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หนึ่งเดียว



”

ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน

 ขณะที่บราเดอร ์ก�าลัง น่ังเ ขียนสารอยู ่ น้ี  บรรดาลูกๆ ของ 

ผู้ปกครองก็ก�าลังคร�่าเคร่งกับการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แน่นอนคุณ

พ่อคุณแม่ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกๆของเราจะสอบผ่านกันได้ทุก

รายวิชา  บราเดอร์มั่นใจว่าถ้าลูกๆ เราได้เอาจริงเอาจังกับการเรียนใน

ช่วง 4 เดือนท่ีผ่านมา รวมกับการกวดขันของคุณพ่อคุณแม่ที่จะดูแล

เรื่องการอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างด ี อย่างไรก็ดีบราเดอร์เองได้

ติดตามจากทางฝ่ายวิชาการและห้องวัดผล ได้ทราบว่าลูกๆ ของท่าน 

ผู้ปกครองส่วนหนึ่ง ขาดการเอาใจใส่และติดตามในเร่ืองงานท่ีได้รับมอบ

หมายจากคุณครู  ไม่ว่าจะเป็นงานเด่ียวหรอืงานกลุม่ เป็นเหตใุห้คณุครตู้อง

คอยติดตามให้นักเรียนเหล่านั้น มีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะงานทุกชิ้น

จะส่งผลต่อคะแนนเกบ็ของนักเรียนโดยตรง จึงต้องขอฝากท่านผูป้กครอง

ได้ช่วยดูแลอีกแรงหนึ่งในเทอมที่ 2 ต่อไปด้วย

 ภาคเรียนที่ 1 ได้ผ่านพ้นไป หลังจากที่ตรากตร�าอ่านหนังสือเตรียม

สอบ ทางฝ่ายวิชาการได้จัดค่ายต่างๆ เพื่อให้ลูกๆ ของเราได้ใช้เวลาว่าง

หลังสอบให้เป็นประโยชน์ เป็นการเปิดโลกทัศน์ ฝึกฝนปฏิบัติกิจกรรมใน

สาระวชิาการท่ีนักเรียนถนัด ซ่ึงในโรงเรียนของเรามข้ีอจ�ากดัเรือ่งสถาน

ท่ีและอุปกรณ์  ในค่ายบราเดอร์ได้เห็นนักเรียนของเรามีความสุข  

สนุกสนานกันเต็มที่ ร่วมกับรุ่นพี่รุ่นน้อง เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่ง

ปันช่วยเหลือกัน หากท่านผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะหรือสถานท่ีดีๆ ท่ีจะ

แนะน�าขอได้โปรดแจ้งกับทางวิชาการด้วยครับ เพื่อว่าครั้งหน้าจะได้จัดค่าย

ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

 ในช่วงน้ีทางโรงเรียนก�าลังด�าเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และในช่วงภาคเรียนที่ 2 ตามแผน

เราก็จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ขอท่านผู้

ปกครองได้โปรดเตรยีมตวัลูกของท่าน  ตดิตามข่าวสารการรบัสมัครได้จาก

เวปไซต์ของทางโรงเรยีน สอบถามจากลูกของท่านหรือตดิต่อสอบถามทาง

แผนกธุรการของโรงเรียนเราได้ตลอดเวลาท�าการครับ   ในวารสารหนึ่ง

เดียวเล่มท่ีท่านถอือยู่นีน้อกจากจะประมวลกจิกรรมต่างๆ ให้ท่านได้ทราบ

แล้ว ยังได้แสดงผลการศกึษาต่อของนกัเรยีนของเรา ปีการศกึษา 2560 

ที่ผ่านมา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งอาจจะเป็น

ข้อมูลให้ท่านผู้ปกครองได้เริ่มวางแผนส�าหรับบุตรหลานของเรา

 “ขอพระเป็นเจ้า แม่พระอัสสัมชัญ และนักบุญหลุยส์ มารี  อ�านวยพร

มายังท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน  ให้ประสบความสุข ความเจริญ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป”

 (ภราดาทักษบุตร   ไกรประสิทธิ์)

ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
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	 หากมองย้อนไปสู่จุดเร่ิมต้นมาจนถึงในปัจจุบันโรงเรียน 

อัสสัมชัญสมุทรปราการของเราก็ก�าลังจะก้่าวเข้าสู่ปีที่	40	แล้ว	

ซึ่งวารสารหนึ่งเดียวที่ทุกคนก�าลังถืออ่านอยู่นั้น	ก็มีอายุไล่เลี่ย

กันมาติดๆเช่นเดียวกัน	

	 กว่า	39	ปีที่วารสารหนึ่งเดียวเดินทางผ่านเรื่องราวต่างๆ

มากมาย	ผ่านมือผ่านตา	 คุณครู	 นักเรียน	 และผู้ปกครองมา 

ตลอดทุกยุคทุกสมัย	และยังมุ่งหน้าที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปให้ดี

ย่ิงขึ้นเพ่ือจุดมุ่งหมายที่จะเป็นสื่อกลางที่ดีระหว่างบ้านและ

โรงเรียนรวมถึงเป็นแหล่งการเรียนรู้เล็กๆฉบับพกพาที่พร้อมจะ

มอบสาระความรู้	ความบันเทิง	ให่้กับผู้อ่านได้เสมอ	

	 ท้ังนี้พวกเราชาววารสารคงเดินทางมาถึงตรงน้ีไม่ได้หาก

ไม่ได้รับความร่วมมือท่ีดี	 จากผู้รักงานเขียนทุกคนท่ีส่งผลงาน

กันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	 และเรายังเปิดรับผลงานดีๆที่จะมาร่วม

สานต่อเจตนารมณ์ให้วารสารเล่มน้ียังคงเป็นครบไปด้วยสาระ

บันเทิงอันเป็นประโยชน์ต่อไป...

รักกันเสมอมา 
บรรณาธิการ

หนึ่งเดียว
ACSP JOURNAL

SHOOT TO GOAL

E-Sport สมควรเป็นกีฬาหรือไม่

กล้องตัวเล็ก IN BHUTAN

เส้นทางชีวิต..ลิขิตได้ด้วยตัวเอง

INTERVIEW..POP PONGKUL
INTERVIEW..GLISS

Once Upon A (SCOUT) TIME

อย่าให้ใคร..ว่าไทยไม่ออม
สัญลักษณ์การแยกประเภท..พลาสติก

ศาตร์พระราชา..อาชีพที่ยั่งยืน

28 ปี โครงการร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์มรดกโลก
เศรษฐกิจพอเพียง : การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ

วัดพระศรีอารย์..อุโบสถทองค�าร้อยล้าน

ราชวงศ์ศักดินาแรกของประเทศจีนคือราชวงศ์ใด

ACSP CARTOON CLUB

ศาตร์พระราชา..เพื่อบริหารจัดการน�้า

วัดสันป่ายางหลวง

ราชวงศ์ใดในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน
ที่มีดินแดนกว้างใหญ่ที่สุดที่มีดินแดนกว้างใหญ่ที่สุด

กบเลือกนาย

RACE WITH HEART

ปัจจุบันในอดีต

ENJOY YOUR CHILD

ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 24

เจ้าของ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมภายในโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ

2. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
3. เพื่อให้โอกาสครู นักเรียนและผู้ปกครองได้แสดงผลงานตนเองอันเป็นการสร้างสรรค์ 
 คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
4. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียน 
5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสนใจในการเรียนและอ่านมากขึ้น
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FIRST SEMESTER

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัด พิธีไหว้ครูประจำาปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตาม

บริเวณต่างๆ ของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมอาทิเช่น ผู้แทนนักเรียนทุกระดับชั้น นำาพาน ธูปเทียน พานดอกไม้ กรวยกระทงดอกไม้ กราบ

คุณครู การมอบเข็มตราคณะฯ ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 การมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ รวมไปถึงการมอบเข็่มให้กับประธานสภานักเรียน

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

Academic Awards Presentation 2017

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดพิธีมอบรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 Academic Awards 

Presentation ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทุกระดับชั้น ณ หอประชุมรัชตสมโภช โดยมี ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์  เป็นประธานใน

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
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FIRST SEMESTER

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดพิธีแสดง

ตนเป็นพุทธมามกะ และหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561 ณ Sport Center และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะครู นักเรียน ผู้

ปกครองและชุมชน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดบางด้วนนอก จ.สมุทรปราการ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

และหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561

 

พิธีทบทวนคำาปฏิญาณ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

	 เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2561	งานลูกเสือ	โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	จัดพิธีทบทวนคำาปฏิญาณและสวนสนาม	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ 

ลูกเสือแห่งชาติ	ปีการศึกษา	2561	ณ	Center	Court
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FIRST SEMESTER

 สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACSP Family Bowling 2018” ชิงถ้วยประธาน 
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17, 24 มิถุนายนและวันที่ 1, 8 กรกฎาคม 2561 ณ Blu-O Rhythm & Bowl Mega Bangna และ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งและมอบรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อสมทบ
กองทุนครูเกษียณ เป็นจำานวนเงิน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ACSP Family Bowling 2018

 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำานวยการ คณะครู นักเรียนระดับชั้น  ป.1-ม.6  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ผู้แทนชุมชนและผู้แทนแม่บ้านนักการ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีสดุดี นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต บริเวณหน้าอาคารหลุยส์ มารี 
จากนั้นเป็น พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า เป็นผู้
ประกอบพิธี ณ หอประชุมรัชตสมโภช

พิธีสดุดี นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต และ

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
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FIRST SEMESTER

 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตและจิตอาสา Unity Camp และ
ทัศนศึกษา โดยได้เดินทางไปไหว้พระ ณ วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี พร้อมทำา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำางาน
และการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี  

 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตและจิตอาสา Unity Camp และ
ทัศนศึกษา ณ วัดป่าสว่างบุญ จ.สระบุรี และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างนักเรียนและคร ูณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จ.สระบุรี และร่วมกันจัด กิจกรรมพี่เยือนน้อง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของการแบ่งปันให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดหาดสอง
แคว จ.สระบุรี

UNITY CAMP M.4 UNITY CAMP M.5
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FIRST SEMESTER

 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ คณะที่ปรึกษาผู้อำานวยการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและ
ครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้แทนชุมชน ร่วม พิธีอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ Sport Center 

พิธีอาเศียรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร 
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FIRST SEMESTER

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 และ ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ได้เป็นจิตอาสาในการทำาความสะอาดพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงเรียน 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 งานอภิิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระแม่มารีย์ได่้รับเกียรติสู่สวรรค์ฯ 

โดย คุณพ่่อสุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า เป็นผู้ประกอบพิธี ณ  หอประชุมรัชตสมโภช และบริเวณใต้อาคารมงฟอร์ต และเมื่อวันที่ 

10 สิงหาคม 2561 ผู้อำานวยการ คณะครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้แทนชุมชน และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม  

“วันแม่แห่งชาติ” ในช่วงเช้ามีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล

ที่ 9 และพิธีรำาลึกพระคุณแม่ ณ หอประชุมรัชตสมโภช และในช่วงบ่ายผู้ปกครองและครูร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ณ Sport Center  

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
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FIRST SEMESTER

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัด กิจกรรม ACSP มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

ที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและครู รวมไปถึงสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัด ประชุมใหญ่สามัญประจำาป ีภายในงานมีการรายงานผลการดำาเนิน

งานของสมาคมผูป้กครองและครูฯให้แก่สมาชิกทราบ พร้อมมอบเงินสนับสนุนกองทุนบำาเหน็จบำานาญครูเกษยีณ จำานวน 850,596.50 บาท และทำาการเลือกตัง้สมาคม

ผู้ปกครองและครูฯ ชุดใหม่ ณ หอประชุมรัชตสมโภช หลังจากนั้น ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชุมกับครูประจำาชั้น เนื่อง

ใน งานสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 2 

ACSP มินิมาราธอน ครั้งที่ 19ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
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FIRST SEMESTER

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561
ค่ายภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ณ ตะนาวศรี ศรีตไซต์ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ค่ายวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง 6 

ณ นิ่งภูแพรว รีสอร์ทชะอํา จ.เพชรบุรี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

ณ นาวีภิรมย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ค่าย ENGLISH PROGRAM
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 

ณ ลองบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ค่ายการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ณ ฮาโมนี้ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ค่ายศิลปะ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ มารีน รีสอร์ท สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ค่ายคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ เดอะกรีนนารี่ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ค่ายทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2561
ค่ายภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6

ณ เขาใหญ่แฟนตาซี รีสอร์ต จ.นครราชสีมา

ค่ายบูรณาการ สังคมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6

ณ นิทรรศการรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

ค่าย ENGLISH PROGRAM
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3

ณ กรุงเทพฯ

ค่ายบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ณ ฟาร์มตาเล็ก 

ค่ายบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ณ มูราห์ ฟาร์ม 

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561

ค่ายสังคมศึกษา : 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ณ บ้านมนตรารีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์

ค่ายภาษาต่างประเทศ :  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 5 

ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก
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ทำาไมถึงเลือกเล่นกีฬาฟุตบอล	

RS : พี่ที่เป็นญาติชวนมาเล่นครับ ตอนแรกก็เล่นแบบไม่ได้คิดอะไร จนถึงวัน

หนึ่งเขาก็เริ่มมาพาซ้อมแบบจริงจัง 

PS : ตอนเด็กผมป่วยบ่อยมากครับ มีอยู่ช่วงหนึ่งเข้าโรงพยาบาล 5 ครั้ง 

ต่อเดือน จนกลายเป็นว่าคุณแม่ให้ออกก�าลังกาย มาเล่นฟุตบอล พอได้เล่น

กีฬาก็ท�าให้สุขภาพดีขึ้นครับ

เล่นฟุตบอลตำาแหน่งไหนกันบ้าง

RS : กองกลางกับกองหน้าครับ

PS : กองหลังกับกองกลางครับ

สิ่งที่ยากในการเล่นฟุตบอลคืออะไร

RS : มันเป็นกีฬาที่ไม่ใช่แค่จะเล่นเพื่อให้ชนะฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น แต่มันเป็น

กฬีาท้าทายกบัขดีจ�ากดัหลายๆ อย่างและทีส่�าคญัคอืต้องเอาชนะใจตวัเองให้

ได้ด้วย

PS : ส�าหรับผมเป็นเรื่องการฝึกฝนครับ ผลลัพท์ของการแข่งอยู่ที่การ

ฝึกฝนเราเต็มที่แค่ไหน ถ้าเราฝึกฝนให้ดี เต็มที่กับการซ้อม ผลลัพธ์ในสนาม

ก็จะออกมาดีด้วย

มีเทคนิคการฝึกซ้อมอย่างไรบ้าง

RS : เปลี่ยนรูปแบบซ้อม ฝึกทั้งเป็นฝ่ายบุก และฝ่ายตั้งรับ รวมถึงฝึกการ

เข้าบอลแบบหนึ่งต่อหนึ่งครับ

PS : ต้องขยันฟังสิ่งที่โค้ชบอกครับ น�าข้อผิดพลาดมาปรับแล้วฝึกฝนให้ดี

ขึ้น

การแข่งขันครั้งไหนที่ยากที่สุด

RS : นัด FA CUP ที่เจอกับอัสสัมชัญธนบุรีครับ 

ทำาไมถึงเป็นอัสสัมชัญธนบุรี

PS : เขาเล่นเก่งครับ เข้าบอลเร็ว มีทักษะที่ดี 

แล้วมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเวลาเจอคู่ต่อสู่ที่เก่งๆ	

RS : เราต้องกระตุ้นตัวเองครับ มีสมาธิกับเกม และพยายามเข้าบอลให้เร็ว

ขึ้นครับ

นักฟุตบอลต่างชาติที่ชื่นชอบ

RS : สตีเวน เจอร์ราร์ด ครับ 

แสดงว่าเชียร์ลิเวอร์พูล

RS&PS : ใช่ครับ (หัวเราะ) 

แล้วทำาไมถึงเป็นสตีเว่น	เจอร์ราร์ด

RS :  มีความเป็นผู้น�าที่ดีครับ ส่งบอลได้ดี แล้วก็มี Assist ได้ดีครับ

ของอุ้มละชอบนักฟุตบอลคนไหน

PS : ฌาราร์ ปิเก ครับ ชอบในความเฉียบขาดของเขาครับ 

แล้วถ้าเป็นนักฟุตบอลไทยล่ะ	ชอบใครเป็นพิเศษ

RS : พี่มุ้ย ธีรศิลป์ แดงดาครับ ชอบในทักษะของเขา เป็นนักฟุตบอลที่ยิง

คม และก็จ่ายบอลได้ดีด้วยครับ

PS : พี่เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ พี่เขาเป็นคนที่ขยันเล่นบอลครับ ตัวเล็กแต่

ก็คล่องแคล่ว และสามารถกระตุ้นตัวเองในสนามได้ตลอดเวลา

คิดว่าเราต้องทำายังไงบ้างท่ีจะสามารถไปยืนในจุดเดียวกับพี่มุ้ย

และพี่เจได้

RS : ต้องฝึกฝนให้มากขึ้นครับ ตั้งเป้าหมายแล้วก็ไปให้ถึง สู้กับขีดจ�ากัด

ของตัวเอง

PS : เหมอืนกนัเรือ่งต้องสู้กบัขดีจ�ากดัของตวัเองครบั และกพ็ยายามพฒันา

ตัวเองให้เก่งอยู่เสมอ เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาครับ

พดูถึงเร่ืองท่ีได้การเป็นตวัแทนประเทศไทยไปแข่งขันจนได้รางวลั

จากรายการ	 TOURNOI	 INTERNATIOA	 DE	 FOOTBALL	 DE	

DIRINON	ที่ประเทศฝรั่งเศส

RS&PS : ตอนแรกก็มีการคัดตัวนักฟุตบอลไทยพื่อไปแข่งและก็ฝึกซ้อมกับ

นกัฟตุบอลต่างประเทศ แล้วพอซ้อมไปเขากม็าถามว่าเราอยากไปแข่งทีเ่มอืง

นอกไหม เรากบ็อกว่าไป ทมีเราเลยกลายเป็นตัวแทนจากประเทศไทย รวมถงึ

เป็นตัวแทนของเอเชียด้วย ซึ่งเราแข่งขัน 2 ทัวนาเม้นต์ ทัวนาเม้นต์แรกเรา

ได้ที่ 16 ส่วนอีกทัวนาเม้นต์นึงเราได้รางวัลชนะเลิศ

รู้สึกอย่างไรบ้างกับรางวัลที่ได้มา	

RS&PS : ตื่นเต้นครับ ตอนแรกเราประเมินว่าเขาน่าจะเก่งกว่าเราเยอะ แต่

กไ็ม่ใช่ว่าเราจะสู้ไม่ได้ เลยพยายามทีจ่ะท�าให้เตม็ที ่และกร็ูสึ้กภูมใิจกบัผลลพัธ์

ที่ได้ครับ

ความใฝ่ฝันสูงสุดในการเป็นนักฟุตบอล

RS&PS : ฝันอยากไปให้ได้ถึงพรีเมียร์ลีคอังกฤษครับ

เคยมองตวัเองไว้ไหมว่าถ้าไม่ได้เป็นนักฟตุบอลอยากเป็นอะไรแทน

RS : กลับมาเป็นครูสอนพละที่โรงเรียนครับ

PS : วิศวกร ครับ

ประทับใจอะไรในกีฬาฟุตบอล	

RS : ชอบที่ได้ออกก�าลังกายครับ มากกว่าที่จะนั่งเรียนเฉยๆ ครับ

PS :  ชอบความรู้สึกที่ได้ชนะครับ มันเป็นความภูมิใจ และก็เป็นเกียรติยศให้

กับตัวเองด้วยครับ

SHOOT 
TO GOAL

ด.ช.รชตะ	ศรีบุญญาการ	ป.6	(ปริ้น)

ด.ช.ภวินท์	ทรัพย์สมบัติ	ป.6	(อุ้ม)

 ฟุตบอลเป็นกีฬาที่เป็นความฝันของใคร

หลายๆ คน แต่จะมสัีกกีค่นทีไ่ด้สู่ฝันในเส้นทาง

ลกูหนงั และถอืเป็นเรือ่งราวทีด่ขีองวารสารใน

ฉบบันีท้ีไ้ด้มโีอกาสพดูคุยกบัสองนกัเตะเยาวชน

คนเก่งจากอัสสัมชัญสมุทรปราการที่เพิ่งไป

คว้ารางวลัมาจากต่างแดน เรามาฟังเรือ่งราว

ของทั้ง เจ้าปริ้น และ เจ้าอุ้ม ว่าเส้นทางสาย

ลูกหนังของพวกเขาเป็นอย่างไร
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 เรารู้จัก “จ๊ืด” จากการที่ได้เห็นเขาถือ

