








	 ปีการศึกษา	 2562	 นี้	 เป็นปีแห่งการครบรอบ	 75	 ปี	 ของการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 นับเป็น							
ความภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ของบคุลากร	นกัเรยีน	ผูป้กครอง	และศษิย์เก่า	ทีโ่รงเรยีนยนืหยดัก้าวเดนิตามปณธิาน
อย่างมั่นคงตลอดมา	ตลอดระยะเวลา	75	ป	ีของการจัดการศึกษา	โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งผลิตนักเรียนที่มี
คุณภาพ	 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ	 มีคุณธรรม	 มีความเป็นผู้น�า	 และมีความส�านึกต่อสังคม	 นักเรียนทุกคน								
ที่ส�าเร็จการศึกษาออกไปล้วนเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของอัสสัมชัญศรีราชาที่จะเป็นตัวแทนแสดงให้เห็น
ถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน	 ขอให้นักเรียนจงภูมิใจและได้น�าความรู้ที่สั่งสม	 น�าประสบการณ์
ต่างๆ	จากในรัว้แดงขาว	รวมทัง้แสดงความเป็นผูน้�าให้สงัคมได้เหน็ถงึศกัยภาพของนกัเรยีน	และจงระลกึอยูเ่สมอ
ว่าตนเองเป็นผูท้รงเกยีรตทิีไ่ด้จบจากสถานศกึษาแห่งนี	้เมือ่จะกระท�าการสิง่ใด	ควรใช้วจิารณญาณอย่างรอบคอบ	
และพึงครองตนให้อยู่ในวัฒนธรรมอันดีงาม
	 บราเดอร์และคุณครูทุกท่านขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	 จนส�าเร็จ		
การศกึษาในวนันี	้ขอให้นกัเรยีนจงตัง้ใจหมัน่แสวงหาความรูเ้พิม่เตมิอยูเ่สมอ	ด้วยปัจจบุนัเราก�าลงัอยูใ่นช่วงเวลา
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ	 มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆ		 ท�าให้
ระบบการศึกษาจ�าเป็นต้องปรับตัวตลอดเวลา	 ดังนั้น	 นักเรียนควรเตรียมความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต	เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองแห่งโลกอนาคต
	 ขอแม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	 ท่านนักบุญหลุยส์	 มารีย์	 เดอ	 มงฟอร์ต	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์										
ทั้งหลายได้โปรดอวยพรและคุ้มครองให้นักเรียนได้ประสบความส�าเร็จตามที่ปรารถนาไว้ทุกประการ

ด้วยความปรารถนาดี

Greetings to the class of 2019!

	 First	and	foremost,	I	would	like	to	congratulate	all	of	the	M6	students,	ACS7356	for	finally	
graduating.	Also,	my	warmest	felicitations	to	all	parents,	teachers,	and	mentors,	who,	in	one	way	
or	another,	made	you	who	you	are	today!	Indeed,	your	diligence	has	culminated	in	your	success.	
Graduation	from	Assumption	College	Sriracha	will	remain	one	of	the	most	memorable	moments	
of	your	lifetime.
	 Every	end	has	a	new	beginning.	Today	might	be	 the	 last	day	 for	you	as	 students	of	 this	
esteemed	 institution,	 but	 I	 believe	 your	 learning	will	 actually	 commence	 from	 today.	My	
recommendations	are,	as	you	embark	on	your	journey,	you	must	set	the	rules	and	continually	guide	
yourselves	as	you	leave	your	comfort	zone	to	live	a	new	reality.
	 Laying	out	the	challenges	that	lie	ahead,	we	will	have	to	learn	with	COVID-19	for	a	long	
term.	We	must	adjust	the	way	we	live,	work,	and	play	so	that	we	can	still	enjoy	the	kind	of	life	we	
want to cherish.

	 The	next	few	years	will	be	disruptive	and	difficult	to	tackle.	This	pandemic	is	not	just	a	public	
health	issue.	It	is	also	a	serious	economic,	social,	and	political	problem,	and	“a	totally	unprecedented	
situation.”	Nobody	can	predict	what	exactly	the	world	will	be	after	COVID-19.	But	despite	these	
immense	impact,	do	not	fear,	do	not	lose	heart.	We	must	stay	strong	and	think	positively	as	the	
saying	goes,	“there	is	sunshine	after	the	rain!”
	 Despite	the	uncertain	times	ahead,	I	am	confident	you	will	be	able	to	surmount	all	the	obstacles	
that	come	your	way	and	secure	a	bright	future-	like	a	diamond	that	comes	from	pressure.	You	are	
armed	with	all	the	knowledge	and	the	character	from	Assumption	College	Sriracha.	Go	out	from	
this	Alma	Mater	with	passion	and	explore	the	world!	Brace	yourselves	with	the	challenges,	connect	
to	every	opportunity.		Believe	in	lifelong	learning,	live	your	lives	smart	and	smarter,	study	hard	
and	harder,	connect	yourselves	to	the	new	channels	and	flows	of	life	opportunities.	The	higher	you	
climb	the	ladder	of	success,	the	better	the	view.	You	are	driven!	Cheers	to	your	bright	future!	

Congratulations	on	your	graduation	and	best	wishes	for	your	next	adventure!

Message from

Head of Academic Affair

(ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์)
อธิการ/ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

Brother Siam Kaewprasith 

Head of Academic Affaires 





เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	พ.ศ.	2487	โดยมี	ภราดาเทโอฟาน (ชิน บุณยานันทน์)	เป็นอธิการผู้ก่อตั้ง	และได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ	ให้จัดตั้งโรงเรียนตั้งแต่วันที	่3	กันยายน	พ.ศ.	2491	และได้รับรองวิทยฐานะ
เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลเมื่อวันที	่18	พฤษภาคม	พ.ศ.	2493
	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็น	1	ใน	17	สถาบันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ปัจจุบัน
เปิดท�าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล	 1	 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 รับนักเรียนทั้งประเภทประจ�าและไป–กลับ			
และรับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

	 จากโรงเรียนกลางป่า	 พัฒนาเป็นอุทยานการศึกษา	 สืบสานสู่การเป็น “เพชรบูรพา” 
ร่มรื่นตระการตา	ในเนื้อที่กว่า	550	ไร่	มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลก
ยุคปัจจุบัน	 เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญา	 ที่ผลิตเยาวชนและบุคลากรสู่การเป็นทรัพยากร
บุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทย

	 ในระหว่างปี	พ.ศ.	2484-2486	ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะสงครามโลก	ครั้งที่	2	สถานที่ต่างๆ	ในพระนคร	
รวมทัง้โรงเรยีนอสัสมัชญั	(บางรกั)	ได้รบัความเสยีหายจากการทิง้ระเบดิอย่างหนกั	โรงเรยีนจงึปิดท�าการชัว่คราว	
คณะภราดาเหน็ว่าถ้ายงัอยูใ่นพระนคร	อาจได้รบัอนัตรายจงึได้พยายามหาสถานทีท่ีป่ลอดภยั	เพือ่เปิดท�าการสอน
ต่อไป	ในราวเดือนธนัวาคม	2485	คณะภราดาจงึได้ตดัสนิใจอพยพนกัเรยีนส่วนหนึง่ซ่ึงเป็นเดก็ก�าพร้าและนกัเรยีน
ประจ�า	 ซึ่งมีภูมิล�าเนาอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้	 มาเปิดท�าการสอนที่ศรีราชาชั่วคราว									
คณะภราดา	คร	ูและนกัเรยีนรุน่แรก	เรยีกว่า	“รุน่บกุเบกิ”	ต่างช่วยกนัแผ้วถางปรบัพืน้ป่าให้เป็นโรงเรยีน	เปลีย่น
ไร่ตะไคร้เป็นไร่สับปะรดจนกลายเป็นไร่สับปะรด	 เอ	 ซ	ี ที่มีชื่อเสียงเป็นอันมากและน�าผลผลิตจากไร่ไปจ�าหน่าย
เพื่อเป็นรายได้มาจุนเจือโรงเรียน	และเลี้ยงดูนักเรียนในระหว่างสงคราม	
		 กลางปี	พ.ศ.	2486	สงครามโลกสิ้นสุดลงโรงเรียนอัสสัมชัญ	(บางรัก)	เปิดท�าการสอนตามเดิม	แต่อาคาร
นอนของนักเรียนประจ�าถูกท�าลายได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก	 จึงไม่สามารถย้ายเด็กก�าพร้า	 และนักเรียน
ประจ�าจากศรีราชากลับไปอยู่ที่พระนครได้	จึงจ�าเป็นต้องเปิดท�าการสอนที่ศรีราชาต่อไป	ประกอบกับเยาวชนใน
ท้องถิน่สมคัรเข้าเป็นนักเรยีนไป-กลบัจ�านวนมากขึน้	คณะภราดา	จงึตดัสนิใจเปิดท�าการสอนอย่างจรงิจังครัง้แรก	



 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เป็น	 1	 ใน	 17	 สถาบันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ปัจจุบัน									
เปิดท�าการสอนตั้งแต	่เวลา	08.00-16.00	น.	โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ด�ารงต�าแหน่งอธิการ/ผู้อ�านวยการ												
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นโรงเรียนประจ�าและไป-กลับ	มีนักเรียนจากทั่วประเทศมาเรียน
สถานที่ตั้ง	 :	 29	หมู่	10	ต�าบลสุรศักดิ์	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20110	ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
	 	 ของอ�าเภอศรีราชา	แยกจากถนนสุขุมวิท	ตามถนนหมายเลข	3241	เข้าไปประมาณ
	 	 1	กิโลเมตร	หรือจากถนนสายบายพาส	เส้น	36	แยกลงระหว่างหลักกิโลเมตรที่	20-21	
	 	 มาตามถนนสายศรีราชา-หนองค้อ	เป็นระยะทาง	5	กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์	 :	 0-3831-1055-6,	0-3832-3797-9	ต่อประชาสัมพันธ	์0,	106,	240
หมายเลขโทรสาร	 :	 0-3832-3805
ประธานมูลนิธิคณะฯ	 :	 ภราดา	ดร.	เดชาชัย	ศรีพิจารณ์
ผู้อ�านวยการคนปัจจุบัน	 :	 ภราดา	ดร.	วีรยุทธ	บุญพราหมณ์

นักเรียนไป	–	กลับ	 2,865	 คน
นักเรียนประจ�าหอพักโรงเรียน	 536	 คน
นักเรียนหอพักครู	 273	 คน
นักเรียนเณรคณะพระมหาไถ่	 44	 คน
นักเรียนเณรคามิลเลียน	 38	 คน
นักเรียนยุวนิสคณะเซนต์คาเบรียล	 49	 คน
นักเรียนนักกีฬาโครงการช้างเผือก	 107	 คน
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ	 4	 คน
นักเรียนทุนเทโอฟาน	 26	 คน
บุตรครู	 70	 คน
บุตรพนักงาน	 13	 คน
บุตรเจ้าหน้าที่	 12	 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด	 4,037	 คน

ภราดา	 7	 คน
ครูไทยชาย	 86	 คน
ครูไทยหญิง	 168	 คน
รวมครูไทย	 254	 คน
ครูชาวต่างประเทศชาย	 34	 คน
ครูชาวต่างประเทศหญิง	 37	 คน
รวมครูชาวต่างประเทศ	 71	 คน
เจ้าหน้าที่ชาย	 14	 คน
เจ้าหน้าที่หญิง	 41	 คน
รวมเจ้าหน้าที่	 55	 คน
รวมบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด	 380	 คน

ชาย	 42	 คน
หญิง	 108	 คน
รวม	 150	 คน
เจ้าหน้าที	่รปภ.	 15	 คน

อาคารเรียน 6 หลัง 
1.	 ตึกเรยีนา	เชลี	
2.		ตึกโดนาเซียง	
3.		ตึกเซนต์คาเบรียล
4.		ตึกมงฟอร์ต
5.	 ตึกยอห์น	แมรี่
6.		ตึกเซนต์เมรี่

อาคารประกอบการ 19 หลัง
1.		 อ�านวยการ
2.		 วัชรสมโภช
3.		 สุวรรณสมโภช
4.		 โอเซ่
5.		 อุดมประเสริฐ
6.		 โรงแบดมินตัน
7.		 ฝ่ายอาคารสถานที่
8.		 วัด
9.	 ห้องศาสนพิธีอิสลาม
10.	 ห้องส�านักงาน	MLP
11.		 โรงงาน
12.		 โรงซักผ้า
13.		 โรงพลศึกษาเก่า
14.		 โรงครัว
15.		 เรือนพยาบาล
16.		 ห้องสมุดโดนาเซียง
17.		 โภชนาคารศักดา	กิจเจริญ
18.	 เซนต์หลุยส์
19.	 บ้านเซนต์ปีเตอร์

อาคารที่พักอาศัย 11 หลัง
1.		 เคลเม้นต์	(บ้านเณรยุวลัย)
2.		 นฤมล
3.		 อัสสัมชัญ
4.	 ราฟาแอล
5.	 เทโอฟาน
6.	 หอพักยอแซฟ
7.		 หอพักคาเบรียลา
8.		 บ้านพักภราดา	
9.		 บ้านพักครู
10.		 บ้านพักพนักงานโรงครัว
11.		 บ้านรับรอง

อื่นๆ 13 แห่ง
1.		 โรงจอดรถ
2.		 โรงฉายภาพยนตร์
3.		 ศาลารับรองทรงไทย
4.		 ค่ายลูกเสือลูโดวิโก
5.		 เรือนเพาะช�า
6.		 อ่างเก็บน�า้หลุยส์มารีย์
7.		 บ่อบ�าบัดน�้าเสีย
8.		 กรงเลี้ยงสัตว์
9.	 ห้องอาหารนักเรียน	MLP
10.		 ศาลาอเนกประสงค์
	 ตกึเซนต์คาเบรียล
11.	 ศาลาอเนกประสงค์
	 ตึกเซนต์หลุยส์
12.	 ศนูย์การเรยีนรูอ้สัสมัชญั

1.		 สนามสิรินธร	สนามฟุตบอล	สนามกรีฑามาตรฐาน	8	ลู่วิ่ง	พร้อมอัฒจันทร์	 1	 สนาม
2.		 สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน	Soccer	Field	ส�าหรับแข่งขัน	(สนามไซบีเรีย)	 10	 สนาม
3.		 สนามบาสในร่ม	 2	 สนาม
4.		 สนามฟุตบอลหลังตึกเคลเม้นต์	 2	 สนาม
5.		 สนามฟุตบอลอุดมประเสริฐ	(หญ้าเทียม)	 1	 สนาม
6.		 สนามบาสเกตบอล	 18	 สนาม
7.		 สนามเทนนิส	 4	 สนาม
8.		 สนามเซปัคตะกร้อ	 4	 สนาม
9.		 สนามแบดมินตัน	 5	 สนาม
10.	 สนามแชร์บอล	 3	 สนาม
11.	 สนามฟุตบอล	(หน้าตึกเคลเม้นต์)	 2	 สนาม
12.		 สนามเปตอง	 5	 สนาม
13.		 สนามฟุตซอล		 10	 สนาม
14.		 สระว่ายน�้าเลโอขนาดมาตรฐาน	 1	 สระ



สีแดง	-	ขาว

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต
มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านภาษา เห็นคุณค่าสุนทรียภาพ ส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา

ให้ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล

ตราสารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
อัสสัมชัญ มาจากภาษาอังกฤษ	ASSUMPTION	
	 มีความหมายทางคริสตศาสนา	คือการได้
	 รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์	ของพระนาง
	 พรหมจารีมารีอา	พระมารดาของพระเยซู
	 คริสตเจ้า	เป็นค�ายกย่องถวายเกียรติแด่
	 พระนางฯ	ผูท้รงเป็นองค์อปุถมัภ์ของโรงเรยีน
อัสสัม	 มาจากค�าว่า	 “อาศรม”
	 แปลว่า	 “ที่อยู่ของนักพรต”
ชัญ 	 มาจากค�าว่า	 “ชญญ”
	 แปลว่า	 “ความรู้”

อัสสัมชัญ	 เป็นค�าไทยแปลได้ความว่า
	 “ที่อยู่ของความรู้”

