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The Prince Royal’s College

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 คติพจน์	 :	 แสงสว่างและความจริง	:	LUX	ET	VERITAS

 ปรัชญา	 :	 “เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา	คือ	การพัฒนาอุปนิสัย”

	 		 	 The	ultimate	aim	of	education	is	the	development	of	character.

คำาขวัญ	 :	 “คุณธรรมนำาปัญญา	พลานามัยสมบูรณ์	เกื้อกูลสังคม”

	 	 	 Virtue	leads	wisdom.	Stay	healthy.	Support	society.

 PRC Spirit	:	 To	Love	To	Care	To	Share	To	Help	To	Sacrifice

ปณิธานการจัดการศึกษา
	 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	 จังหวัดเชียงใหม่	 สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย	 มีเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและปรนนิบัติ

รับใช้มนุษยชาติ	 โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจริยธรรม	 ด้วยหลักธรรมของคริสตศาสนาควบคู่ไป

กับการพัฒนาด้านความรู้สติปัญญา	ด้วยการจัดการศึกษาที่มีคุณค่าต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สำาหรับเยาวชน	โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ		ศาสนา	และฐานะของบุคคล	อันเป็นการผลิตบุคลากร

ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติสืบไป

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
1) เพื่อเป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์

2) เพื่อให้ปรัชญาชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

 3) เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตน	ทั้งมีคุณภาพและ	

	 	 ประสิทธิภาพ	เป็นพลเมืองดี	รับใช้สังคมและประเทศชาติ

 4) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษา

	 5)	 เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ

	 6)	 เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียน

	 	 การสอนให้แก่นักเรียน	ครู	ผู้ปกครอง	และบุคลากรของโรงเรียน

	 7)	 เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแก่ชุมชน

	 8)	 เพื่อจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา	 นโยบาย	 วัตถุประสงค์ของมูลนิธ ิ

	 	 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต
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โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

	 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	ตั้งอยู่เลขที่	117	ถนนแก้วนวรัฐ	ตำาบล	
วัดเกต	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นโรงเรียนแบบตะวันตกแห่งแรกสำาหรับ 
เด็กชายในล้านนา	ก่อต้ังเมือ่วนัที	่19	มนีาคม	ครสิตศักราช	1887	โดย	ศาสนาจารย์
เดวิด	กอร์มเลย์	คอลลินส์	มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน	โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ทางฝั่ง
ตะวันตกของแม่นำ้าปิง	บริเวณวังสิงห์คำา	เรียกว่า	“Chiengmai	Boys’	School”	
หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในนามโรงเรยีนชายวงัสงิห์คำา	ทำาการสอนให้นกัเรยีนอ่านหนงัสอืได้ 
และเรยีนวชิาเลขคณติแบบง่ายๆ	มคีรคูนเมอืงรุน่แรกประกอบด้วย	ครศูรโีอ๊ะ	ครบูญุทา	
ครูแดง	และครูน้อยพรหม	ใช้การเรียนการสอนภาษาล้านนาเป็นหลัก
	 ในปีครสิตศกัราช	1897	ศาสนาจารย์วลิเลยีม	แฮรสี	ได้เป็นผูร้บัผดิชอบแทน
ท่านได้พัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น	 แต่สถานที่เดิมคับแคบ	 จึงได ้
ย้ายมายัง	ฝั่งตะวันออกของแม่นำ้าปิง	และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท 
สมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	เมือ่ครัง้ยงัทรงพระอสิรยิยศเป็นสยามมกฎุราชกมุาร 
เสด็จฯ	 วางศิลารากอาคารบัทเลอร์เมื่อวันที่	 2	 มกราคม	 คริสตศักราช	 1906	 
ทรงพระราชทานนามโรงเรยีนว่า	“The	Prince	Royal’s	College”	และพระราชทาน 
สีนำ้าเงิน-ขาว	เป็นสีประจำาโรงเรียน
	 ในปีคริสตศักราช	 1912	 โรงเรียนได้เริ่มใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอน
แทนคำาเมอืง	ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อกระแสการรวมชาตใินสมัยรัชกาลที่	6	และ
โรงเรียนเน้นการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความสามารถท้ังการพูด	 การอ่าน	
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ขึ้นไป	ต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลา
ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน	มีการเก็บค่าเล่าเรียนแทนการเรียนฟรีหรือจ้างมาเรียน
	 ปีคริสตศักราช	 1927	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เสด็จฯ	 
เยีย่มโรงเรยีนปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลยั	วนัที	่7	มกราคม	ครสิตศกัราช	1929		สมเดจ็
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา	 ในรัชกาลที่	 5)	 เสด็จฯ 
เป็นองค์ประธานเปิดอาคาร	Powers	Hall
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	 ปีคริสตศักราช	 1952	 จัดระบบการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยตั้ง
แผนก	“สหเตรยีมอดุมศึกษา”	ต่อมาได้สรา้งอาคารเรยีนสำาหรบัโรงเรยีนสหเตรยีม
อุดมศึกษา	“ปรินส์-ดารา”	ในปีคริสตศักราช	1958	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัด
ช้ันเรียนแบบสหศกึษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรยีนปรนิสร์อยแยลส์
วิทยาลัย	และเป็นแบบอย่างของหลายโรงเรียนในภาคเหนือ	
	 ในวันที่	 8	 มีนาคม	 คริสตศักราช	 1958	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	
รัชกาลที่	 9	พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 เสด็จฯ	 เยี่ยมโรงเรียน	นับเป็น
เกียรติประวัติและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
	 โรงเรียนได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 
สิริโสภาพัณณวดี	 ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน	 และเสด็จฯ	 เป็นองค์ประธาน
วางศิลารากอาคารเพชรรัตน-สุวัทนา	 เมื่อวันที่	 2	มกราคม	คริสตศักราช	1986	
และเมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	คริสตศักราช	2011	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	 เป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดอาคาร	 100	 ปี	
สถาบันแฮรีส	(Harris	Institute)
	 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	 ทำาการสอนแบบสหศึกษา	 ตั้งแต่ชั้น
ปฐมวัย	(อนุบาล	3)	ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	6	จากการอุทิศตนของผู้บริหาร	คณะครู
และบรูพาจารย	์ไดท้ำาใหโ้รงเรยีนปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลยั	เป็นโรงเรยีนเอกชนชัน้
แนวหน้าโรงเรียนหนึ่งในประเทศไทย

 



4

มัธยมศึกษาปีที่  3  รุ่น Sapphire’19  เวลา  08.15 น.
มัธยมศึกษาปีที่  6  รุ่น มิญช์  เวลา  14.00 น. 
(* เครื่องหมายที่ประชุมยืนขึ้น)
ผู้นำานมัสการ ภาคเช้า	 อ.ปราโมทย์	 ประเสริฐเลิศอารีย์
 ภาคบ่าย	 อ.ณรงค์ศักดิ์	 เมธีชุติกุล
ผู้นำาดนตรีและคณะนักร้อง	 อ.ธนบดี	 เกษสุวรรณ		
	 อ.เก่ง	 ปัญญาสุริยะ		
	 อ.ธนพงษ์	 อินทะจักษ์		
	 อ.เถกิงศักดิ์	 ปินตา	
	 อ.ณัฐวุฒิ		 จันทร์ผ่อง	
	 วงเครื่องสาย	และ	PRC	BAND
* 1. ดนตรีบรรเลงเพลง ขบวนพิธีเดินเข้าสู่โบสถ์
 จุดเทียน ภาคเช้า	 ศาสนาจารย์สยาม				ม่วงศักดิ์
 ภาคบ่าย	 ศาสนาจารย์วิรัช						โกยดุลย์
2. เพลงเตรียมใจนมัสการพระเจ้า “Open my eyes, that I may see”
	 1.	Open	my	eyes,	that	I	may	see		 Glimpses	of	truth	Thou	hast	for	me;	
	 	 Place	in	my	hands	the	wonderful	key,	 that	shall	unclasp	and	set	me	free.	
	 Silently	now	I	wait	for	Thee,		 Ready	my	God,	Thy	will	to	see;
	 Open	my	eyes,	illumine	me.	Spirit	divine!	
	 2.	Open	my	ears,	that	I	may	hear		 Voices	of	truth	Thou	sendest	clear;	
	 And	while	the	wave	notes	fall	on	my	ear,	 Everything	false	will	disappear.	
	 Silently	now	I	wait	for	Thee,	 Ready	my	God,	Thy	will	to	see;
	 Open	my	ears,	illumine	me.	Spirit	divine!	
	 3.	Open	my	mouth,	and	let	me	bear		 Gladly	the	warm	truth	everywhere;	
	 Open	my	heart,	and	let	me	prepare		 Love	with	Thy	children	thus	to	share.	
	 Silently	now	I	wait	for	Thee,	 Ready	my	God,	Thy	will	to	see;
	 Open	my	heart,	illumine	me.	Spirit	divine!		Amen.

ระเบียบการนมัสการพระเจ้า
เนื่องในโอกาสนักเรียนจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
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3. อารัมภบทธรรม  :  พระเจ้าทรงดูแลชนชาติของพระองค์
	 จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด	 ข้าพเจ้าจะโมทนาพระคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ
ของข้าพเจ้า	 ในคณะผู้เที่ยงธรรม	 ในชุมนุมชน	 	 บรรดาพระราชกิจของพระเจ้า
ใหญ่ยิง่เป็นทีค้่นคว้าของทกุคนทีพ่อใจ	พระราชกจิของพระองค์สงูส่งและมเีกยีรต	ิ
และความชอบธรรมของพระองค์ดำารงอยู่เป็นนิตย์	พระองค์ได้ทรงให้พระราชกิจ 
อัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่จดจำา	 พระเจ้าทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณา	
พระองค์ทรงประทานอาหารให้ผูท้ีเ่กรงกลวัพระองค์	พระองค์ทรงจดจำาพนัธสญัญา
ของพระองค์เสมอ	พระองค์ได้ทรงสำาแดงฤทธานภุาพแห่งพระราชกจิของพระองค์
แก่ประชากรของพระองค์	 ในการที่ประทานมรดกของบรรดาประชาชาติแก่เขา 
พระหตัถกิจของพระองค์นัน้สจุรติและยติุธรรมและข้อบงัคบัของพระองค์กไ็ว้ใจได้																																						

* 4. เพลงสรรเสริญพระเจ้า “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา”
	 1.	ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา	 สู่ใจข้าฯ	ล้นเหมือนลำาธาร	
	 ของทุกสิ่งที่ข้าฯ	ได้มีอยู่		 	 พระองค์ทรงเป็นผู้ประทาน
	 โมทนาพระคุณพระเยซู		 	 บทเพลงร้องเชิดชูถวาย
	 ข้าฯ	ยืนอยู่บนศิลามั่นคง		 	 คือพระองค์ผู้รักมากมาย
	 2.	ในอดีตโปรดช่วยให้มีชัย		 	 ขออาศัยพึ่งทุกวันวาร
	 ขอทรงเมตตาพระพรอำานวย	 โปรดทรงช่วยจนสิ้นลมปราณ
	 พระเยซูทรงติดตามข้าฯ	ไป	 ห่วงใยเมื่อหลงทางสวรรค์
	 พระองค์ทรงเป็นความรักยืนยง	 ทรงไถ่ด้วยโลหิตอัศจรรย์
	 3.	โอพระเยซูผู้พลีชีวี	 ข้าฯ	เป็นหนี้พระองค์มากมาย
	 	 ขอให้พระคุณที่ทรงเมตตา		 	 ตรึงดวงใจข้าฯ	จนวันตาย
	 	 พระองค์ทรงรักข้าฯ	เสมอไป		 แต่ใจข้าฯ	เผลอลืมพระคุณ
	 	 ทั้งใจกายขอถวายทรงธรรม์		 ดวงชีวันพึ่งพระการุณย์
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	 4.	พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณ		 เป็นประธานท่ามกลางปวงชน
	 	 ขอเสด็จเถิดนำาหน้าครรไล		 	 จากอบายพ้นภัยมืดมน
	 	 ขอโปรดเอ็นดู	ขอโปรดเอ็นดู		 พระผู้ทรงฤทธาอนันต์
	 	 ขอทรงเมตตา	ขอทรงเมตตา		 พระผู้ทรงฤทธาอนันต์			อาเมน

5. อธษิฐานสรรเสรญิ ขอบพระคณุและทูลขอการทรงนำาจากพระเจ้า	โดย	ผูน้ำา

6. อัญเชิญพระวจนะธรรมของพระเจ้า  สดุดี  119 : 9-16           
	 	 หนุ่ม	ๆ	จะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร
	 โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์
	 ข้าพระองค์แสวงพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์
	 ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์
	 ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์
	 เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำาบาปต่อพระองค์
	 ข้าแต่พระเจ้า		สาธุการแด่พระองค์
	 ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
	 ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์
	 ถึงบรรดากฎหมายแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
	 ข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์
	 มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น
	 ข้าพระองค์จะภาวนาข้อบังคับของพระองค์
	 และจับตาของข้าพระองค์อยู่ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์
	 ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์
	 ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์	
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7. คณะครูร้องเพลงอำาลาศิษย์ 
     

“ภักดี  Be True”

**จงรัก	(เราจงรัก)	ภักดี	(เราจงรัก)	ฟังคำาเตือนอันประเสริฐนี้	(เราจงรัก)	

จงรกั	(เราจงรัก)	ความวางใจ	(ความวางใจ)	ภกัดต่ีอกษตัรย์ิยิง่ใหญ่	(เราจงรกัภกัด)ี

จงรัก	(เราจงรัก)	ภักดี	(เราจงรัก)	ไม่ว่ามีมิตรมากหรือไม่	(เราจงรัก)

	 	 ไม่ว่าเหตุอันใดอยู่ชิดข้างท่านไว้ให้ท่านพบว่าเราภักดี		 	 	

1.	เราถูกส่งออกจากโรงเรียนของพระเยซูเราเคยเรียนอยู่ที่บาทของท่าน

	 เราเคยดื่มนำ้าพุจืดใสเย็นสำาราญเราเคยได้ชิมความหอมความหวาน

	 เราขอเป็นพยานแก่พระเจ้าทรงฤทธิในโลกที่มีมิตรแต่น้อย

	 ใช้สอยเราออกไปด้วยคำากำาชับว่าถึงอย่างไรให้เราจงรักภักดี

2.	เราถูกส่งออกไปทำาหน้าที่ยิ่งใหญ่สำาคัญเหมือนราช(ะ)ทูตของพระเจ้า

	 สั่งเราด้วยความรักเป็นคำาสั่งสุดท้ายให้เราออกไปทั่วโลกากว้างใหญ่

	 ส่งออกไปช่วยคนให้พ้นความเสียใจพ้นจากความบาปสาปแช่งบรรลัย

	 เป็นงานใหญ่สวรรค์พระท่านทรงมอบให้เสมอหรือที่เราจงรักภักดี

3.	เราถูกส่งออกไปใต้พระคุณอันมั่นคงเพราะพระองค์ผู้ทรงให้สัญญา

	 ว่าจะอยู่กับเราในโลกที่มืดมนและจะอยู่ด้วยเสมอทุกแห่งหน

	 ให้เข้มแข็งอดทนอย่ากังวลวุ่นวายเพราะพระวิญญาณได้ทรงนำาเรา

	 จงบากบั่นมุ่งไปเต็มใจบริการให้โลกเห็นว่าเราจงรักภักดี	(**)
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“จากใจถึงใจ PRC”