กล่องใส่รถทามิย่า ที่ดูจะใหญ่เกือบๆเท่าตัวของ 

เขาเดนิไปเดนิมาตอนช่วงเรยีนภาคฤดรู้อนทีม่กีาร

เรยีนชมรม MINI 4WD อย่างจรงิจงั วนัทีเ่รานดั

สัมภาษณ์กเ็ช่นกนั เดก็ชายตวัโตเดนิมาพร้อมกบั

กล่องรถใบใหญ่ ทีด่แูล้วเห็นถงึความเป็นมอือาชีพ

เกินอายุ จื๊ดนั่งลงพร้อมกับถามว่า จะให้หยิบรถ

ออกมาถ่ายรปูเลยหรอืเปล่า ตอนนัน้เลยบอกให้ใจ

เย็นๆ มานั่งคุยกันสบายๆก่อน เรื่องถ่ายรูปรูปไว้

ว่ากันทีหลัง เราเปิดประเด็นแรกด้วยเร่ือง

ง่ายๆ	จากจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการรถ

เล็กสี่ล้อของเด็กชายวัย	10	ขวบ	ว่าทุกอย่าง

มันเร่ิมต้นมาจากตรงไหน จืด๊ตอบเราในทนัทว่ีา 

ทุกอย่างเริ่มขึ้นเมื่อปีก่อนที่ โรงเรียนมีการเปิด

สอนชมรม	MINI	4WD	และเขาเองก็มีโอกาส

ได้สมัครเขาชมรมและน้ันเป็นการพบกันคร้ัง

แรกระหว่างเขากับรถทามิย่า

  เรายิงค�าถามต่อไปว่าจากการพบกันครั้ง

แรก แล้วอะไรท่ีทำาให้ตัดสินใจเลือกท่ีจะสนใจ

กับรถส่ีล้อคันเล็กๆคันน ี้ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่

สามารถไปต่อกับอะไรก็ตามเพียงการเจอกันแค่

ครั้งเดียว เด็กชายวัย	10	ขวบบอกกับเราว่า	

เขามองว่ามันจะเป็นงานอดิเรกท่ีดี	 ซึ่งเราก็

เช่ือว่ามันมีส่ิงเล็กๆท่ีมักจะเป็นชุดเช่ือมท่ีดี

ระหว่างเดก็ผูช้ายกับเคร่ืองยนต์ของรถเสมอ  

 ที่นี้มันจะมีจุดผ่านจุดหนึ่งที่ข้ามระหว่างค�า

ว่า งานอดิเรก	กับ	ความจริงจัง เราเลยอยาก

รู้ว่าอะไรที่จะท�าให้เด็กคนนี้ข้ามค�าว่างานอดิเรก 

แล้วพาตัวไปสู่สนามแข่งขัน ซึ่งด้วยวัยแล้ว

เหตุผลในการกระท�าของจื๊ดไม่ได้ยุ่งยากและซับ

ซ้อน เขาเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์การลอง

แข่งขนัโดยใส่มอเตอร์ทีห้่ามใช้ลงสนาม แต่กไ็ด้ค�า

แนะน�าดีๆจากรุ่นพี่ในสนาม ที่พาเขาไปเปลี่ยนและ

ให้ค�าแนะน�าที่ดีและถูกต้อง รวมถึงในหลายๆ

คร้ังท่ีแข่งขัน	 เขาก็ได้รับคำาแนะนำาและความ

ช่วยเหลอืดีๆ จากรุ่นพีท่ี่มากประสบการณ์จาก

หลายๆสนามแข่ง	 น้ันคือส่ิงท่ีย่ิงย้ำให้จ๊ืด

ประทับใจในสังคมของรถส่ีล้อคันเล็กมากข้ึน

อีก	

 ผ่านจากจดุเริม่ต้นและความประทบัใจ เราก็

มาว่ากันต่อในเรื่องของการแข่งขัน เด็กชาย

ยอมรับถึงความตื่นเต้นน้ันเกิดข้ึนแทบจะทุก

ครั้งในทุกๆการปล่อยรถลงบนราง	และที่ตื่น

เต้นไปย่ิงกว่าคือการลุ้นว่ารถท่ีปรับแต่งมา

ด้วยความทุ่มเทน้ันจะสามารถวิ่งอยู่ในสนาม

ได้อย่างสมบูรณ์หรือเปล่า เพราะจื๊ดย้ำกับเรา

ถึ งความยาก ในการแข ่ งขั นที่ แ ท ้ จริ งคื อ 

“สนาม”	  

RACE WITH HEART
 หากพูดถึง รถทามิย่า หรือ รถประเภท MINI 4WD แล้วละก็ แฟนๆยุค 90 หลายๆคนอาจก�าลังย้อนอดีตถึงวัยเยาว์ที่เคยเอารถ

คันโปรดมาวิง่แข่งกับเพือ่นอย่างสนุกสนาน หรือหลายคนอาจคิดว่ามันคงเป็นแค่ต�านานท่ีจะเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ท่ีจริงแล้ว ยังมีเดก็ๆ

ยุคใหม่ท่ียังรักและสนใจในเสน่ห์ของส่ีล้อคันเล็ก จนอาจพฒันาเป็นแรงผลักดนัในการแข่งขันสู่ความส�าเร็จในอนาคต วันน้ีกองสอดแนม

ชมรมวารสารของเรา มานั่งพูดคุยกับ “จื๊ด” เด็กชายอัครชัย อรุณรุ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้มีใจรักในรถ MINI 4WD ขนาดมีดีกรี

รางวัลชนะเลิศจากสนามแข่งขันระดับประเทศเลยทีเดียว

 การปรบัแต่งให้เข้ากบัสนามทีม่คีวามหลายหลาก เพราะหน่ึง

สนาม	ไม่ได้มีอุปสรรคแค่อย่างเดียว	ในทุกๆโค้ง	ในทุกๆเส้น

ทางน้ัน	 มีปัญหามากมายท่ีเจ้าของรถต้องทำาการบ้านอย่าง

หนักและแก้ไขกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน	และส่ิงท่ีสร้างความ

กดดนัไม่แพ้กันคือเร่ืองของคู่แข่ง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงคู่แข่งท่ี

เป็นชาวต่างชาติ	 เพราะด้วยความชำานาญและประสบการณ์

ท่ีมากกว่าน้ัน	 ย่ิงเป็นส่ิงท่ีทวีคูณความยากและเพื่มความ 

ตื่นเต้นในสนามแข่งขันได้เป็นอย่างมาก

 มาว่ากันต่อถึงเรื่องที่ เด็กชายเจ้าเน้ือวัย	 10	 ขวบคนน้ี	

เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันรายการ	 TMAC	

TAMIYA	MINI	4WD	ASIA	CHALLEGE พร้อมตัว๋ไป-กลับและ

ที่พักประเทศญีปุ่่น ซึ่งเจ้าตัวตอบค�าถามนี้ไปพร้อมกับรอยยิ้ม ว่า

เป็นทั้งความตื่นเต้นและภาคภูมิใจอย่างมาก ย่ิงเทียบกันในรุ่นท่ี

แข่งขันแล้ว	 จ๊ืดน้ันเด็กท่ีสุดในรุ่น	 แต่สามารถคว้ารางวัล 

ชนะเลิศมาได้	 และท่ีย่ิงใหญ่ไปกว่าน้ันคือเขาสามารถมอบ

รางวัลช้ินน้ีให้เป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณแม่ของ

เขา	 ในวันเดียวกันได้อีกด้วย ซึ่งจื๊ดได้เล่าให้ฟังถึง การท่ีมี

ครอบครัวเป็นหน่ึงในแรงผลัดกันสำาคัญ	ทุกวนัน้ีบ้านของเขา

ก็เปิดกิจการเกี่ยวกับสนามแข่งขันและอุปกรณ์รถทามิย่า	ซึ่ง

น้ันทำาให้ทุกคนในบ้านต่างรักและให้ความสำาคัญกับเจ้ารถเล็ก

ส่ีล้อ	 และพร้อมจะส่งเสริมส่ิงท่ีลูกชายรักอย่างเต็มท่ี เรายัง

ถามต่อในเรื่องของอนาคตและความฝันที่หวังในชีวิต จื๊ดตอบเรา

ในตอนแรกว่า	ในตอนแรกเขาก็อยากเป็นเหมือนเดก็คนอืน่ๆ	ใน

ยุคน้ีท่ีสนใจอยากจะเป็นเกมเมอร์	 อยากจะเป็นดีเจ	 แต่พอได้

มาอยู่เส้นทางของทามิย่าแล้ว	 เขาก็มองอนาคตของตัวเอง

เปลี่ยนไป	จื๊ดบอกว่าเขาเริ่มสนใจในเรื่องวิศวกรรมยานยนต ์

 มาถึงตรงนี้ เราก็ได้รู้เรื่องราวมากมายของเด็กชายที่มีรถ 

ส่ีล้อคันเล็กเป็นเพื่อนคู่ใจ เราเลยอยากรู้ว่าทุกวันนี้ในสายตาของ

จื๊ดแล้ว รถทามิย่า	คืออะไรสำาหรับเขา แน่นอนว่าเขาไม่ได้เข้าใจ

ค�าถามเลยในทีเดียว ด้วยเรื่องของช่วงวัย แต่สุดท้ายสายตาที ่

มุ่งมั่นพร้อมท่าทีขึงขัง และคำาตอบท่ีทำาให้เราอดอมย้ิมไม่ได้ก็

ออกมาจากปากของเด็กชายวัย	10	ขวบคนนี ้“ทามิย่า	คือสิ่ง

ที่ทำาให้เรามีแรงบันดาลใจในการสู้ต่อไปครับ” 

 ประโยคธรรมดา ท่ีกลับดูย่ิงใหญ่เม่ือออกมาจากปาก

ของเดก็คนหน่ึงท่ีมีท้ังความรักและความฝันให้กับส่ิงท่ีช่ืนชอบ 

เรารู้ว่าค�าว่า สู้ น้ันดมีูพลังอย่างประหลาด และน่ันก็ท�าให้เรา

เช่ือม่ันเหลือเกินว่า เดก็ชายคนน้ีจะสามารถวิง่ฝ่าอปุสรรคและ

ปัญหาต่างๆในชีวิต ได้อย่างรวดเร็วและม่ังคงเหมือนดั่งรถ

สี่ล้อคันเล็กที่เขารักได้อย่างแน่นอน..
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 ชีวิตของคนในปัจจุบันนี้ช่างแตกต่างกับวิถีชีวิตในอดีตเสียเหลือ

เกนิ ต่างเสยีจนกระทัง่ ไม่เหลือเค้าเดิมทีจ่ะบอกว่าทีแ่ห่งนีเ้คยมอีดตีทีง่ดงาม

เพียงใด วิถีชีวิตในปัจจุบันเต็มไปด้วย	ความเร่งรีบ	สับสน	ร้อนรนและ

วุน่วาย	ผูค้นมากหน้าหลายตา	ต่างแก่งแย่งหาสมบัตท่ีิเขาเหล่าน้ันคิด

ว่าสูงค่าและจำาเป็น	 หากแต่ในความเป็นจริงแล้วสมบัติเหล่าน้ัน	 ต่าง

เป็นเพียง	เปลือกห่อหุ้มภายนอกแต่สมบัติที่ล่ำค่าที่สุดในชีวิตกำาลังถูก

มองว่าไร้ค่า	เพียงเพราะ	ค่านิยม

 ส่ิงของมากมายถูกทอดทิ้งเมื่อเวลาผ่านไป เช่นเดียวกันกับ

ปัจจุบันน้ีท่ีคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์กำาลังเส่ือมโทรมและถูก 

บ่อนทำาลาย จากการประเมินคุณค่า ด้วยราคาตามกระแสค่านิยมของโลก 

ช่ือเสียง เกยีรตยิศ อ�านาจ และเงนิตรา ทีถ่กูมองว่าเป็นสมบตัทิีแ่สนประเสรฐิ 

ต่างเป็นที่หมายปองของมนุษย์ทุกชนช้ัน พวกเขาต่างพยายามท�าทุกอย่าง

เพื่อที่จะได้ ครอบครอง โดยไม่สนใจแม้กระทั่งคุณธรรม ที่เป็นแก่นของชีวิต 

และเป็นส่ิงที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์เดรัจฉาน อย่างไรก็ตามผู้คนมากมาย

ต่างก็คิดว่าน้ำเช่ียวไม่ควรน�าเรือไปขวาง จึงท�าให้ความละโมบโลภมากของ

มนุษย์ใจสัตว์เหล่านั้น แผ่ขยายเป็นวงกว้างจนยากที่จะก�าจัด แต่ความหวัง

ยังคงหลงเหลืออยู่	 หวังท่ีว่าจะมีใครสักคน	 ท่ีมีอิทธิพลทางจิตใจมาก

พอท่ีจะเป็นต้นแบบแห่งความด	ีหวงัท่ีจะมีผูน้ำาท่ีกล้าหาญต่อสู้กับปีศาจ

ร้ายในใจของมนุษย์	หวงัท่ีจะมีพลังวเิศษท่ีทำาลายค่านิยมท่ีต่ำทราม	และ

หวังท่ีจะมีปาฏิหาริย์ๆ	 ท่ีมนุษย์จะรู้จักสำานึกผิดชอบช่ัวดีภายในจิตใจ	

และหยุดความตะกละ	เหน็แก่ตวั	กลับไปดำาเนินชีวติโดยยึดคุณธรรม	ท่ี

บรรพบุรุษ	 เฝ้าส่ังสมสร้างเสริมและปลูกฝังกันมาอย่างยาวนานเพื่อ

ปัจจุบัน ใน อดีต 
โดย....อินทรวัจน	ธารไพฑูรย์	ศิษย์เก่า	รุ่นที่	24 จะได้เป็นมนุษย์ที่เหมาะสมและคู่ควร	หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว ความหวังเหล่านี้เป็นเพียงแค่ภาพจินตนาการที่ยากจะเกิดขึ้นจริง เป็นเพียงภาพวาด

ฝันลวงโลก เพราะสนิมที่เกาะกินจิตใจของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน มากมายเกินกว่าจะก�าจัดให้หมดได้อีกแล้ว เว้นเสียแต่ว่าจะเริ่มตั้งแต่นาทีนี้ โดยไม่มีข้อแม้และไม่

ย่อท้อ

 จิตใจของมนุษย์แรกเริ่มดุจผ้าแพรพื้นขาว ที่ขึ้นอยู่กับช่างย้อม ช่างตัด และช่างเย็บ ที่จะเติมสี ตัด หรือเดินฝีเข็มอย่างไร ให้ผ้าผืน

หนึ่งออกมาเป็นชุดที่งดงาม ช่างย้อม ช่างตัด และช่างเย็บ คงไม่ใช่คนอื่นไกล คงเป็นผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบผืนผ้าขาวนั้น ข้าพเจ้าเชื่อและมั่นใจ

ว่ามีคนหลายคนมองโลกในมุมเดยีวกับข้าพเจ้า และมีจินตนาการอยากให้โลกกลับไปในยุคท่ีศลีธรรมเฟ่ืองฟ ูหากแต่น่ันเป็นเพยีงอดตี ปัจจุบันและ

อนาคตเป็นสิ่งที่สร้างได้ ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจกัน เพาะกล้าดีรุ่นใหม่ลงทดแทน อย่าให้ผู้ดีต้องเดินตรอกอีกต่อไป 
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	 กิจกรรมของงานชุมนุม	Norjam	2018	ครั้งนี้ในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปของ

แต่ละค่ายย่อยซ่ึงในงานชุมนุมคร้ังนีม้หีลายกจิกรรมมากมาย	มอีะไรให้ท�าหลายอย่างเช่น Circus	
Circus	,Craft	Warehouse	,Bounce	&	Rebound	,Break	Out	&	Out	n	About	,BP	Ad-

venture	และยังมีพวกยิงปืน	ยิงจานร่อน	ขับรถ	ATV	และอื่น	ๆ 	อีกมากมายให้ท�าในวันที่	14	ส.ค.	

2561 ลูกเสือไทยได้ขึ้นแสดง การเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เช่น มวยไทย การร�าของแต่ละภาค 
เป็นต้น ซึ่งชาวต่างชาตินั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ชาวต่างชาติถึงกับตามมาขอถ่ายรูป
กนัเลยทเีดียว ตามธรรมเนยีมของงานชุมนุมลูกเสอืก็จะมกีารแลกเปลีย่นเคร่ืองหมายและผ้า
ผูกคอของแต่ละประเทศ 

	 การชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ผมได้รับประสบการณ์หลายๆ	อย่างมาก	ผมได้ทั้งประสบการณ์ที่ท�าให้ผมได้รู้จักเพ่ือนชาวต่างชาติมากขึ้นได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง	ๆ 	

ของหลา	ๆ 	ประเทศ	เรียนรู้การแต่งกายของลูกเสอืต่างประเทศมากข้ึน	ได้ไปเปิดโลกกว้างหาประสบการณ์ต่างแดนมากข้ึนจน	ผมรู้สกึว่าวนัเวลาน้ันมันผ่านไปอย่างรวดเร็ว	

ความประทับใจของผมที่มีต่องานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้มีมาก สิ่งที่ได้รับจากงานชุมนุมครั้งนี้คือผมได้เจอเพื่อนใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆ มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหา
ได้จากที่ไหนอีก ในวันสุดท้ายระหว่างนั่งรถออกจากค่าย พวกผมได้หันไปดูข้างหลังสิ่งที่พวกผมเห็นคือ กลุ่มลูกเสือที่ผมและเพื่อนๆ สนิทกันมาก ได้วิ่งตามรถบัสออก
จากค่ายมา ผมเห็นแล้วผมรู้สึกตื้นตันใจมากและผมจะไม่ลืมประสบการณ์ครั้งนี้อย่างแน่นอน 

	 สุดท้ายนี้	ผมขอขอบคุณบราเดอร์	มาสเตอร์ทองบัน	มาสเตอร์ภูมิชนะ	มาสเตอร์สาโรจน์	มาสเตอร์ชานนท์	รวมไปถึงมิสมาสเตอร์ทุกท่าน	และ

รุ่นพี่	ที่คอยสั่งสอนและให้การสนับสนุนผมให้มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ในครั้งนี้

NORJAM 
INTERNATIONAL 
JAMBOREE 2018
AT ENGLAND 

ONCE UPON
A (SCOUT) TIME

 
โดย นายคณิต  เขียววิลาศ ม.4/3

 งานชุมนุมลูกเสือโลกน้ันจะมีการจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี ในปี 2018  
งานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ Norjam Interna-
tional Jamboree  2018  เมื่ิอวันที่ 11-19  สิงหาคม 2018 ซึ่งมีลูก

เสอืจากทกุมมุโลกเข้าร่วมงานชุมนมุลูกเสอืคร้ังน้ี	หนึง่ในน้ันคือลูกเสอื

ไทยน่ันเอง	ลูกเสอืไทยที่ไปเข้าร่วมงานชมุนมุคร้ังน้ีมจี�านวน	36	คน	โดย

จะตัง้ค่ายที	่Norfolk	showground	ซ่ึงเป็นค่ายท่ีอยู่ไม่ไกลจากตวัเมือง	

Norwich

	 กจิกรรมแรกของพวกเราตอนที่ไปถงึประเทศองักฤษแล้วคือ	การ

ไปทัศนศึกษา	 ท่ีเกาะ	Brownsea	 เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบพูล	

ซ่ึงต้ังอยู่นอกเขตเมืองพูล	 ซ่ึงเกาะๆนี้เป็นสถานท่ีท่ีส�าคัญของการ 

ลูกเสือเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่	เป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือแห่งแรก

ของโลก	BP	ได้น�าลูกเสือจ�านวน	20	คนมาเข้าค่ายที่นี่	ผมได้ ไปเห็นหิน
ก้อนหนึ่งเป็นหินที่มีขนาดใหญ่มากชื่อของหินก้อนนี้มีชื่อว่า  Scouts 
Stone และผมยังได้ไปยืนอยูต่รงท่ี ท่ี BP และเด็กอกี 20 คนมาต้ังค่าย
อีกด้วย นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยลืม	 หลังจากนั้นพวกเราก็
กลับไปข้ึนเรือเพ่ือท่ีจะกลับไปท่ีเมืองพูลและเดินทางเข้าพักที่ลอนดอน