1.	 จุดหมายของชีวิต	คือ	การรู้จักสัจธรรมความจริง
	 และการเข้า	ถึงธรรมอันสูงส่ง	อันเป็นบ่อเกิด
	 ของชีวิต
2.	 มนุษย์ทุกคนต้องท�างาน	ความวิริยะอุตสาหะ	
	 เป็นหนทางไปสูค่วามส�าเรจ็	ดงัคตพิจน์ของโรงเรยีน
	 ที่ว่า	“LABOR OMNIA VINCIT”

1.	 พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ	 คือ	พัฒนา
ร่างกาย	 สติปัญญา	 อารมณ์	 และจิตใจ	 ภายใน
บรรยากาศของเสรีภาพและความรัก

2.	 ปลกูฝังความรักต่อชาต	ิศาสนา	และพระมหากษตัรย์ิ	
อันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย	
รู้จักรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของ
ชาติ

3.	 เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ	 การ
เจนจัดทางภาษา	 คณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร	์				
อันจะช่วยให้นักเรียนเป็นคนมีทักษะ	 มีเหตุผล											
มีความคิดเป็นตรรกะ	มีระเบียบวินัยต่อตนเอง	เป็น
คนมทีรรศนะกว้าง	รูจ้กัใช้เทคโนโลย	ีและภมูปัิญญา
ท้องถิ่น	 เพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพของ
ชีวิตมนุษย์

4.	 เน้นการปฏบิตัแิละการปลกูฝังค่านยิมของการเคารพ
ในสิทธิต่อกันและกัน	และการผนึกก�าลัง	ท�าความดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู ่โดยการศึกษา		
และเข้าใจวัฒนธรรม	 และมรดกทางวัฒนธรรมของ
ตนเองของชุมชนและชาติเพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริม
สันติภาพ	และความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์

ยึดมั่นสัจธรรม	มีวิริยะอุตสาหะ
รับผิดชอบต่อสังคม

ต้นสนประดิพัทธ์ ภาษาดี	กีฬาเด่น	เน้นเรียนรู้	คู่คุณธรรม

ความรู้คู่คุณธรรม	น�าสังคมสู่ความดี

ความวิริยะอุตสาหะ	น�ามาซึ่งความส�าเร็จ

 เราชาวอัสสัมชัญศรีราชา
ต้องตั้งมั่นในคุณธรรมของศาสนา

ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคน
ต้องมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านศิลปะวิทยาการ

ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม



ทีอ่ยูใ่นใจกลางของตรานี	้เป็นเครือ่งหมายแสดงเกยีรตปิระวตัอินัยาวนานและยัง่ยนืของสถาบนัในเครอืมลูนธิิ
คณะเซนต์คาเบรียล	ภายในโล่	แบ่งเป็น	4	ส่วน	แต่ละส่วนมีความหมายเชื่อมโยงกัน	ดังนี้

เป็นมาลยัเกยีรตยิศท่ีเตอืนใจทกุคนให้กระท�า
ความดี	 เพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศ
ชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสลายสูญไป

ที่อยู่ใต้ช่ือ	 Brothers	 of	 St.	 Gabriel	 เป็น
คติพจน์	 (motto)ประจ�าใจของสมาชิกใน
ครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะซึ่ง
จะน�ามาแห่งความส�าเร็จ	

	 ตราสญัลกัษณ์ของมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลตรานีเ้ป็นเครือ่งแสดงเอกลกัษณ์	และความสามคัคขีองบรรดาสมาชกิในเครอื
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	 มีความส�าคัญเพราะเป็นที่รวมหัวใจหลายพันหลายหมื่นดวงไว้ให้อยู่ภายใต้ส�านึกแห่งการประพฤติ
ปฏิบัติร่วมกัน	ซึ่งความหมายของตราสัญลักษณ	์มีดังนี้

	 ช่วยเตือนใจให้ค�านึงถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่
แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรยีล	ภายในอ้อมอกแม่พระ	
มีศาสนาเป็นเสมือนชีวิต	 ยึดถือความบริสุทธิ์ที่มี		
ความจริงใจต่อกันและกัน	 รู้จักใช้ชีวิตเพื่อต่อสู้กับ
ปัญหาและอปุสรรคอย่างมคีวามหวงั	ใช้คณุธรรมและ
ปัญญาเป็นเครื่องน�าทาง	 ประกอบไปด้วยความรัก	
ความเสียสละอันจะท�าให้เป็นคนที่ครบสมบูรณ	์
สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลได้ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ	 ท�าให้ได้รับความส�าเร็จ	 ปรากฏเกียรติยศ	
และการยกย่องสรรเสริญตลอดไป

ค�าว่า A.M. คือ Ave Maria
(ภาษาละตนิ) Maria	เป็นชือ่
ของมารดาของพระเยซคูริสต์	
Ave	Maria	ตรงกบัภาษาไทย
ว่า	 วันทาแม่มารีย์	 ช่อดอก
ซ่อนกลิน่สขีาว	เป็นเครือ่งหมาย	
แสดงถึงความบริสุทธิ์

เป็นรูปเรือใบ เปรียบได้กับ
นาวาชีวิต	 ที่จะต ้องต ่อสู 	้	
คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่ง	
เป็นคติให้ได้คิดเสมอว่าชีวิต
คือ	การต่อสู้

มีดวงดาวอยู ่ ในท ้องฟ ้า
เ ห นื อ เ รื อ ล� า ท่ี ก� า ลั ง สู  ้      
คลื่นลม 	หมายถึง	แสงแห่ง
ความหวัง	 ได้แก่	 แสงธรรม
แห ่ งศาสนากับแสงแห ่ ง
ปัญญา

เป ็น เค ร่ืองหมาย       
ย ่อมาจากภาษาฝรั่งเศส 
Dieu Seul  มคีวามหมายว่า	
จงท�าทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคล
แก ่พระเจ ้า	 เครื่องหมาย						
ไม ้กางเขนแสดงถึงความ			
เสียสละและความรัก	



	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร				
เสด็จพระราชด�าเนิน	 พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร									
มหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จ	พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเปิดตึกวัชรสมโภช	 โอกาสฉลองการ				
เข้ามาด�าเนินงานด้านการศึกษาในประเทศไทยของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล	เป็นเวลา	
๗๕	ป	ีเมื่อวันที	่๙	พฤศจิกายน	๒๕๑๙

	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ	พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	เสด็จทรงเปิด
ตึกเซนต์เมรี	่และตึกเรยีนา	เชล	ีเมื่อวันที	่๒๘	มกราคม	๒๕๓๒

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ	 รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี		
เสด็จพระราชด�าเนิน	 ทรงเปิดสนาม	 “สิรินธร”	 และทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์	 ตึกสุวรรณ
สมโภช	เมื่อวันที	่๑๗	มิถุนายน	๒๕๓๖

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี			
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดตึกสุวรรณสมโภช	เมื่อวันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๓๘

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี			
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดตึกโดนาเซียง	 และทรงเจิม	 แผ่นศิลาฤกษ์	 ตึกราฟาแอล						
เมื่อวันที	่๑๒	มกราคม	๒๕๔๗

	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 เสด็จเป็นองค์ประธาน											
และทรงแสดงคอนเสิร์ต		TO	BE	NUMBER	ONE	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๑

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี			
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดโภชนาคารศักดา	 กิจเจริญ	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา			
เมื่อวันที	่๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๓

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี			
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารยอห์น	แมรี	่วันพุธที	่๒๒	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๙



พ.ศ. 2487 	 โรงเรียนเปิดท�าการสอนเป็นครั้งแรก	เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2487
พ.ศ. 2491 	 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ		เมื่อวันที่	3	กันยายน	2491
พ.ศ. 2493 	 ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล	เมื่อวันที	่18	พฤษภาคม	2493
พ.ศ. 2505 	 ไดร้บัรางวลัพระราชทานนกักฬีาดเีดน่	จากพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิล

อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร
พ.ศ. 2509 	 ไดร้บัรางวลัพระราชทานโรงเรยีนดเีด่น	จากพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิล

อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร
พ.ศ. 2512 	 ได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนดีเด่น
พ.ศ. 2537 	 ไดร้บัรางวลัพระราชทานในโครงการคดัเลอืกนกัเรยีน	นกัศกึษา	และสถานศกึษาเพือ่รบัรางวลั

พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 	 ได้รับพระราชทานรางวัลห้องสมุดดีเด่น
 	 โภชนาคารของโรงเรียนได้รับการรับรองจากกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ว่าเป็น											

โรงอาหารที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมากตั้งแต่ป	ี2537	เป็นต้นมา
 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ประเภท	 ก	 ในการ

แข่งขันวงโยธวาทิต	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	แห่งประเทศไทย
 	 วงโยธวาทิตได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมดนตรีนานาชาต	ิณ	กรุงไทเป	ประเทศ

สาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน)

พ.ศ. 2538
 	 วงโยธวาทิตเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีเฉลิมพระเกียรติ	

เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษก	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศยอดเยี่ยมและเงินรางวัล	 100,000	 บาท	 ณ	
ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์	กรุงเทพฯ

 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันวงโยธวาทิต	ชิงชนะ
เลิศแห่งประเทศไทย	ณ	 สนามกีฬา	 700	 ปี	 จังหวัด
เชียงใหม่

พ.ศ. 2539
 	 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชปูถมัภ์	มอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ	การจดักจิกรรมวนั
แม่ดีเด่น	ระดับอนุบาล	ปี	พ.ศ.	2539

พ.ศ. 2540
 	 ไดร้บัโลเ่กยีรติคณุจากจงัหวดัชลบรุ	ีเพือ่แสดงวา่โรงเรยีน

ไดร้ว่มกจิกรรมโครงการสง่เสรมิการจดักจิกรรมนกัเรยีน
ตามนโยบายของรัฐ

 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ	 ประเภท	 ก	 การประกวด	 วงโยธวาทิต	
นักเรียน	นิสิต	นักศึกษาแห่งประเทศไทย

 	 วงโยธวาทิตเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีชิงแชมป์โลก	ณ	
เมือง	KerKrade	ประเทศเนเธอร์แลนด	์ ได้รับรางวัล	2	
เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	จากการประกวดวงโยธวาทิต
ชิงชนะเลิศระดับโลก

พ.ศ. 2542
 	 ไดร้บัมอบเกยีรตบิตัรจากกระทรวงศกึษาธกิาร	เพือ่แสดง

ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เป็นโรงเรียนสีขาว
เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด

พ.ศ. 2543
 	 ไดร้บัมอบเกยีรตบิตัรจากกระทรวงศกึษาธกิาร	เพือ่แสดง

ว่าเป็นสถานศึกษาดีเด่นในการรวมใจ	 สู้ภัยเศรษฐกิจ
ระดับอ�าเภอ	ประเภท	ข	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ถึง	
มัธยมศึกษาปีที่	6	

 	 ได้รับใบรับรองมาตรฐาน	 ISO	 9002	 จากบริษัท	 BVQI	
(Bureau	 Veritas	 Quality	 International)	 ประเทศ
ฝรั่งเศส



 	 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น				
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน	 ระดับก่อน	
ประถมศึกษาขนาดใหญ่

 	 ไดร้บัรางวลัโลป่ระกาศเกียรตคิณุในฐานะทีเ่ปน็	1	ใน	20	
โรงเรียนที่มีอัตราการประหยัดไฟฟ้าของนักเรียนมาก
ทีส่ดุประจ�าป	ี2546	จากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษ์
พลงังาน	ส�านกังานนโยบาย	และแผนพลงังาน	กระทรวง
พลังงาน

 	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การประกวดวงโยธวาทิตยามา
ฮ่าแห่งประเทศไทย	 ชิงถ้วยพระราชทานฯ	 คร้ังที่	 8	
ประจ�าปี	2546

พ.ศ. 2547
 	 ไดร้บัการคดัเลอืกจากกระทรวงศกึษาธกิาร	ใหเ้ปน็สถาน

ศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน	 ระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ่

 	 ไดร้บัโลป่ระกาศเกยีรตคิณุในฐานะเปน็สถาบันการศกึษา
ที่ให้การสนับสนุนกีฬาจังหวัดชลบุร	ีปีการศึกษา	2547

พ.ศ. 2548
 	 ได้รับป้ายโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่	 ส�านักงานเขตพื้นที่			

การศึกษา	ชลบุร	ีเขต	3
 	 ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

ระดับ	“ดีมาก”	ของกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.	2549
 	 ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน	

นักศึกษา	 และสถานศึกษา	 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

 	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	“เป็นสถานศึกษาที่มีผลงาน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจ�าปี	
2549”	 จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดชลบุรี	(ศตส.จ.ชบ)	เมื่อวันที	่26	มิถุนายน	2549

พ.ศ. 2550
 	 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)
พ.ศ. 2556
	 -	 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา	 จาก

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ											
การศึกษา	(สมศ.)	รอบสาม

พ.ศ. 2557
 	 ได้รับรางวัล	Thailand	Energy	Awards	2014	รางวัล	

ดีเด่นประเภทสถาบันการศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษา					

พ.ศ. 2544
 	 ได้รับรางวัลเกียรติยศพิเศษ	 ส�าหรับสถานศึกษาที่มีผล

งานรณรงคต์อ่ต้านยาเสพตดิ	และใหค้วามรว่มมอืในการ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 	 นักฟุตบอลทีมโรงเรียนรุ่นอายุ	 15	 ปี	 ได้รับคัดเลือกไป
แขง่ขนัฟตุบอล	NIKE	PREMIER	CUP	และไดเ้ป็นตวัแทน
ทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล	 NIKE	 PREMIER	
CUP	 ชิงแชมป์โลก	ณ	 เมืองแฮร์ธ่า	 เบอร์ลิน	 ประเทศ
เยอรมัน	ได้อันดับ	13	ของโลก

 	 ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล
ระหว่างโรงเรียน	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี	ประเภท	ก	“บรุ๊คลีก”	
ครั้งที่	 2	 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ			
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2545
 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัด

กิจกรรม	ด้านจริยศึกษาดีเด่น	ประจ�าปีการศึกษา	2544	
ของจังหวัดชลบุรี

 	 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ	 “สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้าน
จรยิศกึษาดเีดน่”	ประจ�าปกีารศกึษา	2544	ของกรมการ
ศาสนา	กระทรวงศึกษาธิการ

 	 ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาปลอดยาเสพตดิดีเด่นภาค
เอกชน	จากพระเจา้วรวงศเ์ธอ	พระองคเ์จา้โสมสวล	ีกรม
หมื่นสุทธนารีนาถ	 โดยมูลนิธิต่อต้านอาชญากรรม	 และ
ยาเสพติดในประเทศไทย

 	 นักฟุตบอลทีมโรงเรียนรุ่นอายุ	15	ปี	ได้เป็นตัวแทนทวีป
เอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล	NIKE	PREMIER	CUP	
ชิงแชมป์โลก	ณ	ประเทศโปรตุเกส

 	 ไดร้บัรางวลัชนะเลศิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐา
ธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม
ราชกุมาร	ีการแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา	รุ่นอาย	ุ18	
ปี	ก	“KFC	LEAGUE”	ประจ�าปี	2545	โดยถือเป็นการ
คว้าแชมป์รายการที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งขันฟุตบอล
นักเรียนเป็น	3	สมัยซ้อน	และเป็นแชมป์	5	สมัย	ในรอบ	
6	ปี	(พ.ศ.2540,	2541,	2542,	2543,	2544,	2545)

พ.ศ. 2546
 	 นักกีฬาบาสเกตบอลทีมโรงเรียนรุ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลกลุ่ม	 10	 ดาว	 ครองถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	และพลังงานทดแทน	
จัดโดย	กระทรวงพลังงาน	โดยมี	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล	 ณ	 ตึก			
สันติไมตรี	 ท�าเนียบรัฐบาล	 วันศุกร์ที่	 21	 พฤศจิกายน	
2557

 	 ไดร้บัรางวัลโครงการกจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม	จรยิธรรม
ในสถานศึกษา	 ปีการศึกษา	 2557	 จากส�านักงาน								
คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ

พ.ศ. 2558
 	 ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชน	 ประเภทสามัญศึกษาท่ีมี