	 เนิ่นนานแสนนานที่ครูได้สรรสร้างวาดหวังสวยงามในใจใฝ่ฝัน	 จากที่เห็น
พวกเธอเป็นเด็กเล็กเรียนด้วยกันแต่วันนี้ถึงวันที่จากกันไป
	 **ครูอยากเห็นว่าเธอได้เลอเลิศสวยเด่น	 ครูอยากเห็นว่าเธอถึงยังที่หมาย
อยากเห็นภาพเธอสวยงามเหมือนดังวาดไว้จากใจถึงใจแสนห่วงใยเธอ	
	 จากไปทีห่นแห่งใดขอใจคงอยูจ่ากไปให้รูย้งัรกัเธออยูเ่สมอ	จากกนัไกลแสน
ไกลคิดถึงห่วงเธอ		จากกันไกลให้เธอคิดถึงเช่นกัน	
	 บทเพลงยำา้ความเจอืจนุหนนุเกือ้บทเพลงเพือ่	PRC	ผกูพนั	บทเพลงนีม้เีพือ่
เธอจดจำาไว้มั่นจากกันหัวใจไหวหวั่นอาลัย(**)
	 	 จากใจถึงใจแสนห่วงใยเธอ
8. เทศนา ภาคเช้า	 ศาสนาจารย์สยาม	ม่วงศักดิ์
  ภาคบ่าย	 ศาสนาจารย์วิรัช	 โกยดุลย์
9. นักเรียนจบหลักสูตรร้องเพลงปฏิญาณ  “I Would Be True”
	 (เฉพาะนักเรียนที่จบหลักสูตรยืน)
	 1.	I	would	be	true,	for	there	are	those	who	trust	me;
	 I	would	be	pure,	for	there	are	those	who	care;
	 I	would	be	strong,	for	there	is	much	to	suffer;		
 I	would	be	brave,	for	there	is	much	to	dare.(2)
	 2.	I	would	be	friend	of	all	the	foe,	the	friendless;
	 I	would	be	giving,	and	forget	the	gift;
	 I	would	be	humble,	for	I	know	my	weakness;	
 I	would		look	up,	and	laugh,	and	love,	and	lift.(2)		Amen
10. โอวาทนักเรียนเก่า ภาคเช้า	 ผศ.ทพ.พิริยะ		เชิดสถิรกุล
  ภาคบ่าย	 คุณธานี	 แสงรัตน์
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11. นักเรียนจบหลักสูตรอธิษฐานปฎิญาณตามคำาอธิษฐาน
 ของเซนต์แฟรนซีสแห่งอาซิซี
	 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
	 โปรดให้ข้าพระองค์เป็นเครื่องมือแห่งสันติของพระองค์
	 ที่ใดมีความเกลียดชัง	 ให้ข้าพระองค์หว่านความรัก
	 ที่ใดมีการบาดหมาง	 ให้หว่านการยกโทษ
	 ที่ใดมีการแตกร้าว	 ให้หว่านสามัคคีธรรม
	 ที่ใดมีความสงสัย	 ให้หว่านความเชื่อ
	 ที่ใดมีความว้าวุ่นท้อถอย	 ให้หว่านความหวัง
	 ที่ใดมีความมืด	 ให้หว่านความสว่าง
	 ที่ใดมีความเศร้าโศก	 ให้หว่านความยินดี
	 โอข้าแต่พระอาจารย์
	 อย่าให้ข้าพระองค์แสวงหาความประเล้าประโลมใจ
	 	 แต่ประเล้าประโลมใจผู้อื่น
	 มิใช่แสวงหาความเข้าใจ	 แต่พยายามเข้าใจผู้อื่น
	 มิใช่แสวงหาความรัก	 แต่รักเขา
	 เพราะด้วยการให้	 ทำาให้ข้าพระองค์ได้รับ
	 ด้วยการยกโทษ	 ข้าพระองค์จึงได้รับการยกโทษ
	 และในความตายนั้นเอง	 ที่ทำาให้ข้าพระองค์ได้ชีวิตนิรันดร์		อาเมน
12. คำากำาชับจากผู้จัดการ - ผู้อำานวยการ ดร.สิรินันท์			ศรีวีระสกุล
13. อธิษฐานเพื่อนักเรียนจบหลักสูตร  
 ภาคเช้า	 ศาสนาจารย์สยาม	ม่วงศักดิ์
 ภาคบ่าย	 ศาสนาจารย์วิรัช	 โกยดุลย์
*14. เพลงสรรเสริญพระเจ้า “ความรักเป็นสายสัมพันธ์”
	 1.	ความรักเป็นสายสัมพันธ์	 ยึดมั่นใจเราทั้งหลาย
	 	 ให้สามัคคีไม่มีวันคลาย	 ดังสายสัมพันธ์เมืองแมน
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	 2.	ตรงพักตร์พระเจ้าเรามา	 วันทาและอธิษฐาน
	 	 ความกลัวความหวังความทุกข์สำาราญ	 เรารับร่วมกันทุกคน
		 3.	ยามทุกข์ร่วมทุกข์ทุกวัน	 แบ่งภาระกันแบกไป
	 	 นำ้าใจนำาพานำ้าตาเราไหล	 ร้องไห้เพราะรักไม่ลืม
	 4.	เมื่อยามจำาพรากไกลกัน	 โศกเศร้ารำาพันอาดูร
	 	 หวังใจพบกันรักมั่นเพิ่มพูน	 เทิดทูนวิญญาณสัมพันธ์
	 5.	เราเสรีไร้ทุกข์ทน	 ความชั่วล้นพ้นมลาย
	 	 ความรักและมิตรภาพกำาจาย	 แจ้งภายในใจนิรันดร์	อาเมน
*15. ขอพระพร ภาคเช้า	 ศาสนาจารย์สยาม	ม่วงศักดิ์
 ภาคบ่าย	 ศาสนาจารย์วิรัช		 โกยดุลย์
16. เพลงตอบสนอง  “พระเจ้าข้าฯ ขอตามรอยบาทไป”
	 1.	พระเจ้าข้าฯ	ขอตามรอยบาทไป	 น้อมใจภักดีสนองพระคุณ
	 	 ตรัสพระประสงค์และทรงการุณย์	 หนุนใจต่อสู้ความทุกข์ทั้งมวล
	 2.	โปรดให้ข้าฯ	มีวิธีพูดจา	 นำาจิตเฉื่อยชามาหาพระองค์
	 	 โปรดสอนข้าฯ	ยั้งคนพลั้งพลาดลง	 นำาทางคนหลงมุ่งตรงทางดี
	 3.	ประทานความเพียรเรียนจากพระองค	์ โปรดทรงตกัเตอืนเป็นเพือ่นร่วมจติ
	 	 พูนเพิ่มศรัทธาในภาระกิจ	 ความเชื่อมีชัยเหนือผิดทั้งมวล
	 4.	ใจมีความหวังดังแสงเรืองรอง	 พวยพุ่งส่องทางอนาคตกาล
	 	 มีสันติองค์พระเจ้าประทาน	 ชวีนัสำาราญร่วมด้วยพระองค์			อาเมน
17. มอบของที่ระลึกผู้เทศนาและผู้ให้โอวาท ดร.สิรินันท์		 ศรวีรีะสกลุ
	 ศาสนาจารย์ไตรรตัน์	ทองสมัฤทธิ์
	 นายธนิต		 ชุมแสง
18. ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณผู้เทศนา ผู้ให้โอวาท และมอบช่อดอกไม้
19. โอกาสมอบรางวัล 
	 นักเรียนดียอดเยี่ยม	 	 Best	All	Around	Student
	 นักเรียนดีเยี่ยม	 	 Honorable	Mention	Student
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มัธยมศึกษาปีที่  3  รุ่น Sapphire’19
 นักเรียนดียอดเยี่ยม	 นางสาวสุกฤตา	กิตติปภัสสร
	 นักเรียนดีเยี่ยม	 นายชยพัทธ์	 วุฒิ

มัธยมศึกษาปีที่  6  รุ่น มิญช์
 นักเรียนดียอดเยี่ยม	 นายเกรียงไกร	เกียรติสุนทร		 	
   
20. คณะนักร้อง PRC  Boys’ Choir, PRC Chorus   ร้องเพลง

พระเจ้าเป็นดั่งโคมทอง
	 1.	โอ	โอ	โอ	พระบิดาพระผู้ประเสริฐทรงนำา		
	 	 ชีวิตข้าพระธรรมเปรียบดวงสว่าง
	 	 ให้ข้าก้าวเดินด้วยใจเปี่ยมความหวัง		
	 	 พระพรดังโคมทองสาดส่องชีวา
ร้องรับ หนทางนั้นที่ข้าได้เดินผ่าน  หนทางนั้นพระองค์ทรงนำา
            ความรู้ปัญญามีค่าประเสริฐลำ้า  คอืพระธรรมนำาทางข้าทกุคนืวนั
	 2.	โอ	โอ	โอ	พระเมตตาพระคุณพระองค์ประทาน	
	 	 ทุกวันวารข้าเพียรเรียนรู้ทุกสิ่ง
	 	 กายจิตใจเมื่อยล้าไร้ที่พักพิง		
	 	 พบความจริงพระเสริมกำาลังข้าแกร่ง (ร้องรับ)
	 3.	โอ	โอ	โอ	ทุกสิ่งสรรพ์อันดีข้าพร้อมกระทำา		
	 	 จิตน้อมนำาขอพระองค์ทรงนำาทาง
	 	 การใดใดคิดทำาสำาเร็จดังหวัง	
	 	 เสริมกำาลังข้าเดินก้าวอย่างมั่นคง	(ร้องรับ)
	 หนทางนั้นที่ข้าได้เดินผ่าน	 หนทางนั้นพระองค์ทรงนำา
	 ความรู้ปัญญามีค่าประเสริฐลำ้า	 คือพระธรรมนำาทางข้าทุกคืนวัน
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	 ความรู้ปัญญามีค่าประเสริฐลำ้า	 คือพระธรรมนำาทางข้าทุกคืนวัน
	 คือพระธรรมนำาทางข้าทุกคืนวัน	 คือพระธรรมนำาทางข้าทุกคืนวัน
 คำาร้อง ทำานอง	 ดร.สิรินันท์	ศรีวีระสกุล
	 	 	 	 	 	 อ.วิภาศรี	จ้อยสูงเนิน
 เรียบเรียงดนตรี	 อ.เก่ง	ปัญญาสุริยะ

Bless me more
	 1.	In	the	passing	of	these	precious	years	
	 	 I’ve	walked	the	street	of	joy	and	tears.	
	 	 I	fell	down	but	God’s	hand	raise	me	up	
	 	 His	righteous	love	released	me	from	my	fears.	
  (Chorus) Bless me more so like an eagle I can fly. 
  bless me more to walk on  stormy seas. 
  Life is long and dreams are far up high. Bless me more, 
  oh Lord bless me more.

	 2.	Here	at	PRC	I’ve	learned	to	love,	
	 	 and	there’s	much	more	for	me	to	learn.	
	 	 And	so	many	ways	for	me	to	grow,	
	 	 but	faith’s	the	power	that	gives	me	strength	to	go.	
	 	 (Chorus)

	 3.	Let	me	live	for	others	Lord	I	pray.	
	 	 Love	with	all	my	heart	and	soul.	
	 	 These	thing	I’ve	learned	won’t	ever	fade	away.	
	 	 With	hopeful	heart,	I	know	I	reach	my	goal.	
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  Bless me more so like an eagle I can fly. 
  bless me more to walk on stormy seas. Life is long and 
  dreams are far up high. Bless me more, oh Lord, 
  bless me more. Bless me more, oh Lord, bless me more. 
  Bless me more, oh Lord, please bless me more.
 คำาร้อง ทำานอง	 ดร.สิรินันท์	ศรีวีระสกุล
	 อ.โจนส์	ยูแบงค์
 เรียบเรียงดนตรี	 อ.เก่ง	ปัญญาสุริยะ

21. ดนตรีบรรเลงเพลง  ที่ประชุมยืนขณะขบวนพิธีเดินออกจากโบสถ์
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สถานภาพครอบครัว 
	 สมรส	มีบุตร	1	คน

รับบัพติศมา 
	 20	กรกฎาคม	1975
	 ณ	คริสตจักรพรประเสริฐ	(พระประแดง)	สังกัดคริสตจักรภาคที่	6

สถาปนาเป็นศาสนาจารย์ 
	 13	เมษายน	2007
	 ณ	คริสตจักรแพ่งพิมลธรรม	สังกัดคริสตจักรภาคที่	1

สถานภาพคริสตจักร 
	 20	กรกฎาคม	1975
	 สมาชิกคริสตจักรพรประเสริฐ	สังกัด	คริสตจักรภาคที่	6

การศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
	 	 โรงเรียนวัดทรงธรรม	อำาเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ

 ประกาศนียบัตร
	 	 -		“Asian	Ecumencial	Course”	Christian	Conference	in	Asia		
	 	 	 ประเทศมาเลเซีย	ปี	1990	

ผู้เทศนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์

เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
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	 	 -		“Church	Management”	Westhill	Colleges,	Birmingham	
	 	 	 ประเทศอังกฤษ	ปี	1998
	 	 -		ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ	และกฎหมายมหาชน		
	 	 	 สถาบันพระปกเกล้า่	รุ่นที่	11	ปี	2012

 ปริญญาตรี
	 	 -		ศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต	(Bachelor	of	Theology	-	B.Th.)
	 	 -		ศิลปศาสตร์บัณฑิต	(Bachelor	of	Arts	-	B.A.)
	 	 	 คณะแมคกิลวารี	มหาวิทยาลัยพายัพ	ปี	1988
	 	 -		สาขาวิชาวิทยาการการจัดการ	รัฐประศาสนศาสตร์	(Bachelor	of		
	 	 	 Public	Administration	-	B.P.A.)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำางาน
	 -		ศิษยาภิบาลคริสตจักรแพ่งพิมลธรรม	สังกัดคริสตจักรภาคที่	1
	 -		หัวหน้าโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง	1979	หน่วยงานศิษยาภิบาล
	 -		ปลัดสำานักเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
	 -		อาจารย์ประจำาคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี	มหาวิทยาลัยพายัพ
	 -		รักษาการผู้อำานวยการสำานักงานอภิบาลและศาสนศาสตร์ศึกษา
		 -		ผู้อำานวยการสำานักงานบุคลากร
	 -		เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย	2	วาระ	ปี	2007-2014
	 -		ศิษยาภิบาลคริสตจักรพรประเสริฐ	สังกัดคริสตจักรภาคที่	6
	 -		รักษาการผู้อำานวยการสำานักงานพันธกิจการศึกษา

ปัจจุบัน
	 -		เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย	วาระปี	2019–2022
	 -		กรรมการ	Central	Committee	of	The	World	Council	of	Churches
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วัน เดือน ปี เกิด  4	พฤษภาคม	1947

ครอบครัว 
	 	 ภรรยา	 นางแสงจันทร์		โกยดุลย์	(มโนวงศ์)	
	 	 	 	 เกษียณงานที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค	

	 	 บุตร		 1.	นายธนพัฒน์	โกยดุลย์	ทำางานที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค	
	 	 	 									 2.	นายวัชรพงศ์	โกยดุลย์	ทำางานที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค	
 
	 	 รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์ปี	 ค.ศ.1978	 ที่	 คริสตจักรสืบนทีธรรม							
คริสตจักรภาคที่	 1	 จังหวัดเชียงใหม่	 และปัจจุบันเป็นสมาชิกคริสตจักรเด่น									
ดำารงธรรม	คริสตจักรภาคที่	1	จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษา
 ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
	 	 โรงเรียนบ้านย่านยาว	อำาเภอตะกั่วป่า	จังหวัดพังงา	

 มัธยมศึกษาตอนต้น 
	 	 โรงเรียนตะกั่วป่า	“เสนานุกุล”	อำาเภอตะกั่วป่า	จังหวัดพังงา

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
	 	 สายอาชีพ	ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิค	จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เทศนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศาสนาจารย์วิรัช  โกยดุลย์

รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
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 ประกาศนียบัตร 
	 	 แผนกศนูย์ศกึษาครสิเตยีนบรกิาร	(หลกัสตูร	5	ปี)	วทิยาลยัพระครสิตธรรม
	 	 จังหวัดเชียงใหม่	

 ปริญญาตรี 
	 	 (ศ.ศ.บ.)	ปรัชญาและศาสนา	คณะมนุษย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยพายัพ	

 ปริญญาโท
	 	 M.Div.	คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี	มหาวิทยาลัยพายัพ	
	 	 Th.M.in	Missiology	Fuller	Theological	Seminary	Pasadena,California
	 	 	U.S.A.

ประสบการณ์การทำางาน
	 -	 ประธานอนุชนคริสตจักรเบธเลเฮ็ม	และอนุชนภาคที่	9		จังหวัด	 	
	 	 นครศรีธรรมราช	ค.ศ.	1965	-	1966
	 -	 ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงานบรษิทัยนูเิวอร์แซลอเีลคตรคิ	จำากดั	กรงุเทพฯ	ปี	1967
	 -	 นักสังคมสงเคราะห์	สถาบันแมคเคน	จังหวัดเชียงใหม่	ปี	1970-1971
	 -	 ผูจ้ดัการโครงการคะนาอนั	อำาเภอจอมทอง	จังหวดัเชยีงใหม่	ปี	1972	-	1973
	 -	 หัวหน้าฝ่ายเทคนิค	เสียงสันติ	จังหวัดเชียงใหม่	ปี	1974-1981
	 -	 ศิษยาภิบาลหมวดคริสเตียนห้วยนำ้าขาว	ภาคที่	1	จังหวัดเชียงใหม่		 	
	 	 ปี	1974-	1975
	 -	 ศิษยาภิบาลคริสตจักรเขตที่	5	(เขต	4	ปัจจุบัน)	ภาคที่	1	จังหวัดเชียงใหม่				
	 	 6	ปี	ค.ศ.	1975	-	1981
	 -	 ศิษยาภิบาลคริสตจักรเบธเลเฮ็ม	ภาคที่	1	และอาจารย์ประจำาคณะ								
	 	 ศาสนศาสตร์แมคกิลวารี	มหาวิทยาลัยพายัพ	จังหวัดเชียงใหม่	2	ปี	 	
	 	 1981-	1983
	 -	 เป็นผู้ช่วยศาสนาจารย์	ดร.ประจวบ	เดชะวรรณ	ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่	1 
	 	 ไทยเพรสไบทีเรี่ยนในสหรัฐอเมริกา	 2	 ปี	 และถูกส่งตัวไปก่อตั้งคริสตจักร 
	 	 ไทยเพรสไบทีเรี่ยน	ที่เมืองฮิวส์ตัน	รัฐเท็กซัส	ขณะศึกษาต่อที่		Fuller		
	 	 Theological	Seminary	USA	ค.ศ.	1988	–1990	
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	 -	 ผู้อำานวยการ	กองการเผยแพร่พระกิตติคุณ	สภาคริสตจักรในประเทศไทย		
	 	 ตั้งแต่ปี	1983-1988	
	 -	 ผูอ้ำานวยการหน่วยงานเผยแพร่พระกติตคิณุ	สภาครสิตจกัรในประเทศไทย	 
	 	 ปี	 1999	 –	 31	 ธันวาคม	 2002	 และรักษาการผู้อำานวยการหน่วยงาน 
	 	 เผยแพร่พระกติติคุณ	และผูอ้ำานวยการหน่วยงานประทปีของไทย	1	มกราคม	 
	 	 2003	ถึง	30	เมษายน	2003
	 -	 ผู้บริหารมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย	
	 	 ตำาแหน่งรองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย	ปี	2003-2006
	 	 ตำาแหน่งประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย	ปี	2007-2010

ปัจจุบัน 
	 -	 ผู้บริหารมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย	
	 	 ตำาแหน่งรองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย	ปี	2019	-	2022
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Name-Surname  Assistant Professor Piriya Cherdsatirakul
Date of Birth   26 September 1972
Position   Vice President of Chiang Mai University
    Associate Dean for Academic Affairs
    Assistant Professor in Operative Dentistry
Education
 1995		 Doctor	of	Dental	Surgery,	Chiangmai	University,	
	 	 	 	 Chiang	Mai,	Thailand
 2001		 Certificate	in	Operative	Dentistry,	Chulalongkorn		
	 	 	 	 University,	Bangkok,	Thailand
 2003		 Master	of	Science	(Industrial	and	Organization
	 	 	 	 Psychology),	Faculty	of	Humanities,	Chiang	Mai			
	 	 	 	 University,	Chiang	Mai,	Thailand
 2014		 Diplomate	Thai	Board	(Operative	Dentistry),	Thai		
	 	 	 	 Dental	Council

Working Experience
 1995-1996  Dentist 
  Dental	Service	Clinic,	Faculty	of	Dentistry	Chiang	Mai	University,	
	 	 Chiang	Mai,	Thailand

ผู้กล่าวโอวาทชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยพายัพ

นักเรียนเก่ารุ่น ไทร ’31
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 1996-2011 Instructor 
	 	 Operative	Dentistry,	Faculty	of	Dentistry	Chiang	Mai	University,	 
	 	 Chiang	Mai,	Thailand
 2011-Now Assistant Professor 
	 	 Operative	Dentistry,	Faculty	of	Dentistry	Chiang	Mai	University,						
	 	 Chiang	Mai,	Thailand
 1999-2000 Assistant Dean for Student Affairs
	 	 Faculty	of	Dentistry	Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai,	Thailand
 2002-2004 Head of Department
	 	 Department	of	Restorative	Dentistry,	Faculty	of	Dentistry
	 	 Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai,	Thailand
 2011-2012 Assistant Dean for Academic Affairs
  Faculty	of	Dentistry	Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai,	Thailand
 2012- Now  Associate Dean for Academic Affairs
	 	 Faculty	of	Dentistry	Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai,	Thailand
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ประวัติการศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
	 	 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่	รุ่น	Spider	’25

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
	 	 Marquett	High	School	มลรัฐอิลลินอยส์	สหรัฐอเมริกา

 ระดับปริญญาตรี
	 	 ด้านรัฐศาสตร์และการเมืองเปรียบเทียบ	มหาวิทยาลัย	Southern	Illinois	
	 	 University	สหรัฐอเมริกา

 ระดับปริญญาโท
	 	 Master	of	Public	and	International	Affairs,	University	of	Pittsburgh	
	 	 เน้นด้านเอเชียศึกษาและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