และวันรุ่งข้ึนพวกเราก็เดินทางต่อเข้าไปในตัวเมืองนอริช	 เพ่ือชมเมือง

และเดินทางไปยังงานชุมนุมลูกเสือ

	 	พอเดินทางถึงงานชุมนุมแล้ว	พวกเราก็รีบสร้างค่ายของพวก

เราขึ้นเพ่ือให้ทันเวลา	 พิธีเปิดของงานชุมนุมลูกเสือคร้ังน้ีและไปรับผ้า

ผูกคอประจ�าค่ายย่อย	 ในงานชุมนุมคร้ังนี้จะแบ่งค่ายย่อยเป็นยุค 

ต่างๆ	 7	ยุคคือ	ยุค	 40s	 50s	 60s	 70s	 80s	 90s	 และยุค	 00s	ซึ่ง

ประเทศไทยน้ันเป็นสมาชิกของยุค	 70s	 แต่ละค่ายย่อยมีสีและ

เคร่ืองหมายผ้าผกูคอแตกต่างกนัออกไปตามยุคนัน้ๆ	ระหว่างทางเดิน
ไปยังเวทีกลาง ผมได้เห็นลูกเสือต่างประเทศที่มาเข้าร่วมงานชุมนุมลูก
เสือคร้ังนี้มากมาย ผมรู้สึกต่ืนเต้นมาก พิธีเปิดผมบอกได้เลยว่ามัน
อลังการมากมีท้ังแสง สี เสียง และในทุก ๆ คืนของงานชุมนุมจะมี
คอนเสิร์ตเล่นตลอด แน่นอนผมและเพื่อนๆ  ไม่พลาดครับ 
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สมควรเป็นกฬีาหรอืไม่
E-SPORT

 “E-Sport” หรือที่ย่อมาจาก “Electronic Sport” ซึ่งถ้าเรียก

ง่ายๆมันก็คือการแข่งขันกีฬาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอาให้ง่ายกว่านั้นก็

คือ การแข่งเกม ซึ่งมีการจัดทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์หลายๆรายการระดับ

ประเทศจนถึงกระทั่งระดับโลก ซึ่งปัจจบุันในประเทศไทยของเรามกีารถกเถียง

กันมากมายว่า “E-Sport สมควรจะเป็นกีฬาหรือไม่” 
 ซึง่ผมขอเกริน่ก่อนว่า ณ ปัจจุบนัมีคนมากมายเข้าใจผิดในความหมาย

ของ E-Sport เช่น ผู้ ใหญ่บางคนเข้าใจว่านักกีฬา E-Sport ก็คือ เด็กกลุ่ม

หนึ่งท่ีหลงรักในเกมโดยท่ีไม่สนใจที่จะแบ่งเวลา และ ไม่ได้มองเห็นเป้าหมาย

ข้างหน้าว่าจะก้าวหน้าได้หรือไม่ และคนกลุ่มที่แต่งต้ังตัวเองเป็นนักกีฬา E-

Sport คือกลุ่มคนท่ีไม่มีระเบียบวินัยต่อการเล่นเกม เหมือนกับคนหลงอะไร

สักอย่างแล้วก็เล่นไปวันๆมีให้แข่งก็แข่งแค่นั้น 

 ก่อนอื่นผมจะขอพูดถึงนักกีฬา E-Sport จริงๆก่อน คนที่จะเป็น

นักกีฬาประเภทนี้ได้ต้องมกีารฝึกซ้อม เตรียมตัว วางแผน และ มเีป้าหมายใน

การแข่งขันเหมือนกับนักกีฬามืออาชีพในกีฬาอื่น ๆ  ซึ่งการฝึกซ้อมนั้นก็ต้อง

ใช้ทัง้ก�าลงัใจและก�าลงักาย ไม่ใช่แค่ว่าเดก็ตดิเกมทกุคนจะสามารถก้าวขึน้มา

เป็นนักกีฬาในสายการแข่งขันนี้ได้ ชีวิตของเขาต้องมีระเบียบวินัยทั้งต่อตัว

เองและต่ออาชีพรวมถึงการแข่งขัน เพราะสิ่งที่ท�าให้นักกีฬา E-Sport ต่าง

จากเดก็ทีเ่ล่นเกมส์ทัว่ไปๆ คอืการทีพ่วกเขาตัง้ใจทีจ่ะพัฒนาตัวเองในเป็นเลศิ

ในด้านที่เขารักและสนใจ จนสามารถก้าวไปถึงจุดที่สามารถน�ามาประกอบ

อาชีพ และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าไม่ว่าเป็นเรื่องของเงินรางวัล ชื่อเสียง 

หรือแม้แต่ความภาคภูมิใจ ไม่ใช่แค่คนที่จะเล่นเกมไปวันๆอย่างที่ ใครหลายๆ

คิดเอาไว้   

 ซึง่ในผมในฐานะนกักีฬา E-Sport คนหนึง่ขอบอกว่า E-Sport สมควร

เป็นกีฬาและได้รับการยอมรับจากสังคมเพราะว่า ทุกอย่างของกีฬานี้มี

แบบแผนมีกฎเกณฑ์ทีช่ดัเจน มีการจดัการแข่งขนัทีย่ิง่ใหญ่ มีกฎเกณฑ์ทีเ่ข้ม

งวดกับผู้ที่คิดจะเล่นไม่ซื่อในการแข่งขัน และ การที่จะได้รับการยอมรับก็ต้อง

พิสูจน์ตัวเองให้ทางผู้ ใหญ่เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไป

	 “ปัจจุบันนักกีฬาทุกคนท่ีได้ไปแข่งในนามตัวแทนประเทศไทย	 และ

ท�าให้โลกรบัรูว่้าทีมชาติไทย	ก็เป็นหนึง่ในประเทศชัน้น�าในการแข่งขัน	E-Sport	

และได้รบัการยอมรบัอย่างเป็นทางการเหมือนกีฬาอืน่	ๆ นัน้กถ็อืเป็นความภาค

ภูมิใจของพวกเขา	 แต่นอกเหนือจากสิ่งน้ันแล้วการที่พวกเขาจะได้รับการ

ยอมรับจากผู ้ ใหญ่ ในประเทศ	 เพ่ือที่จะได้มีการสนับสนุนในการแข่งขัน	 

E-Sport	 ให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการนั้น	 ก็เป็นอีกสิ่งที่นักกีฬาทุกคนคาด

หวังไว้เช่นเดียวกัน”
By..vStc @ Dreamseller
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 "ลูก" เป็นรางวัลชีวิตที่มีค่าส�าหรับพ่อแม ่ แต่การเป็นพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องง่าย พ่อแม่หลายคนรู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากความ

กดดันที่เกิดขึ้นจากการดูแลลูก พ่อแม่ส่วนมากไม่ได้เตรียมตัวต่อสิ่งเหล่านี้มาก่อน ในขณะที่พ่อแม่ปรารถนาที่จะเลี้ยงดูลูกให้มีความสุข เติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่ดี มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต ท�าให้บ่อยครั้งพ่อแม่รู้สึกว่าตนเองหมดหนทางในการดูแลลูกและเกิดความกดดัน จนต้องใช้วิธี

ที่รุนแรงในการจัดการลูก

 ปัญหาการเรยีนของเดก็เกดิจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นทีต่วัเดก็เอง และสภาพแวดล้อมการอบรมเล้ียงดทูัง้ทีบ้่านและ

ที่โรงเรียน ซึ่งหากเกิดจากหลายปัจจัยผสมผสานกันระหว่างเด็ก ครอบครัว และโรงเรียน จะยิ่งท�าให้ปัญหาการเรียนแย่ลง หรือเด็กๆ ที่เรียนเก่ง

อยู่แล้ว มีทางใดที่คุณพ่อคุณแม่ คุณครูจะสามารถส่งเสริมพวกเขาให้พัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ท�าคุณประโยชน์ต่อ

สังคม ก่อให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข

 โครงการ Enjoy Your Child  ได้ก่อตัวขึ้นมา เมื่อปีการศึกษา 2560 โดย กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

และ 2  ได้มาปรึกษากับผู้เขียน อยากท�ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาแนวทางการเลี้ยงลูกจิตวิทยาเชิงบวก แนวทางการ

ปรับพฤติกรรมทั้งเด็กและวัยรุ่น ทั่วไป และเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กสมาธิสั้น-ไฮเปอร์-หุนหันพลันแล่น  

เด็กออทิสติก เด็กแอสเพอร์เกอร์ เด็ก แอลดี(เด็กที่บกพร่องทางการอ่าน เขียนสะกดค�า คิดค�านวณ    

          ผู้เขียนจึงท�าโครงการน�าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ซึ่งเป็นนโยบายหลักของสมาคมฯ ในการสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองและนักเรียน โครงการ Enjoy Your Child  ได้รับการอนุมัติ และอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมผู้ปกครอง

และครูฯ ฝ่ายเครือข่ายผู้ปกครอง 

ENJOY YOUR CHILD
เลี้ยงลกูอย่างเข้าใจ ช่วยให้ลกูเรยีนรู้อย่างมคีวามสขุ

โดย....เทียนหอม 

 แนวทางการท�างานของ Enjoy Your Child จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครู โดยเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น 

จิตแพทย์  นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษ  นักกิจกรรมบ�าบัด  เพื่อให้ คุณครู  ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

จิตวิทยาการเลี้ยงลูกเชิงบวก  ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ อาทิเช่น  

 เด็กสมาธิสั้น-ไฮเปอร์-หุนหันพลันแล่น เด็กออทิสติก เด็กแอสเพอร์เกอร์ เด็กแอลดี (เด็กที่บกพร่องทางการอ่าน 

เขียนสะกดค�า คิดค�านวณ) หรือเด็กที่ประสบปัญหาด้านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีวิธีการสื่อสาร ส่งข่าวไปมาระหว่าง คุณครู ผู้ปกครอง 

และนักเรียน ด้วยความละมุลละม่อม สามารถสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือต่อกันด้วยดี โดยวางแผนไว้ว่า จะท�าโครงการเพื่อผู้ปกครองและ

เด็ก ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

การด�าเนนิงานที่ผ่านมา
   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครู หมอ พ่อแม่ ต้องรู้และท�าเพื่อเด็กที่มีความยากล�าบากในการเรียนรู้” วิทยากร อ.ยงยศ  โคตรภูธร นักกิจกรรมบ�าบัด   

 สถาบันไพดี้  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

   จัดอบรมเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจและ เสริมสร้างเขาให้มีความสุขในการเรียนรู้”  วิทยากร รศ. นพ. มนัท  สูงประสิทธิ์    อาจารย์ประจ�าภาควิชาจิตเวชศาสตร์  

 คณะแพทยศาสตร์ โรงพาบาลรามาธิบดี   วันที่ 30 มิถุนายน 2561

   จัดท�ามุมหนังสือด้านจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กพิเศษ และเด็กทั่วไป ไว้ที่ห้องสมุดโรงเรียน  

   ท�าไลน์กลุ่ม Enjoy Your Child  เพื่อแบ่งปันและปรึกษาข้อมูล เทคนิคการดูแลเด็กและวัยรุ่น

   ท�าเพจ ACSP Happy Family Club ในเฟสบุค แบ่งปันความรู้และเทคนิคการดูแลเด็กที่มีความจ�าเป็นต้องการพิเศษ และเด็กทั่วไป        

 “ครอบครัวอบอุ่นคือพื้นฐานของสังคมเข้มแข็ง เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มีความตระหนัก ที่จะ 

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สรรสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ คุณครู มีความเข้าใจ อารมณ์ ความ

รู้สึก รับรู้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กๆ ถึงเวลาแล้วที่บ้าน โรงเรียน ต้องสานสายสัมพันธ์กันให้แน่นแฟ้น ท�าให้โรงเรียนของเราเป็น 

สถานที่ส�าหรับให้ลูกๆ ของเราสามารถสร้างจินตนาการ แสวงหาความรู้ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา อย่างมีความสุข มา

ช่วยกันสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ กันเถอะค่ะ”
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 เป็นธรรมเนียมประจ�ำในทุกๆปีท่ีกองสอดแนมชมรมวำรสำรของเรำได้รบัภำรกิจส�ำคัญ

ในกำรสัมภำษณ์ พูดคุยกับพี่ๆศิลปินคนเก่งท่ีมีโชว์ฝีไม้ลำยมือในงำน ACSP SUMMER 
CONCERT  ซึ่งในฉบับนี้เรำมีโอกำสได้พุดคุยกับ วง Gliss ศิลปินป้ายแดงเจ้าของเพลงฮิต
อย่าง “ถอย” ที่ดังจนติดหูทุกคนๆ 

 
รวมพลคนรักดนตรี
 ถ้ำพูดถึงกำรรวมกันจริงๆต่ำงคนต่ำงมีที่มำครับ เคยรู้จัก เคยพูดคุย เคยพบกันและ สิ่งที่มีรวมกันคือใจรักดนตรี

และ มีความฝันในการท�าเพลงของตัวเอง พอถึงจุดที่ทุกอย่างพร้อม เราก็รวมตัวกันเป็น Gliss อย่างในวันนี้ครับ  

ท�ำไมถึงเป็นค�ำว่ำ Gilss
 ค�ำว่ำ Gilss จริงๆย่อมำจำกค�ำว่ำ Glissando มันหมายถึงไต่ล�าดับสูงต�่าของตัวโน้ตในการเล่นเปียโนครับ

แรงบันดำลใจของเพลงฮิตอย่ำง “ถอย” 
 ที่มำของเพลง “ถอย” จริงๆเนี่ย เรำแต่งไว้ตอนแรกแค่ท่อนฮุค ก็ท่อนที่ว่ำ “ช่วยถอยไปอยู่ตรงนั้น ตรงที่ไม่มีใคร

ให้กอด” เลยคิดว่ำจะสำมำรถเอำต่อยอดเป็นเพลงเต็มได้รเึปล่ำ เลยท�าการปรกึษากันและก็พฒันาตวัเพลงเร่ือยๆ จนกลาย

เป็นเพลง “ถอย” ที่ทุกคนรู้จักกันในวันนี้ครับ 

กระแสควำมนิยมที่ก�ำลังมำแรงในปัจจุบัน
 จรงิๆเรำคิดว่ำไม่ใช่วงท่ีก�ำลงัดัง แต่เป็นตัวเพลงท่ีเรำปล่อยออกไปต่ำงหำกท่ีก�ำลงัดัง ซึง่เรำถอืโอกำสให้ตัวเพลงได้

ท�ำงำนของตัวเองไปอย่ำงเต็มท่ี ส่วนวงเราก็พยายามท่ีปรับตัวและปรับปรุงเพลงต่างๆท่ีจะออกมาให้ดีข้ึนตามกระแสของ

เพลงที่ก�าลังดังอยู่ในตอนนี้ แต่ทุกอย่างมันก็จะสิ่งที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ 

อนำคตในเส้นทำงสำยดนตรี 
 สิ่งส�าคัญคือเราเป็นวงดนตรี การท�าเพลงท่ีดีออกมาสู่แฟนเพลงเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งวงของเรำก็ต้ังใจท่ีส่งเพลงดีๆ

ออกมำเรื่อยๆ เพื่อตอบแทนแฟนเพลงเก่ำๆ และเพิ่มแฟนเพลงใหม่ๆเข้ำมำเรื่อยๆครับ รวมถึงพัฒนำคุณภำพของวงและ

สิ่งที่ท�ำอยู่ตรงนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

ฝำกอะไรถึงน้องๆที่มีควำมฝัน
 ทุกคนมีควำมฝันครับ และเรำต้องไม่กลัวที่จะท�ำตำมควำมฝัน เลือกในหนทำงที่ดีที่สุด และไม่ลืมที่จะสร้ำงโอกำสให้

ตัวเอง อีกหนึ่งส่ิงที่ส�าคัญคืออยากให้น้องๆทุกคนมีความซื่อสัตย์และจริงจังกับความฝันของตัวเอง ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร ก็

ขอให้เรารักในสิ่งที่ท�า เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สุดท้ายความฝันก็วกกลับมาที่เราได้เสมอ และอย่าลืมที่จะรับผิดชอบต่อ

สังคมไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร ก็ขอให้รับผิดชอบในหน้าท่ีของตัวได้อย่างเต็มท่ีและเต็มความ

สามารถครับ
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 ความตื่นเต้นที่จะได้มาเล่นที่ ACSP

PP : ส่วนใหญ่เรำก็จะเล่นในระดับมหำวิทยำลัยขึ้นไป นำนๆที
จะได้มีโอกำสมำเล่นในเวทีโรงเรียนมัธยม พอเห็นว่ำเด็กๆมำ
รอดูกันเยอะ เรำก็รู้สึกตื่นเต้น และก็ท�ำกำรบ้ำนกับโชว์ที่เล่น
มำกข้ึน เพรำะอำจจะมีน้องๆบำงคนท่ีเกิดไม่ทันเพลงพ่ีบ้ำง 
เลยต้องหำเพลงที่มีเหมำะสม มำเล่นเพื่อที่จะให้เด็กๆได้สนุก
ไปกับโชว์ด้วยครับ

 เสน่ห์ของการเป็นนัก Entertain 

PP : สิ่งส�ำคัญคือเรำต้องมีควำมสุขกับโชว์ท่ีเรำเล่นและพอ
อยู่บนเวทีเรำจะเข้ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้ ไม่ว่ำจะเกิดปัญหำอะไร
ขึ้น เรำจะสำมำรถแก้ไขด้วยควำมสนุก ควำมตลก เพื่อให้โชว์
แต่ละโชว์น้ันลื่นไหลและคนดูก็จะได้รับก�ำไรเป็นรอยย้ิมและ
ควำมสนุกได้เสมอครับ

 ตัวตนที่แท้จริงของ “ป๊อป ปองกูล”

PP : คนเรำเมื่อโตขึ้น ชีวิตเรำจะมีหมวกหลำยใบ หมวกแต่ละ
ใบก็แทนหน้ำที่ แทนบริบท แทนสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตของ
เรำ ซึง่กำรแสดงออกมันก็แตกต่ำงกันไปตำมผู้คน ตำมบรบิท 
ตำมหน้ำท่ี เหมือนถ้ำเรำอยู่กับครอบครัวเรำก็เป็นแบบหน่ึง 
ตอนท�ำงำนตอนร้องเพลงก็เป็นแบบหนึ่ง พออยู่กับเพื่อนเรำ
ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่สุดท้ำยเรำก็ต้องพยำยำมควบคุมใน
กำรแสดงออกต่ำงๆน้ันอยู่ในลิมิตของมัน เพรำะด้วยสมัยน้ี
เป็นสมัยของโซเซยีล น้องๆเด็กๆในหลำยๆ วยัก็สำมำรถเข้ำไป
ดู เข้ำไปติดตำมเรื่องรำวต่ำงๆได้มำกข้ึน เพรำะแบบน้ันกำร 
กระท�ำหลำยๆอย่ำงก็ต้องพยำยำมกลัน่กรองสิง่ท่ีดีท่ีสดุ รวม
ถึงสอนให้เด็กๆรู้จักแยกแยะสื่อทีได้รับมำด้วยครับ

 เพลงที่ถือว่าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด

PP : เพลงแต่ละเพลงมันจะมีควำมคิด มีนิสัย มีตัวเรำเองอยู่
ในน้ัน ซึ่งมันข้ึนอยู่ในช่วงเวลำตอนน้ันควำมคิดของเรำเป็น
อย่ำงไร ตั้งแต่สมัยท�ำ Calories Blah Blah ซึ่งเป็นอัลบั้มชุด
แรก ท่ีเรำเป็นคนท�ำเพลงเองทุกอย่ำง แต่พอเวลำผ่ำนเหมือน
ลองมำเปรยีบเทียบกับช่วงเวลำน้ี เรำก็จะเข้ำใจว่ำพอควำมคิด
เปลีย่น งำนเพลงมันก็เปลีย่นแปลงไปตำมควำมคิดครบั ซึง่ค�ำ
ตอบของค�ำถำมจรงิก็คงต้องบอกว่ำ ทุกๆเพลงมีตัวของพีอ่ยู่
ในนั้นหมดครับ 

INTERVIEW
POP PONGKOOL

BY
กองสอดแนมชมรมวารสาร

 ภาพจ�าที่ประจ�าใจ

PP : คงเป็นภำพของวันแรกที่เปิดตัวเป็นวง Calories blah blah ตอนนั้น
เรำไม่ได้คำดหวงัว่ำเพลงจะดังไปถึงไหน แต่พอทุกอย่ำงมันได้รบักำรตอบรบั
ท่ีดีก็ย่ิงท�ำให้ภำพน้ันมันมีควำมหมำยมำกข้ึน จนมันไม่ใช่แค่ภำพจ�ำ แต่เป็น
ควำมทรงจ�ำท่ีดีและออกจะติดตลกบ้ำงด้วยซ�้ำ แต่สุดท้ำยเรำก็ผ่ำนมำได้
จนถึงวันนี้ครับ

