดรับ 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 
พรอมเกียรติบัตรอันดับ 4 “ARENA THAILAND SHORT COURSE SWIM-
MING CHAMPIONSHIPS 2018” ระหวางวันอาทิตยที่ 21 ถึงวันอังคารท่ี 
23 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃ¤³ÔμÈÒÊμÃâÍÅÔÁ»¡
 ด.ช.ธนภัทร คลังนาค ม.3/1 ผานการอบรมหลักสูตรโอลิมปกวิชาการ 
คาย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) 
และ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
ระหวางวันจันทรที่ 8 ถึงวันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 ณ ศูนยโรงเรียน
โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈà·¤ÇÑ¹â´
 ด.ช.ริซวาน เช็คซ ป.2/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทตอสู รุน C ยุวชน 7-8 ปชาย นํ้าหนัก 
23-26 กิโลกรัม แขงขันเทควันโด “CU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018” เมื่อวันอาทิตยที่ 
21 ตุลาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีกทั้งเขารวมแขงขันแกโจทยปญหาสไตลญี่ปุนรายการ 
one2one Thailand Top Talent 2018 
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ª¹ÐàÅÔÈ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃÃØ‹¹àÂÒÇ
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สง ด.ช.ชญานนท วารีเกษม ม.3/2 และ 
ด.ช.กฤตเมธ ชางเผือก ม.3/2 แขงขันแกปญหากระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรางวัลชนะเลิศ โลเกียรติยศ พรอมทุนการศึกษา 
10,000 บาท ไดเขาคายเวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาวแหงชาติ ครั้งที่ 14  จัดโดย 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทย โดยมาสเตอรวทัญู ศรีทอง เปนครูที่ปรึกษา ระหวาง
วันพฤหัสบดีที่ 25 ถึงวันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) พรอมเขาเฝาทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรวมฟงปาฐกถาพิเศษ ในการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 44 เมื่อวันจันทรที่ 
29 ตุลาคม 2561 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

»ÃÐ¡Ç´â¤Ã§§Ò¹ Jinpao Automatic Contest 2018
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สงนักเรียนประกวดโครงงาน 
Jinpao Automatic Contest 2018 เมื่อวันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน 
2561 จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผลการแขงขันมีดังนี้
 - Popular vote และเขารอบชิงชนะเลิศ 8 ทีมสุดทาย (เปนทีม
นักเรียนมัธยมเพียง 1 ทีม ที่เขารอบพรอมนักศึกษาปริญญาตรีและ
ปริญญาโท) โครงงาน Factor Sensors and Automatics Control-
ler (FaSac : ชุดควบคุมปจจัยสําหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส) 
: ด.ช.อธิพัฒน กําแหงเดชพล ม.3/3, นายศิริวัจน ตรังคานุวัฒน     
ม.5/1, นายชนภัทร วิเศษโชค ม.6/3 และ นายณัฐศวัส สุภาพธีรนนท 
ม.6/3
 - วุฒิบัตรเขารวมกิจกรรม โครงงาน Smart Choice for help :  

นายวชิรวิชญ วิทยาโรจนวงศ ม.6/3, นายคมชาญ อริยวรรณวิทย ม.6/3 และ ด.ช.วงศธร 
คงตุก ม.3/3
 - วุฒิบัตรเขารวมกิจกรรม โครงงาน CaOS ระบบปฏิบัติการอัตโนมัติเพื่อควบคุมผูขับขี่
รถที่มึนเมาจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ไดแก : ด.ช.เอเดน จันทรจา ม.3/3, ด.ช.ธวัชชัย  อุน
ลอย ม.3/3, ด.ช.ธีธัช เจริญงามพิศ ม.3/3, ด.ช.จิราวัฒน เตชัษณาวุธ ม.3/3 และ ด.ช.   
ภูรินท เลิศประสิทธิวงศ ม.3/6

¤³Ôμà¾ªÃÂÍ´Á§¡Ø®
 ผลการแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 20 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัล
ชมเชย พรอมทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท ไดแก ด.ช.ธนภัทร คลังนาค ม.3/1, ด.ช.กวีรภัทร 
ไชยไธสง ม.3/1, ด.ช.จักริน นวกิจวัฒนา ม.3/1 และ นายพลภัทร จงวัฒนศิริ ม.6/1
 - เขารอบเจียระไนเพชร : นายชิติพัทธ บุณยมานนท ม.6/1 และ นายวรวัตร เพิ่มพงศา
เจริญ ม.6/1

ÊÑ§¤ÁàÊÃÔÁ»˜ÞÞÒ
 ผลการทดสอบความรูวิชาสังคมศึกษา คร้ังที่ 22 ปการศึกษา 2561 ของบริษัท เสริม
ปญญา จํากัด คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร : ด.ช.ศุภชัย  ศรีวรรณ
วิทย ม.2/1, ด.ช.กฤตเมธ ชางเผือก ม.3/2, นายภาคิน อัศวสัมฤทธิ์ ม.4/1 และ นาย   
พีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5
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กฤตเมธ
ชญานนท

กฤตเมธ

โครงงาน Jinpao

กวีรภัทรธนภัทร จักริน

ศุภชัย

ชิติพัทธ
วรวัตร

พลภัทร

พีรศักดิ์ภาคิน
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