ประวัติการทำางาน
 พ.ศ.2540	 เลขานุการโท	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	
 พ.ศ.2541		 เลขานุการเอก	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์
 พ.ศ.2544		 เจ้าหน้าที่การทูต	6	กรมองค์การระหว่างประเทศ	
 พ.ศ.2545	 เจ้าหน้าที่การทูต	7	กรมองค์การระหว่างประเทศ	
 พ.ศ.2550	 ที่ปรึกษาด้านการเมือง	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงวอชิงตัน	
 พ.ศ.2553	 ผู้อำานวยการกองเอเชียตะวันออก	2	กรมเอเชียตะวันออก	

ผู้กล่าวโอวาทชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายธานี แสงรัตน์

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นักเรียนเก่ารุ่น Spider ’25
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 พ.ศ.2558	 รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
 พ.ศ.2559	 กงสุลใหญ่	สถานกงสุลไทย	ประจำานครลอสแอนเจลิส	
	 	 	 	 และใน	13	รัฐทางตะวันตก	
 พ.ศ.2561	 เอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงฮานอย	สาธารณรัฐสังคมนิยม	
	 	 	 	 เวียดนาม
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	 	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนในโอกาสจบหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่	3	และมัธยมศึกษาปีที่	6	ครูเชื่อว่าช่วงเวลาที่นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับการ
พัฒนาในรั้วนำ้าเงินขาวแห่งน้ีจะหล่อหลอมชีวิตของนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง	
ปราดเปรื่อง	และพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปสู่ความสำาเร็จในระดับที่สูงยิ่งขึ้น

	 	 ก่อนที่นักเรียนจะก้าวออกจากร้ัวนำ้าเงินขาวแห่งนี้สู่โลกอนาคต	 โลกยุค
ศตวรรษที	่21	ทีม่กีารเปลีย่นแปลงและมกีารแข่งขนักนัตลอดเวลา	นกัเรยีนจำาเป็น
ต้องเข้มแขง็	รูเ้ท่าทนัและปรบัตัวให้ได้	ครจึูงอยากจะฝากแนวคดิในการดำาเนนิชวีติ
ให้นักเรียนไว้	3	ประการด้วยกันคือ

	 	 ประการทีห่นึง่	การสร้างคณุค่าให้ตนเอง	ไม่ว่านกัเรยีนจะเป็นใคร	มคีวาม
สามารถระดับใด	มีจุดอ่อน		จุดแข็ง	ข้อจำากัด	ข้อได้เปรียบในเรื่องใด	สิ่งที่นักเรียน
ต้องทำาคือ	 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ	 หาช่องทางวิธีการในการเรียนรู้	 ฝึกฝนในสิ่งท่ี
ชอบ	 สิ่งที่ถนัดหรือสิ่งที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต	 โดยมีเป้าหมายที่ท้าทายสำาหรับ
ตวัเอง	และมุง่หน้าฝึกฝนพฒันาตนเองจนมคีวามเชีย่วชาญ	มจีดุเด่นทีผู่ค้นยอมรบั	
ในโลกอนาคตปรญิญาบตัรอาจไม่มคีวามสำาคัญเท่ากบัว่าคณุทำาอะไรได้หรอื	คณุเก่ง 
ในเรื่องใด

	 	 ประการทีส่อง	ความมวีนิยัหรอืความสามารถในการควบคมุตวัเอง	ให้ไป
ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้	 ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	
เป็นเรือ่งทีน่กัเรียนต้องฝึกฝนอย่างจรงิจงัด้วยความอดทน	หากเราควบคมุตวัเองไม่ได้ 

คำากำาชับจากผู้จัดการ-ผู้อำานวยการ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Sapphire’ 19 
 และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นมิญช์
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เอาชนะอปุสรรคปัญหาหรือสิง่เย้ายวนไม่ได้	เรากจ็ะตกเป็นทาสของความปรารถนา	
เฝ้าฝันถึงความสำาเร็จแต่ไม่มีวันไปถึง	 เหมือนคำาพูดท่ีเอเลียด	 คิปโชเก้	 นักวิ่ง
มาราธอนทำาลายสถติโิลก	ทีก่ล่าวไว้ว่า	“ความมรีะเบยีบวนิยัเท่านัน้ทีจ่ะท�าให้ชวีติ
เป็นอิสระ หากเราไร้ซึ่งระเบียบวินัย เราจะตกเป็นทาสของอารมณ์และเป็นทาส
ความปรารถนาของตนเอง”

	 	 ประการทีส่าม	การคดิบวกหรอืการมองโลกในแง่ดี	หมายถึงการให้กำาลงัใจ
ตัวเอง	เพือ่ให้ตวัเองมคีวามเข้มแขง็	มคีวามหวงัและเชือ่ว่าจะมสีิง่ทีด่เีกดิขึน้	ไม่ว่า
สถานการณ์จะราบรืน่หรอืเลวร้าย	เราต้องมสีตแิละให้กำาลงัใจตวัเอง	และทำาในสิง่ทีด่ี 
สร้างสรรค์อยูเ่สมอ	การคดิบวกจะทำาให้เรามองเหน็ทางออกหรอืโอกาสทีจ่ะไปถงึ
ความสำาเร็จหรือใกล้ความสำาเร็จที่สุด	

	 	 นักเรียนที่รัก	 การเรียนจนจบหลักสูตรในวันนี้จำาเป็นต้องใช้ความมุมานะ	
และการอุทศิทุม่เทมากมาย	คงจะเป็นเช่นเดียวกนักบัการเรยีนและการดำาเนนิชีวติ
ในอนาคตย่อมต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ	 จงดำาเนินชีวิต
ด้วยพลงัเชงิบวก	ยดึเป้าหมาย	เพิม่คณุค่าให้ตนเอง	มวีนิยั	และมุง่มัน่ทำาด้วยหวัใจ
อย่างสุดความสามารถ	แล้วพระเจ้าจะอำานวยพรให้นกัเรยีนไปถงึความสำาเรจ็และ
เจรญิรุง่เรอืง	ดงัพระธรรม	2	พงศาวดาร	บทที	่31	ข้อ	21	ในตอนสดุท้ายท่ีกล่าวถึง
กษัตริย์เฮเซคียาห์ที่ท่านได้ทำางานและการดีทั้งมวลอย่างสุดใจ	 ท่านจึงได้รับการ
อวยพระพร	“He did it with all his heart. So he prospered.”      
	 	 ขอพระเจ้าประทานพรอันอุดมมาเหนือนักเรียนทุกคนและทรงนำาในทุก 
ก้าวย่างของชีวิตให้เต็มล้นไปด้วยความสำาเร็จทุกสิ่งที่ดีงามตลอดไป

	 	 	 	 	 	 	 (ดร.สิรินันท์	ศรีวีระสกุล)
	 	 	 	 	 	 	 		ผู้จัดการ-ผู้อำานวยการ
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“ให้เป็นเหมือนกับนักกีฬาที่ดี”

	 	 โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าทีท่รงนำานักเรียนรุน่มญิช์	และรุน่	Sapphire’19	
ให้ชวีติได้เดินทางมาจนถงึวันน้ี	เป็นวันแห่งความชืน่ชมยนิด	ีเพราะถอืว่าเป็นความสำาเรจ็
อกีขัน้หนึง่ของชวีติ	แต่เราจะไม่หยดุอยูเ่พยีงเท่านี	้เพราะชวีติต้องเดนิตามหาความฝัน 
ต่อไป	เป้าหมายยังรอเราอยู่	และเราก็จะต้องก้าวต่อไปให้ถึงเป้าหมาย	

	 	 ครจูงึขอแบ่งปันข้อพระคัมภร์ีเพือ่เป็นแนวทางในการก้าวไปสูเ่ป้าหมายของ
นกัเรยีน	จาก	1	โครินธ์	9:24-27	กล่าวว่า	“ท่านไม่รูห้รอืว่าคนเหล่านัน้ทีว่ิง่แข่งกนั 
ก็ว่ิงด้วยกนัทกุคน แต่คนทีไ่ด้รับรางวลัมคีนเดียว เหตุฉะนัน้จงวิง่เพือ่ชงิรางวลัให้ได้ 
ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบ เขากระท�าอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้
ซ่ึงร่วงโรยได้ แต่เรากระท�าเพือ่จะได้มงกฎุทีไ่ม่มวีนัร่วงโรยเลย  ส่วนข้าพเจ้าวิง่แข่ง
โดยมเีป้าหมาย ข้าพเจ้ามไิด้ต่อสูอ้ย่างนกัมวยทีช่กลม แต่ข้าพเจ้ากท็บุตร่ีางกายให้
มนัแขง็จนอยูม่อื เพราะเกรงว่าเมือ่ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสรฐิแก่คนอืน่แล้ว 
ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้”

	 	 อ.เปาโล	ได้แนะนำาในการใช้ชีวิต	โดยได้ยกตัวอย่างในเรื่องของเกมกีฬามา
เปรียบกบัชวีติว่าชวีติของคนเรากเ็หมอืนกบันกักฬีา	หากเราต้องการทีจ่ะไปให้ถงึ
เป้าหมายและคว้ารางวัลมาให้ได้	เราก็จะต้องเป็นเหมือนกับนักกีฬาที่	
	 	 1.	รู้จักรักษากฎ	กติกา		เพราะถือได้ว่าเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งของนักกีฬา	
ชวีติของเราทัง้หลายกเ็ช่นเดียวกนั	เราอยูใ่นสงัคมจะต้องมกีฎระเบียบ	มกีตกิา	ชีวติ

คำากำาชับจากอนุศาสกและรองผู้อำานวยการ
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ในการเรยีนกม็กีฎระเบยีบ	มกีตกิา	ดงันัน้	ขอให้ยดึมัน่ในกฎกตกิา	ทัง้ในการเรยีน	
การดำาเนินชีวิต	และการอยู่ในสังคม

	 	 2.	มเีป้าหมาย	เราต้องต้ังเป้าหมายให้ชดัเจนเพราะเป้าหมายจะเป็นเหมอืน
เขม็ทศินำาทางชวิีตของเราว่าเราควรจะไปในทศิทางไหนอย่างไร	การมเีป้าหมายใน
ชีวิตนั้นจะทำาให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย	มีความหวังที่จะก้าวไปถึงเป้าหมาย
อยู่เสมอ	

	 	 3.	ไปให้ถึงเป้าหมาย		การที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนักกีฬาต้องมีวินัยในการ
ฝึกซ้อมอยู่เสมอ	คือต้องมุ่งมั่น	ทุ่มเท	ไม่ลด	ไม่ละ	ไม่เลิก	ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อย	
หรือยากลำาบาก	ต้องบากบั่นจนไปถึงเส้นชัยหรือเป้าหมายให้ได้	

	 	 ครขูอให้นักเรยีนรุน่มญิช์และรุน่	Sapphire’19	ได้ใช้ชวีติให้เป็นเหมอืนกบั
นักกีฬาที่ดีี	คือเป็นผู้ที่รักษากฎ	กติกา	ในการเรียน	ในการอยู่ในสังคม	เป็นผู้ที่มี
เป้าหมายในชวีติทีช่ดัเจน	และเป็นผูท้ีส่ามารถไปถงึเป้าหมายของชวีติ	ขอพระเจ้า
ทรงอวยพระพร

	 (ศาสนาจารย์บัณฑิต	อินทรเทพ)
	 อนุศาสกและรองผู้อำานวยการ
	 						ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
 

(ศาสนาจารย์บัณฑิต อินทรเทพ)
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	 	 ชีวิตเราเดินทางด้วยความฝัน	ฝันถึงครอบครัวที่อบอุ่น	ฝันถึงความรุ่งเรือง	
ฝันถงึความมัง่คัง่	ฝันถงึเกยีรตยิศ	ฝันถงึสิง่ทีด่	ีๆ 	ในชวีติ	เมือ่เรามีเมลด็พนัธ์ุเมลด็หนึง่
ในมือเราก็ฝันว่าเมล็ดพันธุ์นี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเกิดผลดี	 งอกงามต่อไปใน
สังคม	 เมล็ดพันธุ์ที่ดีย่อมเกิดผลดี	 และนำามาซึ่งชื่อเสียงที่ดีต่อไปในภายภาคหน้า	
พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า	“ส่วนพชืซึง่หว่านตกในดินดนีัน้	ได้แก่บุคคลท่ีได้ยนิ 
พระวจนะน้ันและเข้าใจ*	คนนัน้กเ็กดิผลร้อยเท่าบ้าง	หกสบิเท่าบ้าง	สามสบิเท่าบ้าง”	
(มทัธวิ	13:	23)	ขอให้	“มญิช์”	ปลกูตนเองในดินทีดี่	เพือ่ว่าเมือ่กาลเวลาผ่านไปจะ
เกิดผลดี	สิ่งท้าทายสำาหรับ	“มิญช์”	คือกาลเวลา....ระยะทางพิสูจน์ม้า	กาลเวลา
พิสูจน์คน	 ชื่อเสียงดีพิสูจน์	 “มิญช์”	 ...	 ชื่อเสียงดีหรือผลดีย่อมผ่านทั้งระยะทาง
และกาลเวลา..จึงจะเป็นอัญมณีลำ้าค่า

  อัญมณีลำ้าค ่าชนิดหนึ่งซึ่ งปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร ์มีชื่อว ่า	
“Sapphire”	 (อัญมณีหนึ่งในตระกูล	 Corundum	 มีสูตรทางเคมีคือ	 Al

2
O

3 

(Aluminium	oxide)	มีจุดหลอมเหลว	2,030	องศาเซลเซียส	ความแข็ง	(Mohs	
scale)	เท่ากับ	9	)	ชาวฮีบรูหรือชาวอิสราเอลเชื่อว่า	Sapphire	เป็นอัญมณีแห่ง
คำาพยากรณ์	สตปัิญญาและพระสริแิห่งพระเจ้า	เป็นเครือ่งประดบัของทัง้ราชวงค์	
ผู้นำาทางศาสนา	 ชนชั้นสูง	 และผู้ที่มีอิทธิพล	 ก่อตัวผ่านความร้อนของแมกมาท่ี
มีอุณหภูมิสูงถึง	 1,200	 องศาเซลเซียส	 และค่อย	 ๆ	 เย็นลงผ่านระยะเวลาหลาย
ร้อยจนถึงหลายพันปี	และเป็นเหตุผลที่ทำาให้	Sapphire	ลำ้าค่าเพราะสีที่สวยงาม	
ความแข็งแรงคงทน	และหายาก…	Sapphire’19	จะลำ้าค่าก็ต้องมีชีวิตที่สวยงาม	

คำากำาชับจากรองผู้อำานวยการ

เมล็ดพันธุ์ที่งอกงามและอัญมณีลำ้าค่า 

“มิญช์ & Sapphire ’19”
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เข้มแข็ง	และเป็นคนที่หายากในสังคม	เพราะกาลเวลาทำาร้ายคุณค่าของเราไม่ได้	
ยิ่งผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านกาลเวลายิ่งทำาให้	Sapphire	’19	ลำ้าค่า

  กว่าเมล็ดพันธุ์	“มิญช์”	จะเกิดผล	กว่า	“Sapphire	’19”	จะลำ้าค่า	ล้วน
ผ่านร้อนผ่านหนาวและกาลเวลาด้วยกันทั้งสิ้น

“เมลด็พนัธุท์ีง่อกงามและอัญมณลีำา้ค่าล้วนอาศยักาลเวลาเป็นเครือ่งพิสจูน์”

	 (ดร.เกรียง	ฐิติจำาเริญพร)
	 	 																											รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	
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	 	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี	้ 
และเชื่อว่านักเรียนทุกคนจะมีอนาคตที่สดใส	 มีความพร้อมในทุกด้าน	 ไม่ว่าจะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า	 แสวงหาโอกาสท่ีดี
สำาหรบัตนเอง	ทำาหน้าทีข่องตนอย่างดีทีส่ดุ	มคีวามรกั	ความเหน็อกเหน็ใจ	เสยีสละ	
รู้จกัช่วยเหลือ	ทำาประโยชน์ให้ส่วนรวม	มคีวามกตญัญ	ูเป็นผูท้ีม่สีตอิยูเ่สมอ	รูเ้ท่าทนั
การใช้สื่อเทคโนโลยี	ทั้งหมดที่กล่าวมาคือสิ่งที่หล่อหลอมนักเรียนตลอดเวลาของ
การศกึษาในรัว้นำา้เงินขาว	ด้วยความรกั	ใส่ใจและการดแูลของผูป้กครอง	คณะคร	ู
บุคลากรของโรงเรียน	เพื่อสร้างบุคลากรที่มีค่ายิ่งออกสู่สังคม		

	 	 สิง่ทีอ่ยากฝากเป็นข้อคดิไว้กค็อื	การจะเป็นคนเก่งและขยนั	ไม่ได้เกดิขึน้ได้
เอง	หากแต่อยูท่ีแ่ต่ละคนจะเป็นหรอืจะทำา	จงอย่ารรีอ	ดัง่ในพระธรรมปัญญาจาร
ย์	บทที่	11	ข้อ	4	กล่าวว่า“ผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืช	และผู้ใดมัวจ้องมอง
เมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าว”	อย่ารอให้โอกาสวิ่งมาหา	แต่จงออกไปเพื่อแสวงหาโอกาส	
เพราะช่วงเวลาทีด่ี	โอกาสทีด่	ีมไิด้มสีำาหรบันกัเรยีนตลอดเวลา	จงอย่าละทิง้ความ
มุง่มัน่	จงขยนัหมัน่เพยีรอยูเ่สมอ	เพือ่เราจะเป็นคนทีป่ระสบความสำาเรจ็	เป็นเมลด็
พันธุ์ที่เติบโตและเกิดดอกออกผลต่อไป

	 	 ขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรนักเรียนทุกคน	 ให้จำาเริญข้ึนในพระคุณความ
รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป

	 	(นายปัญญา	สกุลปั้นทรัพย์)

	 		รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

	 	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ส

คำากำาชับจากรองผู้อำานวยการ

(นายปัญญา สกุลปั้นทรัพย์)