 จุดสูงสุดในวงการเพลง

PP : พี่คิดว่ำคงไม่มีจุดสูงสุดที่แท้จริง เพรำะที่เรำท�ำได้คงเป็นกำรชื่นชมใน
ทุกๆเส้นทำงท่ีเรำได้เดินผ่ำนมำ เพรำะกว่ำท่ีตัวพี่จะมีวันน้ีได้ มันก็เหมือน
กำรเดินทำงท่ียำวนำน ผ่ำนถนน ผ่ำนเส้นท่ีไม่ได้โรยด้วยกลบีกุหลำบ แต่พอ
เรำสำมำรถแก้ไขมันได้ สำมำรถเดินข้ำมผ่ำนมันมำได้จนถึงทุกวันน้ี มันก็
เหมือนเป็นรำงวัลของเรำท่ีได้ช่ืนชมเส้นทำงท่ีผ่ำนมำได้อย่ำงเต็มท่ี ไม่ได้ว่ำ
จะขึ้นไปอยู่ในที่สูงอะไร แค่มีควำมสุขกบัทกุเรื่องรำวที่ผ่ำนมำ เท่ำนั้นกเ็พียง
พอ 

 แรงบันดาลใจและพลังในการขับเคลื่อนผลงาน

PP : เอำตรงๆเลยแรงขับเคลื่อนจริงๆในตอนแรก คือ เรื่องของเงิน มันเป็น
ธรรมดำท่ีเรำเล่นดนตรเีพ่ือหวังประกอบอำชีพ รวมถึงเข้ำมำประกวดเพรำะ
อยำกได้เงินรำงวลั แต่พอได้ท�ำเพลงจรงิๆ เรำก็ได้เริม่เหน็มุมมองใหม่ๆ ผ่ำน
เพลงท่ีเรำท�ำมำกมำยข้ึน เหมือนมีอยู่ครัง้หน่ึงท่ีคนโทรไปขอเพลง “คนท่ีไม่
เข้ำตำ” และบอกว่ำเพลงน้ีเป็นเพลงของชีวิตเขำ พอเรำได้ยินประโยคน้ัน 
มันย่ิงท�ำให้เรำเข้ำใจในควำมหมำยของสิ่งท่ีท�ำมำกข้ึน เปรียบเหมือนเรำท�ำ
อำหำรให้คนทำน ถ้ำเรำรู้ว่ำอะไรไม่ดี อะไรที่เสีย ที่บูด เรำก็จะไม่ใส่ไปให้เขำ
ทำน เพรำะอยำกให้เขำทำนแค่ของดีๆ  เหมือนกับกำรท�ำเพลงท่ีดีทีสดุท่ีเรำ
ท�ำได้

 ข้อความถึงเด็กรุ่นใหม่

PP : ทุกคนเกิดมำมีควำมฝันที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนเกิดมำพื่อเป็นฟัน
เฟืองที่ดีของสังคม ไม่ว่ำเรำจะเป็นใคร จะท�ำอำชีพอะไรก็ตำม มันไม่ได้จ�ำกัด
ควำมท่ีว่ำ อำชีพไหนคืออำชีพท่ีดีท่ีสดุ เพรำะทุกอำชีพล้วนต้องพึง่พำอำศยั
กัน ขอแค่ให้เรำรู้ตัวเองว่ำเรำท�ำอะไรแล้วได้ดีและเป็นสิ่งท่ีดี ต้ังใจท�ำสิ่งน้ัน 
เต็มที่กับมัน รับผิดชอบกับมัน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปข้ำงหน้ำ พวกพี่ก็จะ
เป็นก�ำลังใจให้อยู่เสมอครับ..  
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        ในภาวะที่อากาศของโลกร้อนขึ้นกว่าเดิมส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ และมนุษย์ ย่อมได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ พชืบางชนดิอาจสูญพนัธุเ์พราะอากาศ
ที่ร้อนและแห้งแล้ง ทั้งที่พืชชนิดนั้นอาจมีตัวยาที่จะใช้รักษามนุษย์เรา
จากโรคบางโรคได้ สัตว์ก็เช่นกันสัตว์บางชนิดอาจล้มตายสูญพันธุ์ลง
กระทบต่อห่วงโซ่อาหาร มนุษย์เรานั้นจะใช้ชีวิตประจ�าวันได้ยากขึ้น 
อากาศที่ร้อนท�าให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนพยายามที่จะติดเครื่องปรับ
อากาศเพ่ือท�าให้อากาศในห้องนั้นเย็นลง แต่หารู้ไม่ว่ายิ่งใช้พลังงาน
ไฟฟ้ามากขึ้นเท่าไร ก็จะท�าให้โลกร้อนมากยิ่งขึ้น

            ในภาวะโลกร้อนนั้นเราต้องหันหน้ามาช่วยกันลดการเผาไหม้ อันก่อ
ให้เกิดก๊าซ CO2 ลง ลดการใช้พลังงานลง และสิ่งที่จะช่วยได้อีกทางก็คือ การ
ปลูกต้นไม้ นอกจากให้ร่มเงา เป็นอาหารของคนและสัตว์ เป็นแหล่งต้นน�้า
ล�าธาร เป็นท่ีอยู่ของสัตว์ป่าแล้ว ยังช่วยลดอากาศที่ร้อนขึ้นได้อีกด้วย เรา
ควรหันมาดแูลต้นไม้อย่างจรงิจงั เริม่จากปลกูฝังตัง้แต่เดก็ๆให้เดก็รกัต้นไม้
ที่ปลูกอยู่ที่บ้านและโรงเรียน ให้เด็กๆได้ปลูกต้นไม้ให้ช่วยรดน�้าต้นไม้ ช่วย
ดแูลต้นไม้นัน้ให้เตบิโตขึน้ ฝึกให้เดก็ไม่เดด็ดอกไม้ ก่ิงไม้ ใบไม้ ให้มีใจรกัต้นไม้
ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ ต้นหญ้าหรือไม้ประดับต่างๆ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจ
คน ตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภมิูพลอดลุยเดช	
รชักาลที	่9	ทีพ่ระองค์ท่านทรงด�ารว่ิา การทีจ่ะดแูลรกัษาป่าไม้ให้ม่ันคงยัง่ยนื
อยู่ได้นั้น เราต้องปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน เมื่อเรามีใจรักต้นไม้แล้ว เราก็
สามารถทีจ่ะชว่ยรักษาปา่ไม้ไว้ได้ หากไม่มีใจรกัต้นไม้แล้ว การรกัษาปา่ไม้ให้
คงอยู่นั้นคงยาก
 

  โครงการร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์มรดกโลก	ตั้งขึ้นมาเป็นปีที่28		โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือให้เราทุกคนช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้

และสัตว์ป่า ป่าไม้ทุกแห่งในโลกถือเป็นมรดกของโลก เราควรรักษาไว้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เราช่วยกันคนละไม้คนละมือ จากจุด

เล็กๆที่เริ่มต้น ก็สามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นเกิดผลส�าเร็จความมาได้ ตลอดเวลา 28 ปีที่เราชาว ACSP ได้สละทรัพย์ สละเวลา สละความคิด

ช่วยกันท�าโครงการดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และน�านักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ ณ เขตรักษาสัตว์ป่าทั่วประเทศ	จน

เป็นผลท�าให้ได้รับโล่เกียรติยศ	“สาขาการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช”	 เมื่อวันที่	 2	ตุลาคม	2561	

ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นรางวัลตอบแทนน�้าใจเราชาวACSPทุกคน	

	 ในนามคณะกรรมการโครงการ	ขอขอบคุณท่านอธิการ	คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	ผู้ปกครอง	ศิษย์เก่า	และนักเรียน

ทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนให้โครงการ	ได้ท�ากิจกรรมต่อเนื่องกันมาถึง	28	ปี	ขอขอบคุณมา	ณ	ที่นี้ครับ

28 ปีโครงการร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์มรดกโลก

โดย..MJ
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 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด�ารัส เมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม 2517 ตอนหนึ่งว่า

 “การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน 

โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้จริงแล้ว จึงค่อย

สร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้น โดยล�าดับต่อไป... ”

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้เน้นและน�าไปปฏิบัติกันมากขึ้นในคราววิกฤตการณ์การเงินเอเชีย ปี 2540 ซึ่งเป็นหลักการที่เน้นการพึ่งพา

ตนเองอย่างพอเพียง และร่วมมือกันสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน โดยการรวมกลุ่มกัน ซึ่งจะประสบความส�าเร็จได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้

   1.รู้จักพอประมาณ คือความพอดีไม่เบียดเบียนผู้อื่น จะบริโภคหรือผลิตในระดับพอดี

   2.ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล พิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่างๆ

   3.ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น

 เงื่อนไขในด�าเนินกิจกรรมต่างๆมี 2 ประการคือ

  ความรู้ คือ ควรมีความรู้ตามหลักวิชาการ และน�ามาเชื่อมโยงเพื่อวางแผนไปสู่การปฏิบัติ

    คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้รับการเชิดชูสูงสุด จาก สหประชาชาติ (UN) โดย นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้

ทูลเกล้าฯถวายรางวัล The Human Development Lifetime Achievement Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวัน

ที่ 26 พฤษภาคม 2549 และสนับสนุนให้ประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิก 166 ประเทศ ยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

 หากผู้ใดได้น�าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิตแล้ว จะได้รับความสุข ความพอใจ ตามมา เช่น ถ้าอยู่ในชนบท หากมีที่ดิน

เพื่อท�าการเกษตร เราควรแบ่งที่ดิน เป็น 30 : 30 : 30 : 10 เพื่อจัดสรรที่ดินโดย 30 แรก ควรเป็นที่ปลูกข้าว เพื่อจะได้มีข้าวไว้กิน เหลือก็

จ�าหน่ายเป็นรายได้ 30 ที่สอง เป็นแหล่งน�้าเพื่อมีน�้าไว้เพื่อการเพาะปลูก และสามารถเลี้ยงปลาได้ด้วย 30 สุดท้ายควรเป็น พื้นที่ปลูกผัก และ

ผลไม้ ส่วน 10 สุดท้ายคือ เป็นที่พักอาศัย จะเห็นว่า ถ้าเราจัดสรรที่ดินได้ จะท�าให้มีรายได้ และมีอาหารกินตลอดทั้งปี

 หากอยู่ในชุมชนเมือง เราควรรู้จักอดออม ท�าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ครัวเรือนและของตนเอง เพื่อจะได้บริหารจัดการรายได้ ให้

เพยีงพอกับครวัเรือนและตนเอง หรอืเราสามารถน�าวตัถุดิบทีผ่ลิตได้ในครวัเรอืนมาผลิตสินค้าใช้เอง เพือ่การประหยดัหรือรวมกลุม่กันเพือ่จ�าหน่าย

ในชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้ 

หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อซื้อสินค้าได้ที่ ห้องอุปกรณ์การศึกษา อาคารศักดานุสรณ์

 
หรือทาง

เศรษฐกิจพอเพียง : การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
SUFFICIENCY ECONOMY

 กลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ได้จัดชมรมส่งเสรมิทางวชิาการ คอื ชมรมเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่ให้นักเรยีน

ได้เรียนรู้ และผลิตสินค้าใช้เองในครัวเรือนได้ ถือเป็นการประหยัดและรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชมรม และ หักรายได้ส่วน

หน่ึงสมทบกองทนุครเูกษียณ เป็นการตอบแทนพระคณุครอูาจารย์อกีทางหน่ึง สินค้าทีส่่งเสรมิให้นักเรยีนผลิตใช้เอง เช่น แชมพมูะกรูด แชมพู

อัญชัน เจลอาบน�้าขมิ้นชัน เจลอาบน�้าว่านหานจระเข้ สบู่ฟักข้าว สบู่ขมิ้นชัน สบู่ว่านหางจระเข้ โลชั่นขมิ้นชัน น�้ายาซักผ้า และสินค้าอื่นๆ ที่

สามารถผลิตได้เอง ซึ่งประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี

acebook : ACSP สมุนไพร 

โดย..MJ
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วัดพระศรีอารย์ 
อุโบสถทองค�าร้อยล้าน

โดย... พิทักษ์ภณ

 บริเวณวัดโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ใหญ่อยู่มากมาย มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การใช้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรม แต่เดิมสร้างสมัยปลาย

กรุงศรีอยุธยา เมื่อปี 2275 มีอายุประมาณ 280 ปี เดิมชื่อวัดสระอาน ไม่มีพระภิกษุมาอยู่จ�าพรรษา อุโบสถเดิมก่ออิฐปูนขนาด กว้าง 

4 เมตร ยาว 9 เมตร เป็นอุโบสถมหาอุดเข้าออกได้ทางเดียว มีสระน�้าโบราณอยู่คู่กับอุโบสถด้านทิศเหนือ มีน�้าขังตลอดทั้งปี ซึ่งเชื่อกัน

ว่าเป็นสระน�้าเก่าศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่ขุดค้นพบนั้นมีสภาพเก่าช�ารุดทรุดโทรมมาก ภายในอุโบสถมีพระประธานที่เก่าแก่ เป็นอิฐเผาถือปูน บริเวณ

รอบๆ อุโบสถเป็นป่ามีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่ จนปี 2475 เริ่มมีพระภิกษุเข้ามาพักจ�าพรรษาเรื่อยมา ในปี 2500 ได้เปลี่ยนชื่อจาก วัด

สระอาน มาเป็น วัดพระศรีอารย์ อุโบสถทองค�าร้อยล้าน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 37 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 โดย พระครูสิริพัฒนกิจ 

(หลวงพ่อขันธ์ กนฺตธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ เป็นผู้ริเริ่ม และได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2510 การก่อสร้าง อุโบสถครั้งนี้ เพื่อใช้เป็น สถานที่ประกอบพิธีกรรมของภิกษุสงฆ์ อีกทั้ง ยังเป็น การแสดงถึงมรดกของไทย ด้านศิลปกรรม และ

จิตรกรรม  อุโบสถท�าจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับด้วยลวดลายรูปปั้น เป็นฝีมือช่างพื้นบ้าน อุโบสถหลังใหม่นี้ไม่มีแบบส�าเร็จรูป เป็นการสร้างตาม

แบบที่หลวงพ่อขันธ์ต้องการ และที่ส�าคัญไม่มีการตอกเสาเข็ม เพราะในสมัยนั้น การก่อสร้างในต่างจังหวัด ยังไม่มีการตอกเสาเข็ม เพียงแต่

น�าหินมาถมและเทคานรองรับเพื่อสร้างตัวอุโบสถได้เลย ช่างผู้รับงานก่อสร้างเป็นคนบ้านพระศรีอารย์ ส่วนแรงงานเป็นการลงแรงของ

คนในชุมชน และใกล้เคียง การก่อสร้าง  ส่วนมากท�าในเวลาที่ว่างจากงานประจ�า กระทั่งในปี 2517 เกิดน�้าท่วมใหญ่ ท�าให้ชาวบ้านหวั่น

วิตกว่า อุโบสถที่อยู่ระหว่าง ก่อสร้างจะพังลงมา เพราะไม่มีเสาเข็ม แต่หลัง จากน�้าลดลงแล้ว ไม่ปรากฏความเสียหายใดๆ

 การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงระยะหนึ่ง เมื่อหลวงพ่อขันธ์มรณภาพ พระครูวิทิตพัฒนโสภณ (สง่า ฐานิสฺสโร) เจ้าอาวาส รูป

ปัจจุบันได้เป็นผู้สานต่องานทั้งหมด จึงได้ด�าเนินการเทคานรอบตัวอาคาร อีกครั้ง เพื่อความมั่นคง การก่อสร้างเป็นการตกแต่งเพื่อความ

สมบรูณ์มากกว่า ส่วนพระประธาน ในอโุบสถ เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยั ศลิปะพม่า สร้างด้วยหยกขาวท้ังองค์ โดยม ีหลวงพ่ออตุตมะ 

(พระราชสังวรอุดม) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี เป็นประธานในการอัญเชิญ มาประดิษฐานไว้ ณ อุโบสถร้อยล้านหลังนี้ นอกจากนี้

ยังมีพระพุทธรูปคู่วัด คือ พระศรีอารย์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่พิมพ์พระศรีอารย์ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ มีตาลปัตรอยู่ด้านหน้าองค์พระพุทธรูป จีวรจับกลีบ

คล้ายพระพุทธลักษณะสมัยคันธาระ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพกราบไหว้

 ภายในอุโบสถติดกระจก ลงรักปิดทองบานประตู หน้าต่าง แกะสลักเรื่อง พุทธประวัติ ฝาผนัง แต่งแต้มด้วย จิตรกรรม เรื่อง

พระมหาชนก พระเจ้า 5 พระองค ์ประชาชนที่มาชมอุโบสถทองค�าร้อยล้านแห่งนี้แล้ว ยังจะมีโอกาสได้กราบสักการะร่าง ของหลวงพ่อขันธ์ที่ ไม่เน่า

เปื่อยอยู่ในโลงแก้วอีกด้วย ความสวยงามของวัดแห่งนี้ อยู่ที่ตัวโบสถ์ ซึ่งเป็นพระอุโบสถตกแต่งด้วยงานปูนปั้นสีทองทั้งหลัง เหลืองอร่ามมองเห็นได้แต่

ไกล สวยงามด้วยศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นจิตรกรรมเรื่องพระมหาชนก ทศชาติพระเจ้าห้าพระองค์ ตัวอุโบสถทองค�าหลัง

นี้ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 37 ปี  ด้วยแรงศรัทธาจากชาวบ้านล้วนๆ โดยมีมูลค่าในการจัดสร้างรวมกว่า “ร้อยล้านบาท” ประกอบกับตัวโบสถ์สีทอง

ท�าให้ใครๆพากันเรียกขานโบสถ์แห่งนี้ว่า   

“อุโบสถทองค�าร้อยล้าน”
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 ปัจจุบันมีหินทรายจ�าหลักปรากฎให้เห็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

ต่อมาในสมัยหนึ่ง ได้มีพระเถระจากพม่า	 จำานวน	 3	 รูป	 คือ	 พระกัณฑโว	 

พระโสภโณ	พระอุตตโม ได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้ และได้

แสดงธรรมโปรดชาวบ้านในละแวกนี้ซึ่งนับถือเทวสถาน จนชาวบ้านเกิดความ

เลื่อมใสจึงพร้อมใจกันเปล่ียนเทวสถานให้เป็นวัดพระพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 1074 

มช่ืีอเรยีกในสมยันัน้ว่า “วดัขอมลำาโพง” ตามช่ือของชุมชนละแวกนัน้ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นชาวขอม วัดน้ีถือได้ว่าเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาวัดแรกของดินแดน

ลานนา เมื่อได้ตั้งวัดแล้ว ชาวบ้านได้อาราธนาพระกัณฑโวเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก 

และได้สร้างพระเจดย์ีโดยน�าเอาอฐิัธาตกุลางกระหม่อมของอคัรสาวก คอื พระโมค

คัลลานะกับพระสารีบุตรมาประดษิฐานไว้	ลุถึงสมัยท่ีพระนางจามเทว	ีได้มาส

ร้างเมืองหริภญุชัยและได้ครองเมืองเป็นกษตัรีองค์แรกของเมืองหริภญุชัย	

(จังหวัดลำาพูน)  

“วัดสันป่ายางหลวงตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวง ต�าบลในเมือง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน เป็นวัดเก่าแก่ แต่เดิมเป็นศาสนสถานของ

ศาสนาพราหมณ์”

วัดสันป่ายางหลวงโดย... พิทักษ์ภณ

 เมื่อประมาณ พ.ศ.1202 พระนางได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขอมล�าโพงขึ้นใหม่ทั้งหมดเรียกชื่อใหม่ว่า วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง 

ณ วัดแห่งนี้ พระนางได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตลอดอายุขัย เพราะเป็นสถานที่ที่สงบวิเวก ร่มเย็นด้วยต้นยางใหญ่น้อย เมื่อพระนางจามเทวี

เสดจ็สวรรคต	ก็ได้นำาพระศพฯ	มาถวายพระเพลิง	ณ	วดัแห่งน้ี ต่อมาได้มกีารเปลีย่นแปลงช่ือของวดันีใ้หม่ตามลกัษณะภูมิประเทศซึง่ประกอบ 

ด้วยต้นยางใหญ่ว่า “วัดสันป่ายางหลวง” จนถงึปัจจบุนั แต่ก่อนวดัสันป่า ยางหลวงมอีาณาเขตกว้างขวาง 	ในสมัยท่านครูบาปินตา	ธมัมปัญโญ		

เป็นเจ้าอาวาส	 ท่านได้ยกท่ีดินของวัดด้านทิศเหนือซึ่งในอดีตเป็นท่ีถวายพระเพลิงพระศพพระนางจามเทว	ี ให้เป็นท่ีตั้งของสำานักงาน