คณุภาพสูม่าตรฐานสากลระดบัดมีาก	ประจ�าปกีารศกึษา	
2558	จากส�านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

พ.ศ. 2559
  โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชาได้รบัรางวลั	โรงเรยีนทีส่ามารถ

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 3	 ใน
โครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต�่าลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า	ได้รับโล่เกียรติคุณ	และวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติ

 	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชน				
ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	 ขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)											
ปีการศึกษา	2558	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

พ.ศ. 2560
 	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับรางวัลการประกวดสื่อ

นวัตกรรมระดับชาต	ิเรื่อง	ตามรอยงานที่พ่อท�า	ตามค�า
ที่พ่อสอน	ระดับเหรียญเงิน	ในการแสดงนวัตกรรม “ครู
สร้างคน คนสร้างชาติ” โดยน�าเสนอผลงานนวัตกรรม	
“รู้รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน”

พ.ศ. 2561
 	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ผ่านการตรวจประเมิน						

โรงอาหารทีไ่ดม้าตรฐานจากสขุาภบิาลอาหารจากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข	 ได้รับโล่เกียรติคุณและ
วุฒิบัตรเชิดชูเกียรติ	 รางวัลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	
(Clean	Food	Good	Tase)

 	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับรางวัลคุรุบูรพา สาขา
บริหารดีเด่น ประเภทหน่วยฝึกสอน จากคณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2562
 	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ผ่านการตรวจประเมิน						

โรงอาหารทีไ่ดม้าตรฐานจากสขุาภบิาลอาหารจากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข	 ได้รับโล่เกียรติคุณและ
วุฒิบัตรเชิดชูเกียรติ	 รางวัลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	
(Clean	Food	Good	Tase)



 พ.ศ.	2530  ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย	ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ	
  “เบญจมาภรณ์   ช้างเผือก”
 พ.ศ.	2537	  ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม	ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดี
	 	 สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติจากคุรุสภา
 พ.ศ.	2537  ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม	ได้รับประกาศเกียรติคุณฯ	มาตรฐานทองค�าแห่งประเทศไทย	

สาขานักบริหารงาน	ผู้มีคุณธรรม	และจรรยาบรรณดีเด่น
 พ.ศ.	2541  ภราดาศักดา กิจเจริญ	ได้รับโล่เกียรติคุณ	“ผู้บริหารดีเด่นระดับมัธยมศึกษา”
	 	 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย
 พ.ศ.	2542  ภราดาศักดา กิจเจริญ	ได้รับโล่เกียรติคุณ	“ผู้บริหารดีเด่น สาขาพัฒนาการศึกษาและ

บ�าเพ็ญประโยชน์ ต่อสาธารณกุศล”	จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 พ.ศ.	2545  ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล	ได้รับโล่เกียรติคุณ	“ครูดีศรีราชา”	ผู้บริหารดีเด่น
	 	 ประจ�าปี	2545
 พ.ศ.	2546  ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล	ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรต	ิ“คุรุสดุดี”
   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ	์ชั้นที่	5	“เบญจมดิเรกคุณาภรณ์”
 พ.ศ.	2547	  ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย	ได้รับโล่เกียรติยศในฐานะเป็นผู้มีอุปการคุณในการสนับสนุน
	 	 การเผยแพร่กีฬาหมากล้อมเป็นอย่างดียิ่ง	โดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

 พ.ศ.	2548	  ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต	ครูใหญ	่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรต	ิ“คุรุสดุดี”
   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย	ผู้อ�านวยการ	ได้รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ	“สธ”
	 	 ฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์แก่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
   ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ครูใหญ	่ได้รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ	“สธ”	
	 	 ฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์แก่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
 พ.ศ.	2549  ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย	ผู้อ�านวยการ	ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรต	ิ“คุรุสดุดี”	
 พ.ศ.	2550  ภราดาศักดา กิจเจริญ	ผู้อ�านวยการ	ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”
 พ.ศ.	2553	  ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต	 ผู้อ�านวยการ	 ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจังหวัดชลบุรี	 โครงการ										

“ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที	่5	พ.ศ.	2554	จ.ชลบุรี
 พ.ศ.	2554  ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา	ผู้อ�านวยการ	ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
	 	 ปีการศึกษา	2554	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ชลบุรี	เขต	3
พ.ศ.	2555  ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา	ผู้อ�านวยการ	ได้รับรางวัล		“หนึ่งแสนครูดี”	ระดับผู้บริหาร
  ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา	ผู้อ�านวยการ	ได้รับรางวัล “ครูดีสี่แผ่นดิน”	ระดับผู้บริหาร
พ.ศ.	2562  ภราดา ดร. สยาม แก้วประสิทธิ	์ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติส�าหรับผู้บริหารครู
	 	 ที่ได้รับการบรรจุเป็นครูโรงเรียนเอกชนครบตั้งแต	่20	ปี	ขึ้นไป	โดยสมาคมผู้บริหาร
	 	 โรงเรียนเอกชน



พ.ศ. 2543 
	 -	 ม.บวรรัตน์	 ชัยสุริยา
	 -	 ม.ศิริศักดิ์		 ข�าประเสริฐพร
	 -	 มิสพันทิพา	 ชาเหลา
	 -	 มิสสุจิตรา	 ข�าประเสริฐพร
	 -	 มิสสุชาดา	 เอนกรัตน์
	 -	 มิสอุบลรัตน์	 ทิวไผ่งาม
พ.ศ. 2544
	 -	 ม.ถาวร		 เจริญเตีย
	 -	 ม.ปราโมทย	์	 อาจธินาค
พ.ศ. 2546
	 -	 ม.จีรายุ	 วิจิตร
	 -	 ม.มนตรี	 หรั่งรอด
	 -	 ม.สุรศักดิ์		 วรศิลป์
	 -	 มิสรวมภรณ์		 วรศิลป์
พ.ศ. 2547
	 -	 ม.ก�าจาย	 จาบทอง
	 -	 ม.เกียรติศักดิ์	 เวียงพระปรก
	 -	 ม.เดชา	 ขันธจิตต์
	 -	 ม.เปรมศักดิ์	 อินทรโชติ
	 -		ม.พิศิษฐ์		 โคมกระจ่าง
	 -	 ม.วิฑูรย์	 ค�าถวาย
	 -	 ม.สมชาย	 วรรณพงษ์
	 -	 ม.อนุชา	 มงคลสิทธิ์
	 -	 ม.อวยพร	 ธนารักษ์
	 -	 มิสณัฐนันท์		 รังสิยานุสิต
	 -	 มิสดาลินี	 ขารวงศ์
	 -	 มิสนิภาภรณ์	 เวียงพระปรก

	 -	 มิสรัชนีกูล	 พวงผ่อง
	 -	 มิสวัฒนา	 จาบทอง
	 -	 มิสสมนึก	 สุทธิถวิล
	 -	 มิสสุดา	 มงคลสิทธิ์
	 -	 มิสสุริยา	 ตรีมรรคา
	 -	 มิสอุทัยลักษณ์	 อมรเดชาพล
พ.ศ. 2548
	 -	 มิสทิพย์ประภา	 ศุกลอรรจน์
	 -	 ม.เมตตา	 สิทธิธรรม
	 -	 มิสกาญจนา	 สิทธิธรรม
	 -	 ม.ดนัย	 ตรีศาสตร์
	 -	 ม.ธวัช	 ทองคงเหย้า
	 -	 มิสผ่องศรี	 วิทยนคร
	 -	 ม.วรเดช	 ศรีวิชัยรัตน์
	 -	 ม.วิชิต	 ตงศิริกุล
	 -	 มิสกมลวรรณ	 เจริญเตีย
	 -	 มิสบุปผาชาติ	 คมข�า
	 -	 มิสอุษา	 จันทร์พงษ์
	 -	 ม.สมยศ	 โสอุดร
	 -	 มิสผกาทิพย	 โสอุดร
	 -	 มิสสุภัทรา	 ชัยสุริยา
	 -	 มิสเกสร	 เกตุทอง
พ.ศ. 2549
	 -	 มิสจุไรรัตน์	 พณะสรรพ์
	 -	 ม.ธนากร	 เจริญเตีย
พ.ศ. 2550
	 -	 ม.ชัชชัย	 เวียงพระปรก
	 -	 ม.สมบัติ	 โรจนารุณ

	 -	 มิสพรรณี	 ลภะวงศ์
พ.ศ. 2551
	 -	 มิสสายทิพย์	 สวัสดิกูล
	 -	 ม.ฉัตรชนก	 ใบสูงเนิน
พ.ศ. 2552
	 -	 มิสนนทลี	 ชื่นอารมณ์
	 -	 มิสสุวัฒนา	 มั่นภาวนา
	 -	 มิสเจณิศา	 ฤกษ์ศิริ
	 -	 ม.ภวัต	 ไพรเลิศ
พ.ศ. 2553
	 -	 มิสจรรยา	 เลิศเรืองศิลป์
	 -	 ม.ภวันพงษ์	 สกุลชัยธนานันท์
	 -	 มิสกุลธิดา	 ทรัพย์พิพัฒนา
พ.ศ. 2554
	 -	 มิสจันทร์แรม	 น้อยจันทร์
	 -	 มิสณัฐธันยพร	 ปรินทรสิริสกุล
	 -	 มิสสุรางรัตน์	 แบมขุนทด
	 -	 มิสอมราพร	 ชื่นใจ
	 -	 มิสจงจิตร์	 ลิ้มบ�ารุง
	 -	 มิสบุญธิดา	 ทองเจริญพานิช
พ.ศ.2555
	 -	 ม.สถาพร		 ทองบรรเทิง
พ.ศ.2562
	 -	 มิสณัฐชยา	 ไพรเลิศ
	 -	 มิสศิริภัสสร	 โชติกุลสุรนันท์
	 -	 มิสสุนิธ	 พิทักษ์กรณ์
	 -	 มิสหทัยากาญจน์	 ดุจดา
	 -	 ม.วธัญญู	 เกตุน้อย

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

พ.ศ. 2538   
	 -	 มิสรวมภรณ์	 วรศิลป์
	 -	 ม.จีรายุ	 วิจิตร
	 -	 มิสพันทิพา	 ชาเหลา
	 -	 มิสอุบลรัตน์	 ทิวไผ่งาม
	 -	 ม.มนตรี	 หรั่งรอด
	 -	 ม.ปราโมทย์	 อาจธินาค
	 -	 มิสศิริรัตน์	 กังศิริกุล
	 -	 ม.ศิริศักดิ์	 ข�าประเสริฐพร
	 -	 ม.ถาวร	 เจริญเตีย
	 -	 มิสสุชาดา	 เอนกรัตน์
	 -	 มิสสุจิตรา	 ข�าประเสริฐพร
	 -	 ม.บวรรัตน์	 ชัยสุริยา
พ.ศ. 2541
	 -	 ม.สมศักดิ์	 กิติเกียรติศักดิ์
	 -	 มิสลักขณา	 ประสิทธิชัย
	 -	 ม.พิศิษฐ์	 โคมกระจ่าง
	 -	 ม.เกียรติศักดิ์	 เวียงพระปรก
	 -	 มิสนิภาภรณ์	 เวียงพระปรก
	 -	 ม.อวยพร	 ธนารักษ์
	 -	 มิสบุญมี	 ภาระนันท์
	 -	 มิสวัฒนา	 จาบทอง
	 -	 มิสสมนึก	 สุทธิถวิล
	 -	 ม.นพดล	 ชมโฉม
	 -	 ม.เปรมศักดิ์	 อินทรโชติ
	 -	 ม.ก�าจาย	 จาบทอง
	 -	 มิสอุทัยลักษณ์	 อมรเดชาพล
	 -	 มิสดาลินี	 ขารวงศ์
	 -	 ม.อนุชา	 มงคลสิทธิ์
	 -	 มิสสุดา	 มงคลสิทธิ์
	 -	 มิสณัฐนันท์	 ลมพาพร
	 -	 มิสอ�านวย	 ชยันต์นคร
	 -	 ม.สมชาย	 วรรณพงษ์
	 -	 มิสกมลวรรณ	 เจริญเตีย
	 -	 มิสรัชนีกูล	 พวงผ่อง
	 -	 มิสบุปผาชาติ	 คมข�า
	 -	 ม.วิฑูรย์	 ค�าถวาย
	 -	 ม.เดชา	 ขันธจิตต์
	 -	 มิสสุริยา	 ตรีมรรคา
พ.ศ. 2542
	 -	 มิสสุรนารี	 วิสุทธิวรรณ
	 -	 มิสพรรณี	 ลภะวงศ์
	 -	 มิสทิพย์ประภา		 ศุกลอรรจน์
	 -	 มิสอรทัย	 ภิวงศ์
	 -	 ม.ดนัย	 ตรีศาสตร์
	 -	 มิสกาญจนา	 สิทธิธรรม
	 -	 ม.เมตตา	 สิทธิธรรม
	 -	 ม.ธวัช	 ทองคงเหย้า
	 -	 มิสผ่องศรี	 วิทยนคร
	 -	 ม.ปรีชา	 นิติรัตนโชติ
	 -	 ม.วิชิต	 ตงศิริกุล
	 -	 ม.วรเดช	 ศรีวิชัยรัตน์
	 -	 ม.วธัญญู	 เกตุน้อย

	 -	 มิสอุษา	 จันทร์พงษ์
	 -	 มิสนงเยาว์	 คชชา
	 -	 ม.สิทธิชัย	 สุทธิผล
	 -	 มิสผกาทิพย	 วงษ์โท
	 -	 ม.สมยศ		 วงษ์โท
	 -	 มิสสุภัทรา	 ชัยสุริยา
	 -	 มิสสุนภาพร	 จิรัฐธนากุล
	 -	 มิสเกสร	 เกตุทอง
พ.ศ. 2543
	 -	 ม.ชัชชัย	 เวียงพระปรก
	 -	 ม.ธนา	 วังกุ่ม
	 -	 ม.ธนากร	 เจริญเตีย
	 -	 ม.ธรรมศักดิ์	 ธรรมกีรติ
	 -	 ม.ธวัชชัย	 แก้วชื่นชัย
	 -	 ม.สมบัติ	 โรจนารุณ
	 -	 ม.ส�าราญ	 ประทุมตรี
	 -	 ม.สุทร	 เสริมศรี
	 -	 มิสกิ่งแก้ว	 พงษ์ศิริ
	 -	 มิสกาญจน์	 สกุลมาก
	 -	 มิสจินตนา	 กองทอง
	 -	 มิสจุไรรัตน์	 พณะสรรพ์
	 -	 มิสชยาภรณ์	 โกสินทราภรณ์
	 -	 มิสสาวเทวี	 ศรีจรัส
	 -	 มิสนงคราญ	 ศิริศักดิ์
	 -	 มิสนริศรา	 ธารากุลประทีป
	 -	 มิสนิสา		 นิกรปกรณ์
	 -	 มิสบุษบง		 อินทโชติ
	 -	 มิสประไพ		 ลมพาพร
	 -	 มิสพรพิมล	 พัวโสพิศ
	 -	 มิสพัชรินทร์	 อยู่ยั่งยืน
	 -	 มิสพูนสุข	 ประจงกิจ
	 -	 มิสเพ็ญพร	 จงแจ่ม
	 -	 มิสมัลลิกา	 สุวณิชย์
	 -	 มิสวิลาวัณย์	 เอี่ยมวิจารณ์