นักเรียน ม.3 รุ่น Sapphire ’19 และ 

นักเรียน ม.6 รุ่น มิญช์ ที่รักทุกคน
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	 	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	รุ่น	Sapphire	’19	 	ที่รักทุกคน	หลายปีที่
นักเรียนได้ใช้ชีวิตในการเรียนรู้ทั้งความรู้พื้นฐานที่สำาคัญตามรายวิชาต่าง	ๆ	และ
มีโอกาสเรียนรู้ทักษะในการดำาเนินชีวิตโดยผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่คณะครูทุกท่าน
พยายามอบรม	 สั่งสอน	 เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย	 สติ
ปัญญา	 อารมณ์	 และสังคม	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครูพรำ่าสอนเต็มไปด้วยความรัก	
ความห่วงใย	การแบ่งปัน	การช่วยเหลือและการเสียสละ	ให้แก่นักเรียน	เพื่อหวัง
ว่าจะสร้างให้นักเรียนเป็นคนที่เข้มแข็ง	รู้จักอดทน	อดกลั้น	ขยันใฝ่รู้	มีสติปัญญา	
มีทักษะในการดำาเนินชีวิต	เป็นผู้ที่สร้างสรรค์สังคม	ไม่เอาเปรียบผู้อื่น	เป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่	เป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชาต	ิฯลฯ	คณะครใูคร่ขอยำา้เตอืนนกัเรยีน
ทุกคนให้รักษาส่ิงเหล่าให้ยั่งยืนในชีวิตของตนเองควบคู่ไปกับการดำาเนินชีวิต 
บนรากฐานของคุณธรรม	ตามหลักธรรมของศาสนาของตน		  
 	 อนึง่นกัเรยีนรุน่	Sapphire	’19		คณะครขูอฝากสิง่สำาคญัอกีประการหนึง่คอื	
ความหมายและความสำาคัญของคำาว่า	Sapphire	ที่มีความหมายคล้าย	ไพลินอัน
เป็นอัญมณีสีนำ้าเงิน	ซึ่งเป็นสีประจำาสีหนึ่งของโรงเรียน	เป็นอัญมณีที่ช่วยส่งเสริม 
ความสมัพนัธ์ของเพือ่น	เป็นสญัลกัษณ์ของสจัธรรม	ความมัน่คง	ซึง่สามารถเปรยีบเปรย 
ได้กับความรกัของนักเรยีนทกุคนทีม่ต่ีอกนั	เป็นความสมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟ้นและเป็น
มติรภาพทีแ่ท้จรงิ		ขอให้นักเรียนทกุคนได้รกัษา	หวงแหน	ไว้ให้ยาวนาน	นอกจากนี้ 
คณะครูทุกท่านเฝ้าหวังว่าลูกศิษย์ของครูจะเป็นผู้เรียนท่ีมีความรัก	 เอื้ออาทรต่อ 
ผู้อ่ืนและสงัคม	ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่	ีภกัดต่ีอแผ่นดนิ	ยดึมัน่ในความถกูต้อง 

คำากำาชับจากผู้ช่วยผู้อำานวยการ
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เที่ยงธรรม	 มีความฉลาดรอบรู้ในด้านวิชาการและการดำาเนินชีวิต	 และไม่ว่า 
นกัเรยีนจะไปอยูท่ีใ่ด	จะกระทำาสิง่ใดกข็อให้ไตร่ตรอง	รอบคอบ	หาความสมเหตสุมผล 
ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของตนเองและสงัคมพิจารณาถงึผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนทุกครัง้
ก่อนที่จะตัดสินใจกระทำากิจกรรมใด	 ๆ	 โดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง
และสังคม  
 	 สดุท้ายนีค้ณะครรูะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นทกุคนขออวยพรให้นกัเรยีน
รุน่	Sapphire	’19		ทกุคนมคีวามสขุ	ความเจรญิในทกุ	ๆ 	ด้านและประสบความสำาเรจ็ 
ในชีวิตการเรียน	ชีวิตการทำางาน	ตลอดไป

	 (ดร.ดุษิต		พรหมชนะ)
	 																												ผู้ช่วยผู้อำานวยการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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นักเรียนรุ่น “มิญช์”ที่รัก
	 “มิญช์”	หมายถึง	แก่นหรือเมล็ด	นักเรียนรุ่นมิญช์เป็นเมล็ดของพืชพันธุ์หลาก
หลายชนิดทีม่าอยูร่วมกนั	ซึง่เมลด็พนัธุแ์ต่ละชนดิต้องการการดแูลรกัษาในสภาพ
แวดล้อมที่แตกต่างกัน	แต่คุณครูได้พยายามดูแลเอาใจใส่เพื่อรักษาเมล็ดพันธุ์พืช
เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	ทั้งพื้นที่จัดเก็บ	 อุณหภูมิ	 ความชื้น	
การระบายอากาศ	 ป้องกันศัตรูที่จะมาทำาลาย	 พร้อมทั้งพยายามตัดแต่งพันธุ์ให้
สมบูรณ์ที่สุด	และบัดนี้ถึงเวลาที่คุณครูจะหว่านเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นแล้ว	ครูเชื่อว่า
นกัเรยีนทกุคนเป็นเมลด็พนัธุช์ัน้ดทีีท่นต่อทกุสภาพแวดล้อม	เมือ่ครหูว่านออกไป
แล้วจะสามารถงอกงามขึ้นมา	 หยั่งรากและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่	 ให้ดอก	 ให้ผล
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป	 ครูขอให้ทุกคนประสบความสำาเร็จในชีวิตการศึกษา	
การงาน	และมีครอบครัวที่ดีมีความสุข
	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยรัก

For	a	seed	to	achieve	its	greatest	expression,
It	must	come	completely	undone.

The	shell	cracks,	its	insides	come	out	And	everything	changes.
To	someone	who	doesn’t	understand	growth,

It	would	look	like	complete	destruction.
																																																														-Cynthia	Occelli-

	 (นางสาวแจ่มจันทร์	วรรณภีร์)
	 																							ผู้ช่วยผู้อำานวยการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำากำาชับจากผู้ช่วยผู้อำานวยการ

-Cynthia

(นางสาวแจ่มจันทร์ วรรณภีร์)



34



35



36



37

ภาพ : ป.ร. 36849



38



36760	 นายชยพัทธ์	 วุฒิ
36788	 เด็กชายอัศวิน	 เยาวรัตน์
36792	 เด็กชายสหรัฐ	 ระมิงค์วงค์
36806	 เด็กหญิงภารดี	 รบเลิศ
36822	 นางสาวสุกฤตา	 กิตติปภัสสร
36845	 เด็กชายศรรกฏิยพงศ์	 เปาธ์วัลย์
36855	 นายภัทรดนัย	 จำารัส
36856	 เด็กชายสมชาติชาย	 รมิตานนท์
36861	 นายสิรวิชญ์กร	 ขจรเกริกโชติกุล
36886	 นายมัฌชณัฐ	 บุญนัด
36899	 นางสาวกวิตา	 พราหมณะนันทน์
36903	 นายวัฒน	 มากทรัพย์
36906	 เด็กหญิงธมกร	 เชาวนพูนผล
36947	 นางสาวเปี่ยมสิริ	 เอมเอี่ยม
36954	 เด็กหญิงธัญลักษณ์	 บุญเกิดหาญภักดี
36957	 เด็กหญิงพรรวินท์	 วิจิตรกำาเหนิดกุล
36973	 นางสาวพราวรวี	 ศิริรุ่งเรืองสาร
37094	 นางสาวนันทิชา	 บุญโรจน์วงค์
37108	 นายนันทิพัฒน์	 จันทร์ขาว
37115	 นายอานนท์	 วิชญะกรสกุล
37116	 นายอภิวิชญ์	 ไชยวงศ์
37140	 นายพัชรดนย์	 ใคร้ศรี
37167	 เด็กชายณัฐชนน	 ปวงคำา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (GM)
ครูประจำาชั้น	:	นายณัฐพงษ์	รัตนา	 นางการุณ	คำาลาพิช

37170	 นายปรวิท	 เป็งเรือน
37179	 นายนวพล	 ถาดแสง
37196	 นายจีรายุทธ	 วงค์ลาน
37202	 นางสาวศรุตยา	 ปัญโญใหญ่
37228	 เด็กหญิงอริญลดา	 จอมแปง
37297	 เด็กหญิงอาทิตยา	 อินทิยะ
37327	 นางสาวปุณณภา	 กิตติชัยบุญ
37412	 นายภาสกร	 แก่นจันทร์
38215	 นายกิตติธัช	 มณีจักร
39847	 นางสาวปราญชลี	 จินดาสถาน
42397	 เด็กชายกรณ์ณัฐนัย	 นามสาธิมาพร
42402	 เด็กหญิงสาริศา	 สุทิศ
42414	 นางสาวเบญญาภา	 หล่อวิมงคล
42415	 เด็กหญิงพรนภัส	 สะสมสิน
42431	 นายพีรวัส	 อิงคสันตติกุล
42448	 เด็กหญิงศิโรรัตน์	 จิตรเกื้อกูล
42449	 เด็กชายชนกชนม์	 เตจ๊ะแก้ว
42467	 เด็กชายธรรศ	 ธรรมธาตุ
42469	 นางสาวณปิยา	 ลังกาฟ้า
42479	 นางสาวภัทรมน	 เอี่ยมเทียน
42486	 นางสาวอาทิตติญา	 แดงเขียว
42490	 เด็กหญิงกนกพร	 ปิลันธนดิลก
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36772	 นายสิราวิชญ์	 ละลิบบัณฑิตสกุล
36830	 นางสาวรณิดา	 ตระกูลวงศ์
36846	 นายพสิษฐ์	 ธรรมภาณ
36859	 เด็กชายธีรเมธ	 ศรีบำารุงสันติ
36864	 นายภคชนม์	 ศรีนวล
36870	 เด็กชายภูตะวัน	 เครือวรรณ์
36892	 นายอนุรักษ์	 แมนมนตรี
36894	 นายพงษ์วิชญ์	 นิยมสัตย์
36907	 นางสาวธัญชนก	 จินะจันตา
36918	 เด็กหญิงชญาภา	 ธัญญะกรณ์
36920	 นางสาวพิมพ์มาดา	 วงศ์วรเนตร
36922	 เด็กหญิงชนิสรา	 ขุนแก้ว
36924	 เด็กชายกิตติภพ	 แซ่ลี้
36941	 นางสาวชญานิน	 วัฒนศรัย
36951	 เด็กหญิงพรรณิชา	 ญาติจอมอินทร์
37099	 นายธนุพล	 ปรีชารัตน์
37104	 เด็กชายพีรดนย์	 คำาปาลี
37128	 นายกฤตณัฐ	 ยันตร์พาณิชย์
37132	 นายวโรดม	 ศิริภูวนันท์
37135	 เด็กชายภัทรดนัย	 เตจาคำา
37144	 เด็กชายกฤติธี	 นาปรัง
37151	 เด็กชายวรัตน์พงษ์	 ดอนดี
37166	 นายราชวรดิฐ	 กูนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (GM)
ครูประจำาชั้น	:	นางพัชรินทร์	หินหนุน	 นางสาวเยาวธิดา	เพชรทอง

37195	 นายเตวิช	 ปินตายศ
37200	 เด็กหญิงพรนับพัน	 จักรอิศราพงศ์
37237	 เด็กหญิงนัฐปภัสร์	 วรัตถ์ธนิน
37242	 นางสาวสุภัจฉรีย์	 ทิอุด
37243	 เด็กหญิงชัญญาภัส	 อุสุยะ
37260	 นางสาวชญานิศวร์	 ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
37305	 เด็กชายอชิระ	 ว่องชาญอุดม
37332	 เด็กหญิงปัญยณัฐ	 คุ้มวิวัฒน์
37345	 นางสาวไปรยา	 คำาใจสู้
37346	 นายพัฒนชาติ	 ชูศักดิ์เหลือง
38377	 นายบัญญาพนต์	 ไชยองค์การ
39845	 เด็กชายนนท์	 หัสวรินทร์
42270	 เด็กหญิงรัตนา	 จันทร์ดอก
42280	 เด็กหญิงธันว์ธิดา	 สุขะปุณณพันธ์
42296	 นางสาวชญานิฏฐ์	 ปั้นทอง
42401	 เด็กหญิงปภาวรินทร์	 ญาสมุทร
42439	 เด็กหญิงณิชากร	 ธรรมเลอศักดิ์
42442	 นายต่อลาภ	 อินกองงาม
42446	 นางสาวศรัณยา	 ใบไม้
42458	 นายสุภเวช	 คมสาคร
42475	 นางสาวรพิชญา	 ณัฐญสุทธา
42480	 เด็กหญิงจินณิชชา	 จินตสุเมธ
42500	 นางสาวพัทธ์วิรา	 แก้วบุญเรือง

36772	 นายสิราวิชญ์	 ละลิบบัณฑิตสกุล
36830	 นางสาวรณิดา	 ตระกูลวงศ์
36846	 นายพสิษฐ์	 ธรรมภาณ
36859	 เด็กชายธีรเมธ	 ศรีบำา36859	 เด็กชายธีรเมธ	 ศรีบำา36859	 เด็กชายธีรเมธ	 ศรีบ รุงสันติ
36864	 นายภคชนม์	 ศรีนวล
36870	 เด็กชายภูตะวัน	 เครือวรรณ์
36892	 นายอนุรักษ์	 แมนมนตรี
36894	 นายพงษ์วิชญ์	 นิยมสัตย์
36907	 นางสาวธัญชนก	 จินะจันตา
36918	 เด็กหญิงชญาภา	 ธัญญะกรณ์
36920	 นางสาวพิมพ์มาดา	 วงศ์วรเนตร
36922	 เด็กหญิงชนิสรา	 ขุนแก้ว
36924	 เด็กชายกิตติภพ	 แซ่ลี้
36941	 นางสาวชญานิน	 วัฒนศรัย
36951	 เด็กหญิงพรรณิชา	 ญาติจอมอินทร์
37099	 นายธนุพล	 ปรีชารัตน์
37104	 เด็กชายพีรดนย์	 คำา37104	 เด็กชายพีรดนย์	 คำา37104	 เด็กชายพีรดนย์	 ค ปาลี
37128	 นายกฤตณัฐ	 ยันตร์พาณิชย์
37132	 นายวโรดม	 ศิริภูวนันท์
37135	 เด็กชายภัทรดนัย	 เตจาคำา37135	 เด็กชายภัทรดนัย	 เตจาคำา37135	 เด็กชายภัทรดนัย	 เตจาค
37144	 เด็กชายกฤติธี	 นาปรัง
37151	 เด็กชายวรัตน์พงษ์	 ดอนดี37151	 เด็กชายวรัตน์พงษ์	 ดอนดี
37166	 นายราชวรดิฐ	 กูนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (GM)
ครูประจำาครูประจำาครูประจ ชั้น : นางพัชรินทร์ หินหนุน	 นางสาวเยาวธิดา เพชรทอง

37195	 นายเตวิช	 ปินตายศ
37200	 เด็กหญิงพรนับพัน	 จักรอิศราพงศ์
37237	 เด็กหญิงนัฐปภัสร์	 วรัตถ์ธนิน
37242	 นางสาวสุภัจฉรีย์	 ทิอุด
37243	 เด็กหญิงชัญญาภัส	 อุสุยะ
37260	 นางสาวชญานิศวร์	 ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
37305	 เด็กชายอชิระ	 ว่องชาญอุดม
37332	 เด็กหญิงปัญยณัฐ	 คุ้มวิวัฒน์
37345	 นางสาวไปรยา	 คำา37345	 นางสาวไปรยา	 คำา37345	 นางสาวไปรยา	 ค ใจสู้
37346	 นายพัฒนชาติ	 ชูศักดิ์เหลือง
38377	 นายบัญญาพนต์	 ไชยองค์การ
39845	 เด็กชายนนท์	 หัสวรินทร์
42270	 เด็กหญิงรัตนา	 จันทร์ดอก
42280	 เด็กหญิงธันว์ธิดา	 สุขะปุณณพันธ์
42296	 นางสาวชญานิฏฐ์	 ปั้นทอง
42401	 เด็กหญิงปภาวรินทร์	 ญาสมุทร
42439	 เด็กหญิงณิชากร	 ธรรมเลอศักดิ์
42442	 นายต่อลาภ	 อินกองงาม
42446	 นางสาวศรัณยา	 ใบไม้
42458	 นายสุภเวช	 คมสาคร
42475	 นางสาวรพิชญา	 ณัฐญสุทธา
42480	 เด็กหญิงจินณิชชา	 จินตสุเมธ42480	 เด็กหญิงจินณิชชา	 จินตสุเมธ
42500	 นางสาวพัทธ์วิรา	 แก้วบุญเรือง
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36753	 นายรชต	 เบญจวัฒนวงศ์
36755	 เด็กชายธนดล	 วัฒนชัย
36757	 เด็กชายเจตนิพัทธ์	 ศรีสุวรรณดี
36766	 เด็กชายกตัญญู	 ปุสยะไพบูลย์
36778	 เด็กชายต่อพงศ์	 สุทธิมา
36780	 นายดลณวุฒิ	 หลิมศิวิไล
36785	 เด็กชายนิธิวัธน์	 ภูริชพิสิฐกร
36800	 นางสาวญาณิน	 กันเขตต์
36808	 เด็กหญิงณัฐชา	 ยศปัน
36814	 เด็กหญิงคัทลียา	 กิจเศรณี
36837	 เด็กชายเนติพงศ์	 คำาพร
36843	 นายณัฐฐพล	 สร้อยจาตุรนต์
36851	 เด็กชายภาคิน	 คุ้มพงษ์
36852	 นายวิเศษ	 แสนสุวรรณา
36860	 เด็กชายวิริทธิ์พล	 นทีคีรีกาญจน์
36888	 เด็กชายภวินท์	 มอญแก้ว
36900	 เด็กชายณัฐกมล	 ดวงฤทธิ์
36902	 นายก้องภพ	 จุติพรพงศ์
37098	 นายภูมิณัฐ	 แสงสิริมงคล
37105	 เด็กชายนนท์ปวิธ	 อินต๊ะแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (Pre-En)
ครูประจำาชั้น	:	นางสาวปิยเปรมกมล	วันติยา	 		นางสาวจริยา	มะศักดิ์

37162	 เด็กชายธัชพล	 รตะวังกุล
37164	 นายนาอีฟ	 มีชัย
37165	 เด็กชายธนธร	 พุทธไทยรัช
37174	 นายก้องภพ	 สีใจเจริญ
37176	 เด็กชายกฤษฎิ์	 เกตะมะ
37178	 นายพีรณัฐ	 มูลชัยลังการ์
37183	 นายอัมรินทร์	 น้อยเผ่า
37250	 เด็กหญิงอิงฟ้า	 บูรณะพิมพ์
37301	 นายวสิษฐ์พล	 เลี้ยงจรูญ
37348	 เด็กชายณัฏฐวี	 เพชรวงศ์
37469	 นางสาวรินรดา	 นะนิตย์
37479	 นายภูเบศ	 วณิชชานัย
39046	 นายยศกร	 หมอยา
39056	 นายศวัช	 จันทรเศรษฐ
39865	 เด็กชายณัฏฐภัทร	 แสงด้วง
41419	 เด็กชายธันวาพล	 ผู้อยู่สุข
42288	 เด็กชายปุณณภพ	 วงษ์ขวัญเมือง
42409	 เด็กชายธีร์ธวัช	 พรมจักร์
42416	 นายธรัฐพงษ์	 สุพรรณพิทักษ์
42433	 นายพรรคพล	 นำาบุญจิตต์
42461	 เด็กชายชินวร	 มาลีพัตร
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36752	 นายวริชช์	 เชื้อสะอาด
36773	 นายพลกฤต	 มหาเทพ
36816	 เด็กหญิงศุภณิจ	 สรสุชาติ
36844	 เด็กหญิงสุวรา	 บุญมาประเสริฐ
36863	 นายธนโชติ	 ภูเขา
36865	 นายภูวริศ	 นิษฐ์ธนกร
36928	 เด็กหญิงธวัลรัตน์	 บุญเป็ง
36931	 นางสาวนภัสสร	 หิรัญวิวัฒน์วงศ์
36936	 นางสาวปัณฑารีย์	 โล่โชตินันท์
36944	 เด็กหญิงธรรศพร	 เปาอินทร์
36946	 นางสาวพิชญาภัค	 ศิริรัตน์
37090	 เด็กหญิงบัณฑิตา	 เพชรอำาไพ
37113	 นายวรดนัย	 พราหมณโชติ
37217	 นางสาวกานต์ระพี	 ไชยวุฒิ
37219	 นางสาวกัญญาภัทร	 หลวงคำา
37229	 นางสาวธวัลหทัย	 ชัยคำา
37309	 เด็กชายกันตรัต	 เขมาลีลากุล
37311	 เด็กชายอชิระ	 ประสิทธิ์อยู่ศีล
37331	 เด็กชายธรรม์	 เลาหพูนรังษี
37344	 นายสิรภพ	 คำาใจสู้
37365	 นางสาวนภัสสร	 หลิดชิววงศ์
38205	 นางสาวณิชาภัทร	 รุ่งชัยพร
39842	 เด็กหญิงปรางค์กัลยกร	พิชัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 (วิทย์ สสวท.)
ครูประจำาชั้น	:	นายเฉลิมเกียรติ	เพ็ชรภู่	 นางสาวธมลวรรณ	ด้วงอ้าย