เทศบาลเมืองลำาพูน ดังนั้น ตั้งแต่สมัยของเจ้าอาวาสองค์ถัดมา คือ พระครูอภัยคุณวัฒน์	(พระครูบาคำาซาว	อุปโล)	ถึงปัจจุบัน	เสนาสนะ

ของวัดได้รับการบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระครูปัญญาธรรมวัฒน์		พธ.ม.กิตติมศักดิ์	(พระครูบาอินทร	ปัญญาวัฑฒโน) 
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 สวัสดีครับทุกคน	ผมกล้องตัวเล็ก คิดถึงจัง ไม่ได้เจอกันหลายปีเลยทีเดียว ขอย้อนความสักนิด กล้องตัวเล็กเคยแบ่ง

ปันประสบการณ์ ในวารสารหน่ึงเดยีวหลายฉบับ แล้วก็หายไปด้วยภารกิจ แต่วนัน้ีกลบัมาขอแบ่งบันประสบการณ์ดีๆ  ให้ทุกๆ

คนอีกครั้งนะครับ	คิดถึงจุง	จุ๊บๆ

	 วนันีก้ล้องตัวเลก็มีเรือ่งราว	และประสบการณ์ดีๆ 	มาแบ่งปันให้กบัทกุคน	ผมได้มีโอกาสการเดนิทางไปศกึษาและพฒันาภาษา

อังกฤษ ณ เมืองทิมพู (Thimphu) ประเทศภูฏาน (Bhutan) ถึงสองเดือน บอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก 

	 ตลอดสองเดือนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่นั่น	สนุกและได้พัฒนาจริงๆ	ทั้งเขียน	อ่านทุกวัน	คุณครูชาวภูฏานสนใจ	ใส่ใจ	ในการ

สอนมาก	ให้ค�าแนะน�า	และอธิบายการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี	สนุกและได้ความรู้	ที่นั่นใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และควบคู่

กับภาษาซองคา (Dzongkha) เป็นภาษาประจ�าชาติ ภาษาอังกฤษที่นั่นฟังง่าย ชัดเจน เหมาะแก่การเรียนร ู้	 เด็กๆตัวเล็กๆก่อน

เข้าโรงเรียนก็ยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร	และควบคู่กับภาษาท้องถิ่นได้	ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก	 ในเรื่องของการวางระบบการ

พัฒนาภาษาอังกฤษในการสื่อสาร	จากการพูดคุยและสอบถามกับคุณครูที่นั่นได้ข้อมูลว่า	รัชกาลที่	3	ของภูฏาน	พระองค์ทรงด�าริให้เริ่มใช้

ภาษาองักฤษภายในประเทศ	ซึง่ปัจจบุนัคือรชักาลที	่5	นัน่หมายถงึว่าการวางระบบการพัฒนาภาษาองักฤษของประเทศน้ี	ใช้เวลาเพียง	80-90	

ปี	เท่านั้นเป็นการพัฒนาที่เร็วมาก	และประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจมาก

 กล้องตัวเล็กไปต่างแดนทั้งที ก็ต้องน�าภาพมาฝากทุกคนนะครับ ที่นั่นธรรมชาติดี ภูเขามากมาย วิธีชีวิตเรียบง่าย 

และยังคงแต่งกายในชุดประจ�าชาติสวยงามกันเลยทีเดียว เป็นการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

กล้องตัวเล็ก
 In BHUTAN

STORY OF LIFE
01

 ภาพนี้เป็นภาพวิถีชีวิต ผู้คนในเมืองทิมพู หน้าร้านค้า ใกล้บริเวณ ป้อมจราจร (Main Traffic Point) 

ซึ่งเป็นร้านค้าอาคารไม้เก่า มีลวยลายสวยงาม จะขายขนม หมาก 

ของใช้เล็กๆน้อย บ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

46 47

ACSP   Camp/Trip



ภาพนี้เป็นภาพถ่ายกลางคืน โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพเก็บแสง (ใช้ shutter speed ต�่า) 

บริเวณนี้เป็นกลางใจเมืองทิมพู เรียกว่า Main Traffic Point จะเห็นได้ว่ามีป้อมจราจรอยู่ตรงกลางแยก 

ไม่มีไฟเขียวไฟแดงเหมือนบ้านเรา ต�ารวจจราจรจะให้สัญญาณการจราจรโดยมือโบก การโบกของต�ารวจ ท่าทางก็

สวยงามเป็นเอกลักษณ์ แปลกตามาก และน่าประทับใจ 

02
Main Traffic Point

ภาพนี้เป็นภาพพระพุทธรูปขนาดใหญ่มาก อยู่บนยอดเขาในเมืองทิมพู สถานที่นี่เรียกว่า บุดดา พอยท์ 

(Buddha Point , Buddha Dordenma statue) ผู้ที่มาเยือนทิมพู จะต้องเห็นพระพุทธรูปนี้ 

เป็นอันดับแรก จะตั้งเด่นเป็นสง่าสวยงามอยู่บนเขา ก่อนที่จะเข้าเมืองทิมพู ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิมพู ชาวทิมพู

มักจะมาสวดมนต์ และเที่ยวชม ดูวิวทิวทัศน์บนนี้ ถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่ ที่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

03
Buddha Point
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 ภาพนี้เป็นภาพ พิธีเปิดเทศกาลหน้ากากประจ�าปี (Thimphu Tshechu 2018)  

ที่จัดขึ้นทุกปีใน ทาชิโชซอง (Tashichoho Dzong)  ป้อมปราการที่เป็นสถานที่ท�างานของกษัตริย์ 

และเป็นสถานที่ท�างานของกระทรวงต่างๆ ซึ่งในพิธีเปิดนี้ ผู้คนมาดูการร�าและการแสดงพื้นเมือง

มากมาย งานนี้ถือเป็นการจัดเต็มเรื่องการแต่งตัวในชุดประจ�าชาติหลากสีสัน สวยงามมาก ผู้ชายจะ

เรียกว่า ชุดโก (Gho / Kho / Go) ส�าหรับผู้หญิงจะเรียกว่า ชุดคีร่า (Kira) ขอบอกเลยว่าราคา 

ชุดคีร่า ส�าหรับผู้หญิงแพงมากเลยทีเดียว บางชุดราคาเป็นแสนบาท

 ภาพระบ�าหน้ากาก ในเทศกาลระบ�าหน้ากาก ทิมพู เซชู (Thimphu Tshechu) ที่จัดขึ้นใน

ป้อมปราการ ทาชิโชซอง (Tashichoho Dzong) ถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ

ภูฏานเลยก็ว่าได้ มีการเต้นระบ�าร�ากันตลอดทั้งสามวันตลอดงาน ประกอบกับเสียงร้องสวดมนต์ 

ดูแล้วมีมนต์เสน่ห์อีกแบบเป็นเอกลักษณ์ สวยงามและอลังการ

04
Thimphu Tshechu

05
Dancing Mask
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 ภาพนี้คือ การเเสดงระบ�าพ้ืนเมืองของชาวภูฏาน ของนักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนรินเชน (Rinchen 

Higher Secondary school) ในงานก่อตั้งโรงเรียน หรืองานวันเกิดของโรงเรียน (FOUNDER’S DAY) การแสดงมากมาย 

แต่การแสดงชดุนีเ้ป็นการแสดงระบ�าทีส่วยงาม มหีลากหลายท่าทางตืน่เต้น และผูร้�าจะต้องใช้พลงัมากในการร�า ซ่ึงสวยงาม

และประทับใจมาก

06
FOUNDER’S DAY

 ภาพบรรยากาศของนักเรียนที่เดินเข้าโรงเรียนในยามเช้า การผ่านเข้าประตูโรงเรียนนั้น ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว 

นักเรียนจะต้องถูกตรวจ การแต่งกาย กระเป๋าต้องถูกสี ชายกระเป๋าด�า หญิงกระเป๋าแดง ห้ามมีของอันตรายมาโรงเรียน 

โดยการตรวจจากกรรมการนกัเรียน ซึง่ทีน่ัน่ผูน้�านกัเรียนเรียกว่า กปัตัน (Captian) บอกได้เลยว่าท�างานเนยีบมากมคีวาม

รับผิดชอบสูง เสียสละ ซึ่งเพื่อนๆก็ให้การเคารพ และเชื่อฟังกัปตันมากด้วย

07
CAPTION GATE
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 ภาพพาโนรามา (Panorama) ถ่าย 6 ภาพน�ามาต่อกัน ซึ่งที่เห็นอยู่นั้นคือ วัดทักซัง (Taktsang Monastery/

Tiger’s Nest) วดัทีต่ัง้อยูบ่ทผาหนิ เป็นสิง่ทีส่วยงาม และมหศัจรรย์มาก วดัทกัซงั เป็นวดัศกัด์ิสทิธิท์ีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ

ของภฏูาน เป็นสถานทีแ่สวงบญุของชาวภฏูาน แม้แต่ลามะชัน้สงูและชาวทเิบตก็ยงัมาแสวงบญุทีว่ดัแห่งนี ้ถือได้ว่ามคีวาม

ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นแลนมาร์คของประเทศนี้

08

08

Tiger’s Nest
 ภาพถ่ายพาโนรามา (Panorama) ถ่าย 8 ภาพน�ามาต่อกัน ถ่ายจากมุมสูง ที่จะต้องขึ้นไปยอดเขา ซึ่งจะมองเห็น

วิวทิวทัศน์ทั้งเมืองทิมพู และเห็นภูเขาอีกฝั่งด้วย เป็นภูเขาบริเวณใกล้ที่พัก และโรงเรียนที่ไปเรียน บริเวณนี้เรียกว่า 

Changedaphu หรือ Karabasa Place 

09

09
Karabasa Place
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战国后期，秦国成为当时最为强大的诸侯国。
zhànguóhòuqī, tàiguóchéngwéidāngshízuìwéiqiángdàdezhūhóuguó

ในช่วงปลายสงคราม เวลานั้นประเทศฉินเป็นประเทศที่เข้มแข็งเกรียงไกรที่สุดในจีน

公元前238年，秦王嬴政凭借着强大的国力，
gōngyuánqián 238 nián  qínwángyíngzhèngpíngjièzheqiángdàdeguólì 

238  ปีก่อนคริสตกาล กษัตริย์ฉินอาศัยกำาลังของประเทศที่เข้มแข็งเกรียงไกร

开始了统一天下的进程。从公元前230年消灭
kāishǐletǒngyītiānxiàdejìnchéng  cónggōngyuánqián 230 niánxiāomiè

เริ่มกระบวนการพัฒนาการเป็นเจ้าครองโลก  โดยเริ่มจากการกำาจัดประเทศหาน ในปี 230

ราชวงศ์ศักดินาแรกของประเทศจีนคือราชวงศ์ใด

中国第一个封建王朝是哪一个？
zhōngguódìyīgèfēngjiànwángcháoshìnǎyígè?

韩国开始，到公元前221年灭齐为止，
hánguókāishǐ  dàogōngyuánqián 221 niánmièqíwéizhǐ

ก่อนคริสตกาล ถึงการกำาจัดประเทศฉีในปี 221 ก่อนคริสตกาล 

短短的十年时间，秦国就结束了, 长期的诸侯割据局面，
duǎnduǎndeshíniánshíjiān  qínguójiùjiéshùle  chángqídezhūhóugējùjúmiàn

ช่วงระยะเวลา 10 ปี กษัตริย์ฉินสิ้นสุดสถานการณ์การแบ่งแยกประเทศต่าง ๆ ที่เป็นระยะเวลายาวนาน

建立起中国历史上第一个统一的多民族封建王朝---------
jiànlìqǐzhōngguólìshǐshangdìyīgètǒngyīdeduōmínzúfēngjiànwángcháo-----

เขาได้สถาปนาราชวงศ์แรกที่เป็นเอกภาพขึ้นในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน – 

ราชวงศ์ฉินซึ่งประกอบด้วยหลายชนชาติด้วยกัน

秦朝。秦朝的建立实现了中国历史上第一次大一统的
qíncháo  qíncháodejiànlìshíxiànlezhōngguólìshǐshàngdìyīcìdàyītǒngde

การสถาปนาของราชวงศ์ฉินได้ปรากฎสถานภาพทางการเมืองที่เป็นเอกภาพครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีน

政治局面，建立了中央集权专制度，奠定了
zhèngzhìjúmiàn  jiànlìlezhōngyāngjíquánzhuānzhìzhìdù  diàndìngle

ได้สร้างระบบการรวมอำานาจโดยระบบการปกครองแบบเผด็จการ

中国两千年封建王朝统治的基础。
zhōngguóliǎngqiānniánfēngjiànwángcháotǒngzhìdejīchǔ

ซึ่งเป็นรากฐานของระบบการปกครองแบบศักดินาของประเทศจีนมาเป็นเวลา 2,000 ปี

โดย...กระต่ายน้อย
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1206年，蒙古族部落首领铁木真统一了蒙古
1206 nián  měnggǔzúbùluòshǒulǐngtiěmùzhēntǒngyīleměnggǔ

ปี 1206 หัวหน้าเผ่ามองโกเลีย เตมูจินได้ยึดครองแต่ละชนเผ่าของมองโกเลีย

各个部落，建立了大蒙古国，铁木真被尊称为
gègèbùluò  jiànlìledàměnggǔguó tiēmùzhēnbèizūnchēngwéi

และได้ก่อตั้งประเทศมองโกเลียขึ้น เตมูจินได้รับการยกย่อง

“成吉思汗”。其后，成吉思汗和他的继任者们不断
“chéngjísīhàn” qíhòu  chéngjísīhànhétādejìrènzhěmenbúduàn

เป็นเจงกีสข่าน หลังจากนั้น เจงกีสข่านกับผู้สืบทอดของเขาได้ขยายดินแดนอยู่ตลอดเวลา

ราชวงศ์ใดในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน
ที่มีดินแดนกว้างใหญ่ที่สุด

中国历史上哪个朝代地域最辽阔？
zhōngguólìshǐshàngnǎgècháodàidìyùzuìliáokuò?

地向外扩张，占领了亚、欧等广大地区，大蒙古国
dexiǎngwàikuòzhǎng zhànlǐngleyà ōuděngguǎngdàdìqū dàměngǔguó

ได้ยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ประเทศมองโกเลียกลายเป็นราชอาณาจักร

成为一个横跨欧亚大陆的汗国。1271年，蒙古大汗
chéngwéiyígèhéngkuàōuyàdàlùdehánguó 1271 nián měnggǔdàhán

ที่เชื่อมต่อด้วยทวีปเอเชียและยุโรป ปี 1271 ผู้นำามองโกเลียกุบไลข่านตั้งชื่อประเทศ

忽必烈正试建国号为大元，他就是元世祖。当时，
hūbìlièzhèngshìjiànguóhàowéidàyuán tājiùshìyuánshìzù dāngshí

เป็นราชวงศ์หยวนอย่างเป็นทางการ เขาก็คือบรรพบุรุษของราชวงศ์หยวน ในเวลานั้น

元朝的领土北到西伯利亚，南至南海，
yuáncháodelǐngtǔběidàoxībólìyà nánzhìnánhǎi 

ดินแดนฝั่งเหนือของหยวนยาวถึงไซบีเรีย ดินแดนฝั่งใต้ยาวถึงทะเลจีนใต้ 

西到新疆东部，东至外兴安岭，
xīdàoxīnjiāngdōngbù dōngzhìwàixīngānlǐng

ดินแดนฝั่งตะวันตกยาวถึงภาคตะวันออกของซินเจียง ดินแดนฝั่งตะวันออกยาวถึงไว่ซิ่งอันหลิง

总面积约1200 万平方千米，
 zǒngmiànjīyuē 1200 wànpíngfāngqiānmǐ

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12,000,000 ตารางกิโลเมตร

成为中国历史山上疆域最辽阔的一个朝代。
chéngwéizhōngguólìshǐshangjiāngyùzuìliáokuòdeyígècháodài

กลายเป็นราชวงศ์ที่มีดินแดนที่กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน

โดย...กระต่ายน้อย
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 การเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไม่ใช่เรื่องยากหรือง่ายจนเกิน

ไปนัก การที่จะได้อะไรมานั้นต้องลงทุน ลงแรง มีการเตรียมความพร้อมเป็น

อย่างดี  บางคนอยากได้ คณะ/สาขา สถาบันที่มีชื่อเสียง ด้วยคาดหวังว่า

เมื่อจบออกมาจะมีงานท�าและรายได้ดี  สิ่งเหล่านี้มีความเป็นไปได้มากส�าหรับ

คนที่ทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนและหม่ันฝึกฝนทักษะชีวิต จนมีความรู้-ความ

ช�านาญ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน อีกทั้งยังมีวุฒิภาวะเหมาะสมกับ

วัย  อันส่งผลให้มีโอกาสที่จะประสบผลส�าเร็จได้มากกว่าคนที่ยังไม่พร้อมและ

ใช้เวลาไม่เป็น เพราะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือมีเวลาเท่ากัน (24 ชั่วโมง)  

แต่จะประสบผลส�าเร็จมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะรู้จักบริหารจัดการ

เวลาและชีวิตได้ดีกว่ากัน 

  นักเรียนในปัจจุบันเป็นเด็ก Gen-Z ที่ถูกเลี้ยงดูมากับสิ่งแวดล้อมทีอ�านวย

ความสะดวกมากมาย มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ และเรียนรู้ได้

รวดเร็ว อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเห็นพ่อแม่ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน ส่วนการ

อบรมเลี้ยงดูที่ได้รับจากผู้อื่นเพราะพ่อและแม่ต้องท�างานนอกบ้าน ถ้ารู้จักปรับตัว

ไปในทศิทางบวกและใช้เทคโนโลยเีป็นตลอดจนรูจ้กัพฒันาจติใจ สิง่เหล่านีก้จ็ะ

ส่งเสรมิให้ประสบผลส�าเรจ็ในชวีติได้เป็นอย่างดเีช่นเดยีวกนัหรอือาจจะดกีว่า

กลุ่มคนที่มีเทคโนโลยีใช้แต่ใช้ไม่เป็น หรือที่เรียกว่าใช้ผิดทาง แทนที่จะใช้เพื่อ

ส่งเสริมการศึกษา  แต่กลับกลายเป็นติดเกม ติดไลน์ เป็นต้น

 ในทางตรงกันข้ามจะเห็นได้ว่าบางคนไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตใจ 

แต่ให้ความส�าคญักบัวตัถแุละสิง่อ�านวยความสะดวกอกีทัง้ยงัเรยีนรูแ้ละใช้เทคโนโลยี

ไปในทางที่ไม่เหมาะสม ผลที่ออกมาจึงไม่งดงาม  ดังนั้นนักเรียนต้องรู้จักดูแลช่วย

เหลือตนเอง ยึดหลัก  “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”  ตามปกติแล้วผลการเรียนจะ

TCAS 62
สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียน เข้าท�านองท�าสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น ขยันเรียนผลการ

เรียนย่อมออกมาดี ขยันช่วยเหลือสังคมและท�ากิจกรรม  ก็จะได้ประสบการณ์และ

ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ ขยนัสร้างเรือ่งด้านลบ ผลด้านลบกจ็ะปรากฏชดัเจนและ

จะบ่ันทอนโอกาสและความก้าวหน้าของตนเองเช่นกัน ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า

นักเรียนบางคนใช้ชีวิตผ่านไปวันๆ กิน เที่ยว ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โทรศัพท์ และเล่นเกม

สามารถนั่งหน้าจอคอมฯ อยู่ได้เป็นชั่วโมง หรือทั้งวันทั้งคืนก็มี นอนตื่นสาย อีกทั้ง

ยังมาโรงเรียนสายบ่อยครั้ง พอถึงเวลาเรียนก็ง่วงหงาวหาวนอน ไม่จัดสรรเวลา

ให้กับการศึกษาเล่าเรียนและเสริมสร้างทักษะต่างๆ ที่จะน�าตนเองเข้าสู่อาชีพใน

อนาคต  

 นั่นคือต้องรู้จักท�าหน้าที่หลักของตนเองคือการเรียนหนังสือ เป็น

นักเรียนต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เมื่อไม่เข้าใจต้องปรึกษาผู้รู้ ลด...การ

ท�าอะไรโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ถูกต้อง ไม่วางแผน ไม่มีเป้าหมาย ไม่ดูตัวเองว่า

ใช่หรือไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือเปล่า  ต้องท�าอะไรบ้าง  ต้องเรียนอะไร

บ้าง  บางคนท�าอะไรมักตามใจตนเอง เวลาเรียนไม่เรียน หลบหลีกเลี่ยงต้อง

มีคนคอยดูแลและควบคุม  ซึ่งก็ไม่ชอบแต่ก็ไม่สามารถจัดการกับตนเองได ้ 

หนักกว่านั้นบางคนนอกจากจะไม่จัดการตนเองให้ถูกต้อง แต่ตรงกันข้ามวนเวียน

พยายามท�าในสิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อชวีติการเป็นนกัเรยีนทีด่ ีสิง่ทีน่กัเรยีนต้องระลกึ

ไว้เสมอว่า... นักเรียนต้องตระหนักให้ได้ว่าการท�าสิ่งที่ถูกใจบางครั้งมักไม่ถูก

ต้อง สิ่งที่ถูกต้องมักไม่ถูกใจ   

 ในขณะเดียวกันบางคนมุ่งด้านสมอง เรียนดี แต่เห็นแก่ตัว กิริยามารยาท

ไม่งาม วางท่า... ไม่เสียสละ มุ่งประโยชน์ส่วนตน งานใดก็ไม่ช่วยเหลือ กลุ่มนี้ก็ยัง

ไม่สวยงามเพราะได้แต่สมองทักษะชีวิตไม่มี การท�างานด้วยวิริยะ อุตสาหะในแต่ละ

เส้นทางชีวิต
ลิขิตได้ด้วยตนเอง....