	 -	 มิสวิไลจิตต์	 วังกุ่ม
	 -	 มิสสุณิสา	 ดุรงค์พันธุ์
	 -	 มิสสาวสุนีย์	 มีทรัพย์
	 -	 มิสเอมอร	 แก้วราตรี
พ.ศ. 2544
	 -	 ม.วิเชียร	 ไพรเลิศ
	 -	 มิสนุชนารถ	 ศรีวิลัย
	 -	 มิสโสภา	 ฤกษ์ศิริ
พ.ศ. 2545
	 -	 ม.ประสิทธิ์		 ใบสูงเนิน
	 -	 ม.ปรีชา	 วรศิลป์
	 -	 ม.สมบูรณ์	 เจริญรูป
	 -	 ม.สุเนตร	 เพ็ญจันทร์
	 -	 มิสธารินี	 มะปรางหวาน
	 -	 มิสปิยาภรณ	์เฉลิมรัตนสกุล
	 -	 มิสภัทรวรรณ	 มิ่งขวัญ
	 -	 มิสวลัยลักษณ์		 ศรีสุข
	 -	 มิสสายทิพย์	สวัสดิกูล
	 -	 มิสสุวัฒนา	 มั่นภาวนา
	 -	 มิสอัชรา	 แสงอ่อน
พ.ศ. 2547
	 -	 ม.ประภาส	 สมบูรณ์
	 -	 ม.ปราศรัย	 กลัดนิล
	 -	 ม.พิเชษฐ์	สกุลมาก
	 -	 มิสธิดา	 ทรัพย์พิพัฒนา
	 -	 มิสจงจิตร์	 ลิ้มบ�ารุง
	 -	 มิสจรรยา	 เลิศเรืองศิลป์
	 -	 มิสจันทร์เพ็ญ	 นาคะพงศ์
	 -	 มิสจันทร์แรม	 ผ่องภักดิ์
	 -	 มิสบุญธิดา	 ทองเจริญพานิช
	 -	 มิสมนทิพย์	 เลามีชัยเจริญ
	 -	 มิสมยุรี	 จายนียโยธิน
	 -	 มิสรัตนา	 ยิ่งยืน
	 -	 มิสสุชีรา	 ผลาผล

ครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์



	 -	 มิสสุรางรัตน์	 แบมขุนทด
	 -	 มิสสุวรรณา		 ณุวงษ์ศรี
	 -	 มิสอมราพร	 ชื่นใจ
พ.ศ. 2548
	 -	 ม.ธนกร	 กรับฉิ่ง
	 -	 ม.ณรงค์ฤทธิ์	 ไชยดวง
	 -	 มิสพัชรีพร	 สุขนิตย์
	 -	 มิสหทัยรัตน์	 ส�าเร็จผล
	 -	 ม.อารักษ์	 กระทิงทอง
	 -	 มิสอัมพร	 ใจน้อย
พ.ศ. 2549
	 -	 มิสอรทัย	 ธรรมประเสริฐ
	 -	 มิสปริญญา	 คงด้วง
	 -	 ม.สถาพร	 ทองบรรเทิง
	 -	 ม.สุรพล	 มั่นภาวนา
	 -	 ม.สุภาพ	 ชื่นใจ
	 -	 มิสเจียมจิต	 สุริยวงศ์
	 -	 มิสศศิธร	 ไพรเลิศ
	 -	 มิสกนกวรรณ	พรมมานนท์
	 -	 มิสชลินทรา	 มิตรวงศ์

พ.ศ. 2550
	 -	 มิสจิรวรรณ	 ฐานะอันเยี่ยม
	 -	 มิสทิพากร		 สุวรรณกิจเจริญ
	 -	 มิสนิราภร	 เพ็งมา
	 -	 มิสวิจิตรา	 แจ่มกระจ่าง
พ.ศ. 2551
	 -	 ภราดาศิริชัย		 ฟอนซีกา
	 -	 มิสนัยนา		 ไพจิตต์
พ.ศ. 2552
	 -	 ภราดาศักดา			 กิจเจริญ
	 -	 มิสคมคาย			 ชิโนดม
	 -	 มิสกนกอร		 แดงสมุทร
	 -	 มิสจิราภรณ์			 พิมพ์ทอง
	 -	 ม.วิรวรรธน์		 พงษ์สีชมพู
	 -	 มิสสุภาภรณ์	 พรรัตนกิจกุล
	 -	 มิสดวงพร			 ทัตตะทองค�า
พ.ศ. 2553
	 -	 มิสศุภสิริ	 พิทักษ์สายชล
	 -	 ม.ชัยวัชร์			 ต่อจรัส
	 -	 มิสชลทิชา	 ต่อจรัส
	 -	 มิสพลอยมาดา	 วิญญาสุข

	 -	 มิสกันตพัฒน์	 ภัทรประสิทธิ์ผล
พ.ศ.2554
	 -	 มิสสุวรรณา	 ณุวงษ์ศรี
	 -	 มิสเสาวนีย์	 โชติพิริยะ
	 -	 ม.เอกลักษณ์	 ศรีสาลีกุลรัตน์
	 -	 ม.ศิริวัฒน์	 บัวค�าสี
	 -	 มิสจินตนา	 สุชนรุจิระ
พ.ศ.2555
	 -	 มิสอังคณา	 คงอยู่
	 -	 มิสสุนิสา	 อวยพรชัยสกุล
	 -	 มิสวลินดา	 นิรันต์เรือง
	 -	 มิสอิสวีร์พร	 	จันทรสาขา
พ.ศ.2557
	 -	 มิสอมรรัตน์	 ศรีส่ง
	 -	 ม.เขมณัฏฐ	์	 โรจนปุณยารักษ์
	 -	 ม.พิเชษฐ	์	 พุ่มแจ้ง
	 -	 ม.เสกสันต	์	 ตะพิมพ์
	 -	 ม.ประสิทธิ	์	 จิตร์นิยม
พ.ศ.2562
	 -	 ม.อภิชาติ	 จิตประสาท
	 -	 มิสจิตวลี	 ใช้ฮวดเจริญ

ระดับประเทศ
พ.ศ. 2542
 มิสพูนสุข ประจงกิจ	ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”

พ.ศ. 2543
 ม.เทียบ พงษ์ศิริ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”
 ม.เทียบ พงษ์ศิริ	 ได้รับประกาศเกียรติคุณ	 “ผู ้สร้างสรรค์														
คุณประโยชน์เพื่อสังคม”	จากหนังสือพิมพ์ข่าวผู้น�า

 ม.วิชิต บุญพราหมณ์, มิสบุญมี ภาระนันท์ และม.สมศักดิ์           
กิติเกียรติศักดิ์ ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและ
ประกาศนียบัตรครูอาวุโส	จากคุรุสภา

 มิสพูนสุข ประจงกิจ	 ได้รับการเชิดชูเกียรติ	 “ผู้มีผลงานดีเด่น”	
สาขาครูตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์ข่าวสภา	กรุงเทพฯ

 มิสบุปผาชาติ คมข�า	 ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น	 ระดับ
มัธยมศึกษา

 มิสอัชรา แสงอ่อน	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ผู้ปฏิบัติงาน
มีผลงานดีเด่น	 ประเภทก่อนประถมศึกษา	 จากส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน	(สช.)

 มิสนงเยาว์ คชชา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 ครูผู้ปฏิบัติงานม	ี						
ผลงานดเีด่น	ระดบัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน	(สช.)	
ประเภทมัธยมศึกษา

พ.ศ. 2544
 ม.ปรีชา วรศิลป์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”
 ม.ปรีชา วรศิลป	์ได้รับโล่และเหรียญสดุดี	“ต้นแบบคนดี”	สาขา
การศึกษา	จากหนังสือพิมพ์ทันโลก

พ.ศ. 2545
 ม.ปรีชา วรศลิป์ ได้รบัโล่และเหรียญสดดุ	ีTOP	PEOPLE	AWARDS	
NUMBER	ONE	จากนิตยสาร	วิชาชีพสู่ความส�าเร็จ

 ม.สมบัติ โรจนารุณ	ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”
 ม.ปรีชา วรศิลป์ ได้รับโล่และเหรียญประกาศเกียรติคุณ	“บุคคล
ตัวอย่าง”	สาขาการศึกษา	จากหนังสือพิมพ์พัฒนาเศรษฐกิจ

 ม.ปรชีา วรศลิป์	ได้รบัโล่และเกยีรตบัิตรเชดิชเูกยีรต	ิGOOD	IDEA	
AWARDS	จากหนังสือพิมพ์	GOOD	IDEA	NEWS

 มิสสมนึก สุทธิถวิล	 ได้รับรางวัลคนสร้างชาติ	 รุ ่นที่	 1	 สาขา											
“ผู้หญิงเก่งแห่งปี”	จากนิตยสารสารคดีคนสร้างชาติ

 ม.ก�าจาย จาบทอง	ได้รบัรางวลัครูดเีด่น	ผูอ้ทุศิตนในการปฏบิตังิาน	
ป้องกันปัญหายาเสพติด	 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า								
โสมสวลี	 กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	 โดยมูลนิธิต่อต้านอาชญากรรม
และยาเสพติดในประเทศไทย

พ.ศ. 2546
 มิสอุษา จันทร์พงษ์, มิสกิ่งแก้ว แขสวัสดิ์, ม.เดชา ขันธจิตต์     
ได้รับรางวัลครูนักวิจัยในยุคปฏิรูปการศึกษา	 จากส�านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา

พ.ศ. 2553
 ม.เอกสทิธิ ์สุทธะ	ครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร์	ได้รบัรางวลั	ครดูเีด่น
ด้านวิทยาศาสตร์/คณติศาสตร์	8	จงัหวัดภาคตะวนัออก	ประจ�า			ปี
การศึกษา	2553

พ.ศ. 2554
 ม.สมชาย วรรณพงษ์	 ได้รับรางวัล	 “ผู้ท�าคุณประโยชน์ทาง								
ด้านการศึกษา”	 จากส�านักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	(สกสค.)	

 ม.เดชา ขันธจิตต์ ได้รับรางวัลครูดีเด ่นด้านวิทยาศาสตร์	
คณิตศาสตร์	8	จังหวัดภาคตะวันออกประจ�าปี	2554

พ.ศ. 2555
 ม.ปณิธิ อินทศิริ	 ได้รับรางวัล	 “ผู ้ท�าคุณประโยชน์ทางด้าน											
การศกึษา”จากส�านกังานสวสัดกิารและสวัสดภิาพครูและบคุลากร
ทางการศึกษา	(สกสค.)

 ม.เดชา ขันธจิตต์	และม.สมชาย วรรณพงษ์ ได้รับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”	จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน

 มสิคมคาย ชโินดม	ได้รบัรางวลั	“นกัแนะแนวเก่ง	ดมีคีณุภาพ”	ระดบั
ยอดเยี่ยม	 และเกียรติบัตรนักแนะแนวผู้เสียสละและอุทิศตนงาน
แนะแนวอย่างต่อเนือ่ง	20	ปี	จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2556
 มิสนงเยาว์ คชชา, ม.เขมณัฏฐ์ โรจนปุณยารักษ์, มิสญัฐชยา  

ไพรเลิศ, ม.ภวัต ไพรเลิศ, มิสทิพากร สุวรรณกิจเจริญ, มิสสุริยา 
หัตถกิจ, ม.ณัฏฐพัฒน์ มรุธพงษ์สาธร, ม.ภคิน ธนากูลธัญทิพา 
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ	 ยกย่องเชิดชูเกียรติ	เข้ารับรางวัล				
“ครูสอนดี”	ตามรอยครูของแผ่นดิน	จาก	นายจาตุรนต์	ฉายแสง	
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร	สาขา	“ผู้อทุศิตนเพือ่การศกึษา”	

พ.ศ. 2558
 มิสสุดา มงคลสิทธิ์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	 “คุรุสดุดี”	
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	 และส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

พ.ศ. 2559
 มิสสุดา มงคลสิทธ์ิ ได้รับรางวัลจากโครงการสืบสานพระราช
ปณธิาน	สร้างสรรค์งานเพือ่แผ่นดนิ	สาขาครผููส้อนดเีด่น	จากหม่อม
เจ้ามาลินีมงคล	ยุคลอมาตยกุล	วันที่	3	ธันวาคม	2559

พ.ศ. 2562
 ม.ตฤณ โกมลธนกิจ	 ได้รับรางวัลคุรุสดุดี	 โครงการผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	 “คุรุสดุดี”		
ประจ�าปี	2562	ระดับประเทศ	จากคุรุสภา

 มิสสุดา มงคลสิทธิ์ ได้รับรางวัลสดุดีครูเอกชน	 ระดับประเทศ	
ประจ�าปี	2563	ได้รับการยกย่องว่าเป็นครู	ที่ปฏิบัติหน้าที่	ปฏิบัติ
ตน	มีผลงานดีเด่น	เป็นที่ประจักษ์	และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม	
จากกระทรวงศึกษาธิิการ

ระดับจังหวัด
พ.ศ. 2534
 มสิอชัรา แสงอ่อน	ได้รบัรางวลัคุรสุภาจงัหวดัชลบรีุ	ครผููส้อนดเีด่น

พ.ศ. 2536
 มิสอมราพร ตันเจริญ	 ได้รับรางวัลคุรุสภาดีเด่นจังหวัดชลบุร	ี						
ครูดีเด่นระดับก่อนประถมศึกษา

พ.ศ. 2541
 มสินงเยาว์ คชชา	ได้รบัรางวลัครดีูเด่นครุสุภา	จงัหวดัชลบุร	ี	ด้าน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษา

พ.ศ. 2542
 ม.วิชิต ตงศิริกุล	 ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภาจังหวัดชลบุร	ี										
ด้านการสอนวิชาพลศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา

 มสิสมนกึ สทุธถิวลิ	ได้รบัรางวลัครผููส้อนวชิาภาษาไทยดเีด่น	ระดบั
มัธยมศึกษา	จังหวัดชลบุรี

 ม.เดชา ขันธจิตต์	 ได้รับรางวัลครูวิชาวิทยาศาสตร์ดีเด่น	คุรุสภา	
จังหวัดชลบุร	ีด้านการสอนวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษา

 ม.เดชา ขันธจิตต์	 ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่มีผลงานดีเด่น										
คุรุสภา	จังหวัดชลบุร	ีประเภทผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

 มสิจไุรรตัน์ พณะสรรพ์ ได้รบัรางวลัครูดเีด่นครุสุภา	จงัหวดัชลบรุี	
ด้านการสอนวิชาภาษาไทย	ระดับประถมศึกษา

 มิสนริศรา ธารากุลประทีป	 ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	 จังหวัด
ชลบุรี	ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	ระดับประถมศึกษา

พ.ศ. 2543
 ม.สมศักดิ์ กิติเกียรติศักดิ์ ได้รับโล่รางวัลผู ้ปฏิบัติคุณธรรม						
ตามพระราชด�ารัส	 ในโครงการเสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระราช
ด�ารัส	จังหวัดชลบุรี



 ม.สิทธิชัย สุทธิผล	 ได้รับรางวัลครูผู้สอนพลานามัยดีเด่น	 ระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	กลุ่มที่	3	จังหวัดชลบุรี

 มิสกุลธิดา ทรัพย์พิพัฒนา	 ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	 จังหวัด
ชลบุร	ีด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	มัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2552
 มิสสุดา มงคลสิทธิ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่นผู้ท�าประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา	จากส�านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	จังหวัดชลบุรี

 มิสอัชรา แสงอ่อน	 ได้รับรางวัลครูผู ้สอนดีเด่นระดับปฐมวัย	
ส�านักงานเขตพื้นที่ชลบุร	ีเขต	1

 ม.สมชาย วรรณพงษ์	 ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น	 กลุ่มสาระฯ			
การงานพื้นฐานอาชีพฯ	ส�านักงานเขตพื้นที่ชลบุร	ีเขต	1

 ม.สทิธชิยั สทุธผิล	ได้รบัรางวลัผูก้�ากบัลกูเสอืดเีด่น	ส�านกังานเขต
พื้นที่ชลบุร	ีเขต	1

 ม.สมชาย วรรณพงษ์ ได้รับรางวัลผู้ก�ากับลูกเสือดีเด่น	ส�านักงาน
เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	1

พ.ศ. 2553
 ม.เดชา ขันธจิตต์ ได้รับรางวัล	“ครูดีเด่น”	ในโครงการตามรอย
เกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู	 ประจ�าปี	 2553	
ส�านักงานเขตพื้นที่ชลบุรีเขต	3

พ.ศ. 2555
 มิสวิจิตรา แจ่มกระจ่าง	ได้รับรางวัล	“ครูผู้สอนดีเด่น”	กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี”	 จากส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	
กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2556
 มสินงเยาว์ คชชา	ได้รบัรางวลัครูผูส้อนดเีด่น	กลุม่สาระการเรยีนรู้	
วิทยาศาสตร	์คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา	ชลบุรี	เขต	1

พ.ศ. 2557
 ม.สมชาย วรรณพงษ์	 ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ	 เป็นผู ้ท�า											
คุณประโยชน ์ให ้แก ่การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จากส�านักงาน																	
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสอรทัย ภิวงศ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	จังหวัดชลบุรี	ด้าน
การสอนวิชาภาษาไทย	ระดับมัธยมศึกษา