39848	 เด็กชายวริศ	 วังศพ่าห์
41400	 เด็กชายณภัทร	 รัตนเดชสกุล
41435	 เด็กหญิงปราณปรียา	 โยธาราษฎร์
42290	 นางสาวกษมา	 แก้วแสง
42408	 เด็กชายสายฟ้า	 กัมลาศพิทักษ์
42410	 นางสาวอัญชสา	 เป็กทอง
42417	 นายนรัฐพงษ์	 สุพรรณพิทักษ์
42426	 นายพัชรพล	 นันตา
42430	 เด็กชายถิร	 งานสุจริต
42437	 นางสาวณัฐษิตา	 อินดี
42450	 นางสาวพีรญาภรณ์	 เมธาเวช
42454	 เด็กหญิงอรกัญญา	 จิรสินการิน
42459	 นายภูเบศ	 เถื่อนวัฒน์
42474	 นายกฤตธรรศ	 แก้วยองผาง
42482	 นางสาวบุญญิสา	 พันธุ์พิกุล
42487	 เด็กหญิงกฤติมา	 บุญซาว
42494	 เด็กหญิงพิมพาภรณ์	 พงศ์ทิวาพรรณ
42495	 เด็กหญิงธัสณันตร์	 สิทธิชมภู
42497	 เด็กหญิงชวัลลักษณ์	 พ่วงพันสี
42499	 เด็กชายกฤษ	 ฐิติจำาเริญพร
42502	 เด็กชายณัฐภัทร	 รักชาติ
44190	 เด็กหญิงลภัสรดา	 ทองคำาโสภา
43014	 เด็กหญิงจิราภัทร์	 แสงสว่าง

36752	 นายวริชช์	 เชื้อสะอาด
36773	 นายพลกฤต	 มหาเทพ
36816	 เด็กหญิงศุภณิจ	 สรสุชาติ
36844	 เด็กหญิงสุวรา	 บุญมาประเสริฐ
36863	 นายธนโชติ	 ภูเขา
36865	 นายภูวริศ	 นิษฐ์ธนกร
36928	 เด็กหญิงธวัลรัตน์	 บุญเป็ง
36931	 นางสาวนภัสสร	 หิรัญวิวัฒน์วงศ์
36936	 นางสาวปัณฑารีย์	 โล่โชตินันท์
36944	 เด็กหญิงธรรศพร	 เปาอินทร์
36946	 นางสาวพิชญาภัค	 ศิริรัตน์
37090	 เด็กหญิงบัณฑิตา	 เพชรอำา37090	 เด็กหญิงบัณฑิตา	 เพชรอำา37090	 เด็กหญิงบัณฑิตา	 เพชรอ ไพ
37113	 นายวรดนัย	 พราหมณโชติ
37217	 นางสาวกานต์ระพี	 ไชยวุฒิ
37219	 นางสาวกัญญาภัทร	 หลวงคำา37219	 นางสาวกัญญาภัทร	 หลวงคำา37219	 นางสาวกัญญาภัทร	 หลวงค
37229	 นางสาวธวัลหทัย	 ชัยคำา37229	 นางสาวธวัลหทัย	 ชัยคำา37229	 นางสาวธวัลหทัย	 ชัยค
37309	 เด็กชายกันตรัต	 เขมาลีลากุล
37311	 เด็กชายอชิระ	 ประสิทธิ์อยู่ศีล
37331	 เด็กชายธรรม์	 เลาหพูนรังษี
37344	 นายสิรภพ	 คำา37344	 นายสิรภพ	 คำา37344	 นายสิรภพ	 ค ใจสู้
37365	 นางสาวนภัสสร	 หลิดชิววงศ์37365	 นางสาวนภัสสร	 หลิดชิววงศ์
38205	 นางสาวณิชาภัทร	 รุ่งชัยพร
39842	 เด็กหญิงปรางค์กัลยกร	พิชัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 (วิทย์ สสวท.)
ครูประจำาครูประจำาครูประจ ชั้น : นายเฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่	 นางสาวธมลวรรณ ด้วงอ้าย

39848	 เด็กชายวริศ	 วังศพ่าห์
41400	 เด็กชายณภัทร	 รัตนเดชสกุล
41435	 เด็กหญิงปราณปรียา	 โยธาราษฎร์
42290	 นางสาวกษมา	 แก้วแสง
42408	 เด็กชายสายฟ้า	 กัมลาศพิทักษ์
42410	 นางสาวอัญชสา	 เป็กทอง
42417	 นายนรัฐพงษ์	 สุพรรณพิทักษ์
42426	 นายพัชรพล	 นันตา
42430	 เด็กชายถิร	 งานสุจริต
42437	 นางสาวณัฐษิตา	 อินดี
42450	 นางสาวพีรญาภรณ์	 เมธาเวช
42454	 เด็กหญิงอรกัญญา	 จิรสินการิน
42459	 นายภูเบศ	 เถื่อนวัฒน์
42474	 นายกฤตธรรศ	 แก้วยองผาง
42482	 นางสาวบุญญิสา	 พันธุ์พิกุล
42487	 เด็กหญิงกฤติมา	 บุญซาว
42494	 เด็กหญิงพิมพาภรณ์	 พงศ์ทิวาพรรณ
42495	 เด็กหญิงธัสณันตร์	 สิทธิชมภู
42497	 เด็กหญิงชวัลลักษณ์	 พ่วงพันสี
42499	 เด็กชายกฤษ	 ฐิติจำา42499	 เด็กชายกฤษ	 ฐิติจำา42499	 เด็กชายกฤษ	 ฐิติจ เริญพร
42502	 เด็กชายณัฐภัทร	 รักชาติ42502	 เด็กชายณัฐภัทร	 รักชาติ
44190	 เด็กหญิงลภัสรดา	 ทองคำา44190	 เด็กหญิงลภัสรดา	 ทองคำา44190	 เด็กหญิงลภัสรดา	 ทองค โสภา
43014	 เด็กหญิงจิราภัทร์	 แสงสว่าง
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36167	 นางสาวชญานิษฐ์	 จิตชยา
36749	 นายรออริยะ	 เฮงวัฒนากูล
36779	 นายกิติภัทร์	 อยู่สบาย
36794	 นายชิษณุพงศ์	 วงศ์สุรเศรษฐ์
36812	 เด็กหญิงชนิดาภา	 ณ	เชียงใหม่
36848	 เด็กชายวนันธร	 ปุณวัตร์
36877	 เด็กชายชินภัทร	 อะปินะ
36879	 นายธนกฤต	 จงศุภวิศาลกิจ
36881	 นายวิรุฬหพงษ์	 ปัญญาคง
36885	 นายกิตติพิชญ์	 ข้ามสี่
36887	 นายสรวิชญ์	 ประทีปสว่างวงศ์
36908	 เด็กหญิงพุทธสุดา	 ล้อมเขตร์
36923	 นางสาวกอบคำา	 ใยสามเสน
36935	 เด็กหญิงปริศษา	 ยืนยงกุล
36978	 เด็กหญิงคิดดี	 เย็นใจ
37101	 เด็กชายกฤตภาส	 กาญจนหงส์
37127	 เด็กชายศุภกฤต	 แสนสี
37180	 นายวายุราช	 ใจเจริญ
37184	 นายธนกร	 ธีระวิทยานุกุล
37187	 นายศุภวิชญ์	 จักรคำาปัน
37201	 เด็กหญิงปุณยาพร	 ตาแสงร้อย
37210	 นางสาวณพัชร์ภรณ์	 กิติชัยวรรณวุฒิ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ครูประจำาชั้น	:	นายวชิระ		ครินชัย	 นางสาวหทัยนันทน์	แก้วโชติ

37221	 นางสาวนรีกานต์	 จันทร์เรือง
37223	 นางสาวธาราพร	 กัณทวี
37257	 นางสาวธัญญพัทธ์	 เชื้อพันธ์งาม
37306	 นายณัฐพงศ์	 สมพฤกษ์
37316	 เด็กชายศักดิภัทร	 อยู่สุข
37326	 เด็กชายณัฐภัทร	 สงวนสัตย์
37328	 เด็กหญิงภูริชญา	 ดวงปันสิงห์
37336	 นายณัฐิวุฒิ	 กันธราช
37347	 นายพันธมิตร	 ตรีถัน
37405	 นางสาวพิมพ์รำาไพ	 โถแพ
37436	 นางสาวปภาวรินทร์	 เซ็นแก้ว
39190	 เด็กชายศิรชัจจ์	 แดงนา
41444	 นางสาวนนทพร	 ถาเตรียม
41453	 เด็กชายฐิติวัฒน์	 สุวรรณรัตน์
42456	 นางสาวพรฤทัย	 ชูสินตระกูล
42481	 นางสาวกัญญ์วรา	 รังษี
42484	 เด็กชายชัชชัย	 วรรณศร
43017	 นางสาวธิดารัตน์	 ไวว่อง
43086	 เด็กหญิงอนันตญา	 นวลนิ่ม
43098	 นายกฤตัชณัฎฐ์		 อินทรัตน์	วะหิม
44789	 เด็กหญิงณัฐกฤตา	 ไพรินทราภา
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36761	 นายณัฐวัตร	 แก้วจีน
36768	 นายกันตพงค์	 ศุภอุดมฤกษ์
36776	 นายจักรพงศ์	 พาจรทิศ
36820	 นางสาวเสาวภาคย์	 ปัญญา
36831	 เด็กหญิงพิมพ์นภา	 พานิชวัฒน์
36858	 เด็กชายกฤษณ์	 คงพูลเพิ่ม
36866	 เด็กชายวุฒิภัทร	 เหมือนทอง
36905	 นายเอกธนา	 พิเกณฑ์
36926	 เด็กหญิงระมิงค์	 ปรารมภ์
36937	 เด็กหญิงปทิตตา	 วิริยะรักษ์สันติ
36942	 นางสาวจุติณัฏฐ์	 จารุกรอภิวัฒิ
36950	 เด็กหญิงเขมิสรา	 ผาภูมิ
36958	 นางสาวพัทธภรณ์	 หมั่นเสมอ
37092	 เด็กชายสฤษฎ์	 ชมภู
37096	 เด็กชายจักรี	 พินิจพรพรรณ
37109	 นายจีรวัฒพงศ์	 ณ	เชียงใหม่
37112	 นายอัครวัฒน์	 ปิติพงศ์เจริญ
37125	 เด็กชายเจตนิพิฐ	 ดิษฐ์สุวรรณ
37147	 นายธราธิป	 เหล่าชัยกุล
37148	 นายนนทวัฒน์	 ชัยสุภาพ
37154	 นายชนกันต์	 โนจนานฤดม
37172	 นายสันต์ธร	 ตาป้อม
37186	 นายพีรณัฐ	 คำาสุรีย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ครูประจำาชั้น	:	นายฉัตรชัย	จันทะสิทธิ์	 นางสาววิภา	ธนวัฒน์โกวิท

37190	 นายชยุต	 มาลัยเสี่ยง
37205	 นางสาวกชกร	 ไชยขันแก้ว
37225	 นางสาวชัชลิตา	 ทัพผดุง
37236	 นางสาวจิรัชญา	 นวลแก้ว
37255	 เด็กหญิงสิริกมล	 เหมือนขวัญ
37256	 นางสาววรินยุพา	 ผิวปัญญา
37314	 นางสาวณิชชา	 ศิริสาร
37317	 เด็กหญิงณัฐวดี	 สีจันทร์
37322	 นายณัฐพัชร์	 ทายะ
37338	 นายพฤหัส	 อุตมะ
37351	 เด็กหญิงชวัลลักษณ์	 คุณยศยิ่ง
37402	 นายภัทรพล	 วิถี
38244	 เด็กหญิงภัสส์ธนันท์	 อุปราสิทธิ์
40638	 เด็กชายต้นนำ้า	 กันตีมูล
42485	 นายอภิชา	 ศรพันปี
43018	 เด็กหญิงธัญญธร	 ธีระกุล
43024	 เด็กชายสรวิชญ์	 ทะวงค์
43079	 นางสาวอภิชญา	 อินต๊ะ
43085	 นางสาวณิษาพัชญ์	 นิธิรัตนพันธ์
43097	 นางสาวโนโซมิ	 คิมูระ
43924	 นางสาวทิฆัมพร	 สุขนิตย์
43930	 เด็กชายภาวิช	 ทองผดุงโรจน์

36761	 นายณัฐวัตร	 แก้วจีน
36768	 นายกันตพงค์	 ศุภอุดมฤกษ์
36776	 นายจักรพงศ์	 พาจรทิศ
36820	 นางสาวเสาวภาคย์	 ปัญญา
36831	 เด็กหญิงพิมพ์นภา	 พานิชวัฒน์
36858	 เด็กชายกฤษณ์	 คงพูลเพิ่ม
36866	 เด็กชายวุฒิภัทร	 เหมือนทอง
36905	 นายเอกธนา	 พิเกณฑ์
36926	 เด็กหญิงระมิงค์	 ปรารมภ์
36937	 เด็กหญิงปทิตตา	 วิริยะรักษ์สันติ
36942	 นางสาวจุติณัฏฐ์	 จารุกรอภิวัฒิ
36950	 เด็กหญิงเขมิสรา	 ผาภูมิ
36958	 นางสาวพัทธภรณ์	 หมั่นเสมอ
37092	 เด็กชายสฤษฎ์	 ชมภู
37096	 เด็กชายจักรี	 พินิจพรพรรณ
37109	 นายจีรวัฒพงศ์	 ณ เชียงใหม่
37112	 นายอัครวัฒน์	 ปิติพงศ์เจริญ
37125	 เด็กชายเจตนิพิฐ	 ดิษฐ์สุวรรณ
37147	 นายธราธิป	 เหล่าชัยกุล
37148	 นายนนทวัฒน์	 ชัยสุภาพ
37154	 นายชนกันต์	 โนจนานฤดม
37172	 นายสันต์ธร	 ตาป้อม
37186	 นายพีรณัฐ	 คำา37186	 นายพีรณัฐ	 คำา37186	 นายพีรณัฐ	 ค สุรีย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ครูประจำาครูประจำาครูประจ ชั้น : นายฉัตรชัย จันทะสิทธิ์	 นางสาววิภา ธนวัฒน์โกวิท

37190	 นายชยุต	 มาลัยเสี่ยง
37205	 นางสาวกชกร	 ไชยขันแก้ว
37225	 นางสาวชัชลิตา	 ทัพผดุง
37236	 นางสาวจิรัชญา	 นวลแก้ว
37255	 เด็กหญิงสิริกมล	 เหมือนขวัญ
37256	 นางสาววรินยุพา	 ผิวปัญญา
37314	 นางสาวณิชชา	 ศิริสาร
37317	 เด็กหญิงณัฐวดี	 สีจันทร์
37322	 นายณัฐพัชร์	 ทายะ
37338	 นายพฤหัส	 อุตมะ
37351	 เด็กหญิงชวัลลักษณ์	 คุณยศยิ่ง
37402	 นายภัทรพล	 วิถี
38244	 เด็กหญิงภัสส์ธนันท์	 อุปราสิทธิ์
40638	 เด็กชายต้นนำ40638	 เด็กชายต้นนำ40638	 เด็กชายต้นน้40638	 เด็กชายต้นน้40638	 เด็กชายต้นนา	 กันตีมูล
42485	 นายอภิชา	 ศรพันปี
43018	 เด็กหญิงธัญญธร	 ธีระกุล
43024	 เด็กชายสรวิชญ์	 ทะวงค์
43079	 นางสาวอภิชญา	 อินต๊ะ
43085	 นางสาวณิษาพัชญ์	 นิธิรัตนพันธ์
43097	 นางสาวโนโซมิ	 คิมูระ
43924	 นางสาวทิฆัมพร	 สุขนิตย์
43930	 เด็กชายภาวิช	 ทองผดุงโรจน์
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36771	 เด็กชายอชิระ	 ลัมจันทร์
36775	 เด็กชายจักรพงศ์	 พรหมตัน
36781	 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์	 วุฑฒิเดช
36804	 เด็กหญิงรัฏฐ์นลิน	 ราชจินดา
36813	 เด็กหญิงกชกร	 วุฒิอรรถสาร
36833	 นางสาวกิมคั้น	สลิล	 กุสุมภ์รัชพฤกษ์
36854	 เด็กชายณฐพงศ์	 บุณยรัตพันธุ์
36862	 เด็กชายพิสิษฐ์	 ชัยวิรุฬห์วรกุล
36868	 นายรุจณ์	 เรืองรำาไพกุล
36878	 เด็กชายภูเบศ	 คุณารัตน์
36895	 เด็กชายธนโชค	 ปราโมกข์ชน
36896	 เด็กชายพีรณัฐ	 ธนสุวรรณกุล
36901	 นายวรวิทย์	 เหล็กกล้า
36911	 นางสาวธัญวรัตม์	 สุวรรณจันทร์
36919	 นางสาวกนกรดา	 หาญผจญศึก
36943	 นางสาวกุลพัฒณ์	 จันทร์แก้ว
36959	 เด็กหญิงกมลชนก	 ต๊ะเพย
36961	 เด็กหญิงธันย์ชนก	 นาคประเสริฐ
36972	 เด็กหญิงบุษรารัตน์	 ธรรมศิริ
37102	 นายกฤษณ์	 เอมศิรานันท์
37130	 เด็กชายเศกสิทธิ์	 พุทธวงศ์
37137	 เด็กชายสัภยา	 อภิสิทธยากร
37158	 นายณภัทร	 ศรีสวัสดิ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ครูประจำาชั้น	:	นายปราโมทย์	ประเสริฐเลิศอารีย์	นางสาวสุพรรณี	เปรมบุญวัฒนา