โดย..มิสวิไลวรรณ  วิทยาธรรมธัช

รายวชิานัน้เป็นการกระท�าทีด่แีละถกูต้อง แต่ถ้ามกีารเสรมิทกัษะชวีติด้วยจะดยีิง่

ขึน้ตามทีก่ล่าวข้างต้นเพือ่จะบอกให้รูว่้าไม่มขีองฟรใีนโลกนี ้อยากได้อะไรต้อง

ลงทุน ลงแรง ท�าให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย การจะเข้ามหาวิทยาลัยก็เช่น

เดียวกัน  ควรปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเริ่มจากศึกษาตนเองให้รู้จักและเข้าใจตน 

ดังนี้ 

 1.อุปนิสัยและบุคลิกภาพ อันเป็นลักษณะและคุณสมบัติทางร่างกายและ

จิตใจ เช่นรูปร่าง หน้าตา  กิริยาท่าทาง การแสดงออก อารมณ์ น้ำเสียง การ

พูดจา  ไหวพริบ ความเชื่อมั่น  ทักษะ  ความสามารถพิเศษ ความถนัด ความสนใจ  

ทัศนคติและค่านิยมของตนเองด้วยการท�าแบบทดสอบต่าง ๆ  

 2.สตปัิญญา เป็นความสามารถในการคดิค้น วเิคราะห์ สงัเคราะห์  หาเหตุ

ผล สื่อความหมายหรือแสดงออกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ชัดเจน อาจดูได้จากผลการเรียน  

 3.สุขภาพและร่างกาย  ความแข็งแรง อ่อนแอ โรคประจ�าตัว น้ำหนัก 

ส่วนสูง ความผิดปกติของสายตา  บางสาขาก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อป้องกัน

ปัญหาอุปสรรคในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต แม้จะพร้อมด้านอื่น ๆ แต่

ขาดคุณสมบัตินั้น ๆ ก็ไม่สามารถเข้าศึกษาได้   

 4.เป้าหมายชีวิต นักเรียนบางคนไม่ใส่ใจวางเป้าหมายชีวิตในการเลือก

สาขาและอาชีพ  ส่วนหนึ่งเรียนตามเพื่อนให้ผ่านไปวันๆ เมื่อไม่มีเป้าหมายก็ไม่รู้ว่า

จะท�าอย่างไรกับอนาคตของตน ไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหน ไปอย่างไร และต้องการท�า

อะไรกับชีวิต คนเราต้องรู้ตนเองว่าต้องการ...เลือกคณะ สาขา อาชีพอะไร และการ

วางเป้าหมายนั้นต้องอยู่บนรากฐานความเป็นจริงของแต่ละคน    

 5.เศรษฐกจิและครอบครวั ในการศกึษาแต่ละด้านจ�าเป็นต้องมค่ีาใช้จ่าย

ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ การฝึกปฏิบัติ แต่ละมหาวิทยาลัยมีทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ทุนให้ฟรี ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน ทุนความสามารถพิเศษ ทุนกิจกรรม รวมทั้งทุ

นกยศ. และทนุ กรอ.ด้วย หลายคนมุง่จะเรยีนทีแ่พง ๆ  หร ูๆ  แต่ลมืนกึถงึสถานภาพ

เศรษฐกจิของตน เพราะถงึจะได้ทนุแต่ต้องมค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิชวีติ  ค่าอาหาร   

ค่าพาหนะ เป็นต้น

  ต่อไปศึกษาข้อมูลอาชีพคนเรามักเลือกอาชีพที่ก ่อตัวมาจาก

ประสบการณ์ในวัยเด็กและพัฒนามาเรื่อยๆ ฉะนั้นก่อนตัดสินใจเลือกสาขา 

ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอาชีพใด โดยหาข้อมูลความก้าวหน้า แนวโน้มตลาด

แรงงาน และลักษณะการท�างานให้ตรงกับบุคลิกภาพและความต้องการให้

มากที่สุด เพราะต้องอยู่กับงานนั้นตลอดชีวิตการท�างานหรือจนกว่าจะเลิกท�างาน

นั้นๆไม่ชอบก็ต้องทน  ถ้าชอบเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคก็จะแก้ไขได้ง่าย หรือความ

สุขกับงานมากกว่า

 นอกจากนีย้งัต้องค้นหาข้อมลูการศกึษาโดยแสวงหาข้อมลูระบบการ

ศึกษา หลักสูตร สาขา สถานที่ตั้ง วิธีการเรียน คุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขา 

ค่าใช้จ่าย วุฒิที่ได้รับ เป็นต้น โดยที่ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันในเรื่องความรู้ ตลอด

จนระบบการเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาล เอกชน ซึ่งจะแตกต่างกัน เช่น ระบบ 

TCAS มี 5 รูปแบบ บางรูปแบบของแต่ละคณะ/สาขา แต่ละสถาบันต่างมี

เกณฑ์ของตนเองที่แตกต่างกันออกไป ต้องศึกษาให้ดี ตัวอย่างคือ การใช้ 

Portfolio ต้องมีผลงานตรงตามที่คณะ/สาขานั้น ๆ  ก�าหนด หรือลักษณะผล

งานต้องสอดคล้องกับคณะ/สาขาที่จะเข้า 

 นอกจากนียั้งต้องจดัรูปแบบการน�าเสนอให้สัน้ กระชบัได้ใจความครบ

ถ้วน เห็นผลงานชัดเจนตามล�าดับความโดดเด่น และท่ีส�าคัญไม่ควรยึดถือ

สถาบนัใดสถาบนัหนึง่มากเกนิไป ควรดสูาขาทีต้่องการเป็นหลกัและต้องรูด้้วยว่า

สาขานั้นเรียนเกี่ยวกับอะไร  จะได้ไม่เกิดการเปลี่ยนหรือย้ายสาขา  เพราะส่วนใหญ่

แล้วบางสถาบันจะไม่ให้เปลี่ยนสาขา  หรือบางคนต้องซิ่วเนื่องจากไม่ชอบ ไม่ถนัด 

ท�าให้เสยีเวลา และเงนิทอง หลงัจากมข้ีอมลูและเข้าใจดีแล้วขัน้สดุท้ายตัดสนิใจเลือก

ศกึษาต่อจากการน�าข้อมลูมาประกอบการตัดสนิใจให้เหมาะสมกบัตนเองและมีความ

เป็นไปได้มากที่สุด เพราะการเลือกเรียนเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญส�าหรับชีวิตเรา 

ต้องตัดสินใจให้ดีและใช้เวลาให้คุ้มค่าทุกๆ วินาที  อย่าให้ผ่านเลยไปโดยไม่

เหลียวแล เพราะเวลาทีผ่่านไปแล้วย่อมไม่ย้อนกลบัมาใหม่เหมอืนกระแสน้ำย่อม

ไม่มีวันไหลกลับ   ฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ลงมือท�าอะไรที่ดีๆ เพื่อ

ตนเอง เนื่องจากทางเดินมีมากแต่เรามีสิทธิเลือกได้เส้นทางเดียว อย่ารีรอ

ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
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ผลการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2560

มัธยมศึกษาปีที่ 6 Modern Language Program (MLP) รุ่นที่ 24 และ English Program (EP) รุ่นที่ 7 

สถาบัน/คณะ   จํานวน(คน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   55

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 41

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 37

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   35

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   26

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 20

มหาวิทยาลัยมหิดล 19

มหาวิทยาลัยศิลปากร    12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  10

สถาบันการบินพลเรือน 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   8

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5

มหาวิทยาลัยบูรพา  4

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 1

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1

มหาวิทยาลัยพะเยา 1

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 38

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  29

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 17

มหาวิทยาลัยรังสิต 11

วิทยาลัยดุสิตธานี  9

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2

มหาวิทยาลัยสยาม 1

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 1

Christ University, Bangalore,  India 2

Feng Chia University, Taichung, Taiwan 1

JMC Academy, Austria 1

Nanjing University, Nanjing,  Jiangsu, 1

Peking University, Beijing, China 1

Tokyo International University, Shinjuku, Tokyo,Japan     1

โรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ 1

ประกอบอาชีพ  2

สถาบัน/คณะ   จํานวน(คน)

สถาบัน/คณะ   จํานวน(คน)

สถาบัน/คณะ   จํานวน(คน)

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล จ�านวน 293 คน

สถาบันอื่นๆ / ประกอบอาชีพ จ�านวน 3 คน

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดเอกชน จ�านวน 121 คน

สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ จ�านวน 7 คน

1. สถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล จํานวน    293  คน
 1.1 มหาวิทยาลัยปิด  จำานวน    282   คน
 1.2 มหาวิทยาลัยเปิด จำานวน     2   คน 
 1.3 สถาบันสังกัดรัฐวิสาหกิจ   จำานวน     9   คน
2. สถาบันอุดมศึกษาสังกัดเอกชน  จํานวน    121  คน
 2.1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำานวน  38   คน
 2.2 มหาวิทยาลัยเอกชนอื่น ๆ     จำานวน    83   คน 
3. สถาบันในต่างประเทศ จํานวน      7   คน   

4. สถาบันอื่น ๆ และประกอบอาชีพ      จํานวน   3 คน  
   4.1 เตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (แพทยศาสตร์) จำานวน   1   คน    
 4.2 ประกอบอาชีพ (ไม่ศึกษาต่อ 1-2 ปี)                         จำานวน   2   คน   
        4.2.1 ประกอบอาชีพ (ธุรกิจส่วนตัว ประมาณ 1-2 ปี)     จำานวน   1  คน   
       4.2.2 ประกอบอาชีพ (รับ Job : สักลวดลาย)              จำานวน   1  คน   

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	6	จำานวน	424	คน	ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาและอื่นๆ	ดังนี้			สรุป 

หมายเหต ุ นักเรียนรับทุนการศึกษา จำานวน 12 คน  
 1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    จำานวน  4  คน
             2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ     จำานวน  3  คน
 3. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด      จำานวน  1  คน
 4. มหาวิทยาลัยรังสิต                                จำานวน  1  คน            
 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                         จำานวน   1  คน                
 6. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์                              จำานวน  1   คน
             7. Tokyo International University, Shinjuku, Tokyo,Japan 
      จำานวน   1   คน

รวบรวมโดย...มิสวิไลวรรณ  วิทยาธรรมธัช

รายชื่อนักเรียนที่ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายณัทกร ลาภประเสริฐ ม.6/2  คณะทันตแพทยศาสตร์  สาขาทันตแพทยศาสตร์  

นายรัฐกฤษฏิ์ รัตนพันโทวงษ์ ม.6/9  คณะนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาการจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ)  

นายสิรเสกข์ หล่อสกุลสินธ์ ม.6/9  คณะนิเทศศาสตร์  (นานาชาติ)  สาขาการจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ)   

นายธีระพัทธ์ วัชระพงศ์ภานิช ม.6/4  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี 

นายสิรภพ ไหลมา ม.6/8  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (นานาชาติ) สาขาการเงินและการบัญชี (นานาชาติ)  

นายธนวินท์ วิไลพรพาณิชย์ ม.6/4  คณะแพทยศาสตร์ (CPIRD) สาขาแพทยศาสตร์ 

นายพิสิฐพงศ์ วงศาริยวานิช ม.6/4  คณะเภสัชศาสตร์  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

นายสุชาครีย์ ชิว ม.6/3  คณะวิทยาศาตร์  สาขาฟิสิกส์ 

นายณัฐพงศ์ พรหมสถิตกุล ม.6/3  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวัสดุศาสตร์ 

นายสิรวิช ธนปิยชัยกุล ม6/4  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์ 

นายรัฐธีร์ จารุศิลาวงศ์ ม.6/1  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

นายสุภณัฏฐ์ นุชทองม่วง ม.6/1  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมเครื่องกล 

นายวศิน พันธุ์ศุภถาวร ม.6/2  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมเครื่องกล (เลือกปี 2)  

นายธีรภาส ศรีเพ็ชรดานนท์ ม.6/1  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมอุตสาหการ (เลือกปี 2) 

นายภูริช วิภาสประทีป ม.6/2  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมอากาศยาน 

นางสาวณิชาภัทร พลดี ม.6/8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)  

นายภิเศก ชีพทินกรถาวร ม.6/4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) 

นายพัทธพล พันธุ์สุวรรณ ม.6/8  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยนานาชาติ) สาขาวิศวกรรมนาโน 

นายธนพล อัศวเรืองสุวัฒน์ ม.6/8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยนานาชาติ)-ISE  สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

นายเศรษฐ์ธวัช ศรีสันติสุข ม.6/8  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยนานาชาติ)-ISE  สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์  

นายศุภวิศว์ ตั้งสะสม ม.6/8  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยนานาชาติ)-ISE สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ 

นางสาวปณพร เหมาะจิตต์ ม.6/5  คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์ 

นางสาวธีรนาฎ อ่อนจันทร์ ม.6/8 คณะเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)  

นายธนิษฐ์นันท์ จารุจารีต ม.6/9  คณะเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)  

นายภูบดินทร์ กาญจนวิไล ม.6/9 คณะเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)  

นางสาวขวัญพิชชา อยู่ทิม ม.6/4  คณะเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) 

นางสาวณิชารีย์ ไชยรัตนตรัย ม.6/3  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

นายภูริเดช เอกธนสุนทร ม.6/8  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์  (นานาชาติ) 

นางสาวเบญญาภา พิบูลวิทยากุล ม.6/8  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์  (นานาชาติ) 

นางสาวธรรมพร เอี่ยมเอก ม.6/8  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์  (นานาชาติ) 

นางสาวนภัสสร ปิยาภิวัฒน์ ม.6/1  คณะสหเวชศาสตร์  สาขาโภชนาการและการกำาหนดอาหาร

นางสาวศศิภัส เหลืองกุลเดช ม.6/3  คณะสหเวชศาสตร์  สาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวณัชชา อู่อุดมยิ่ง ม.6/8  คณะสหเวชศาสตร์  สาขากายภาพบำาบัด  

นายชัชพิสิฐ ทองมาก ม.6/2  คณะสัตวแพทยศาสตร์   สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 

นางสาวนฤภร สุวิชัย ม.6/8  คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาสัตวแพทยศาสตร์

นางสาวณัฐชา เกิดพงษ์  ม.6/1  คณะอักษรศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย  

นางสาวรมิดา บุญสนองชีพ ม.6/2  คณะอักษรศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 
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นายกฤตพล ลาภสมบุญกมล ม.6/1  คณะเกษตรศาสตร์  สาขาพืชสวน 

นางสาววิวรรธณี เวชกิจวาณิชย์ ม.6/2  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำาลังกาย 

นายรวินทร์ กิ่งแก้ว ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา 

นายณภัทร ช้างชาวนา ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา 

นายธนวัฒน์ ธนัสถ์เศรษฐี ม.6/7  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศิลปศาสตร์) สาขาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)  

นายวาฤทธิ์ มิ่งเจริญพาณิชย์ ม.6/7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศิลปศาสตร์) สาขาภาษาอังกฤษ 

นายปรัชฬส สุภาจารธรรมคุณ ม.6/7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)  

นายศุภณัฐ ปิ่นนิกร ม.6/7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)  

นางสาวกัญชพร มีเจริญ ม.6/7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 

นายธนกร ผดุงพิพัฒน์บวร ม.6/2  คณะสังคมศาสตร์  สาขาจิตวิทยาคลินิก 

นายพนธกร วีระประเสริฐสกุล ม.6/3  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน 

นายอัสนี อติพรวณิช ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบัญชี  

นางสาวมณีวรรณ บุญมา ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบัญชี 

นายนภภูมิ เฮงเจริญ ม.6/1  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบัญชี  

นางสาวศุนิสา แซ่เจิง ม.6/4 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาภาษาจีน  

นางสาวอักษราภัค ศรีศุภโชติ ม.6/9  คณะมนุษยศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 

นายกีรติ ยั่งยืน ม.6/2  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาสัตววิทยา  

นายปลายสินธุ์ วงษ์เวียงจันทร์ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

นายนรุตม์ เจริญสมบัติ ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 

นายณัชพล รัตนรุจา ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 

นางสาวหนึ่งฤทัย เฉลิมวัฒน์ ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สาขาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 

นางสาวภคกุล แจ่มจำารัส ม.6/9 คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์ 

นายกิตติภณ เรืองสวัสดิ์ ม.6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์ 

นายธนภัทร สิริธนากร ม.6/9 คณะเศรษฐศาสตร์  (นานาชาติ)  สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)  

นายบุณยกร พิเภก ม.6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน 

นางสาวชนากานต์ บุญวัฒโนภาส ม.6/5 คณะสังคมศาสตร์  สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 

นางสาวนภัสสร ศรีอัมพรแสง ม.6/5 คณะสังคมศาสตร์ ( นิติศาสตร์ ) สาขานิติศาสตร์ 

นางสาวกมลลักษณ์ เวชวิเวก ม.6/4  คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาสัตวแพทยศาสตร์ รัฐบาล 

นางสาวกัลย์สุดา เจรียงโรจน์ ม.6/2  คณะอุตสหกรรมเกษตร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

นายภัทรชัย สุริยันต์ภูผา ม6/6 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

นายณัฐพล กัญจนกุล ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

นายอนวัช ประดับสุข ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์  

นายณัฐดนัย มีทิศ ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ  

นายสิรวิชญ์ นิ่มซ่อง ม.6/3  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  

นายธนภัทร จันทร์ควง ม.6/6  คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก�าแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายสุวิจักษณ์  อาจคงหาญ ม.6/2  คณะแพทยศาสตร์  สาขาแพทยศาสตร์  

นายธนธรณ์ คูชัยยานนท์ ม.6/2  คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาสัตวแพทยศาสตร์

นายภากร พ่วงมหา ม.6/7  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 

นายอินทัช สัจจะเทพ ม.6/1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายวัชรากร เทศนาเรียง ม.6/2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นายธราทร โอภาส ม.6/5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวอภิชญา รุ่งวิไลเจริญ ม.6/3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวญาณันธร วศินะเมฆินทร์ ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี   

นายศกานต์ ผูกคล้าย ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 

นายพีรพัฒน์ กุลวรกุลพิทักษ์ ม.6/4 คณะวิศกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมวัสดุ  

นายศุภกิจ วิริยะลาภสกุล ม6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมวัสดุ 

นายอัมรินทร์ รื่นรวยหาร ม6/3 คณะวิศกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ 

นายทศพิธ ธีรปัญญาวัฒน์ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

นายราชธรรม ธีรปัญญาวัฒน์ ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

นายเจริญชัย ปิยะอภินันท์ ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

นายปุณณวิทย์ ศิลป์กิจเจริญ ม.6/1  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

นายนันทิพัฒน์ ศรีเมือง ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

นายศุภกานต์ สาระเกษตริน ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

นายปริญญา มณีอินทร์ ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ  

นายอนวัตน์ สิงห์ทอง ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 

นายวรเมธ จุลวัฒนานนท์ ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ) 

นางสาวพัชร์สิตา ปิติเสถียรธนพร ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ) 

นางสาวชนากานต์ ศรีอรุณ ม.6/3  คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมเคมี 

นายกฤษฏิ์พัทธ์ มีสวัสดิ์ ม.6/2  คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมวัสดุ 

นายปัณย์ธนพงศ์ (พิพรรธน์) คุ้มพูล ม.6/1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

นายนิธิศ เปลี่ยนสุข ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

นายจิรายุ บุญธัญเจริญ ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี  

นายธนทัต ไกรอุดม ม.6/6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สาขาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 

นายวิธวินท์ ลาภศิริวงศ์  ม.6/4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ

       และผลิตเครื่องจักรกล(สร้างเครื่องจักร)  