 มสิสุวฒันา มัน่ภาวนา	 ได้รบัรางวลัครูผูม้ผีลงานดเีด่น	อนัดบัที	่ 2	
กลุ ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี	 กลุ ่มที่	 3	 สังกัดคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน

 มิสโสภา ฤกษ์ศิริ	 ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	 จังหวัดชลบุรี							
ด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษา

 ม.เจษฎา สังข์ทอง	 ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	 จังหวัดชลบุรี				
ด้านการสอนวชิาสร้างเสรมิประสบการณ์ชวีติ	ระดบัประถมศกึษา

 ม.สมชาย วรรณพงษ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	จังหวัดชลบุรี	
ด้านการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ	ระดับประถมศึกษา

พ.ศ. 2544
 มสิกมลวรรณ เจรญิเตยี	ได้รบัรางวลัครูดเีด่นคุรสุภา	จงัหวดัชลบรีุ	
ด้านการสอนวชิาสร้างเสรมิประสบการณ์ชวีติ	ระดบัประถมศกึษา

 มสิสาวสายทพิย์ สวสัดกิลู	ได้รบัรางวลัครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร์	
ดีเด่นระดับมัธยมศึกษา	จังหวัดชลบุรี

 มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา	ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิชาภาษาไทย	ดีเด่น
ระดับมัธยมศึกษา	จังหวัดชลบุรี		

 ม.นพดล ชมโฉม	ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	จังหวัดชลบุรี			ด้าน
การสอนพลานามัย	ระดับมัธยมศึกษา

 ม.ดนัย ตรีศาสตร์	ได้รับโล่เกียรติยศ	“ผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหาร
ดีเด่น”	จากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที	่14		ค่ายนวมินทราชินี	
จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2545
 มิสบุปผาชาติ คมข�า	ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่มีผลงานดีเด่น	
คุรุสภาจังหวัดชลบุรี	ประเภทผู้สอน	ระดับมัธยมศึกษา

 ม.เชิดชัย ยังให้ผล	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรต	ิ				
ในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู	 จากส�านักงานการศึกษา	
ศาสนาและวัฒนธรรม	เขตพื้นที่น�าร่องปฏิรูปการศึกษาชลบุรี

 ม.เดชา ขันธจิตต์	ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น	ระดับ
มัธยมศึกษา	ของโรงเรียนมัธยมศึกษา	กลุ่มที	่3	จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2545
 ม.สมชาย วรรณพงษ์	 ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น	 กลุ่มการงาน	
พื้นฐานอาชีพ	ระดับประถมศึกษา	อ�าเภอศรีราชา	

 มิสวิจิตรา แจ่มกระจ่าง	 ได้รับรางวัลครูดีเด่น	 ระดับเหรียญเงิน					
กลุ่มสาระฯ	การงานและเทคโนโลยีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสดวงพร ทัตตะทองค�า	 ได้รับรางวัลครูดีเด่น	 ระดับเหรียญเงิน	
กลุ่มสาระฯ	การงานและเทคโนโลยีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสพัชรินทร์ อยู่ยั่งยืน	 ได้รับรางวัลครูดีเด่น	 ระดับเหรียญเงิน						
กลุ่มสาระฯ	ภาษาต่างประเทศ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ม.วิชัย โพนทะยาน	รางวัลครูดีเด่นระดับเหรียญเงิน	กลุ่มสาระฯ	
ภาษาต่างประเทศ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสธารินี มะปรางหวาน	 รางวัลครูดีเด ่นระดับเหรียญเงิน											
กลุ่มสาระฯ	ภาษาต่างประเทศ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสหทัยรัตน์ ใต้ตรงเขียน	รางวัลครูดีเด่น	ระดับเหรียญทองแดง	
กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสอมราพร ชื่นใจ รางวัลครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	การศึกษา
ปฐมวัย

 มิสสุรางรัตน์ แบมขุนทด	 รางวัลครูดีเด่น	 ระดับเหรียญทอง								
การศึกษาปฐมวัย

 มสิก่ิงแก้ว แขสวสัดิ ์รางวัลครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญทอง	กลุม่สาระฯ	
ภาษาไทย	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มสิสวุฒันา มัน่ภาวนา	รางวลัครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญทอง	กลุม่สาระฯ	
ภาษาไทย	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสเจณิศา ฤกษ์ศิริ	รางวัลครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	กลุ่มสาระฯ	
คณิตศาสตร์	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ม.นวิฒัน์ พลูสวสัดิ ์รางวลัครูดเีด่น	ระดบัเหรยีญทอง	กลุม่สาระฯ	
สุขศึกษาและพลศึกษา	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มสิอลศิรา บญุจนัทร์	รางวัลครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญทอง	กลุม่สาระฯ	
ภาษาต่างประเทศ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสผ่องศรี วิทยนคร	รางวัลครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	การศึกษา
ปฐมวัย

 ม.ยุทธนา ค�าหอม	รางวัลครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	กลุ่มสาระฯ	
สุขศึกษาและพลศึกษา	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มสิวฒันา จาบทอง	ครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญทอง	กลุม่สาระฯ	ภาษา
ไทย	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ม.วนสัชยั ศรทีองด	ีครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญทอง	กลุม่สาระฯ	ศลิปะ	
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี รางวัลครูดีเด่น	 ระดับเหรียญทอง									
	 การศึกษาปฐมวัย
 มิสเสาวนีย ์ โชติพิริยะ รางวัลครูดีเด่น	 ระดับเหรียญทอง
	 การศึกษาปฐมวัย
 มิสทิพากร สุวรรณกิจเจริญ รางวัลครูดีเด่น	 ระดับเหรียญทอง	
กลุ่มสาระฯ	การงานพื้นฐานอาชีพ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสรัชนีกูล พวงผ่อง	 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครู	 และ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชลบุรี	 “ผู ้ท�าคุณประโยชน์ทาง					
ด้านการศึกษา”	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557	(สกสค.)

พ.ศ. 2558
 มิสรัชนีกูล พวงผ่อง	 ได้รับรางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม	จากส�านักงานวัฒนธรรม	จังหวัดชลบุร	ี

 มิสรัชนีกูล พวงผ่อง รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา		
รางวัลคุรุสภา	 ประจ�าปี	 2558	 จากส�านักงานสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	(สกสค.)	จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2562
 ม.ชานน นิติรัตนโชติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น	 กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา	 โครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทาง	
การศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ประจ�าปีพ.ศ.	2562	“ระดับจังหวัด”	จากคุรุสภา

 มิสนัยนา ไพจิตต์	 ได้รับรางวัลครูผู ้สอนดีเด่น	 กลุ ่มสาระ
คณิตศาสตร์	 โครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา		
เพ่ือรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจ�าปี	
2562	“ระดับสถานศึกษาเอกชน”	จากคุรุสภา

ระดับอ�าเภอ
พ.ศ. 2534
 มิสอัชรา แสงอ่อน ได้รับรางวัลคุรุสภา	อ�าเภอบางละมุง	ประเภท
ครูผู้สอน	ระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น

พ.ศ. 2539
 ม.มนตรี หรั่งรอด	 ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิชาศิลปะดีเด่น	 คุรุสภา	
อ�าเภอศรีราชา

พ.ศ. 2542
 ม.สิทธิชัย สุทธิผล	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ครูดีเด่นคุรุสภา	อ�าเภอ
ศรีราชา	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 มสิสมนกึ สทุธถิวลิ	ได้รบัรางวลั	“ครดูศีรรีาชา”	ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย

 ม.สมบูรณ์ เจริญรูป	ได้รับรางวัลชนะเลิศครูดีเด่นคุรุสภา	อ�าเภอ
ศรีราชา	ระดับประถมศึกษา

 มิสมนทิพย์ เลามีชัยเจริญ	 ได้รับรางวัลชนะเลิศครูดีเด่นคุรุสภา
อ�าเภอศรีราชา	ระดับก่อนประถมศึกษา

 ม.วิเชียร ไพรเลิศ ได้รับรางวัลชมเชย	 “ครูดีศรีราชา”	 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

 ม.สมยศ วงษ์โท ได้รับรางวัลชมเชย	 “ครูดีศรีราชา”	 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2543
 มิสสุชาดา เอนกรัตน์ ได้รับรางวัลชมเชย	 ครูผู้ปฏิบัติการสอน				
ก่อนประถมศึกษา



พ.ศ. 2562
 มิสทิพย์สุดา สุขหอม	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 ระดับปฐมวัย	
โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจประจ�าปีการศึกษา	 2562	 จาก
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 มิสสายประทุม บุญทา	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 ระดับปฐมวัย	
โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจประจ�าปีการศึกษา	 2562	 จาก
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 มิสเอมวิกา นราเบญจพล	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	ระดับปฐมวัย	
โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจประจ�าปีการศึกษา	 2562	 จาก
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 มิสมัทรียา อาจธินาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 กลุ ่มสาระ
คณิตศาสตร์	 โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจประจ�าปีการศึกษา	
2562	 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชาจังหวัด
ชลบุรี

 ม.ปรวิทย์ มีศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 กลุ่มสาระคณิตศาสตร	์
โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจประจ�าปีการศึกษา	 2562	 จาก
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 มสิพรสุดา ศรสัีงข์ ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	กลุม่สาระสงัคมศกึษา	
ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจประจ�าปี
การศึกษา	 2562	 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอ
ศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 ม.ราชาณัฐ อนุสนธิ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 กลุ ่มสาระ
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	โครงการสร้างขวัญและก�าลัง
ใจประจ�าปีการศึกษา	 2561	 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
อ�าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 มิสสุจิตรา ข�าประเสริฐพร ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ	 โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจประจ�าปีการ
ศึกษา	 2561	 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

 มิสสุชาดา สอนศิริ ได้รับรางวัลเหรียญทอง	กลุ่มสาระภาษาต่าง
ประเทศ	โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจประจ�าปีการศึกษา	2561	
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 มิสศุภาวรรณ สีหัดตา	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 กลุ ่มสาระ
วิทยาศาสตร์	 โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจประจ�าปีการศึกษา	
2561	 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชาจังหวัด
ชลบุรี

 ม.จกัรกฤษณ์  แจ่มจนัทร์	ได้รบัรางวลัเหรียญทอง	กลุม่สาระศลิปะ	
โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจประจ�าปีการศึกษา	 2561	 จาก
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 ม.วิชญ์พลเดชา ท�าทอง	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา	 โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจประจ�าปี
การศึกษา	 2561	 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอ
ศรีราชาจังหวัดชลบุรี

-	 ม.นิวัฒน์ พูลสวัสดิ์
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 ช่วงชั้นที่	4
-	 ม.นิรุด แดงสมุทร
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 สนับสนุนการสอน
พ.ศ.	2552
-	 มิสศิริภัสสร สุขมี
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสสุนิธ พิทักษ์กรณ์
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสจินตนา กองทอง
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 มิสลัดดาวรรณ์ ฮวบนรินทร์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 มิสปราณี คงวัฒนะ
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 มิสรุจี เรืองทองดี
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 การศึกษาปฐมวัย
-	 มิสมนทิพย์ เลามีชัยเจริญ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 การศึกษาปฐมวัย
-	 ม.วิทยา หอมจินดา
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
- ม.เสฎพันธ์ โรจนปุณยารักษ์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 มิสกันณิกา อุดมเกตุ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษาฯ
-	 มิสจีรนันท์ นิยมไทย
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษาฯ

-	 มิสกนกวรรณ พรมมานนท์
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษาฯ
-	 มิสปิยาภรณ์ เฉลมิรตันสกุล
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสณัฐณิชา บุญชู 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสอรุณี ปรีดากรณ์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ
-	 ม.ปณิธิ อินทศิริ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ

จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา

พ.ศ. 2545
-	 มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล
	 ได้รับรางวัล	“ครูดีศรีราชา”
-	 ม.สมชาย วรรณพงษ์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ
พ.ศ.	2547
-	 ม.สิทธิชัย สุทธิผล
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	สุขศึกษาฯ
พ.ศ.	2550
-	 มิสอัชรา แสงอ่อน
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ระดับปฐมวัย
-	 มิสวรษมน ยอดเพชร 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	ศิลปะ
-	 ม.วิรวรรธน์ พงษ์สีชมพู 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน
	 กลุ่มสาระฯ	ศิลปะ
-	 มิสดวงพร ทัตตะทองค�า
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	การงาน
พ.ศ.	2551
-	 มิสสุรางรัตน์ แบมขุนทด 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ปฐมวัย
-	 มิสอมราพร ชื่นใจ
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ปฐมวัย
-	 มิสจุไรรัตน์ พณะสรรพ์
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ช่วงชั้นที	่1
-	 มิสวิจิตรา แจ่มกระจ่าง
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ช่วงชั้นที	่1
-	 ม.เอนก สุวาท
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ช่วงชั้นที	่2
-	 มิสจรรยา เลิศเรืองศิลป์
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ช่วงชั้นที	่4

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
พ.ศ. 2547
 ม.ณรงค์ฤทธิ ์ ไชยดวง ครคู�าสอนทรงคุณค่าศนูย์คริสตศาสนธรรม	
สังฆมณฑลจันทบุร	ี

 มิสอัชรา แสงอ่อน	 ชนะเลิศการประกวดสื่อ	 ระดับปฐมวัย											
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	3

 มสิจนัทร์แรม ผ่องภกัดิ ์ครดูเีด่นระดบัเหรยีญทอง	ครผููส้อนดเีด่น	
ระดับปฐมวัย	ส�านักงานพื้นที่การศึกษา	เขต	3

 ม.สิทธิชัย สุทธิผล ครูผู ้สอนดีเด่น	 กลุ ่มสาระฯ	 สุขศึกษาฯ	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ีเขต	3

 มสิจไุรรตัน์ พณะสรรพ์	ชนะเลศิการประกวดสือ่การเรยีนการสอน
ภาษาไทย	ระดบัประถมศกึษา	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุ	ี
เขต	3

 ม.สมชาย วรรณพงษ์ ครูสอนดีเด่น	กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ีเขต	3

 ม.เดชา ขันธจิตต์ ครูสอนดีเด่น	 กลุ ่มสาระฯ	 วิทยาศาสตร์	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ีเขต	3

 มิสอุทัยลักษณ์ อมรเดชาพล	ครูดีเด่น	กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพ
และเทคโนโลย	ีส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ีเขต	3

พ.ศ. 2553
 ม.สมบัติ โรจนารุณ ได้รับรางวัล	 “ผู้บริหารดีเด่นจังหวัดชลบุรี”	
ในโครงการตามรอยเกยีรตยิศครผููม้อีดุมการณ์และจติวญิญาณคร	ู
ครั้งที่	 8	 ประจ�าปี	 2554	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี									
เขต	3

-	 มิสพัชรียา วัชรสรรค์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ
-	 มิสอรทัย ธรรมประเสริฐ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ
-	 ม.ภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	
	 กลุ่มสาระฯ	สุขศึกษา
- ม.สิทธิชัย สุทธิผล 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 สนับสนุนการสอน
พ.ศ. 2553
-	 มิสนงคราญ ศิริศักดิ์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย



-	 มิสณฐัชรนิทร รวนีภิาเมธกีลุ    
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 มิสวรัญญา วนัสบดี
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสนุชนารถ ศรีวิลัย 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสประไพ ลมพาพร 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 ม.ถาวร เจริญเตีย 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษาฯ
-	 มิสทิพากร สุวรรณกิจเจริญ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ
-	 มิสอุทัยลักษณ์ อมรเดชาพล 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ
-	 มิสยุพา บุญเรือง 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสเฉลียว นามทะจันทร์ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 ม.ปณิธิ อินทศิริ 
 ครูผู้สอนดีเด่น	กลุ่มสาระฯ	

	 การงานพิื้นฐานอาชีพฯ
พ.ศ.2554
-	 มิสกิ่งแก้ว พงษ์ศิริ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 มิสเทวี ศรีจรัส 
	 ครูดีเด่นระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสพิศมัย ธนบดีศรีวิกรม
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา
	 ศาสนา	และวัฒนธรรม
-	 มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสดวงใจ แสงเมือง 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 มิสจีราภรณ์ พิมพ์ทอง 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
พ.ศ.2555
-	 มิสเสาวนีย์ โชติพิริยะ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 ระดับปฐมวัย
-	 มิสฐิติชญา บัณฑิตย์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 ระดับปฐมวัย