37163	 เด็กชายจิตติพัฒน์	 เอกสุวรรณ
37173	 นายพนิตติณห์	 ชัยชนะ
37182	 นายชนพชร	 เกตุสม
37199	 นางสาวนิรัชชา	 อร่ามวงค์
37208	 นางสาวไทรงาม	 ตันตรา
37209	 เด็กหญิงกัลยรัตน์	 จิรเศวตวิมล
37218	 นางสาวรมณ์ธียา	 คำาสุภา
37227	 นางสาวกัญชรส	 มีรัตน์
37299	 เด็กชายทิพย์ภารักษ์	 ณ	เชียงใหม่
38195	 นายชนาธิป	 จันทรจำานง
38212	 นายฉัตรมงคล	 โปธา
42396	 นายวีรชัย	 ปะแก
42488	 เด็กชายรวีโรจน์	 พัฒนากรเกษม
42501	 เด็กหญิงขณิฐ	 วงศ์ชัย
43012	 นายแดนไท	 โกสุรัตน์
43015	 นางสาวพรลภัส	 คำาเงิน
43016	 เด็กหญิงญาณิฐา	 เงาโสภา
43019	 นางสาวพันธิตรา	 พร้อมเที่ยงตรง
43068	 นางสาวกฤติยาพรรณ	 เรือนวงค์
43096	 เด็กหญิงโศภิตา	 อินแจ้
43915	 เด็กชายธนิก	 พิสิษฐ์ชลกาญจน์
43936	 นางสาวชญานิศ	 คนคล่อง
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36751	 นายชณนบ	 สมขาว
36791	 เด็กหญิงจิณณพัต	 ปัญญารัตน์
36795	 เด็กชายชนวีร์	 พิศาลวารี
36802	 นางสาวณิชาภา	 สุธัญญาวัชชัย
36825	 เด็กหญิงพรไพรรินทร์	 ใจเดช
36826	 เด็กหญิงพุธิตา	 ทยานุกูล
36880	 เด็กชายรัชชานนท์	 รินแสงปิน
36891	 เด็กชายกาญจนวิทย์	 คำาพุก
36904	 นายณัฐนนท์	 ดวงวรรณา
36938	 นางสาวแพรวา	 เตียวกุล
36956	 เด็กหญิงณิชา	 ถาวรวงศ์
36967	 นางสาวณัฐานิษฐ์	 วงศ์ศรีใส
36970	 เด็กหญิงพรรษชล	 ญาติมิตรหนุน
37089	 นายภูวเดช	 ฝั้นศรี
37100	 นายกฤตนัน	 หินหนุน
37106	 เด็กชายรัชานนท์	 จงสุข
37141	 นายสุมาณิล	 ขัติคุณ
37149	 เด็กชายจิณณพัต	 อรัญยกานนท์
37193	 นายธีรภัทร	 วิทยาอารีย์กุล
37194	 นายภาณุวัฒน์	 สิงห์กันฑ์
37197	 เด็กชายศุภกร	 ลีลารุ่งระยับ
37211	 นางสาวจอมขวัญ	 คมคาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ครปูระจำาชัน้	:	นางสาวปิยะรตัน์	ใจตา	นายสรุยิา	ลาวลัย์	นางสาวอรณชัชา	ใหม่ศรี

37231	 นางสาวพิมพิศา	 ซังเจริญ
37232	 นางสาวศิริกัลยา	 เรืองสงคราม
37239	 เด็กหญิงสุขวสา	 จันพลับ
37313	 นางสาวโชติกา	 อินทรนันท์
37334	 เด็กชายจักรี	 เดชชัยกุล
37394	 นายจิตรกร	 วิริยะนุเคราะห์
37468	 นายนันทวัฒน์	 รุ่งเจริญชัยพัฒนา
39061	 เด็กชายกอบธรรม	 สุวานิชวงศ์
41398	 นายศุภกร	 จันทรังษี
42276	 เด็กชายธฤตวัน	 สว่างเนตร
42406	 เด็กหญิงณัฐชยา	 กิจธนเดโช
42423	 เด็กหญิงพิมมาดา	 ไชยชนะ
42445	 นายปองพล	 เอี่ยมมาก
43006	 เด็กหญิงนงนภัส	 กุลจลา
43007	 นายรัชชานนท์	 ปัญโญ
43009	 นายปรัตถกร	 ทนันชัย
43013	 นางสาวกานต์พิชชา	 วงศ์ใหญ่
43020	 นางสาวนพจิรา	 นาดี
43021	 นายวรณัฐ	 วันตุ้ย
43023	 นางสาวปาริญ	 ทิพย์กมล
43066	 นางสาวอณุภา	 หมื่นแสน
43099	 นายชวกร	 อรุณกวินชัย

36751	 นายชณนบ	 สมขาว
36791	 เด็กหญิงจิณณพัต	 ปัญญารัตน์
36795	 เด็กชายชนวีร์	 พิศาลวารี
36802	 นางสาวณิชาภา	 สุธัญญาวัชชัย
36825	 เด็กหญิงพรไพรรินทร์	 ใจเดช
36826	 เด็กหญิงพุธิตา	 ทยานุกูล
36880	 เด็กชายรัชชานนท์	 รินแสงปิน
36891	 เด็กชายกาญจนวิทย์	 คำา36891	 เด็กชายกาญจนวิทย์	 คำา36891	 เด็กชายกาญจนวิทย์	 ค พุก
36904	 นายณัฐนนท์	 ดวงวรรณา
36938	 นางสาวแพรวา	 เตียวกุล
36956	 เด็กหญิงณิชา	 ถาวรวงศ์
36967	 นางสาวณัฐานิษฐ์	 วงศ์ศรีใส
36970	 เด็กหญิงพรรษชล	 ญาติมิตรหนุน
37089	 นายภูวเดช	 ฝั้นศรี
37100	 นายกฤตนัน	 หินหนุน
37106	 เด็กชายรัชานนท์	 จงสุข
37141	 นายสุมาณิล	 ขัติคุณ
37149	 เด็กชายจิณณพัต	 อรัญยกานนท์
37193	 นายธีรภัทร	 วิทยาอารีย์กุล
37194	 นายภาณุวัฒน์	 สิงห์กันฑ์
37197	 เด็กชายศุภกร	 ลีลารุ่งระยับ
37211	 นางสาวจอมขวัญ	 คมคาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ครปูระจำาครปูระจำาครปูระจ ชัน้ : นางสาวปิยะรตัน์ ใจตา นายสรุยิา ลาวลัย์ นางสาวอรณชัชา ใหม่ศรี

37231	 นางสาวพิมพิศา	 ซังเจริญ
37232	 นางสาวศิริกัลยา	 เรืองสงคราม
37239	 เด็กหญิงสุขวสา	 จันพลับ
37313	 นางสาวโชติกา	 อินทรนันท์
37334	 เด็กชายจักรี	 เดชชัยกุล
37394	 นายจิตรกร	 วิริยะนุเคราะห์
37468	 นายนันทวัฒน์	 รุ่งเจริญชัยพัฒนา
39061	 เด็กชายกอบธรรม	 สุวานิชวงศ์
41398	 นายศุภกร	 จันทรังษี
42276	 เด็กชายธฤตวัน	 สว่างเนตร
42406	 เด็กหญิงณัฐชยา	 กิจธนเดโช
42423	 เด็กหญิงพิมมาดา	 ไชยชนะ
42445	 นายปองพล	 เอี่ยมมาก
43006	 เด็กหญิงนงนภัส	 กุลจลา
43007	 นายรัชชานนท์	 ปัญโญ
43009	 นายปรัตถกร	 ทนันชัย
43013	 นางสาวกานต์พิชชา	 วงศ์ใหญ่
43020	 นางสาวนพจิรา	 นาดี
43021	 นายวรณัฐ	 วันตุ้ย
43023	 นางสาวปาริญ	 ทิพย์กมล
43066	 นางสาวอณุภา	 หมื่นแสน
43099	 นายชวกร	 อรุณกวินชัย
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36756	 นายภูฟ้า	 สิทธิพาณิชย์
36769	 เด็กชายพงศ์พิริยะ	 ฟู่เจริญ
36807	 นางสาวณัฐณิชา	 ปัญจไชยา
36810	 เด็กหญิงโศภิษฐ์นภา	บุณยรัตน์	วรรณลัย
36815	 นางสาวแทนใจ	 สะอาดไพร
36824	 นางสาวปาณิสรา	 ศิริมา
36834	 นายเนติ	 ธรรมฤกษ์ฤทธิ์
36840	 เด็กชายชัยวัฒน์	 สันติตรานนท์
36847	 เด็กชายภณธน	 ประเสริฐดี
36867	 เด็กชายกนิษฐกานจ์	 ณ	เชียงใหม่
36882	 เด็กชายกรณ์กวิน	 ปันมะ
36940	 นางสาวรัชดาภรณ์	 ชัยชมภู
36952	 เด็กหญิงณ	นลิน	 ธนูศรีรัตน์
36960	 นางสาวพจน์สิณี	 จึงสำาเร็จการ
36966	 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ	 กันทอินทร์
36975	 นางสาวภัคจิรา	 ผลดี
37087	 นายวรเมธ	 เฉิง
37097	 นางสาวเดโบราห์	 คำารินทร์
37107	 เด็กชายพีรวิชญ์	 บุญแรง
37114	 นายณฐกร	 รัศมี
37138	 นายจารุกิตต์	 เพชรบุรี
37145	 เด็กชายกิตติธัช	 อินถา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 (FEP)
ครูประจำาชั้น	:	นายจิรายุส	ปัญญาฟู	 นางสาวนันทพร	จุลพันธ์

37157	 เด็กชายพีรวัส	 ศรเผ่า
37169	 นายปิติภูมิ	 เตโม
37177	 นายพันธุ์ธัช	 แก้วใส
37207	 นางสาวภษา	 ราชวังอินทร์
37224	 เด็กหญิงภิรวดี	 จันทร์แสงศรี
37248	 นางสาวชญานิษฐ์	 มังกรแก้ว
37253	 เด็กหญิงธาดารัตน์	 ยาสมุทร์
37254	 นางสาวลัญฉกร	 เรืองสิทธิพลกุล
37259	 เด็กหญิงหฤทชนัน	 กิจนิธิธาดา
37307	 นางสาวแพรธันยา	 ลาวัลย์
37325	 นางสาวกัลยรัตน์	 จันทรปรีดา
37335	 นางสาวซีซี	แฮ็นแลน	 อาวิเลซ
37464	 นายอธิภัทร	 หอมละออ
37480	 นางสาวภวรัญชน์	 จันทโรทัย
42392	 นายกฤษฎธัญ	 คุณาศิระ
42411	 เด็กหญิงปวันพัสตร์	เอลเล่น	 เวลช์
42422	 นางสาวธิดาสกุล	 จันทะวัง
42425	 เด็กหญิงกิตตินัดดา	 วิภูสัตยา
42429	 เด็กหญิงณัฐพลิน	 คุณาพรชัยพงศ์
42470	 นางสาวนาราภัทร	 อุทยาวลี
42472	 เด็กหญิงคาร์เดีย	 ชัยศรีมณฑล
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36763	 เด็กชายชิษณุพงศ์	 เดชคุณมาก
36764	 เด็กชายณภัทร	 เกียรติไชยากร
36770	 นายวัฒนพงษ์	 อุทธโยธา
36789	 นายชยวรรธน์	 เฉลิมลาภอนันต์
36796	 นางสาวจอมขวัญ	 ชูเลาตระกูล
36799	 เด็กหญิงชวัลลักษณ์	 ไชยโรจน์
36823	 นางสาวนัฐภัสสร	 เสวะกะ
36839	 นายกิตติคุณ	 พนมธิติกุล
36853	 นางสาววิศาขา	 แสนสุวรรณา
36889	 นายทิวทัศน์	 สารรัตน์
36890	 นายธนกฤต	 จันทร์สุวรรณศร
36898	 เด็กชายคณิน	 รักแก้ว
36913	 นางสาวธนัทนุช	 อินทร์วงศ์แก้ว
36914	 นางสาวกานต์ธิดา	 กายี
36927	 นางสาวกวิสรา	 คนกล้า
36933	 เด็กหญิงเชรีย์	 ประจงทัศน์
36945	 เด็กหญิงปริยากร	 มิทธิศร
37126	 นายดุษฎี	 อภิวงค์งาม
37215	 นางสาวพฤกษา	 คุณาศิระ
37240	 เด็กหญิงพิมพ์พิศา	 วงค์พิตรพิบูลย์
37295	 นายวรนน	 นันตาพูน
37300	 นายปุญญพัฒน์	 คนอยู่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 (FEP)
ครูประจำาชั้น	:	นายอภิรัช	สร้างสุขดี	 นางสิรินาถ	ไซบู

37303	 นางสาวปุณณมาส	 วงศ์ชมภู
37341	 นางสาวปุณยิศา	 กันทะไชย
37343	 นางสาวนำ้ามิ้น	 นุ่มมีศรี
38211	 นางสาวปุญญพัฒน์	 ทองแท้
39873	 เด็กหญิงอภิสิริ	 เฉลียวเกรียงไกร
40567	 เด็กหญิงชัญญานุช	 เชียงเงิน
41397	 เด็กหญิงพิชามญชุ์	 เต็งเจริญสกุล
41414	 นางสาวกัญญาณัฐ	 ภาคีธง
42393	 นางสาวชาลิสา	 อั้งอารีย์
42404	 นางสาวภัทรวดี	 หล่อดี
42419	 เด็กหญิงเปี่ยมปิญา	 ทองสุข
42420	 เด็กชายระวีร์วัชร์	 เชาวนพูนผล
42421	 เด็กหญิงณิชาพัชร์	 บัณฑิตกุล
42424	 นายพชร	 กัณธิจัย
42444	 นางสาวมนัสนันท์	 ลักขณาวงศ์
42452	 เด็กหญิงศิรดา	 เกตุแพร
42453	 นายสิทธา	 โพธิ์ทองสุนันท์
42465	 นางสาวเกวลิณ	 ทั่งน้อย
42471	 เด็กหญิงณภัสศิริ	 นนทพัฒน์โอภาส
42473	 เด็กชายณัฐพัชร์	 วรชยุตพงศ์
42489	 นายจักรกฤษณ์	 ธนะขว้าง
42496	 นางสาวนันท์นภัส	 บัญญัติโลก
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36805	 นางสาวศุจีภรณ์	 ห่วงไธสง
36809	 เด็กหญิงณัฐธิดา	 อุดมศรี
36811	 นางสาวนันทัชชา	 ถิรัตตยศ
36832	 เด็กหญิงปัญณพร	 กาวิล
36841	 นายต้นตุลา	 เขื่อนนิล
36872	 นายณัฐดนัย	 จินดาแดง
36876	 นายเจตนิพิฐ	 วงศ์การณ์
36909	 นางสาวธนพร	 โกสีย์เจริญ
36930	 นางสาวพนิตพิชา	 เทพมาลา
36934	 นางสาวณิชกานต์	 เพ็งรัตนา
36939	 นางสาวสุพิชฌาย์	 สุติคา
36964	 เด็กหญิงจินห์จุฑา	 สิทธิพาณิชย์
37152	 นายรัชกาล	 โป่วพิกุล
37175	 เด็กชายอิทธิพัทธ์	 ขอดแก้ว
37181	 เด็กชายตั้งปณิธาน	 เสตังคะบุตร
37185	 นายพจน์	 แซ่เฮง
37214	 นางสาวสุธินันท์	 ใจมูล
37216	 เด็กหญิงภัสร์วรา	 สิริประภวิษณุ์
37233	 นางสาวศิรประภา	 แก้วใจ
37247	 นางสาวชญากานฑ์	 มังกรแก้ว
37252	 เด็กหญิงปวริศา	 นุสุภะ
37385	 นายสิรวิชญ์	 เหลืองอิงคะสุต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 (FEP)
ครูประจำาชั้น	:	นายยงยุทธ	ทองจำารูญ	 นางเสาวนีย์	อินทรพล

37428	 เด็กชายภูสยาม	 สุรินทร์รัตน์
38206	 เด็กชายกฤษิกร	 สัมบุณณานนท์
39861	 นายพรรวินท์	 ทิมัน
41424	 เด็กหญิงปพรรณพริมา	ธรรมสถิตย์
42300	 เด็กหญิงวรหทัย	 ปลื้มฤดี
42394	 เด็กชายธรรศ	 ธัมมิกานนท์
42395	 นายภาณุวัฒน์	 เชื้อผู้ดี
42398	 นายวุฒิภัทร	 เดชอานันท์ภร
42403	 เด็กหญิงพิชชากันต์	 วังสถิตธรรม
42407	 นายนภัทร	 ศรีนา
42412	 นางสาวอรปรียา	 โหรา
42413	 เด็กหญิงเพมม่าลูซี	 เค็ดเวิร์ด
42428	 นายภควัต	 วัฒนาหาญนุวัฒน
42432	 นางสาวชุติกาญจน์	 ต่วนเอี่ยม
42440	 เด็กหญิงกุลนิษฐ์	 เจริญศิริ
42447	 นางสาวสิรภัทร	 ไชยวงค์
42462	 นางสาวฉันท์หทัย	 ก้านเหลือง
42463	 เด็กหญิงเจนจิรา	 ชุ่มปี
42464	 นางสาวตุลยาพร	 บั้งเงิน
42468	 เด็กหญิงจันทณิสา	นีน่า	เตมิยาคาร
42493	 เด็กหญิงภูริชญา	 สุมณศิริ
42503	 นางสาวฑิฆัมพร	 แสงคำา



36759	 นายปถมพงศ์	 หาญใจ
36762	 นายไตรภพ	 แก้วจีน
36774	 นายณพัชร	 จารุจินดา
36784	 นายพุฒิกุล	 จักรแก้ว
36786	 เด็กชายติณพัตน์	 เมืองเดช
36793	 นายโชติพัฒน์	 จันทรจำานง
36827	 เด็กหญิงปิยจิต	 เรืองศรี
36829	 นางสาวธัญพร	 อริยภิญญา
36850	 เด็กชายพชร	 เป็งธินา
36857	 นายนนทพัทธ์	 ตรีวัฒนาวงศ์
36883	 เด็กหญิงหริณลักษมณ์	บัลลังก์
36884	 เด็กชายธนาธิป	 วิจันทร์ตา
36917	 นางสาวปณิชา	 ขัตติยะ
36955	 นางสาวศุภิสรา	 เร่งถนอมทรัพย์
36962	 เด็กหญิงธัญชนก	 ภักดีจิตร
36965	 เด็กหญิงธนัชชา	 ไพโรจน์
37088	 นางสาวพิมพ์ชนก	 แก้วตา
37091	 นางสาวศรัณรัตน์	 ยืนยงธรรม
37111	 เด็กชายนนธวัฒน์	 ศิลปพิบูลย์
37124	 เด็กชายกฤษฎิน	 ศรีวิชัยวงค์
37134	 นายออมทรัพย์	 ชัยมงคล
37159	 นายธนกฤต	 สีแสง
37161	 เด็กชายกฤชคุณ	 ปภัสชัยโสภณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
ครูประจำาชั้น	:	นายปรเมศวร์	โตศิลากุล	 นางพรนิภา	กลิ่นนวม