นายวิทวัส อุตมะ ม.6/6 คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สาขาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 

นางสาวชนินาถ ลัทธ์สัมฤทธิ์ ม.6/2 คณะสถาปัตยกรรมเเละการออกเเบบ  สาขาออกเเบบภายใน 

นายณัฐนนท์ จั่นชุ่ม ม.6/7 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (ศิลป)  สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์  

นายณัฐธัญ กังศิริกุล  ม.6/1 คณะแพทยศาสตร์  สาขาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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นายพงศกร ศรีสัมฤทธิ์ ม.6/5 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน  

นายธนพนธ์ อัครพรรณวงศ์ ม.6/5  หลักสูตรอนุปริญญา                               สาขาซ่อมบำารุงอากาศยาน  

นางสาวปิยฉัตร เพ็ญราตรี ม.6/5 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) สาขาระบบสารสนเทศ  

นายเจษฎาภรณ์ เลื่อมใส ม.6/6  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) สาขาการจัดการ  

นายสิริพงศ์ ชำานิธุระการ ม.6/5  คณะศิลปศาสตร์   สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  

 

นายธนัตถ์พัฒน์ เกียรติการศิริ ม.6/6 คณะศิลป   สาขาการออกแบบภายใน  

นายกฤตธีร์ วัฒนราช ม.6/7  คณะศิลป   สาขาศิลปะการถ่ายภาพ  

นายศิลาดล ศิริจรรยานนท์ ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ (SIIT)   สาขาการจัดการวิศวกรรม  (SIIT)  

นายปฏิพล แต้กิจพัฒนา ม.6/8 คณะวิทยาศาสตร์(SIIT)   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIIT)

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ สรารัตนกุล ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT)  สาขาวิศวกรรมเคมี (SIIT)   

นางสาวธนพร จารุเกษตรวิทย์ ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT)  สาขาวิศวกรรมเคมี (SIIT)  

นางสาวผาณิต วรยศโกวิท ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT)  สาขาวิศวกรรมเคมี (SIIT)  

นายณัชพล จันทศร ม.6/2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT)  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (SIIT)  

นายรัชพล เกียรติบรรณากร ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT)  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (SIIT)  

นายพงศกร ปุญญนิรันดร์ ม.6/2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT)  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (SIIT)  

นางสาวชาลิสา รุ่งเรือง ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT)  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (SIIT)  

นางสาวศิรดา ศิริโกมลสิงห์ ม.6/8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT)  สาขาวิศวกรรมโยธา (SIIT)  

นางสาวโชติกา ตันติพิวัฒนสกุล ม.6/8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT)  สาขาวิศวกรรมโยธา (SIIT)  

นายพิสิษฐ์ คงกะทรัพย์ ม.6/3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT)  สาขาวิศวกรรมโยธา (SIIT)  

นางสาวสุพิชญา จันทร์ปาน ม.6/4  คณะนิติศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขากฏหมายธุรกิจ (นานาชาติ) 

นางสาวณัฐณิชา ลีลาเลอเกียรติ ม.6/4  คณะนิติศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขากฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ) 

นางสาวพันรวี สวัสดิกำาธร ม.6/4  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (นานาชาติ)  สาขาการเงิน (นานาชาติ) 

นางสาวกชพรรณ กระจ่างโพธิ์ ม.6/4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (นานาชาติ)  สาขาบัญชี (นานาชาติ) 

นางสาวณัฐฐิกา ปทุมโชติ ม.6/3  คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ  สาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ 

นางสาวนุชวรา สีมารัตนกุล ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยนวัตกรรม)  สาขานวัตกรรมและการแปรรูปดิจิทัล 

นางสาวกันต์กมล แสงไชย ม.6/6 คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยนวัตกรรม)  สาขานวัตกรรมและการแปรรูปดิจิทัล 

นางสาวพอลลิน วงศ์แสงอนันต์ ม.6/6 คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยนวัตกรรม)  สาขานวัตกรรมและการแปรรูปดิจิทัล 

นายศุภณัฐ ทวีวิรัช ม.6/9  คณะเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Arts in Economics) สาขาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) 

นางสาวอิงฟ้า เรืองอารักษ์ ม6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (นานาชาติ) สาขาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี   

       (นานาชาติ) 

นายวราเมธ ศรีโมรา ม.6/3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (SIIT : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์

นายภัสกร เปี่ยมสกุล ม.6/7 คณะสหเวชศาสตร์    สาขาการจัดการกีฬา

    (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา : ศิลปศาสตร์)

นายทินกฤต อุทริยะประสิทธิ์ ม.6/5 คณะสหเวชศาสตร์  สาขาการจัดการกีฬา  

    (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา : ศิลปศาสตร์) 

นายนภสกร รุ่งกลับ ม.6/5  คณะสหเวชศาสตร์   สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา : การฝึกสอนกีฬา

    (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา : วิทยาศาสตร์)  

นางสาวพิชชาภา กันทวี ม.6/8 คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา) สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา) 

นายธารินทร์ คล้ายทองคำา ม.6/4  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ 

นายเริงฤทธิ์ แจ้งศรี ม.6/4  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ 

นายพลเชษฐ์ จินะสะทุ่ง ม.6/4  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี 

นายวรินทร์ สิงหเสมานนท์ ม.6/2  คณะรัฐศาสตร์  สาขาการเมืองการปกครอง 

นายปฏิพัทธ์ ทรัพย์ทักษิณา ม.6/5  คณะรัฐศาสตร์  สาขาการเมืองการปกครอง 

นายพัสกร สารสิริรัตน์ ม.6/7  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย 

นายพัทธพล พุ่มพวง ม.6/9 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (นานาชาติ) สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (นานาชาติ) 

นายศิชล เถลิงพงษ์ ม.6/8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นานาชาติ) สาขาการออกแบบนวัตกรรมเชิงดิจิทัล (นานาชาติ) 

นางสาวณัฐชยา ฉันเฟื่องฟู ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานวัตกรรมข้อมูล 

นายศรัณย์ ชวศุภกุล ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

นายฐิติกร ปรีชาบริสุทธิ์กุล ม.6/3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

นายศิวรุจ บุญผึ้ง ม.6/3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

นางสาวสริตา ทรงเขตร  ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

นางสาวญาณิศา จินตนไชยวัฒน์ ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 

นายภูมิพัฒน์ มีเจริญวรานนท์ ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ 

นายณัฐสิทธิ์ จิตตวิมงคล ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEPE) สาขาวิศวกรรมเคมี (TEPE) 

นางสาวณัชชารีย์ จุใจล้ำกุลวัฒน์ ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 

นายชาญวิทย์ ม่วงอยู่ ม.6/4  คณะวิศวกรรมศาสตร์  (นานาชาติ) สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 

นายวิศรุต ทองกลาง ม.6/8  คณะศิลปศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (นานาชาติ) 

นางสาววันวิสา ม่วงยิ้ม ม.6/4 คณะศิลปศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (นานาชาติ) 

นางสาวกัญญ์กสณัช เทพภูษาวัฒนา ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์    สาขาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม  (นานาชาติ)

    (วิทยาลัยโลกคดีศึกษา นานาชาติ) 

นางสาวอัญชิษฐา ศรีภา ม.6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

นายฤทธิเดช โสมาลี ม.6/6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาการผังเมือง 

นางสาววรินธร เกียรติกู้กิจ ม.6/5  คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-นอตติ้งแฮม

นางสาววริศรา ปั้นวงศ์สกุล ม.6/8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP) สาขาวิศวกรรมเคมี (TEP)  

นายบุรินทร์ ศรวิษฐานนท์ ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (TEP) 

นายกมลภพ คชวิเชียร ม.6/3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (TEP) 

นางสาวภัสรียา แถวทิม ม.6/8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP)  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (TEP)  

นายณัฐธนนท์ วรโชติชัยทวีพร ม.6/1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (TEP) 
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มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวนิชาภา ขุนณิรงศ์ ม.6/9 คณะโลจิสติกส์   สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 

นายกิตติกานต์ จันบาง ม.6/6 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

นายณัฐนนท์ บุญพิทักษ์ ม.6/1  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวผดา จรุงกลิ่น ม.6/6  คณะดุริยางคศิลป์  สาขาขับร้องละครเพลง 

นายทัตพงศ์ จันทร์ทองแท้ ม.6/2  คณะดุริยางคศิลป์  สาขาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ 

นายวรวลัญช์ น้อยกมล ม.6/7  คณะดุริยางคศิลป์  สาขาดนตรีสมัยนิยม 

นายกิตติกานต์ สนธิเณร ม.6/8 คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา) สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา) 

นางสาวโอซ นารายณ์นา ม.6/9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายเกริกเกียรติ เหมย ม.6/7  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขามัลติมีเดีย (นานาชาติ) 

นายพนรัตน์ พูลผล ม.6/5  คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)  สาขาการตลาด (นานาชาติ) 

นายธนากร วิบูลย์ศิริวงศ์ ม.6/1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาแพทยศาสตร์ 

นายจิรายุส เชื้อแป้น ม.6/2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาแพทยศาสตร์ 

นายพฤทธ รัตถประเสริฐ ม.6/3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาแพทยศาสตร์ 

นายแซมตะวัน เชยจันทร์ผลิ ม.6/3  คณะวิทยาศาสตร์  (นานาชาติ) สาขาคณิตศาตร์ประกันภัย  (นานาชาติ) 

นางสาวจิณห์นิภา ไตรอนันต์วุฒิกุล ม.6/3  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี 

นายธัชพล ศรีสมบูรณานนท์ ม.6/1  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

นางสาวปุณณดา พิยะกูล ม.6/1  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

นางสาวอรรญวีณ์ ติยศิวาพร ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

นายจารุวิทย์  ลัดลอด ม.6/3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

นายกนกพล เปาอินทร์ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  (นานาชาติ) สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (นานาชาติ) 

นายก้องภพ จ้อยจินดา ม.6/2  คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 

นายศิริพงษ์ โตประสิทธิ์กุล ม.6/1  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

นายธนายุต กรุดสัมพันธ์ ม.6/7  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

นางสาวกนกวรรณ คงเมฆ ม.6/3  คณะเภสัชศาสตร์  สาขาเวชสำาอางค์  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายมังกรกาญจน์ เจียรรุจิระกุล ม.6/5  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน

นายณัฐสิทธิ์ บุญประคอง ม.6/6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดนตรี) สาขาดนตรีสากล 

นายวีรภัทร สุพรหมมา ม.6/7  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดนตรี) สาขาดนตรีสากล 

นายธีรภัทร์ เสรีรัฐ ม.6/6 คณะวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ) สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

นายนิธิ แก้วกำาไกร ม.6/2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

นายทศพล พิมิตร์ ม.6/7  คณะวิทยาการจัดการ (นิเทศศาสตร์) สาขาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล  

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายพิตตินันท์ วิจิตรรัตน์ ม.6/4 คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม (วิทยาศาสตร์) สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 

นางสาวสุชญา ชอบชื่น ม.6/7 คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม (วิทยาศาสตร์)  สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 

นายนิธิวัฒน์ กิจจารุ่งเรือง ม.6/7 คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ศิลปศาสตร์) สาขาการแสดงและกำากับการแสดงผ่านสื่อ  

นางสาวศุจินทรา ปานเกษม ม.6/3 คณะแพทยศาสตร์  สาขาแพทยศาสตร์ 

นายอินทรวัจน ธารไพฑูรย์ ม.6/1 คณะเภสัชศาสตร์  สาขาเภสัชศาสตร์

นายสุวิจักขณ์ กวินเฟื่องฟูกุล ม.6/2 คณะมนุษยศาสตร์ (ศิลปศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย 

นายศุภกร ปาลัครกุล ม.6/6 คณะมนุษยศาสตร์ (ศิลปศาสตร์) สาขาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น)

นายพัชท์สยุทธ พัชรวิภาคกิจ ม.6/4 คณะมนุษยศาสตร์ (ศิลปศาสตร์ : นานาชาติ) สาขาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศษ (นานาชาติ) 

นางสาวสโรชา  เซร่าห์ ลี ม.6/9 คณะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว 

นายวรภาส เห็นสว่าง ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเคมี 

นายศรัณวัชร์ พูนจิรานิตย์ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

นายอรรคพร พูลสวัสดิ์ ม.6/7 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาการแสดงและกำากับการแสดง 

นายอินทร อินทรวัชระ ม.6/6  คณะศิลปกรรมศาสตร์   สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 

นางสาวลิปิการ์ ดวงใจ  ม.6/6 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาดนตรีศึกษา 

นายศุภกฤต ไชยสุวรรณ ม.6/7 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาทัศนศิลป์ 

นายณภัทร โกไศยกานนท์ ม.6/6 คณะศิลปกรรมศาสตร์   สาขาออกแบบทัศนศิลป์ (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 

นายธนิษฐะ สุวรรณาทิพย์ ม.6/6 คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม) สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย  

นายพิศนุ แสงฝาก ม.6/4 คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม) สาขานวัตกรรมการสื่อสารสังคม (ธุรกิจไซเบอร์) 

นายณัฐนันท์ พัฒนาสุทธินนท์ ม.6/4  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

นายศิริพงศ์ อยู่วัฒนะ ม.6/7  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาสังคมศึกษา 

นายชลธร ผิวอ่อน ม.6/5  คณะสังคมศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สาขาการตลาด  

นายวีรภัทร เนืองสุชาติ ม.6/6  คณะสังคมศาสตร์ (บริหารธุรกิจ นานาชาติ) สาขาการเงิน (นานาชาติ) 

นายวริทธิ์ธร ชีวสิทธิยานนท์ ม.6/6 คณะสังคมศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

นายกรดนัย พนาสันติภาพ ม.6/5 คณะสังคมศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ 

นายศรุฒ ศิริบรรเทิง ม.6/6  วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน  สาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

    (ศศ.บ.)  (นานาชาติ)  (นานาชาติ)   

นางสาวหทัยภัทร แซ่ซิง ม.6/7  วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน  สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  (นานาชาติ)  

    (ศศ.บ.)  (นานาชาติ)

นางสาวอภิญญา ตั้งวีระเกียรติ ม.6/9 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาจิตวิทยา 

นายคุณากร มุนีกุล ม.6/5 คณะดุริยางคศาสตร์  สาขาดนตรีแจ๊ส 

นางสาวปัณฑิตา ชัยพรเมตต์กรุณา ม.6/2 คณะดุริยางคศาสตร์  สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ 

นายรัฐธนินท์ ธิติธนพงศ์ ม.6/6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ 

นายพิสิฐพงศ์ อุ่นศิริพงษ์ ม.6/6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ 

นางสาวศศิกุลรัตน์ โสวรรณปรีชา ม.6/2 คณะอักษรศาสตร์  สาขาภาษาเกาหลี (เลือกปี 2) 

นายภาณุพงศ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ ม.6/7 คณะอักษรศาสตร์  สาขาภาษาจีน (เลือก ปี 2) 

นางสาวชุติมณฑน์ อินมา ม.6/1 คณะเภสัชศาสตร์  สาขาเภสัชศาสตร์

นายสรวิศ สว่างพงษ์ ม.6/6 คณะโบราณคดี  สาขามานุษยวิทยา 

นายปกรณ์ บุญฤทธิกุล ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโนเทคโนโลยี (นานาชาติ) 

นายประกฤษฎิ์ มิ่งศิริวัฒนกุล ม.6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย 

นายทวีวัฒน์ วงศ์วนิชทวี ม.6/3  คณะมัณฑนศิลป์  สาขาออกแบบตกแต่งภายใน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายชนพัฒน์ คหัฐสันต์ ม.6/2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศึกษาศาสตร์)  สาขาคณิตศาสตร์ 

นายศรัณย์พร สีทอง ม.6/7 คณะโรงเรียนการเรือน   สาขาคหกรรมศาสตร์  

นายวัชรสิทธิ์ บุญธำารงวัฒน์ ม.6/5  คณะโรงเรียนการเรือน   สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ  

นายมัฆวาน ขำาเหล็ง ม.6/7  คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ (ศิลปศาสตร์)  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

นางสาวณัฐนันท์ ผดุงธรรม ม.6/1  คณะการบริหารเเละจัดการ  (บริหารธุรกิจ)  สาขาบริหารธุรกิจ 

นางสาววรรษมน ชีวัฒนารมย์ ม.6/1  คณะการบริหารเเละจัดการ  (นานาชาติ)  สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 

นายศรุต ชวศุภกุล ม.6/5 คณะการบริหารเเละจัดการ  (บริหารธุรกิจ)  สาขาบริหารธุรกิจ 

นายภูดินันท์ โสภาพรรณกุล ม.6/6 คณะการบริหารเเละจัดการ  (บริหารธุรกิจ)  สาขาบริหารธุรกิจ 

นางสาวพัณณิตา ทองชมพูนุช ม.6/6  คณะการบริหารเเละจัดการ  (บริหารธุรกิจ)  สาขาบริหารธุรกิจ 

นายชลชาติ จินดาสุ ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจการจัดการ (นานาชาติ)  สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 

นายพรรษนนท์ สันต์จิตโต ม.6/7  คณะบริหารธุรกิจการจัดการ (นานาชาติ)  สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 

นายรชตะ ศรีเพชร ม.6/4  คณะการบริหารและจัดการ (บริหารธุรกิจ)  สาขาบริหารธุรกิจ 

นางสาวกวีกานต์ จันทรัตน์ ม.6/5 คณะการบริหารและจัดการ (บริหารธุรกิจ)  สาขาบริหารธุรกิจ 

นายภัคพล ตั้งบริบูรณ์ ม.6/5 คณะการบริหารและจัดการ (วท.บ.)  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ  

นายศุภกร เสือเหลือง ม6/5 คณะการบริหารและจัดการ (วท.บ.)  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 

นายภัทรโชติ พฤกษ์จินดา  ม.6/4 คณะการบริหารเเละจัดการ (วท.บ.)  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 

นายวรายุทธ ทองอยู่ ม.6/5  คณะการบริหารเเละจัดการ (วท.บ.)  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 

นายธนกฤต เต็มวรพิศุทธิ์ ม.6/1 คณะการบริหารเเละจัดการ (วท.บ.)  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 

นายธนภัทร ธนทัตชนะกุล ม.6/3 คณะการบริหารเเละจัดการ (วท.บ.)  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 

นางสาวธัญชนก ประทุมรุ่ง ม.6/7 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สาขาครุศาสตร์การออกแบบ 

นายไวทย์ นิรันพรพุทธา ม.6/3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

นายธีรพิชญ์ เลิศลักษณ์ศิริกุล ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์   สาขาเคมีอุตสาหกรรม 

นายอธิษฐ์ ชัยพิพัฒนรัฐ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์   สาขาเคมีอุตสาหกรรม 

นางสาวปริมา ศรีหิรัญเดช ม.6/1  คณะวิทยาศาสตร์   สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

นายกิตติ ศรีจันทนากุล ม.6/2  คณะวิทยาศาสตร์   สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

นายบุรี จงเจริญมั่นคง ม.6/4  คณะวิทยาศาสตร์   สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 

นายศรัณย์ สิทธิโยภาสกุล ม.6/8  คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

นายณัฐพนธ์ ไชยชนะ ม.6/1  คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

นายพสธิป สถาพร ม.6/1  คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 

นายขจรศักดิ์ บุญสนอง ม6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมโยธา 

นายกัณฐัศว์ คูหาเรืองรอง ม.6/2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) 

นายพงศ์ภัค แสงจันทร์ ม.6/4  คณะวิศกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) 

นายกฤติน เอี่ยมผ่อง ม.6/4  คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

นายณัฐนันท์ เงินชัยโรจน์ ม.6/2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (นานาชาติ) 

นายกานต์ คล้ายพุก ม6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (นานาชาติ) 

นายสิรัชกฤษฏ์ ชินนะเกิดโชค ม.6/8  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 

นายณพสิทธิ์ กสิกิจวรกุล ม.6/8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยนานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (นานาชาติ) 

นายพสิษฐา พงษาปาน ม.6/4 คณะแพทยศาสตร์   สาขาแพทยศาสตร์ 

นายบุญชัย ตีรถะ ม.6/1 คณะเทคโนโลยีการบิน  สาขาการจัดการการบิน - การจัดการจราจรทางอากาศ 

นายอภิวิชญ สุมิตรเหมาะ ม.6/3 คณะเทคโนโลยีการบิน  สาขาการจัดการการบิน - การจัดการจราจรทางอากาศ 

นางสาวลัญฉกร รัศมี ม.6/2 คณะเทคโนโลยีการบิน  สาขาการจัดการการบิน - การจัดการจราจรทางอากาศ 