-	 มิสแสงเดือน พรหมศิริ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุล 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 มิสพรพิมล พัวโสพิศ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 มิสวิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 มสิเบญจวรรณ พรหมคณุากรณ์
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 มิสประนอม มีศรี 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสนนทลี ชื่นอารมณ์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสสุจิตรา ข�าประเสริฐพร 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 ม.รุ่งสุริยา นนทะขันธ์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสนาถยา โยธะคง 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ

-	 ม.สถาพร ทองบรรเทิง 
 ครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญทองแดง	
	 กลุ่มสาระฯ	ศิลปะ
- ม.ภวนัพงษ์ สกลุชยัธนานนัท์
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	สุขศึกษา	และ
	 พลานามัย
-	 มิสณัฐนันท์ รังสิยานุสิต 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพ
	 และเทคโนโลยี
-	 มิสปราณี สัมฤทธิ์ 
 ครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญทองแดง	
	 กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพ
	 และเทคโนโลยี
- มิสสุภัทรา ชัยสุริยา 
 ครูดีเด่นระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา	
	 ศาสนา	และวัฒนธรรม
พ.ศ. 2556
-	 มิสอุษา จันทร์พงษ์ 
 ครูดีเด่นระดับเหรียญทอง	
	 ระดับปฐมวัย
-	 มิสรสรินทร์ หัตถกิจ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	
	 ระดับปฐมวัย
-	 มิสบุษบง อินทโชติ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย

-	 มิสศรุตา นิจนิรันดร์กุล 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 ม.วิฑูรย์ เปียอรุณ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 มิสอัฉราวดี  ทองขาว 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร	์
-	 ม.พีรัชชัย ศรีสาลีกุลรัตน์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
- มิสปารณีย์ ไชยศรีธรรมคุณ  
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 มิสสลินดา ทองค�า  
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสรัชตวรรณ์ ศรีสุวรรณ์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสปราณี โยชิดะ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสกาญจนา สิทธิธรรม 
	 ครูดีเด่นระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา
-	 ม.พิเชษฐ พุ่มแจ้ง 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ
-	 มิสนิตยา อุตระธานี 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ศิลปะ
-	 ม.ภคิน ธนากูลธัญทิพา 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	
	 กลุ่มสาระฯ	ศิลปะ
-	 มิสสุริยา หัตถกิจ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 ครสูนบัสนนุการเรยีนการสอน
พ.ศ. 2557
-	 มิสรัชนีกูล พวงผ่อง 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 ครสูนบัสนนุการเรยีนการสอน
-	 มิสมยุรา ม่วงปิ่น 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 การศึกษาปฐมวัย

-	 มิสรุ่งทิวา ประสงค์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 การศึกษาปฐมวัย
-	 มิสลัดดาวรรณ์ ฮวบนรินทร์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 มิสภณิตาภัทร สิงห์ชัย 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสผกาทิพย โสอุดร 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 ม.ชัยวัชร์ ต่อจรัส 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสกนกกาญจน์ นิ่มนุช 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา
-	 ม.ณรงค์ฤทธิ์ ไชยดวง 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา
-	 มิสพรทิพย์ ภูจอมจิตร 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 ม.ณัฏฐพัฒน์ มรุธพงษ์สาธร
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 มิสวิชญาฎา อ�านาจธนากุล
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ

-	 มิสกุลธิดา ทรัพย์พิพัฒนา 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสวันเพ็ญ กันสุทธิ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	การงานพื้นฐาน
	 อาชีพ
-	 มิสดวงพร ทัตตะทองค�า 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	
	 กลุ่มสาระฯ	ศิลปะ
-	 มิสประณัฏฐ์ยา พยุงวงษ์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	
	 กลุ่มสาระฯ	ศิลปะ
พ.ศ. 2558
-	 มิสสุดา มงคลสิทธิ์ 
	 ผูบ้รหิารดเีด่น	ระดบัเหรยีญทอง
-	 มิสศิริกาญจน์ ศรีประเสริฐ
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 ระดับปฐมวัย
-	 มิสศิริรัตน์ พันธ์ยิ้ม 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 ระดับปฐมวัย
-	 มิสชลธิชา ต่อจรัส 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสสุธาทิพย์ ไท่กลาง 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา
-	 ม.สุทร เสริมศรี 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	

	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา
- มิสพรยมล จันทรานนท์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 ม.เอกณัฐ กาลกรณ์สุรปราณี 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 ม.ธนเดช ทิวไผ่งาม
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 ม.ธีรวุฒิ หงษ์งามเจริญ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสจิตวลี ใช้ฮวดเจริญ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสศริภิทัร์ รุง่เรอืงสนิงาม 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน	
	 กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ
-	 ม.สุวรรณ เลิศสุทธิชวาล 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุ่มสาระฯ	ศิลปะ
พ.ศ.	2559
-	 มิสพรรณปพร เกตุทอง 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย	
- มิสอรนุช ชลาดี 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ	



	 -	 ม.ถาวร	 เจริญเตีย
	 -	 มิสศศิธร	 ไพรเลิศ
	 -	 มิสจงจิตร์		 ลิ้มบ�ารุง
	 -	 ม.วิชิต	 ตงศิริกุล
	 -	 ม.เปรมศักดิ์	 อินทรโชติ
	 -	 ม.วรเดช	 ศรีวิชัยรัตน์
	 -	 ม.สุวรรณ	 เลิศสุทธิชวาล
	 -	 มิสทิพากร	 สุวรรณกิจเจริญ
	 -	 ม.สถาพร	 ทองบรรเทิง
	 -	 มิสณัฐนันท์	 รังสิยานุสิต
	 -	 มิสธารินี		 มะปรางหวาน
	 -	 ม.ภวันพงศ์	 สกุลชัยธนานันท์
	 -	 มิสสุจิตรา	 ข�าประเสริฐพร
	 -	 มิสนุชนารถ	 ศรีวิลัย
พ.ศ.	2554
	 -	 มิสอัชรา	 แสงอ่อน
	 -	 มิสศิรินทรา	 โปรยเจริญ
	 -	 มิสบุษบง	 อินทโชติ	
	 -	 มิสนิภาภรณ์	 เวียงพระปรก
	 -	 มิสพรพิมล	 พัวโสพิศ
	 -	 มิสภณิตาภัทร	 สิงห์ชัย
	 -	 ม.สุเนตร	 เพ็ญจันทร์
	 -	 ม.นพดล	 ชมโฉม
	 -	 ม.ชานน	 นิติรัตนโชติ
	 -	 มิสทัศนา	 ตรีกิจจา
	 -	 ม.ธวัชชัย	 แก้วชื่นชัย
	 -	 ม.ประภาส	 สมบูรณ์
	 -	 ม.ภคภพ	 ประทุมสิทธิกุล
	 -	 ม.ณรงค์ฤทธิ์	 ไชยดวง
	 -	 มิสกนกวรรณ	 พรมมานนท์
	 -	 มิสจิราภรณ์	 พิมพ์ทอง
	 -	 ม.นิวัฒน์	 พูลสวัสดิ์
	 -	 ม.สมิต	 ทองเนียม
	 -	 ม.สุรพล	 มั่นภาวนา

พ.ศ.	2547
	 -	 มิสสุดา	 มงคลสิทธิ์
พ.ศ.	2548
	 -	 ม.ก�าจาย	 จาบทอง
	 -	 มิสจุไรรัตน์	 พณะสรรพ์
	 -		มิสนนทลี	 ชื่นอารมณ์
พ.ศ.	2549
	 -	 มิสจันทร์แรม	 ผ่องภักดิ์
	 -	 มิสเพ็ญพร	 จงแจ่ม
	 -	 มิสเบ็ญจะ	 ไทยตรง
	 -	 ม.ปราศรัย	 กลัดนิล
	 -	 มิสวิไลจิตต์	 วังกุ่ม
	 -	 มิสจงวิไล	 ศรีธารา
	 -		ม.จีรายุ	 วิจิตร
	 -	 ม.วิเชียร	 ไพรเลิศ
	 -	 มิสวิไลวรรณ	 งามสุนทรเลิศ
	 -	 ม.ธนา	 วังกุ่ม
	 -	 ม.มงคล	 ศรีคง
	 -	 มิสพรรณี	 ลภะวงศ์
	 -	 ม.นิรุด	 แดงสมุทร
	 -	 มิสสุพัตรา	 ราชกิจ
	 -	 มิสสุรางรัตน์	 แบมขุนทด
	 -	 มิสสายทิพย์	 สวัสดิกูล
	 -		ม.อารักษ์	 กระทิงทอง
พ.ศ.	2550
	 -	 ม.สมบัติ	 โรจนารุณ
	 -	 มิสวัฒนา	 จาบทอง
	 -	 มิสเจณิศา	 ฤกษ์ศิริ
	 -	 ม.ชัยวัฒน์		 ต่อจรัส
	 -	 มิสทิพย์ประภา	 ศุกลอรรจน์
	 -	 มิสกาญจนา	 สิทธิธรรม
	 -	 มิสหทัยรัตน์	 ส�าเร็จผล
	 -	 ม.เดชา	 ขันธจิตต์
	 -	 มิสนงเยาว์		 คชชา
	 -	 มิสสุภัทรา	 ชัยสุริยา
	 -	 มิสบุปผาชาติ	 คมข�า
	 -	 มิสจีรนันท์	 นิยมไทย
	 -	 มิสอัมพร	 ใจน้อย
	 -	 มิสอุบลรัตน์	 ทิวไผ่งาม
	 -	 มิสผกาทิพย	 โสอุดร
	 -	 ม.อวยพร	 ธนารักษ์
	 -	 มิสกุลธิดา	 ทรัพย์พิพัฒนา
	 -	 ม.กฤษฎา	 ม่วงปิ่น
	 -	 มิสเกษร	 เกตุทอง
	 -	 ม.เอกฤทธิ์	 เอี่ยมเอก
	 -	 ม.วิฑูรย์	 ค�าถวาย
	 -	 ม.สุวัฒนา	 อ่างกระโทก
	 -	 มิสจรรยา	 เลิศเรืองศิลป์
	 -	 ม.เอกสิทธิ์	 สุทธะ
พ.ศ.	2551
	 -	 มิสกุลธิดา	 ทรัพย์พิพัฒนา
	 -	 มิสสุชาดา	 เอนกรัตน์
	 -	 มิสอัญชลี		 พรหมสวัสดิ์

	 -	 มิสพิศมัย	 ธนบดีศรีวิกรม
	 -	 มิสวลัยลักษณ์	 ศรีสุข
	 -	 มิสเรมินิต้า	 จิระประเสริฐศักดิ์
	 -	 มิสผ่องศรี			 วิทยนคร	
	 -	 ม.ประสิทธิ์			 ใบสูงเนิน	
	 -	 ม.เกียรติพงศ์		 อยู่ส�าราญ
	 -	 มิสศรุตา	 นิจนิรันดร์กุล
	 -	 ม.สมมาตร	 ชูสิริ
พ.ศ.	2552
	 -	 มิสอุษา	 จันทร์พงษ์
	 -	 มิสอมราพร	 ชื่นใจ
	 -	 มิสพัชรินทร์	 อยู่ยั่งยืน
	 -	 มิสจินตนา	 กองทอง
	 -	 มิสรัชตวรรณ์	 ศรีสุวรรณ์
	 -	 ม.เอนก	 สุวาท
	 -	 มิสประไพ	 ลมพาพร
	 -	 มิสเอมอร	 แก้วราตรี
	 -	 มิสกมลวรรณ	 เจริญเตีย
	 -	 มิสสุวัฒนา	 มั่นภาวนา
	 -	 ม.วิชัย	 โพนทะยาน
	 -	 ม.ปราโมทย์	 อาจธินาค
	 -	 มิสบุญธิดา	 ทองเจริญพานิช
	 -	 ม.สมชาย	 วรรณพงษ์
	 -	 ม.สุทร	 เสริมศรี
	 -	 มิสสมนึก	 สุทธิถวิล
	 -	 มิสจุไรพร	 ไชยเจริญ
	 -	 ม.ศิริศักดิ์		 ข�าประเสริฐพร
	 -	 มิสคมคาย	 ชิโนดม
พ.ศ.	2553
	 -	 มิสมนทิพย์	 เลามีชัยเจริญ
	 -	 ม.เอกชัย	 อุดมเกตุ
	 -	 มิสนงคราญ	 ศิริศักดิ์
	 -	 มิสอุทัยลักษณ์	 อมรเดชาพล
	 -	 ม.พิศิษฐ์	 โคมกระจ่าง
	 -	 มิสกิ่งแก้ว	 พงษ์ศิริ

ครูดีในดวงใจ-	 มิสณัฐชยา ไพรเลิศ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ	
-	 ม.ตฤณ โกมลธนกิจ
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์	
-	 มิสศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 ม.นันทพงศ์ ศรีประเสริฐ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา	
	 ศาสนา	วัฒนธรรม
-	 มิสวิภาวดี ทรการ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน
	 ระดับปฐมวัย	
-	 มิสโอบอุ้ม บุญเตี่ยม
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ระดับปฐมวัย
-	 มิสพรรณศร สุขทรัพย์ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ระดับปฐมวัย
-	 ม.กันทรากร ใจปินตา 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	งานอาชีพและ
	 เทคโนโลยี	
พ.ศ. 2560
-	 มิสพรรณปพร เกตุทอง 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 มิสอรนุช ชลาดี 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสณัฐชยา ไพรเลิศ
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 ม.ตฤณ โกมลธนกิจ
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์	
-	 มิสศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์	
-	 ม.นันทพงศ์ ศรีประเสริฐ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา	
	 ศาสนา	วัฒนธรรม

-	 มิสพรรณศร สุขทรัพย์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ระดับปฐมวัย
-	 ม.กันทรากร ใจปินตา
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพ
	 และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2561
-	 มิสสุจิตรา ข�าประเสริฐพร 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสสาวสุชาดา สอนศิริ
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสศุภาวรรณ สีหัดตาม
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร	์
-	 มิสมัทรียา อาจธินาค
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร	์
-	 ม.ปรวิทย์ มีศรี 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร	์
-	 มิสพรสุดา ศรีสังข์
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา	
	 ศาสนา	วัฒนธรรม
-	 ม.ราชาณัฐ อนุสนธิ์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา	
	 ศาสนา	วัฒนธรรม

-	 มิสทิพย์สุดา สุขหอม
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ระดับปฐมวัย	
-	 มิสสายประทุม บุญทอง 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ระดับปฐมวัย
-	 มิสเอมวิภา นราเบญจพล
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ระดับปฐมวัย
-	 ม.วิชญ์พลเดชา ท�าทอง 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	สุขศึกษาและ
	 พลศึกษา
-	 ม.จักรกฤษณ์ แจ่มจันทร์ 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	ศิลปศึกษา
พ.ศ. 2562
- มิสศิรินันท์ สมนาแซง
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ระดับปฐมวัย
- มิสธัญจริา ทรัพย์อ�านวยสขุ
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ระดับปฐมวัย
- มิสศิริพร ศรีค�า
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ระดับปฐมวัย
-	 มิสนริศรา กุลลา
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน
	 กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 มิสอิศญาณ์ แดงสมุทร
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์

-	 มิสนิตยา สืบญาติ
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสรัชนี ทองค�า
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 มิสสราภรณ์ ปานพิมพ์
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 ม.ภคภพ ประทุมสิทธิกุล
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา
-	 ม.ภวนัพงศ์ สกลุชยัธนานนัท์
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	สุขศึกษาและ
	 พลศึกษา
-	 มิสรัญชิดา ศิริพงษ์
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน
	 กลุ่มสาระฯ	ศิลปะ
-	 ม.พิเชษฐ  พุ่มแจ้ง
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน
	 กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพ
	 และเทคโนโลยี
-	 มิสเฉลียว นามทะจันทร์
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
- ม.ณัฏธเดชน์ จันมีรชานัตธ์
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ



พ.ศ.2555
	 -	 มิสเสาวนีย์	 โชติพิริยะ
	 -	 มิสพรรณศร	 สุขทรัพย์	
	 -	 มิสอัฉราวดี	 ทองขาว	
	 -	 มิสสุธาทิพย์	 ไท่กลาง
	 -	 มิสเทวี	 ศรีจรัส	
	 -	 มิสแสงเดือน	 พรหมศิริ	
	 -	 มิสนพวรรณ	 รักวงษ์
	 -	 มิสอรทัย	 ธรรมประเสริฐ	
	 -	 ม.พีรัชชัย	 ศรีสาลีกุลรัตน์	
	 -	 ม.อภิชาติ	 จิตประสาท
	 -	 มิสนิราภร	 เพ็งมา
	 -	 มิสณัฐณิชา	 บุญชู	
	 -	 มิสชลทิชา	 ต่อจรัส	
	 -	 มิสณัฐชยา	 ไพรเลิศ	
	 -	 มิสวราภรณ์	 หอมจินดา
	 -	 มิสปารณีย์	 ไชยศรีธรรมคุณ
	 -	 มิสสุนิธ	 พิทักษ์กรณ์
	 -	 ม.ชัญญณัฐ	 นิจนิรันดร์กุล
	 -	 มิสสุภาภรณ์	 พรรัตนกิจกุล
	 -	 ม.ปณิธ	ิ	 อินทศิริ
พ.ศ.	2556
	 -	 ภราดาช�านาญ	 เหล่ารักผล
	 -	 ภราดาวิทยา		 เทพกอม
	 -	 มิสรุ่งทิวา	 ประสงค์
	 -	 มิสสุวรรณา	 ณุวงษ์ศรี

พ.ศ.	2560
	 -	 มิสวัฒนา	 จาบทอง
	 -	 มิสจินตนา	 กองทอง	
	 -	 ม.เปรมศักดิ์	 อินทรโชต	ิ
	 -	 มิสอุษา	 จันทร์พงษ์
	 -	 ม.ก�าจาย	 จาบทอง
	 -	 ม.ชานน	 นิติรัตนโชติ
	 -	 ม.ถาวร	 เจริญเตีย
	 -	 มิสพรพิมล	 พัวโสพิศ
	 -	 มิสภณิตาภัทร	 สิงห์ชัย

	 -	 มิสฐิติชญา	 บัณฑิตย์
	 -	 มิสวิจิตรา	 แจ่มกระจ่าง
	 -	 มิสดวงพร	 ทัตตะทองค�า
	 -	 มิสลัดดาวรรณ์	 ฮวบนรินทร์
	 -	 ม.ปกรณ์	 วรศิลป์
	 -	 มิสปริญญา		 คงด้วง
	 -	 ม.เอกณัฐ	 กาลกรณ์สุรปราณี
	 -	 มิสจิราพร	 แย้มบาล
	 -	 ม.พิเชษฐ์	 พุ่มแจ้ง
	 -	 มิสปราณี	 โยชิดะ
	 -	 ม.วรท	 ศรีรัตนโช
	 -	 มิสนงเยาว์	 คชชา
	 -	 ม.เขมณัฎฐ์			 โรจนปุณยารักษ์
	 -	 มิสสุริยา			 หัตถกิจ
พ.ศ.	2557
	 -	 มิสสุดา	 มงคลสิทธิ์
พ.ศ.	2558
	 -	 มิสสายทิพย์	 สวัสดิกูล
พ.ศ.	2559
 -	 ม.เชิดชัย	 ยังให้ผล
 -	 มิสพรรณศร	 สุขทรัพย	์
 -	 มิสจงวิไล		 แจ่มศรี	
 -	 มิสภณิตาภัทร		 สิงห์ชัย
	 -	 มิสทัศนา		 ตรีกิจจา
 -	 มิสนัยนา	 ไพจิตต์	
 -	 ม.ศิริวัฒน์		 บัวค�าสี	

	 -	 มิสจันทร์แรม	 น้อยจันทร์
	 -	 ม.เดชา	 ขันธจิตต์
	 -	 มิสผกาทิพย	 โสอุดร
	 -	 มิสสุชีรา	 ผลาผล
	 -	 มิสนันทา	 ลีนะเปสนันท์
	 -	 มิสมนทิพย์	 เลามีชัยเจริญ
	 -	 มิสพรรณปพร	 เกตุทอง
	 -	 มิสนงคราญ	 ศิริศักดิ์
	 -	 มิสเทวี	 ศรีจรัส
	 -	 ม.วธัญญู	 เกตุน้อย

พ.ศ.	2560
	 -	 ม.สุภาพ	 ชื่นใจ
	 -	 มิสมยุรา	 ม่วงปิ่น
	 -	 มิสจันทร์แรม	 น้อยจันทร์
	 -	 มิสวรัญญา	 วนัสบดี
	 -	 มิสประนอม	 มีศรี
	 -	 ม.เดชา	 ขันธจิตต์
	 -	 ม.เสกสันติ์	 ตะพิมพ์
พ.ศ.	2561
	 -	 มิสอังคณา		 คงอยู่
	 -	 มิสวิลาวัณย์		 จันทร์อยู่
	 -	 มิสนิตยา		 สืบสาย
	 -	 ม.ปรัชญา		 วิชา
	 -	 ม.สุจินต์		 ศรชัย
	 -	 ม.ชานน		 นิติรัตนโชติ
	 -	 มิสจิรวรรณ		 สายธารทิพย์
พ.ศ.	2562
	 -	 มิสศิริรัตน์	 พันธ์ยิ้ม
	 -	 มิสอิศญาณ์	 แดงสมุทร
	 -	 ม.บวรรัตน์	 ชัยสุริยา
	 -	 ม.จักรกฤษณ์	 แจ่มจันทร์
	 -	 ม.วิฑูรย์	 เปียอรุณ
	 -	 มิสศุภสิริ	 พิทักษ์สายชล
	 -	 มิสอิงอร	 ประยูรญาติ

	 -	 ม.สุภาพ	 ชื่นใจ
	 -	 มิสจีรนันท์	 นิยมไทย
	 -	 ม.ชัยวัชร์	 ต่อจรัส
	 -	 ม.นิวัฒน์	 พูลสวัสดิ์
	 -	 ม.ยุทธนา	 ธรรมประเสริฐ
	 -	 มิสมนัสนันท์	 เนื่องสมศรี
	 -	 ม.อรินทร	 วรศิลป์
	 -	 มิสจันทร์เพ็ญ	 ธรรมเจริญ
	 -	 ม.วิชัย	 โพนทะยาน
	 -	 มิสคนึงนุช	 พุ่มแจ้ง

พ.ศ.2554
	 -	 ม.ก�าจาย	 จาบทอง
	 -	 มิสเจณิศา	 เรืองสุวรรณกุล
	 -	 มิสนงคราญ		 ศิริศักดิ์
	 -	 มิสบุปผาชาติ	 คมข�า
	 -	 มิสปราณี	 คงวัฒนะ
	 -	 มิสวัฒนา	 จาบทอง
	 -	 ม.สมชาย	 วรรณพงษ์
	 -	 มิสสุวัฒนา	 มั่นภาวนา
	 -	 ม.เอกสิทธิ์	 สุทธะ
	 -	 ม.เดชา	 ขันธจิตต์
	 -	 มิสพัฒน์นรี	 พรจุติภัทร์	
	 -	 ม.อรุณี	 สายสังข์	
พ.ศ.2555
	 -	 มิสอุทัยลักษณ์	 อมรเดชาพล
	 -	 มิสกิ่งแก้ว	 พงษ์ศิริ
	 -	 ม.ถาวร	 เจริญเตีย
	 -	 ม.กมลวรรณ	 เจริญเตีย
	 -	 มิสดวงใจ	 แสงเมือง
	 -	 มิสศิริภัสสร	 สุขมี
	 -	 มิสวิจิตรา	 แจ่มกระจ่าง
	 -	 มิสจินตนา	 กองทอง
	 -	 มิสพัชรินทร์	 อยู่ยั่งยืน
	 -	 มิสจันทร์แรม	 น้อยจันทร์
	 -	 มิสดวงพร	 ทัตตะทองค�า
	 -	 มิสณัฐชรินธร	 รวีนิภาเมธีกุล
	 -	 ม.วิชิต		 ตงศิริกุล
	 -	 ม.บวรรัตน์	 ชัยสุริยา
	 -	 มิสเบญจวรรณ	 พรหมคุณาภรณ์
	 -	 มิสจุฑารัตน์	 มิ่งสอน
	 -	 มิสจุไรรัตน์	 พณะสรรพ์
	 -	 มิสสุภัทรา		 ชัยสุริยา
	 -	 ม.ภคภพ		 ประทุมสิทธิกุล
	 -	 ม.ปณิธิ	 อินทศิริ
	 -	 มิสพรรณปพร	 เกตุทอง
	 -	 ม.เขมณัฎฐ์		 โรจนปุณยารักษ์
	 -	 ม.ภคิน	 ธนากูลธัญทิพา
	 -	 มิสนงเยาว์	 คชชา

	 -	 มิสสุริยา		 หัตถกิจ
	 -	 มิสรัชนีกูล		 พวงผ่อง
พ.ศ.	2556
	 -	 มิสกนกวรรณ	 พรมมานนท์
	 -	 มิสกาญจนา	 สิทธิธรรม
	 -	 มิสกุลธิดา	 ทรัพย์พิพัฒนา
	 -	 มิสจงจิตร์	 ลิ้มบ�ารุง
	 -	 มิสจรรยา	 เลิศเรืองศิลป์
	 -	 มิสจิราภรณ์		 พิมพ์ทอง
	 -	 มิสจีรนันท์	 นิยมไทย
	 -	 มิสชลธิชา	 ต่อจรัส
	 -	 ม.ชัญญณัฐ	 นิจนิรันดร์กุล
	 -	 ม.ชัยวัชร์	 ต่อจรัส
	 -	 มิสณัฐชยา	 ไพรเลิศ
	 -	 มิสณัฐณิชา	 บุญชู
	 -	 มิสณัฐนันท	์	 รังสิยานุสิต
	 -	 ม.ตฤณ	 โกมลธนกิจ
	 -	 มิสทิพย์ประภา	 ศุกลอรรจน์
	 -	 มิสทิพากร	 สุวรรณกิจเจริญ
	 -	 มิสธารินี	 มะปรางหวาน
	 -	 มิสนนทลี	 ชื่นอารมณ์
	 -	 มิสนัยนา	 ไพจิตต์
	 -	 มิสนิราภร	 เพ็งมา
	 -	 มิสนุชนารถ	 ศรีวิลัย
	 -	 มิสบุญธิดา	 ทองเจริญพานิช
	 -	 มิสปริญญา	 คงด้วง
	 -	 มิสปารณีย์	 ไชยศรีธรรมคุณ
	 -	 มิสผกาทิพย	 โสอุดร
	 -	 มิสมนทิพย์	 เลามีชัยเจริญ
	 -	 มิสรุ่งทิวา	 ประสงค์
	 -	 มิสวรัญญา	 วนัสบดี
	 -	 มิสวราภรณ์	 หอมจินดา
	 -	 ม.วิฑูรย์	 เปียอรุณ
	 -	 ม.วิทยา	 หอมจินดา
	 -	 มิสวิไลวรรณ	 งามสุนทรเลิศ
	 -	 มิสศรุตา	 นิจนิรันด์กุล
	 -	 มิสศิรินทรา	 โปรยเจริญ
	 -	 ม.ศุภวัฒน์	 จันมี

	 -	 มิสสายทิพย์	 สวัสดิกูล
	 -	 ม.สิทธิชัย	 สุทธิผล
	 -	 มิสสุจิตรา	 ข�าประเสริฐพร
	 -	 มิสสุนิธ	 พิทักษ์กรณ์
	 -	 มิสสุภาภรณ์		 พรรัตนกิจกุล
	 -	 มิสสุรางรัตน์	 แบมขุนทด
	 -	 มิสสุวรรณา	 ณุวงษ์ศรี
	 -	 มิสเสาวนีย์	 โชติพิริยะ
	 -	 มิสหทัยรัตน์	 ส�าเร็จผล
	 -	 มิสอชัณชญา	 สวาสดิ์นา
	 -	 มิสอมราพร	 ชื่นใจ
	 -	 มิสอัชรา		 แสงอ่อน
	 -	 มิสอุษา	 จันทร์พงษ์
พ.ศ.	2557
	 -	 มิสลัดดาวรรณ์	 ฮวบนรินทร์
	 -	 มิสจันทร์เพ็ญ	 นาคะพงค์
	 -	 มิสอัฉราวดี		 ทองขาว
	 -	 มิสนิตยา	 สืบสาย
	 -	 ม.เอกชัย	 อุดมเกตุ
	 -	 มิสสุนิสา	 อวยพรชัยสกุล
	 -	 มิสภณิตาภัทร	 สิงห์ชัย
	 -	 มิสพรรณศร	 สุขทรัพย์
พ.ศ.	2558
	 -	 มิสจงวิไล	 แจ่มศรี	
	 -	 มิสเฉลียว	 นามทะจันทร์
	 -	 มิสฐิติชญา	 บัณฑิตย์
	 -	 มิสเทวี	 ศรีจรัส
	 -	 ม.ธีรวุฒิ	 หงษ์งามเจริญ
	 -	 มิสนิตยา	 อุตระธานี
	 -	 มิสพรทิพย์	 ภูจอมจิตร
	 -	 มิสพรยมล	 จันทรานนท์
	 -	 ม.รัตนวัทน์	 เอี่ยมเอก
	 -	 ม.วรท	 ศรีรัตนโช
	 -	 มิสวลินดา	 นิรันต์เรือง
	 -	 มิสวิชญาฎา	 อ�านาจธนากุล
	 -	 ม.สุทร	 เสริมศรี

หนึ่งแสนครูดี

รางวัลครู “100 ปี ครูดีศรีเอกชน”



พ.ศ.	2536
	 -	 ม.ปรีชา	 วรศิลป์
พ.ศ.	2537
	 -	 มิสพูนสุข	 ประจงกิจ
พ.ศ.	2538
	 -	 มิสสุนีย์	 มีทรัพย์
	 -	 มิสจุไรพร	 ไชยเจริญ
	 -	 มิสศุภวิมล	 เรืองฤทธิ์
พ.ศ.	2539
	 -	 ม.สมศักดิ์		 กิติเกียรติศักดิ์
	 -	 มิสวิไลจิตต์	 วังกุ่ม
	 -	 ม.พิเชษฐ	 ทิวไผ่งาม
พ.ศ.	2540
	 -	 มิสอัชรา	 แสงอ่อน
	 -	 ม.วธัญญู	 เกตุน้อย
	 -	 ม.ธรรมศักดิ์	 ธรรมกีรติ
พ.ศ.	2541
	 -	 มิสสุณิสา	 ดุรงค์พันธุ์
	 -	 ม.สมนึก		 พงษ์ศิริ
	 -	 มิสสุรนารี	 วิสุทธิวรรณ
พ.ศ.	2542 
	 -	 ม.วิเชียร	 ไพรเลิศ
	 -	 ม.สมยศ	 วงษ์โท
	 -	 มิสนงเยาว์	 คชชา
พ.ศ.	2543 
	 -	 ม.ตะวัน	 แวงโสธรณ์
	 -	 ม.มงคล	 ศรีคง
	 -	 ม.เทียบ	 พงษ์ศิริ
พ.ศ.	2544	
	 -	 ม.ปรีชา	 วรศิลป์
	 -	 มิสลักขณา	 ประสิทธิชัย
	 -	 มิสนิภาภรณ์	 เวียงพระปรก
พ.ศ.	2545	
	 -	 มิสสมนึก	 สุทธิถวิล
	 -	 ม.จีรายุ	 วิจิตร
	 -	 ม.ธีระ	 ดาวประดับวงษ์
พ.ศ.	2546	
	 -	 ม.เต็ม	 พรหมบรรดาโชค
	 -	 ม.พิศิษฐ์	 โคมกระจ่าง
	 -	 มิสทิพย์ประภา	 ศุกลอรรจน์
พ.ศ.	2547
	 -	 มิสรัตนา	 ชูสิริ
	 -	 ม.สมบัติ	 โรจนารุณ
	 -	 ม.เมตตา	 สิทธิธรรม
	 -	 มิสพันทิพา	 ชาเหลา
พ.ศ.	2548
	 -	 มิสเพ็ญพร	 จงแจ่ม
	 -	 ม.เกียรติศักดิ์		 เวียงพระปรก
	 -	 มิสอุบลรัตน์	 ทิวไผ่งาม
	 -	 ม.ก�าจาย	 จาบทอง
พ.ศ.	2549
	 -	 มิสจันทร์แรม	 ผ่องภักดิ์
	 -	 มิสเอมอร	 แก้วราตรี
	 -	 มิสสุวัฒนา	 มั่นภาวนา