37188	 เด็กชายสรวิชญ์	 ศรีนิ่ม
37189	 เด็กชายพชร	 ตันวุฒิ
37191	 นายภูพิงค์	 แก่นแก้ว
37226	 นางสาวณัฐณิชา	 วนะภูติ
37235	 เด็กหญิงณิชากร	 โมตาลี
37249	 นายภควัฒน์	 บุญเรือง
37304	 เด็กหญิงสุลักษ์คณา	 รุจาคม
37308	 นางสาวปิยวรารัตน์	 นราสิทธาโชติ
37312	 นายธราธิป	 สุธาพันธ์
37333	 นางสาวสุภาสิณี	 ดวงสุวรรณ
37337	 นายธนกร	 ปัญญาราช
37339	 นางสาวณัฎฐ์อาภา	 อาษากิจ
37386	 นายนนทิวัชร	 ครินชัย
37391	 นายจิตติภัธฆ์	 จิตมั่นชัยธรรม
37439	 นายวีรภัทร	 แก้วเทพ
38224	 นายชาตรี	 พรฟ้าสถิตวงค์
38266	 เด็กหญิงเคเซีย	 เจยานา	เนตั้น
42391	 นางสาวณิชา	 ไซโต
42505	 นางสาวปิยะพัชร	 อารีโอ๊ด
43008	 เด็กหญิงพัฒน์ณสรณ์	 นนทะเปารยะ
43010	 นางสาวปนิดา	 สว่างเนตร
43082	 นางสาวปัณฐ์ณธร	 แก้วคง
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36529	 นายภีมพสิษฐ์	 จีระนันตสิน
36750	 นายณัฏฐ์พล	 โรจนบุญธรรม
36754	 เด็กชายอชิระ	 สมร
36777	 เด็กชายอรรถพันธ์	 กันธรรม
36782	 เด็กชายพีรวัส	 ชัยแก้ว
36783	 นางสาวชวัลนุช	 อนุกูล
36801	 เด็กหญิงศุภิสรา	 เฟื่องปรางค์
36803	 เด็กหญิงเดือนธันวา	 ชัยสาร
36817	 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์	 สุขะศิริ
36821	 นางสาวนิชาภา	 หาญเจริญกิจ
36828	 นางสาวธัญลักษณ์	 ไล้พูนทรัพย์
36835	 เด็กชายบดินทร์	 ตั้งตระกูลกันธา
36842	 นายชเนศ	 สุรพงศ์วาณิชกุล
36849	 นายปรัชญ์	 ดวงสุวรรณ์
36869	 นายชยานันต์	 อินต๊ะวงค์
36871	 เด็กชายวรกมล	 สวาสดิ์ญาติ
36874	 เด็กชายกิตติพงศ์	 โวหาร
36910	 นางสาวภาวิณัฐชนี	 วงศ์คำาปวน
36915	 เด็กชายรัชภูมิ	 พรหมเรืองฤทธิ์
36921	 เด็กหญิงเมธาวี	 กลั่นกลิ่น
36929	 นางสาวกัญญาวีร์	 วจนะสัตย์
36968	 นางสาวจิรัชญา	 เชื้อกันทา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
ครูประจำาชั้น	:	นายพจนวรรชย์	พรหมสวัสดิ์	 นางสุภลักษณ์	แก้วตา

36969	 นางสาวปภาวี	 ไตรรัตนโชติ
37095	 นางสาวนันทิตา	 บุญโรจน์วงค์
37117	 นายนันทพงค์	 นันทอน
37118	 เด็กชายพีรพัฒน์	 สิทธิปัญญา
37131	 นายวรยุทธ	 พลดวงคำา
37133	 นายธัชกร	 ยี่สุ่นแซม
37142	 นายธณกฤต	 นิลยกานนท์
37168	 นายธาดา	 กิจบุญชู
37230	 เด็กหญิงนันท์นภัส	 นันตี
37238	 เด็กหญิงภคพร	 อุตระแจ้
37244	 นางสาวจินต์จุฑา	 วิรัตน์เกษม
37296	 นายอภิวิชญ์	 ทองเอม
37302	 นางสาวญาณิศา	 เก้าเอี้ยน
37310	 นายคฤโฆษ	 คงเสถียรพงษ์
37318	 นายกันต์กวี	 เสนะกูล
37330	 นายธนะวัฒน์	 ทองขาว
42460	 นางสาวนภิสา	 งามพสุธาดล
43011	 เด็กหญิงสโรชา	 กาญจนดิฐ
43081	 เด็กชายกฤตพัส	 อินทารักษ์
43083	 นายจิรภัทร	 ตันสุ
43084	 นางสาวเพชรรุ้ง	 เอกะกุล
43226	 นางสาวจิตรลดา	 วิริยะอุดมศิริ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำาชั้น	:	นางสาวปารณีย์	โชติมั่นเศรษฐ์	 นายนนทพร	นาคพิน		
                   
33881	 นายธัญญ	 เชิดสถิรกุล
34263	 นางสาวนัยน์นภัส	 ยะสารวรรณ
34438	 นายนนท์ปวิธ	 ศิริรุ่งเรืองสาร
34622	 นายณธีร์	 ชัยนิลพันธุ์
34645	 นางสาวอนรรฆวี	 แสงฟอง
34649	 นางสาวเพชรฎา	 จรัสสิทธิกูล
34657	 นางสาววรนารี	 เชี่ยวศิลป์
34659	 นางสาววทิตา	 จีระมณีมัย
34667	 นางสาวนลัทพร	 อักษรศรี
34669	 นายอชิระ	 สิงห์เวชสกุล
34691	 นายศตนนท์	 ศรีเพ็ชรวรรณดี
34703	 นายชินดนัย	 จักร์มุณี
34723	 นางสาวพิชญ์นรี	 เหล่าปรีชากุล
34760	 นางสาวกัลยรัตน์	 พงศ์พัศพรพันธ์
34950	 นายพงศธรพิพัฒน์	 บุญยืน
34980	 นายธีรกานต์	 ภักดีจิตร
34982	 นายศุภวิชญ์	 เขียวศรี
35000	 นายหฤษฎ์กุล	 พัดบึ้ง
35003	 นายศุภกร	 รุ่งวิวัฒนากุล
35012	 นางสาวอโณทัย	 มณฑา
35018	 นางสาวชญานุช	 ธัญญะกรณ์
35021	 นางสาวศดานันท์	 เสนา
35033	 นางสาวธาริณี	 ถึงนอก
35059	 นางสาวธมลวรรณ	 วรสิทธิดำารง
35154	 นายธเนศ	 กุลนาวี
35194	 นางสาวกันติชา	 ศรีสุพรรณทอง
35273	 นายชนกันต์	 ปัญสุวรรณ์
37409	 นางสาวพินทุ์สุดา	 ยศรุ่งโรจน์

39036	 นายวนะ	 วงศ์เสถียร
39071	 นางสาวสิริยากร	 พุฒิมา
39082	 นายชลสิทธิ	 สวนสมภาค
39990	 นางสาวกานต์วริน	 ศรีมรรคา
40000	 นางสาวทรรศนันทร์	 นิจพันธ์
40001	 นายปรเมศ	 จันต๊ะวงค์
40006	 นางสาวนภัสสร	 จินะวงศ์
40009	 นางสาวเอื้อการย์	 สุวรรณสารกุล
40027	 นางสาวกมลวรรณ	 เอี่ยมเทียน
40044	 นางสาวพรรณวษา	 บุญทา
40046	 นายณัฐชนน	 เรือนเถิน
40062	 นางสาวนภหทัย	 สิทธิฤทธิ์
40073	 นายวาเลิศ	 วาทิน
40099	 นายกรวิชญ์	 สิงห์ทอง
40108	 นางสาวอธิชา	 วุฒิตา
40109	 นายเกียรติตระกูล	 ธาตุอินจันทร์
40125	 นางสาววรวลัญช์	 หวังสันติธรรม
41558	 นางสาวณัฐนันท์	 หรรษไพบูลย์
42269	 นางสาววริษา	 จันทร์ดอก
42314	 นางสาวศุทธศรี	 ชุมภูคำา
42318	 นายวาทิตย์	 เลิศพูนวิไลกุล
42324	 นายสุวโรช	 โพธิ์จันทร์
42329	 นายภูมิภากร	 กำาแพงเพชร
42330	 นายณัฐภัทร	 จันทวงศ์
42337	 นางสาวกุลนิษฐ์	 มาลีสะท้าน
42338	 นายลัทธพล	 เลาหพิบูลรัตนา
43070	 นายเข็มมุ่ง	 หน่อคำา
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33888	 นายจอมพล	 ราชแพทยาคม
34004	 นางสาวพิมพ์ชนก	 เนียมทรัพย์
34387	 นางสาววิริยาพร	 นวะมะวัฒน์
34388	 นางสาวฐิติภัทร	 เวียงคำา
34592	 นายสริตนท	 โกศลพงษ์
34620	 นายธนเกียรติ	 สิงห์กันฑ์
34628	 นายนฤบดี	 ชัยทอง
34633	 นางสาวกุลนภา	 เต็มสุข
34651	 นางสาวพิมพ์ลภัส	 อินทะเทศ
34685	 นายณัฐวัฒน์	 ไชยจินดา
34726	 นางสาวณิชารีย์	 พานิช
34736	 นางสาวภรณี	 เมฆี
34743	 นางสาวณภัทรา	 แสวงธีรกูล
34882	 นายศุภณัฐ	 ธนะจินดาวงษ์
34883	 นายชาณิช	 เขียวประเสริฐ
34888	 นายปรมินทร์	 ศรีทอง
34894	 นายธัชพล	 สินทา
34909	 นายชาญกานน	 หาญผจญศึก
34923	 นายชนะภูมิ	 ปราครุฑ
34928	 นายณัฐพงษ์	 ดวงพิมพ์
34937	 นายศวิษฐ์	 เพ็ชร์ทองคำา
34959	 นายธัญพิสิษฐ์	 ปัญญาสม
34962	 นายพลนาวี	 ตรีถัน
34977	 นายศรัณย์พจน์	 เจศรีชัย
34995	 นายญาณวุฒิ	 วานิชดี
35015	 นางสาวปัทมาภรณ์	 เบกขุนทด
35025	 นางสาวปริณดา	 แก้วกันใจ
35029	 นางสาวพิริยาพร	 อินตายวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำาชั้น	:	นางสาวเกศรา		คิดอ่าน	 Ms.Chintanaa	Watson
 นายณรงค์ศักดิ์		เมธีชุติกุล

35035	 นางสาวทักษพร	 ทับเกิด
35050	 นางสาวภัทรนฤน	 ดวงฤทธิ์
35055	 นางสาวดลวรรณ	 ลภะวงศ์
35072	 นางสาวลลิตา	 สุเขียว
35084	 นางสาวธัญญพัฒน	 คำาขาว
35153	 นางสาวชื่นชนก	 เชี่ยวชาญธนกิจ
35203	 นายณภัทร	 วงศ์วรเนตร
35847	 นางสาวอรนิภา	 สมุทคุปติ์
35884	 นายดวิษ	 ตั้งชีวโรจน์
39216	 นางสาวกฤติยาพร	 เรือนวงค์
39989	 นางสาวอนัญญา	 ใจคอดี
39992	 นางสาวสุชาวดี	 พวงพันธ์
39997	 นางสาวฉัตรศิริ	 ศรีธินนท์
40037	 นายธีราทร	 ศรีศุจิกุล
40038	 นายณฐนนท	 วันเพ็ญ
40039	 นางสาวสุวิชญา	 ตั้งประเสริฐ
40054	 นายชวิน	 มาลีพัตร
40055	 นางสาวพรปรียา	 ลีลายนะ
40060	 นางสาวเกวลิน	 ละลา
40096	 นางสาวกชกร	 บรรจงศิริ
40103	 นายพลภพ	 มหาวรรณ
40114	 นางสาวจิณณ์ณณัช	 ตันตยานุสรณ์
40132	 นายภัทรพงษ์	 ศรีอุบล
40620	 นางสาวกัญญาวีร์	 กลั่นนุรักษ์
41490	 นายสุทธิพงศ์	 ณรงค์ศรี
42308	 นางสาวสุรวิวรรณ	 บุญตัน
42332	 นางสาวรามนรี	 สุภาวรรณ์
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34614	 นายภูมิรพี	 เกียรติประภาพร
34638	 นางสาวปวรรถ	 รังรองธานินทร์
34688	 นายพีรณัฐ	 นวะมะวัฒน์
34692	 นายสิรวิชญ์	 เปาอินทร์
34717	 นางสาวมัชฌิมานันท์	 บุญนัด
34722	 นางสาวนภัสสร	 สุริยวงค์
34759	 นางสาวภาวรินทร์	 นิวัฒนนันท์
34911	 นายอธิพิสุทธิ์	 จูมวงษ์
34936	 นายเธียรธรรม	 โลเกศนวคุณ
34938	 นายเศรษศิริ	 มะเทวิน
35017	 นางสาวธันยพร	 วรรณสาร
35026	 นางสาวธมนวรรณ	 ไกรนรา
35028	 นางสาวรติมน	 ชื่นบาล
35058	 นางสาวบุญสิตา	 สุวรรณโฉม
35077	 นางสาวรรินทร์	 สุริยะลังกา
35180	 นายเกรียงไกร	 เกียรติสุนทร
35192	 นายรดิศ	 เพชรานนท์
37293	 นางสาวชุติกาญจน์	 ดาวสดใส
37350	 นางสาวฐานิดา	 อัตประชา
37370	 นายวิทวัส	 วงค์ษา
37383	 นางสาวพิมพ์มาดา	 ขาวแสง
37392	 นางสาวอาปันนา	 สุริยาสถาพร
38229	 นางสาวภัคนันท์	 ลัภนะกุล
39857	 นางสาวบุญชิตา	 ปีติพัฒนพันธ์
39862	 นายกันตภณ	 คุปตาสา
40017	 นางสาววรรษชล	 คำามีมูล
40018	 นางสาวจุฑารัตน์	 ศิริ
40032	 นายวัฒนชัย	 สอนศรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำาชั้น	:	นางนุชนาถ	กระต่ายทอง	นายสุรพงษ์	เชิงอักษร

40034	 นายธนดล	 เฮียงกูล
40043	 นางสาวธนาธร	 เพ็งสวน
40067	 นางสาวณภัทร	 ญาณโรจน์
40076	 นางสาวธัญลักษณ์	 แสงคำา
40093	 นางสาววินิธา	 วังศรีคูณ
40112	 นางสาวเบญญาภา	 คิดดีแล
40113	 นางสาวศุภิสรา	 พรมพิลา
40116	 นายกฤตเมธ	 แปงเขียว
40130	 นายชลวิทย์	 ศิรินาม
40135	 นางสาวพัสตร์สุ	 อุเทียม
40136	 นายภัทรนันท์	 วรวงษ์วิวัฒน์
40137	 นางสาวณัชชา	 จิโรจนพานิช
41395	 นางสาวกรรกรองรัชด์	 จิตรเพียรค้า
42311	 นางสาวอาทิตยา	 รัตนเจริญ
42313	 นายธนพนธ์	 ลาโสภา
42317	 นางสาวเปี่ยมฤทัย	 วิชญะกรสกุล
42319	 นายศศิพล	 เตชะมโนกุล
42333	 นางสาวภัณฑิลา	 จ๋ายพงษ์
42334	 นางสาวสิริยากร	 ถมยา
42344	 นางสาวภัทรภร	 จรัสแสงสุริยา
42346	 นางสาวสรินดา	 ยองเพชร
42358	 นางสาวณิชชาวีณ์	 กมลอนันต์ศิริ
42369	 นายรัฐนันท์	 อนันตพรรค
42374	 นางสาวกานต์สินี	 อินต๊ะมูล
42378	 นายฐณะวัฒน์	 จันทรา
42382	 นางสาวนันท์นภัส	 รอดแก้ว
42383	 นางสาวณัฏฐวรรณ	 พระมาลา



34383	 นางสาวพิมพ์มาดา	 ปิยะกรทวีรุ่ง
34392	 นางสาวนภัสสิริ	 สีตะวัน
34610	 นายสิรวิชญ์	 ไชยาพันธุ์
34625	 นายดลณวัฒน์	 หลิมศิวิไล
34627	 นายญาณิน	 อินทะเคหะ
34637	 นางสาวสรัลพร	 หาญสงคราม
34646	 นางสาวพิมพธู	 ศรีชรากุล
34663	 นางสาวธีรดา	 ปันเด็ง
34673	 นายศิวกร	 ชิตปรีชา
34699	 นายชลธร	 ศรีปัญญา
34708	 นายชยังกรณ์	 กุณฑลบุตร
34716	 นางสาวปวิตรา	 เงินคำาคง
34734	 นางสาวศลิษา	 จำานงนิตย์
34748	 นางสาวจินต์จุฑา	 ลีประเสริฐพันธ์
34756	 นางสาวนันท์นภัส	 อุ่นบ่อแฮ้ว
34860	 นายภูวดล	 คำาพันธ์
34889	 นายรวี	 แก้วจำานงค์
34983	 นายศุภณัฐ	 เขียวศรี
35020	 นางสาวณัฐณิชา	 สิทธิ
35034	 นางสาวกัลยภรณ์	 วิรัตน์พงษ์
35052	 นางสาวพิงค์ตะวัน	 บุญมาก
35067	 นางสาวปริชญา	 ประคองยศ
35070	 นางสาวกัญญภัค	 ขาวราศรี
35105	 นางสาวธัญญามาศ	 เดชมนต์
35112	 นายกิตติภพ	 พราหมณะนันทน์
35122	 นายชนกันต์	 ลีรสวัสดิอำาพน
35132	 นายณภัทร	 พวงธนะสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำาชั้น	:	นายจีรกร	ดีอุต	 นางปาริชาติ	อุทยาวลี

35191	 นายทีฆวัชร์	 กุลศรีสุวรรณ
35264	 นางสาวนิษฐ์ธรีย์	 โกษีอำานวย
35852	 นางสาวศุภธิดา	 อัครนรากุล
39029	 นายเขมรัฐ	 คำาสุภา
40007	 นายนิทธันต์	 จงมั่นจิตร
40013	 นายญาณวุฒิฐ์	 เหลืองสุริยา
40028	 นางสาวภคพร	 ไชยวงษา
40051	 นายอภิวิชญ์	 คำาใจ
40065	 นางสาวนภศร	 อภิจิต
40072	 นางสาวพิชชาพร	 ถาวร
40084	 นายวาริศ	 ดงพระจันทร์
40091	 นายศุภณัฐ	 วงค์อัญญา
40095	 นางสาวขวัญชนก	 ทุนกาศ
40117	 นางสาวฐณิชา	 วงษ์กลำ่า
40121	 นายปัญจพล	 ธัญเศรษฐ์กุล
41460	 นางสาวชิชา	 วัฒนชัย
41470	 นางสาวอันนา	 เฮงสุวรรณ
41505	 นายศุภณัฏฐ์	 เตชะสิริวัฒนากูล
42304	 นายณัฐวัฒน์	 ชาญด้วยวิทย์
42320	 นางสาวชิมบุญ	 บุญเจริญ
42343	 นายพชรนณ	 พนมเกียรติศักดิ์
42347	 นางสาวปพิชญา	 อาจกล้า
42353	 นายรัชชัย	 ใจหาญ
42359	 นางสาววริศรา	 สุขเกษม
42360	 นางสาวสิรภัทร	 วงษ์จ่า
42366	 นางสาวณัฐกนก	 พิมพาสอน
43109	 นางสาวณหทัย	 พัฒนศักดิ์ภิญโญ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ครูประจำาชั้น	:	นางสาวนันทกา	ปินตาอุ่น	นางสาวณัฏฐภรณ์		คำานวล