นางสาวนภสร โตนิติ ม.6/2 คณะเทคโนโลยีการบิน  สาขาการจัดการการบิน - การจัดการจราจรทางอากาศ 

นายภูมิช เลิศผดุงสุข ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกการบิน 

นายกิตติภัทร คีรีรัตน์  ม.6/3  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกการบิน 

นายพงศธร แตงตาด ม.6/2 หลักสูตรอนุปริญญา (ช่างซ่อมบำารุง) สาขานายช่างซ่อมบำารุงอากาศยาน

นายอคิราภ์ ทินกรศรีสุภาพ ม.6/1 หลักสูตรอนุปริญญา (ช่างซ่อมบำารุง) สาขานายช่างบำารุงรักษาอากาศยาน 

นางสาวพอเพียง สมตัว ม.6/1  หลักสูตรอนุปริญญา (เทคโนโลยีอากาศยาน)  สาขาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) 

สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

นายธีร์วิสิทธิ์ ภูมิจันทร์ ม.6/6  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยนานาชาติ)   สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ (นานาชาติ)  

นายเอกดนัย ไกรณรงค์ ม.6/4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี)  สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

นายชญานิน นาคะพันธุ์ ม.6/7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นิเทศศิลป์)   สาขาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์ 

นายสรวีย์ บำาเพ็ญกิจ ม.6/7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นิเทศศิลป์)   สาขาศิลปอุตสหกรรม 

นางสาวจิรสุตา สังวาลย์มานนท์ ม.6/9  คณะศิลปศาสตร์    สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

นางสาวธันย์ธีรา สงขกุล ม.6/2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร    สาขาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร 

นางสาวรสินทรา วุฒิชัยกิตติกุล ม.6/3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร    สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

นายจิรายุ เอี่ยมโอภาส ม.6/2  คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์   

    (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ)   (วศ.บ. นานาชาติ ) 

นายวศิน กฤษเจริญ ม.6/5 คณะนิติศาสตร์    สาขานิติศาสตร์ 

นายจักรกฤษณ์ พานแสง ม.6/6  คณะนิติศาสตร์    สาขานิติศาสตร์ 

รายชื่อนักเรียนที่ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐวิสากิจ
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รายชื่อนักเรียนที่ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดเอกชน

 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระราม 9

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน�้าไท)

นางสาวนัฐทกานด์ กมลเดชเดชา ม.6/7 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ   สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ 

นายรัฐนันท์ อมรินทโรวาท ม.6/5  คณะบริหารธุรกิจ    สาขาบริหารธุรกิจ (การเป็นเจ้าของธุรกิจ) 

นายธีระวัฒน์ สิทธิพร ม.6/4 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ  สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ  

นายกิตติพัฒน์ เทศน์ธรรม ม.6/5  คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์  สาขาภาพยนตร์ 

นายฐปพงศ์ จารุพัฒน์ ม.6/6  คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์  สาขาภาพยนตร์ 

นายจิรายุ สกุลประดิษฐ์ ม.6/2  คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  สาขาภาพยนตร์ 

นายอภิวัฒน์ เทียนส่งรัศมี ม.6/6  คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  สาขาภาพยนตร ์

นายสุภนัย เผือกวัฒนะ ม.6/5  คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์  สาขาสื่อดิจิทัล 

นายรัชพล งามจิตรุ่งเรือง ม.6/7  คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  สาขาสื่อดิจิทัล 

นายศุภกฤต ทองช่วย ม.6/5  คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์  สาขาสื่อดิจิทัล 

นายพรลภัส นันทนิวัตติกุล ม.6/5  คณะนิเทศศาสตร์   สาขาการโฆษณา 

นายวรท นิยมวงศ์ ม.6/7 คณะนิเทศศาสตร์   สาขาการโฆษณา 

นายณัฏฐพล หรั่งฉายา ม.6/7  คณะนิเทศศาสตร์   สาขาศิลปะการแสดง 

นายศุภานนท์ ทวีธนเสถียร ม.6/2  คณะบริหารธุรกิจ   สาขาการตลาด 

นายสหัสวรรษ จิรกิตต์ ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจ   สาขาการจัดการ 

นายเอกอนันต์ พัวประเสริฐ ม.6/4  คณะบริหารธุรกิจ   สาขาบริหารธุรกิจ 

นายเมธี ประดู่ทอง ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ   สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

นายณัชพัฒน์ บุญเพ็ง ม.6/5  คณะบริหารธุรกิจ    สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

นายภัทรพล ศรีพลากิจ ม.6/5  คณะบริหารธุรกิจ    สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

นายวินทร์ วิชิตะกุล ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว  สาขาการจัดการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ 

นายอติชาต เชื้อจักร์ ม.6/7  คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว  สาขาการจัดการการโรงแรม 

นายเกรียงศักดิ์ ชวดรัมย์ ม.6/5  คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต 

นายตะวัน หิรัญพานิชกุล ม.6/5  คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดีย 

นายศุภวิชญ์ ชื่นโพธิ์ชา ม.6/6  คณะศิลปกรรมศาสตร์    สาขาวาดภาพประกอบ 

นายบดินทร์ชัย จำาปารัตน์ ม.6/7  คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน  สาขาเศรษฐศาสตร์ (ทวิภาคี) 

นายอภิสวัสดิ์ วงศ์เวชสวัสดิ์ ม.6/5  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

นายธนภัทร สุขสถิตย์ ม.6/5  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

นายวุฒิเมศร์ มงคลพัฒนาภัสร์ ม.6/7 คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาลัยนานาชาติจีน)   สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

(นานาชาติ)  นายอนันต์ พรสวรรค์คีรี ม.6/7  คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาลัยนานาชาติจีน)   

สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)   

นายอาชวิน แสงเทียน ม.6/7 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ  สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (นานาชาติ)  

    (นานาชาติ) (BUSEM)  

นายศวัสกร นัยชิต ม.6/4  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ   สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (นานาชาติ) 

    (นานาชาติ) (BUSEM)  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นายณราธิป ภู่ผล ม.6/3  คณะสัตวแพทยศาสตร์    สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 

นายชัยอนันต์ เกิดวัน ม.6/5  คณะดิจิทัลอาร์ต (Digital Art)   สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer Art)

นายศุภวิชญ์ ไชยยันบูรณ์ ม.6/7  คณะดิจิทัลอาร์ต (Digital Art)   สาขามีเดียอาร์ตส์   

นางสาวพิชชาพร เรืองขำา ม.6/4  คณะเทคนิคการแพทย์    สาขาเทคนิคการแพทย์ 

นางสาวพิรญาณ์ แก้วนิล ม.6/1  คณะเภสัชศาสตร์    สาขาเภสัชศาสตร์ 

นางสาวอรปรียา ศรีบุตรดี ม.6/3 คณะรังสีเทคนิค    สาขารังสีเทคนิค 

นายรณกร เพชรศรีมานนท์ ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

นายธิติวัฒน์ ตั้งพิพัฒนตระกูล ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน 

นายธนพล โพธิ์เวชกุล ม.6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นายธัญกร กริ่งกระจ่าง ม.6/6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นายพัสกร พัสสุดี ม.6/6  คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ    สาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

นายธัญพิสิษฐ์ กอดแก้ว ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ (สถาบันการบิน)   สาขานักบินพาณิชย ์

นางสาวอุษณีย์ กันทะวัง ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ    สาขาการจัดการโลจิสติกส์

นางสาวธิติสุดา โกเจริญกิจ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ    สาขาการตลาดดิจิทัล 

นายธีรพงศ์ ตั้งจิตพุทธพงศ์ ม6/6 คณะบริหารธุรกิจ    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายธนวิชญ์ รุ่งรัตติกรณ์ ม.6/6  คณะมนุษยศาสตร์    สาขาภาษาอังกฤษ 

นางสาวนิชดา นุชอุดม ม.6/4 คณะการแพทย์แผนจีน    สาขาการแพทย์แผนจีน 

นายศุภณัฏฐ์ สวัสดิ์จินดา ม.6/5  คณะบริหารธุรกิจ    สาขาธุรกิจจีน 

นายภานุพงษ์ ระวังการ ม.6/2 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน   สาขาภาษาจีน 

นายธีรวัฒน์ ฉัตรวราภรณ์ ม.6/6  คณะศิลปศาสตร์    ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

นางสาวกัญญาณัฐ เชื่อมรัศมี ม.6/6 คณะนิเทศศาสตร์    สาขาการโฆษณา 

นางสาวบุณณดา พัฒนธนาเดชา ม.6/5 คณะนิเทศศาสตร์    สาขาการโฆษณา 

นางสาววราภรณ์ ฉันทานุกูล ม.6/6 คณะนิเทศศาสตร์    สาขาการโฆษณา

นางสาวธนัญญา ชูประยูร ม.6/1  คณะนิเทศศาสตร์    สาขาสื่อสารการแสดง  

นางสาวธนพร  ดวงสถิต  ม.6/7 คณะนิเทศ ศาสตร์    สาขาสื่อสารการแสดง 

นางสาวอรพรรณ ผ่องเมฆินทร์ ม.6/7  คณะนิเทศศาสตร์    สาขาสื่อสารการแสดง 

นายตาม กิตติจิตต์ ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์    สาขาการเงิน 

นางสาวเพชรรัตน์ อาจไพวัลย์ ม.6/5 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์    สาขาการจัดการ 

นายฐิติวัชร์ โรจน์ทวีธัญญา ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์    สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

นายศุภวิชญ์ เกตุศรีพงษ์ ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์    สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

นายชญานนท์ หาญดี ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

นางสาวธัญจิรา ลาภบุญเลิศ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

นายพลภัทร ปิติบุญรัตน์ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์    สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

นายศาศวรรษ จึงพัชรกุล ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

นางสาวหทัยภัทร บวรสกุลชาต ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์    สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 



นางสาวสุนันญา เลิศวิเศษธีรกุล ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นายอภิสฤษฎิ์ ธัญธรบุญสิทธิ์ ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

นายชิษณุพงศ์ โพธิ์ดง ม.6/5 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

นายณัฐภัทร อรุณกวินชัย ม.6/2  คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาการตลาด 

นายสิรภพ หาญพัฒนากิจ ม.6/5  คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาการตลาด 

นายบุพกร ศรีชีวะชาติ ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาการตลาด 

นางสาวปุณยารัสมิ์ สิชฌวัฒน์ ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาการบัญชี 

นางสาวนันท์ลภัส วัฒนะพงษ์วาณิช ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาการบัญชี 

นางสาวจิดาภา ปัญญาสรรเสริญ ม.6/7  คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาการบัญชี 

นางสาวสุวรรณี เย็นไธสง ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาการบัญชี 

นางสาวปิยะมินทร์ ศรีโชคดำารง ม.6/7  คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาจีนธุรกิจ 

นางสาวกรองจิตต์ พวงทับทิม ม.6/7  คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาจีนธุรกิจ 

นายอมรเทพ ยงสิริธนวัชร์ ม.6/1  คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

นางสาวเมธิศา ลิ้มเจริญวาณิชย์ ม.6/9  คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  

นายธนกร เพชรไชยเวส ม.6/5  คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

นายพีรดนย์ เลิศภัสสรสกุล ม.6/6  คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

นางสาวณัฐธยาน์ เสถียรพัฒนสุข ม.6/6  คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

นายธนดล ภูษณสุวรรณศรี ม.6/7  คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

นางสาววิภาวี กี้ธนสมบัติ ม.6/6  คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

นายชัยพงศ์ โรจนรัตน์ ม.6/8  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมการบิน (นักบินพาณิชย์ตรี) 

นายกฤตภาส จรัสวุฒิปรีดา ม.6/8  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมการบิน (นักบินพาณิชย์ตรี) 

นายธนะ จันทร์ทายะวิจิตร ม.6/2  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

นายเอกรัฐ แคล้วคลาด ม.6/9  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นายพุทธิชาต ฉัตรชัยสุชา ม.6/3  คณะกายภาพบำาบัด  สาขากายภาพบำาบัด 

นางสาวสิรีธร ชูเกศ ม.6/4  คณะกายภาพบำาบัด  สาขากายภาพบำาบัด 

นายฉัตรชัย ชัยมงคลตระกูล ม.6/5 คณะอุตสาหกรรมบริการ (บริหารธุรกิจ) สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

นายภาณุเดช แสงมณี ม.6/5  คณะอุตสาหกรรมบริการ (บริหารธุรกิจ) สาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร 

นายศรนารายณ์ แสงทองพินิจ ม.6/6 คณะอุตสาหกรรมบริการ (บริหารธุรกิจ) สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

นายเตชทัต ธีรสันต์ธาดา ม.6/6 คณะอุตสาหกรรมบริการ (บริหารธุรกิจ) สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

นายอิสรา กองวัฒนศิลป์ ม.6/6 คณะอุตสาหกรรมบริการ (บริหารธุรกิจ) สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  

นายวรภัทร กมลวัชรวิทย์ ม.6/6 คณะอุตสาหกรรมบริการ (บริหารธุรกิจ) สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

นายภาณุวิชญ์ เบนท์ ม.6/7  คณะอุตสาหกรรมบริการ (บริหารธุรกิจ) สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

นายตรัยรัตน์ เผือกวัฒนะ ม.6/7 คณะอุตสาหกรรมบริการ (บริหารธุรกิจ) สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

นายปัณณธร พรเลิศวรัญญู ม.6/9  คณะอุตสาหกรรมบริการ (บริหารธุรกิจ) สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายภูริทต์ นิธิลาวัณย์ ม.6/6 หลักสูตรอนุปริญญา เทคนิคยานยนต์ (ปวส.)  สาขาเทคนิคยานยนต์ 

นายปิยวัฒน์ หงส์พนัส ม.6/7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน 

นายพร้อมพุฒิ หงสกุล ม.6/7  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน 

นางสาวไอลดา อ่วมทัพ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

นายนนทกร สุขสมกิจ ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

นายเรืองกิตติ์ เนติไชยศักดิ์ ม.6/7  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

นายอาริฟ โสมศิริ ม.6/5  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

นายณภัทร วงศ์จริยกุล ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

นายกิรติ สมิตเมฆ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

นายธีรภัทร ตั้งชูกุล ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศกรรมยานยนต์ 

นายภูเมธ พลรักษา ม.6/1  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

นายสหัสวรรษ สัตยาภิวัฒน์ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

นายณัฐพล ล้อมวงศ์วิทยา ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

นายจิรกิตติ์ มานะ ม.6/2  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

นายสรรพวิท ชาน ม.6/4  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

นายปรีดี บุญภราดร ม.6/1  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

นายธนดล อภิชาติโรจนสกุล ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

นายเมธวัจน์ เจริญปรีชญาพงษ์ ม.6/3  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

นายภัทรภณ พัวพันวัฒนะ ม.6/7 คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ) สาขาการจัดการบริหารการธุรกิจเรือสำาราญ 

นายรัชต์พงษ์ พึ่งสุข ม.6/6  คณะเศรษฐศาสตร์   สาขาเศรษฐศาสตร์ 

นายจิรภัทร ต้นชนะชัย ม.6/2  คณะแพทยศาสตร์  สาขาแพทยศาสตร์ 
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รายชื่อนักเรียนที่ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

รายชื่อนักเรียนที่ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดต่างประเทศ

อนุปริญญา	/	ประกอบอาชีพ

Christ University, Bangalore, India 

Feng Chia University, Taichung, Taiwan 

JMC Academy, Austria 

Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, China 

Peking University, Beijing, China

Tokyo International University, Shinjuku, Tokyo,Japan

นายสุเมธ หิรัญวัฒนะ ม.6/6 Bachelor of Computer Application (BCA) สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Computer Application) 

นายชนวัฒน์ รัตนวิบูลย์สม ม.6/4 Bachelor  of  Computer Application (BCA) สาขา Information Technology 

นายอัจฉริยะ มงคลชัยภักดิ์ ม.6/1 เตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา   ศึกษาวิชาเพิ่มเพื่อเข้าคณะแพทยศาสตร์ 

นายทัศพงศ์ แสงอุทัย ม.6/9 ประกอบอาชีพ   ธุรกิจส่วนตัว 

นายนิธิสิทธิ์ รุ่งเรืองโรจน์ ม.6/7  ประกอบอาชีพ   สักลวดลาย  

นายศรัณย์ พรการัณย์กุล ม.6/6  College of Business   International Business Administration  

นายชานน เผ่าปฏิมากร ม.6/9 Bachelor of Creative Technology  Audio Engineering & Sound Production  

นางสาวศศิริน พ้นภัยพาล ม.6/5  Business School (คณะบริหารธุรกิจ) International Economics and Trade   

นายปิยวัฒน์ หลิวกุลวัฒนา ม.6/3  Faculty of Business Administration Program in International Business 

นางสาวชนิดาภา ศรีรัชกุล ม.6/8  คณะรัฐศาสตร์ / English Track Program International Relations   

สร้างสรรค์ผลงานโดย : บุญญิกา
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วิ่งชนคนอื่น	อย่าลืมขอโทษนะ ใช้ชีวิตกับ	คนที่เรารัก	ให้คุ้มค่า
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กบเลือกนาย
By Janya Art

ณ บึงน�้า มีกบอาศัยอยู่ 
วันหนึ่งพวกกบอยากได้เจ้านาย มาปกครอง

พวกกบจึงขอให้เทวดาส่งเจ้านายมาให้ ทันใดนั้นเสียงดัง
 “ตูม” กบคิดว่าท่อนไม้ที่ตกลงมาเป็นเจ้านายผู้ทรงพลัง

 พวกกบพากันเกาะขอนไม้ ไม่นานก็เบื่อหน่ายเห็นเจ้านาย
ขอนไม้ลอยอยู่นิ่งๆ กบจึงขอให้ส่งเจ้านายใหม่มาให้

เทวดาโกรธที่ขอไม่รู้จักจบรู้จักสิ้น จึงส่งนกกระสามาให้
นกกระสาไล่จิกกบกินทุกวัน จนไม่เหลือกบอีกเลย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ความต้องการไม่รู้จักจบสิ้น ย่อมน�าความเดือดร้อนมาให้”
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ที่ปรึกษา
ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ

มิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา 

บรรณาธิการ
ม.ธนานันต์ ปาลัครกุล

กองบรรณาธิการ
ม.นวพล แก้วภูมิแห่ 
มิสปวีณา ตั้งมั่น 
มิสอัมพา  จำาเนียร  
มิสดมิศรา  ชุ้นกตัญญู 
ม.เอกสิทธิ์ ทิพย์ธารา
มิสศิริยา คนิวรานนท์ 
มิสสุรีรัตน์ เคย์ 
ม.กิตติพันธุ์ มิตรเจริญ 
มิสสายสมร เอี่ยมอ่องกิจ 
ม.ทวีศักดิ์ แก้วสังข์ 
มิสชุลีพร ตั้งล่ำาเลิศ  
ม.ธรรมนูญ รัตนพันธ์ 
ม.ดนุพล หิรัญเจริญสมุทร 
ม.สุภชัย มะลิ  
ม.คุ้มพันธุ์ จันทวัน  
มิสชวัลลักษณ์ อักษรพันธ์ 
ม.อรรถวรวุฒิ ตรากิจธรกุล 
ม.เอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ 
มิสวิไลวรรณ วิทยาธรรมธัช 
มิสวราพร รสมนตรี  
ม.วรวัฒน์ เนื้อจีน 
ม.ศราวุธ เกียรติสมบูรณ์ชัย 
มิสณัฐนันท์ ศรีจันทร์ชยากร 
มิสรัชดา พลับแดง 
มิสศุภานน จึงพัชรกุล
มิสจรรยา บุญเลิศ 
มิสนวรัตน์ สาโรวาส 
มิสเบญจวรรณ ศรีวาลัย 
ม.โสภณ รื่นพิทักษ์ 

พิสูจน์อักษร
ม.อรรถวรวุฒิ ตรากิจธรกุล
มิสปัญญดา จิตต์อารีย์เทพ
ม.ชานนท์ พรชัยเทพินทร์

บันทึกภาพ
มิสสิริขวัญ อาภานุรังษี
ม.ทศพล นาเครือ 
ม.ชาญชัย จิตต์ภักดี
ม.พรณุพงษ์ กิตติตันตยานนท์

ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
มิสธัญรดี เบญจนวนนท์ 

ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า
มิสชนนาถ กุลธราภานุพงศ์

ขอบคุณเป็นพิเศษ
คุณณัฐวรรณ กิตติเวช 
คุณกิตติพงษ์ วงษ์สุวรรณชัย
 

 บรรณาธิการ

 419/1389 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

 02-384-7491-6

 www.acsp.ac.th

 acsp@acsp.ac.th

Thank  You
แทนค�าขอบคุณ
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