33922	 นางสาวชรินา	 พันธุ์ศรี
33980	 นายรวิชญ์	 ลงกานี
34188	 นายฐาปนา	 ฐาปนวรเกียรติ
34250	 นางสาวแพรมาศ	 ปาละรัตน์
34583	 นายวรัตถ์	 กัญชนะ
34671	 นายกฤตากานต์	 คำาลาพิช
34676	 นายธนดล	 ปัญญา
34682	 นายสดุดี		 อนันต๊ะ
34689	 นายณัฐกฤษฎิ์	 พรรณจักร
34718	 นางสาวปณิสรา	 อินต๊ะวัฒนะ
34720	 นางสาววัศยา	 ฟองมาลา
34763	 นางสาวพลชา	 ไชยวรศิลป์
34899	 นายเกตุชัย	 ปวง
34906	 นายชยานันท์	 จากน่าน
34916	 นายกานต์ชนม์	 กริชนิกรกุล
34922	 นายอภิรักษ์	 วิชัยโย
34953	 นายณภัทร	 สันสุวรรณ
35045	 นางสาวญาณิศา	 ปานพรหม
35088	 นางสาวจิรัชญา	 ตันกานนท์
35138	 นางสาวธนารีย์	 ไหนาค
35173	 นายสิริศักดิ์	 สงวนศักดิ์
35856	 นายกิตติทัศน์	 ต๊ะเพย
37463	 นางสาวพิชญานันท์	 บุญสิทธิ์
38243	 นางสาวนลพรรณ	 หวลศรี
38253	 นางสาวปภาวี	 ขุนคลัง
39289	 นายฐิติพงศ์	 เทียนเสม
39341	 นางสาวอธิษฐาน	 เปาหย่า

39995	 นางสาวกีรตยา	 มายะการ
39998	 นางสาวคฑามาศ	 จันทะกี
39999	 นางสาวนโม	 ศักดิ์ศรีวิทยา
40012	 นายทักษิณ	 วูดึก
40016	 นายสุวัจน์	 สิงห์แก้วยศ
40078	 นายกันตพัฒน์	 ตั้งสุจริตธรรม
40079	 นายวิชภัทร	 ศิริมูล
40081	 นางสาวสิรภัทร	 มหาวรรณ
40083	 นางสาวเบญญาภา	 ธรรมโชติ
40105	 นายนราวิชญ์	 กันทาทรัพย์
40110	 นางสาวพิงคัมพร	 น้องการ
40138	 นางสาวบุญญิสา	 วิจารณ์
40619	 นางสาววรกานต์	 ไชยเรือน
41476	 นางสาวกัญจน์รัตน์	 ไชยวรรณ
41478	 นางสาวณัจฉรียา	 ปัญญา
41491	 นายอัครวัฒน์	 สว่างโรจน์
41578	 นางสาวณิชกานต์	 รักขติวงศ์
42309	 นายกนกพล	 ขำาสุวรรณ
42312	 นางสาวชุติมณฑน์	 ภาคภูมิ
42326	 นายธรรมชล	 ทรงสกุล
42328	 นายสรัลธร	 เลขะวิพัฒน์
42339	 นางสาวศุภริฎา	 ศิลปสิทธิ์
42341	 นายพลพัต	 โยธิน
42354	 นางสาวชัญญานุช	 ลี
42367	 นางสาวอติกานต์	 ตันติศักดิ์
42368	 นางสาวธัญวรรณ	 บูรพา
42379	 นางสาวณัฐชยา	 วรปัญญาสกุลชัย



34175	 นายทยากร	 ช่วงฉำ่า
34630	 นางสาวญาณิศา	 จีนวงค์
34632	 นางสาวพิมพกานต์	 ขอดแก้ว
34675	 นายธนวัฒน์	 ใจเกลี้ยง
34693	 นางสาวกิตติพร	 อมรวิวัฒน์พงศ์
34698	 นายฉัตรวัฒน์	 เศขรฤทธิ์
34702	 นายภูภัทร	 โพธิกุฎสัย
34724	 นางสาวณิชนันทน์	 ล้วนเนตรเงิน
34727	 นางสาวสร้อยสวรรค์	 เทศนา
34735	 นางสาวพิชญา	 เพ็งวัน
34876	 นายณัฐภัส	 จรัญวรพรรณ
34924	 นายวรพล	 นิษฐ์ธนกร
34925	 นายวิภู	 ฉันทพัชนี
34932	 นายรัชตะ	 แสนมงคล
34951	 นายพิทวัส	 ตาคำาอุด
34966	 นายสายพิรุณ	 พรหมมิจิตร
35007	 นายธัชพงศ์	 สุปรียธรรม
35027	 นางสาวรินรดา	 สะพานแก้ว
35032	 นางสาวภัทรกันย์	 เหมยแก้ว
35036	 นางสาวอตินุช	 อุบลเขียว
35043	 นางสาวชนิศรา	 ชนะทิพย์
35044	 นางสาวชินสุมน	 ไชยคำาปัน
35086	 นางสาวพาสิณี	 จึงสำาเร็จการ
35115	 นายอนันต์สิทธิ์	 คำาแสน
35156	 นางสาวอันดารวี	 ณ	ลำาปาง
37354	 นางสาวอัยยา	 เมษะมาน
39236	 นางสาวชุติมตา	 ชื่นชูไพร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ครูประจำาชั้น	:	นายเดชา	ตาคำา			นางสาวสุนทรี	ชัยชนะ			
	 	 	 							Mr.Ashley	Trevor

39993	 นางสาวศุภสุดา	 ติ๊บบุญเรือง
40010	 นายธรรมารินทร์	 จุง
40011	 นางสาวสิรินทรา	 อาจารย์ยากุล
40022	 นางสาวณวพร	 อะโนสัก
40023	 นายสัณฐิติ	 เตชะทัศนสุนทร
40029	 นายธิติภูมิ	 เชิดชูตระกูลศักดิ์
40033	 นายธนพล	 หมู่แม่ริม
40035	 นางสาวกมลลักษณ์	 ชุ่มเชื้อ
40040	 นายอิงค์	 นุสิทธิ์
40042	 นางสาววิชญาดา	 สัมพันธ์
40050	 นางสาวชญาน์ทิพย์	 วณีสอน
40058	 นางสาวณัฏฐนิตา	 ลือกำาลัง
40069	 นายขันติพงศ์	 เกษสระ
40089	 นางสาวกัณณภรณ์	 เชาวเลิศโสภา
40100	 นางสาวบัณฑิตา	 วรมณีรัตน์
40123	 นายนพณัฐ	 ปันก้อนแก้ว
40124	 นายพนรัญชน์	 ขอผล
40128	 นางสาวชณัญญา	 ชอบธรรม
40129	 นางสาวณัฐธิดา	 ไวตา
40617	 นางสาวอโฬชา	 ธีรกีรยุต
41503	 นายกันตภณ	 ศรีวิจิตร
42307	 นายพันธวัฒน์	 ไชยวัฒนพันธุ์
42340	 นางสาวจิรพร	 เสนาบุตร
42342	 นายสมสกุล	 สกิจกัน
42357	 นายพุฒิธาดา	 พร้อมเที่ยงตรง
42361	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 จำาปาทอง
42376	 นางสาวศรัณย์ภัทร	 แก้วพูลปกรณ์
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34600	 นายพลกฤต	 พัฒนกลั่น
34603	 นายฉัตรกานต์	 ไข่แก้ว
34607	 นายธนวิชญ์	 เจริญบุญ
34634	 นางสาวสุปวีณ์	 เตียวกุล
34639	 นางสาวญาณิศา	 พันธจักร
34641	 นางสาวธัญญ์ศิริ	 อรรถวัตธีรโชติ
34648	 นางสาวพลอยไพลิน	 จันกุนา
34654	 นางสาวสรัลพร	 เจริญผล
34678	 นายกษิรา	 เขียวอ้าย
34679	 นายพงศธร	 พงค์ปวน
34694	 นายหฤษฎ์	 วงษ์หงษ์
34701	 นายชุติวัต	 สอนศรี
34710	 นายธนพล	 อินทร์วงศ์แก้ว
34711	 นายวรวรรธน์	 โชติเชาวน์รัตน์
34712	 นายศุภโชค	 พงษ์พานิช
34737	 นางสาวรินรดา	 รังควัต
34738	 นางสาวสาริณี	 ศรีเกตุ
34742	 นางสาวญาณิกา	 ขันทะธง
34750	 นางสาวธัญพร	 ไชยนันท์
34761	 นางสาวรวินท์นิภา	 ทิพย์ปัญญา
34766	 นางสาวตะเกียง	 ปัญญาสุริยะ
34770	 นางสาววลิษา	 ใบบอกบุญ
34865	 นายกิดากร	 วจนะสัตย์
34891	 นายณัฏฐพงษ์	 อิทธิวุฒิรักษ์
34905	 นายวัธนกฤต	 ปาวะระ
34913	 นายพงศภัค	 สุยะวงค์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ครูประจำาชั้น	:	นางสุทธิพร	งามเมืองสกุล		 Ms.	Fa	Cheng	Liang
	 นางชุลีพร	แก่นวงค์

34920	 นายธนโชติ	 ณ	เชียงใหม่
34921	 นายธนภัทร	 บุญนะ
34927	 นายชยานันต์	 ชัยยาศรี
34929	 นายธนากร	 แสงใส
34952	 นายพศิน	 ระตะเจริญ
34967	 นายเสฎฐวุฒิ	 กาวิละ
34992	 นายธนวัฒน์	 วังพลากร
34993	 นายนนทพัทธ์	 ศรีฝั้น
35008	 นายกรภัทร์	 ตุ่นโนจา
35037	 นางสาวพิมพ์ศิริ	 ทรวงแสวง
35039	 นางสาวเมธินี	 คำากัมพล
35048	 นางสาวอัญมณี	 จันทร์กล้า
35056	 นางสาวปรียาภรณ์	 ตั้งใจ
35075	 นางสาวกัญญาณัฐ	 บุญมาก
35083	 นางสาวคณิตา	 จิตตะยโสธร
35111	 นายชนกานต์	 เรืองศรี
35131	 นายญาณเทพ	 ปราโมทย์
35186	 นายพีระเดช	 วงศ์คำา
39869	 นางสาวชญาภรณ์	 ดาวลับเมฆ
40021	 นางสาวปัณณรัตน์	 ร่มเย็น
41579	 นายดนุดล	 ศรีธนนันท์
42350	 นางสาวนิธิพร	 กัลชาญพิเศษ
42352	 นายไดกิ	 ทานากะ
42377	 นายตะลันต์	 ฝ่ายเหนือ
43069	 นางสาวภัคจิรา	 ประมุทจิต
43966	 นางสาวมนัสวี	 ภัทรธีรกุล



34589	 นายวรธันย์	 หมั่นเพียร
34606	 นายฉัตริน	 เวทศักดิ์
34619	 นายเขมณัช	 ชุติมา
34643	 นางสาวจิรธิดา	 บัวเที่ยง
34644	 นางสาวชัญญานุช	 จิตต์แปง
34653	 นางสาวนงนภัส	 จันทร์สุวรรณศร
34656	 นางสาวพัชรพร	 ปัญญารัตน์
34664	 นางสาวปิติพร	 แดนพงพี
34668	 นายฤกษ์มงคล	 ปัญญา
34672	 นายชวภณ	 สุทธิชัยเดช
34674	 นายนราวิชญ์	 ยอดคำา
34704	 นายสิรวิชญ์	 ทิพยมณฑล
34732	 นางสาวณภัทร	 บุรณศิริ
34739	 นางสาวปพิชญา	 มูลใจ
34741	 นางสาวแสนขวัญ	 กอรี
34744	 นางสาวอิสรีย์	 บัวชุม
34757	 นางสาวทิพสุธา	 หินเธาว์
34758	 นางสาวณปภา	 สายพิน
34772	 นายคชานน	 อินทรพล
34875	 นายปรัชญา	 พิพัฒน์จริยา
34930	 นายนวพล	 แสงมีอานุภาพ
34965	 นายศิรวิชญ์	 มือขุนทด
34991	 นายคฑาเทพ	 เชิญสวัสดิ์
35009	 นายพงศธร	 นาคใจ
35014	 นางสาวกุลธิดา	 กุลธรวัฒนา
35019	 นางสาวฐิติชญา	 มงคลวิบูลย์
35022	 นางสาววีรดา	 โชติวิศาล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ครูประจำาชั้น	:	นายนนทพัทธ์		เมืองยศ	 นางสาวทัศนีย์	เกษรศรี
	 Ms.	Marcella	Angela	Steymans

35030	 นางสาวกรวรรณ	 ต๊ะคำา
35038	 นางสาวเมธาวี	 ณัฐธนโชติกุล
35051	 นางสาวพิญญานิศร์	 วงศ์ศรีใส
35062	 นางสาวกันต์สินี	 เนียนจาคนสูง
35089	 นางสาวจิตรลดา	 พรรณเทวี
35130	 นางสาวฐิติกานต์	 แสงบุญ
35142	 นายณฤดล	 ภิญโญ
35159	 นางสาวพรนภัส	 แสงสุวรรณ
35195	 นางสาวข้าวขวัญ	 ไชยศิริ
35199	 นายวิรัตน์	 รักราษฎร์
37444	 นางสาวสุกัญญา	 โสภณบุญญาภรณ์
38217	 นางสาวกณิศา	 วสุเพ็ญ
39059	 นางสาวญาดา	 ธิใหม่ธง
39060	 นายรัฐศักดิ์	 ถิ่นศรี
40140	 นางสาวจิราพร	 ยะป่า
40631	 นางสาวอรรถวดี	 สุวรรณมงคล
41474	 นายณัฐชนน	 เครียดธฤมาล
41489	 นางสาวยุพกานต์	 บุญเทพ
42325	 นางสาวณัฐณิชา	 ทวีปสว่างพร
42355	 นางสาวมาริสา	 เสียงใหญ่
42356	 นางสาวพรรษชล	 สุทธหลวง
42370	 นางสาวมนต์ปรียา	 ศิริทัพ
42371	 นางสาวภัทรสุดา	 พูลทาจักร์
42375	 นางสาวอารียา	 จันทะโพ
42384	 นายธราเทพ	 ทวีผล
42386	 นางสาวฌานาซ	 อัครพิศาล
43110	 นางสาวธัณย์จิรา	 สกุลเจริญรัตน์
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33913	 นายชวิศ	 โลหะโชติ
34604	 นายเพไนย	 คุณยศยิ่ง
34635	 นางสาวกรตชกรณ์	 จาติเกตุ
34650	 นางสาวกัญญาณัฐ	 มังคลรังษี
34680	 นายนิโคลาส์	วรพงศ์	 เลอ	เนนอง
34697	 นายอิทธิ	 นิ่มน้อย
34700	 นายธีรภัทร	 อาบทิพย์วัฒนากุล
34709	 นายธุวานันท์	 อนันต์รัตนวิมล
34733	 นางสาวกุลธิดา	 โกสีย์เจริญ
34751	 นางสาวปิยธิดา	 โทปูรินทร์
34752	 นางสาวนริสา	 ปัญญาราษฎร์
34767	 นายวิชญะ	 อินทรเทพ
34768	 นางสาวกรรณิการ์	 ธิคำา
34769	 นางสาวณฤดี	 หมื่นแสน
34771	 นางสาวชลกร	 พญาพรหม
34869	 นายปวรปรัชญ์	 มาไพศาลสิน
34871	 นายอนันตชัย	 ขจรเกียรติชวาล
34873	 นายสุชน	 ศรีจันทร์ดร
34971	 นายบุรินทร์	 ตรีภักดิ์
34978	 นายชิษณุพงศ์	 ลายแสงพงค์
35010	 นายปรเมษฐ์	 บุญมาภิ
35047	 นางสาววิกันดา	 สิงห์อรุณ
35053	 นางสาวพิมพ์ณดา	 ไชยพัฒน์อมร
35063	 นางสาวชาคริยา	 ขุนทอง
35073	 นางสาวศุภนุช	 พูนสวัสดิ์
35074	 นางสาวศุภากร	 พูนสวัสดิ์
35125	 นายสิรวิชญ์	 ปัญวัฒนลิขิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ครูประจำาชั้น	:	นางมัสลิน		สุนทรเนตร	 นางสาวอัญชรีย์	ศรีอุทธา
																		Mr.	Xiang		Sheng		Li

35147	 นายจารุวัฒน์	 เจริญยิ่ง
35190	 นายพัชรพล	 พงศ์ปัญญา
35204	 นางสาวบัณฑิตา	 ไชยโย
35886	 นางสาวเอสเธอร์	 สุภาพวรกุล
37413	 นางสาวพิมพ์น่าน	 อริยะวงศ์
37427	 นางสาววรรณรักษ์	 ปริญญวัฒน์
37432	 นางสาววริศรา	 จิรัฐิติเจริญ
37473	 นายอัครชัย	 แก้วมาลัย
38237	 นางสาววรรัชดา	 สาริกบุตร
39039	 นางสาวกฤตภาส์	 รายะนาคร
39276	 นางสาวศิรินารถ	 พรรณเทวี
39313	 นางสาวนริศา	 หัสดิเสวี
40014	 นางสาวญาณัจฉรา	 โปธิมา
40052	 นางสาวภัคจิรา	 ศรีคำามูล
40070	 นางสาวนิโลบล	 บัวแดง
40098	 นางสาวปรารถนา	 ปัญญา
40139	 นางสาวจิราภา	 ยะป่า
40621	 นางสาวนภัสสร	 ฝั้นปันวงค์
41416	 นายภูตะวัน	 เทสินทโชติ
42283	 นางสาวเจนณิสา	 ซูรากลี
42315	 นางสาวรวิษฎา	 เขื่อนธนะ
42348	 นางสาววิรดา	 สุภะเกษ
42349	 นายเรืองวุฒิ	 มีปราชญ์สม
42351	 นางสาวจิรวดี	 อ๊าเฮงตระกูล
42381	 นางสาวสุพิชญา	 สายกลางดี
42385	 นางสาวพนิตนันท์	 สะคำาปัน
43796	 นางสาวปัณฑิตา	 เนติไชยพันธ์