	 -	 มิสวัฒนา	 จาบทอง
	 -	 ม.บวรรัตน์	 ชัยสุริยา
	 -	 ม.สมมาตร	 ชูสิริ
พ.ศ.	2550
	 -	 มิสสุชาดา	 เอนกรัตน์
	 -	 ม.นพดล	 ชมโฉม
	 -	 มิสกมลวรรณ		 เจริญเตีย
	 -	 ม.ปราโมทย์	 อาจธินาค
	 -	 ม.ศิริศักดิ	์		 ข�าประเสริฐพร
	 -	 มิสพรรณี	 ลภะวงศ์
พ.ศ.	2551
	 -	 มิสผ่องศรี	 วิทยนคร
	 -	 ม.ประสิทธิ์	 ใบสูงเนิน
	 -	 มิสอรทัย			 ปุณยาวรวัฒน์
	 -	 มิสนงคราญ	 ศิริศักดิ	์				
	 -	 มิสคมคาย	 ชิโนดม
	 -	 ม.คมชาญ		 จันทร์ประเสริฐ
พ.ศ.	2552
	 -	 มิสอุษา	 จันทร์พงษ์
	 -	 มิสจุไรรัตน์	 พณะสรรพ์
	 -	 ม.ถาวร	 เจริญเตีย
	 -	 มิสกาญจนา	 สิทธิธรรม
	 -	 มิสณัฐนันท์	 รังสิยานุสิต
	 -	 ม.นิรุด	 แดงสมุทร
พ.ศ.	2553
	 -	 มิสมนทิพย์	 เลามีชัยเจริญ
	 -	 มิสอนุสรา	 สิงห์ชัย
	 -	 มิสเทวี	 ศรีจรัส
	 -	 ม.เปรมศักดิ์	 อินทรโชติ
	 -	 มิสสุดา	 มงคลสิทธิ์
	 -	 มิสศิริรัตน์	 กังศิริกุล
พ.ศ.	2554
	 -	 มิสสุรางรัตน์	 แบมขุนทด
	 -	 มิสจินตนา	 กองทอง	

	 -	 มิสพิศมัย	 ธนบดีศรีวิกรม
	 -	 ม.วิชิต		 ตงศิริกุล
	 -	 มิสสุจิตรา	 ข�าประเสริฐพร
	 -	 ม.ดนัย	 ตรีศาสตร์
พ.ศ.	2555
	 -	 มิสสุวรรณา		 ณุวงษ์ศรี
	 -	 ม.เอนก		 สุวาท
	 -	 ม.รุ่งสุริยา		 นนทะขันธ์
	 -	 ม.วรเดช		 ศรีวิชัยรัตน์
	 -	 ม.เดชา		 ขันธ์จิตต์
	 -	 ม.ธนกร		 กรับฉิ่ง
พ.ศ.	2556
	 -	 มิสรุ่งทิวา	 ประสงค์
	 -	 มิสบุษบง	 อินทโชติ
	 -	 มิสรัชตวรรณ์	 ศรีสุวรรณ์
	 -	 ม.สมชาย	 วรรณพงษ์
	 -	 มิสธารินี	 มะปรางหวาน
	 -	 ม.อนุชา	 มงคลสิทธิ์
พ.ศ.	2557
	 -	 มิสวิลาวัณย์	 เอี่ยมวิจารณ์
	 -	 มิสอุทัยลักษณ์	 อมรเดชาพล
	 -	 มิสลัดดาวรรณ	์	 ฮวบนรินทร์
	 -	 มิสผกาทิพย	 โสอุดร
	 -	 มิสนุชนารถ	 ศรีวิลัย
	 -	 ม.ชัชชัย	 เวียงพระปรก
พ.ศ.	2558
	 -	 ม.เอกชัย	 อุดมเกตุ
	 -	 มิสสุธาทิพย์	 ไท่กลาง
	 -	 มิสกิ่งแก้ว	 พงษ์ศิริ
	 -	 มิสทัศนา	 ตรีกิจจา
	 -	 มิสนนทลี	 ชื่นอารมณ์
	 -	 มิสรัชนีกูล	 พวงผ่อง

ครูดีเด่น 3 ดาวบูรพา

พ.ศ. 2543
  ม.สมยศ โสอุดร
พ.ศ. 2544
  มิสสุชาดา เอนกรัตน์ ระดับอนุบาล
  มิสอัชรา แสงอ่อน	ระดับอนุบาล
  มิสดาลินี ขารวงศ์ ระดับอนุบาล
  มิสจุไรรัตน์ พณะสรรพ์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  มิสนงคราญ ศิริศักดิ์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  มิสศิริพัฒน์ แก่นจันทร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  มิสเกสร เกตุทอง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช	ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  ม.ชัชวาล วงศ์วีระขันธ	์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  ม.วิชิต ตงศิริกุล	ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  มิสบุปผาชาติ คมข�า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  มิสนงเยาว์ คชชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ม.เดชา ขันธจิตต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  มิสสมนึก สุทธิถวิล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ม.สมศักดิ์ กิติเกียรติศักดิ์ ครูสนับสนุนการเรียนการสอน
  ม.ปรีชา วรศิลป์ ครูสนับสนุนการเรียนการสอน
  มิสสุรนารี วิสุทธิวรรณ	ครูสนับสนุนการเรียนการสอน
พ.ศ. 2545
  มิสนงเยาว์ คชชา ประเภทครูสอนดีเด่น
พ.ศ. 2546
  ม.เดชา ขันธจิตต์ ประเภทครูสอนดีเด่น
  มิสบุปผาชาติ คมข�า	ประเภทครูสอนดีเด่น

ครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2547
  มิสอุษา จันทร์พงษ์ ประเภทครูสอนดีเด่น
  ม.สมชาย วรรณพงษ์ ประเภทครูสอนดีเด่น
  ม.สมบัติ โรจนารุณ	ประเภทผู้ร่วมบริหารดีเด่น
พ.ศ. 2548
  มิสสุดา มงคลสิทธิ์ ประเภทครูสอนดีเด่น
พ.ศ. 2549
  มิสนงเยาว์  คชชา	ประเภทครูสอนดีเด่น
พ.ศ. 2550
  ม.ก�าจาย จาบทอง	ประเภทผู้ร่วมบริหารดีเด่น
  ม.เดชา ขันธจิตต์ ประเภทครูสอนดีเด่น
พ.ศ. 2551
  มิสอัชรา แสงอ่อน	ประเภทครูสอนดีเด่น



ประเภทสิ่งประดิษฐ์
-	 มิสอัชรา		แสงอ่อน
-	 มิสอุษา		จันทร์พงษ์
-	 มิสอนุสรา		สิงห์ชัย
-	 มิสจุไรรัตน	์	พณะสรรพ์
-	 มิสนงเยาว	์	คชชา
-	 ม.เดชา		ขันธจิตต์
ประเภทมัลติมีเดีย
-	 มิสทิพากร		สุวรรณกิจเจริญ
-	 มิสอรุณ	ี	ปรีดากรณ์
-	 มิสฐิติรัตน	์	รัตนธรรม
-	 มิสชลินทรา		มิตรวงศ์
-	 ม.พิเชษฐ		พุ่มแจ้ง

รางวัลการประกวดสื่อ 
“สานสัมพันธ์ไตรภาคี” ครั้งที่ 1

(โรงเรียนในฝัน	3	โรงเรียน	:	
ACS,	SL,	ACR	พ.ศ.2549)

-		 ม.สิทธิชัย	 สุทธิผล
-	 ม.สมชาย		 วรรณพงษ์
-	 ม.เดชา		 ขันธจิตต์
-	 มิสอัชรา		 แสงอ่อน
-	 มิสนงเยาว์	 คชชา
-	 มิสสายทิพย์	 สวัสดิกูล
-	 มิสธารินี	 มะปรางหวาน
-	 มิสโสภา	 ฤกษ์ศิริ

ครูแกนน�าของสามัญศึกษา
จังหวัดชลบุรี กรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2544

-	 มิสนงเยาว์	 คชชา
-	 ม.สมชาย		 วรรณพงษ์
-	 มิสสายทิพย์	 สวัสดิกูล
-	 ม.เดชา		 ขันธจิตต์
-	 ม.เกียรติศักดิ์	 เวียงพระปรก

ครูเครือข่ายครูต้นแบบ
ของส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2544

มิสบุปผาชาต	ิ	คมข�า

ครูเครือข่ายครูแห่งชาติ 
(สาขาวิชาภาษาไทย)

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2548
 นายวิศวะ	 วงโยธา	 นักกีฬาเซปักตะกร้อตัวแทนทีมชาติไทย	 ได้รับ

ต�าแหน่งชนะเลิศแชมป์โลก	 SEPAK	 TAKRAW	WORLD	 2005	 ณ	
ประเทศเวียดนาม

 นายอภิรักษ์	 พรมณี,	 นายวีระวุฒิ	 คงศรีทอง,	 นายคณิต	 ทัพพลี,											
นายโชคทวี	 อาจประจักษ์,	 นายสมศักด์ิ	 สรสิทธิ์	 ได้รับคัดเลือกเป็น
นักกีฬาเซปักตะกร้อ	 นักเรียนระหว่างประเทศอาเซียน	 ครั้งที่	 19	ณ			
กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม

 นายรวิน	 นนทเกษ,	 นายเกรียงไกร	 ชาสังค์,	 นายภานุวัฒน์	 จินตะ,							
นายนวพล	ตันตระเสนีย์	 ได้รับคัดเลือกเป็นทีมนักเรียนไทย	รุ่นอายุไม่
เกิน	18	ป	ี (จาก	รายการ	The	Winner	ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง	3)			

ระดับนานาชาติ
พ.ศ. 2544
	 นักฟุตบอลทีมโรงเรียนรุ่นอายุ	15	ป	ีได้เป็นตัวแทนทวีปเอเชีย	เข้าร่วม

แข่งขนั	NIKE	PREMIER	CUP	ณ	เมอืงแฮร์ธ่า	เบอร์ลนิ	ประเทศเยอรมนั	
ได้อันดับ	13	ของโลก

 นายกฤษฎา	 สิริวิชัยกุล	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 การแข่งขันวาดภาพ
ศิลปะเด็กนานาชาติ	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

 นักฟุตบอลทีมโรงเรียนรุ่นอาย	ุ15	ป	ีได้เป็นตัวแทนทวีปเอเชีย	เข้าร่วม
แข่งขัน	NIKE	PREMIER	CUP	ชิงแชมป์โลก	ณ	ประเทศโปรตุเกส

 นายเอกพนัธ์	อนิทเสน	ได้รบัเลอืกเป็นนกัเตะทีมเยาวชนไทย	อาย	ุ20	ปี	
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล	 “เยาวชนชิงแชมป์อาเซียน	 อายุ	 20	 ปี							
ครั้งที	่1”	ณ	ประเทศมาเลเซีย	และได้รับโล่	“นักเตะยอดเยี่ยม”	จาก
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน

 นายไปรเวท	 วันนา,	 นายณัฐพงษ์	 สมณะ	 ได้รับเลือกเป็นนักเตะทีม
เยาวชนไทย	อายุ	20	ปี	เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล	“เยาวชนชิงแชมป์
อาเซียน	อายุ	20	ป	ีครั้งที	่1”	ณ	ประเทศมาเลเซีย

 นายเอกพนัธ์	อนิทเสน	ได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนเยาวชนไทย	ฝึกฟตุบอล
ที่สโมสรยูไนเต็ด	 ประเทศอังกฤษ	 เป็นเวลา	 1	 ปี	 จากโครงการ	 LG	
Flatron	Search	for	Soccer	Star	2002

พ.ศ. 2547
 นายศุภวัฒน	์ กงประโคน	 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวทูตไทย	 ไปร่วม

ถือธงการแข่งขันฟุตบอลยูโร	2004	ณ	ประเทศโปรตุเกส

พ.ศ. 2552  มิสสุรางรัตน์ แบมขุนทด	ระดับปฐมวัย
    ม.ประสิทธ์ ใบสูงเนิน ระดับประถมศึกษา
พ.ศ. 2554  มิสอมราพร ชื่นใจ	ระดับปฐมวัย
    ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2555  มิสอมราพร ชื่นใจ ระดับปฐมวัย	(รางวัลชมเชย)
พ.ศ. 2556  ม.เดชา ขันธ์จิตต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    ม.เอนก สุวาท	รางวัลชมเชย	ระดับประถมศึกษา
พ.ศ. 2557  มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล รางวัลครูดีเด่น	ประเภทครูนิเทศ	
    มิสรุ่งทิวา ประสงค์ รางวัลชมเชย	ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
พ.ศ. 2558  มิสรุ่งทิวา ประสงค์	รางวัลชมเชย	ระดับปฐมวัย
    มิสภณติาภทัร สงิห์ชยั รางวลัชมเชย	ระดบัประถมศกึษาตอนต้น
    มิสสุดา มงคลสิทธิ์ รางวัลชมเชย	ผู้บริหารดีเด่น
พ.ศ. 2562
  มิสเอมวิกา นราเบญจพล	ได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา	เหรียญเงิน
	 	 ระดับปฐมวัย	เรื่อง	นิทาน	นักบุญหลุยส	์มารี	กรีญอง	เดอมงฟอร์ต	
  มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์ ได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา	เหรียญเงิน	
	 	 กลุ่มสาระศิลปะ	เรื่อง	SMART	Draw
  มิสพรสุดา ศรีสังข์ ได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา	เหรียญทองแดง	
	 	 กลุ่มสาระสังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	เรื่อง	การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจ
	 	 พอเพียงระดับโรงเรียน		
  ม.สรวิศ แก้วงาม ได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา	เหรียญทองแดง	
	 	 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรื่อง	การสอนแบบวิทยาศาตร์ภาษาบูรณาการ
	 	 ในวิชาพันธุศาสตร์
  มสิจรีุ ทวธีนวานิชย์ ได้รับรางวลัส่ือและนวตักรรมทางการศกึษา	เหรียญทองแดง	
	 	 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรื่อง	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
	 	 สะเต็มศึกษาร่วมกับกระบวนการเรียนรู้บันได	5	ขั้น



เป็นตวัแทนประเทศไทย	เข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอล	ณ	ประเทศบงัคลาเทศ
พ.ศ. 2558
 เด็กชายธนานันต์	 ปรีดิศรีพิพัฒน์	 ม.2/8	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 การ

แข่งขันคณิตศาสตร์	นานาชาติ	(IMSO)	
 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน	จ�านวน	5	คน	ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน

นักกีฬาไทย	ไปแข่งขันรายการฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย	2016	ณ	
ประเทศสาธารณรัฐเกาหล	ี(เกาหลีใต้)

	 นักกีฬาว่ายน�า้ทีมโรงเรียน	จ�านวน	2	คน	ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
นักกีฬาไทย	ไปแข่งขันรายการว่ายน�้าเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย	2016	ณ	
ประเทศสาธารณรัฐเกาหล	ี	(เกาหลีใต้)

พ.ศ. 2559
	 นายกิตติพงษ	์ใจบุญ	และ	นายดุสิต	ชินจ�าปา	มัธยมศึกษาปีที	่6/9	เป็น

ตัวแทนนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย	รุ่นอายุ	18	ปี	ได้รับรางวัล	2	
เหรียญทอง	 การแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซี่ยนสกูลเกมส์	 2016	 ณ	
จ.เชียงใหม่	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 วันที่	 21-29	 กรกฎาคม	
2559

	 นายตฤนภัทร	โภคประเสริฐ	มัธยมศึกษาปีที	่4/2	นักกีฬาว่ายน�้า	ได้รับ
รางวัล	 เหรียญทอง	 ผลัด	 4x100	 เมตร	 การแข่งขันว่ายน�้า	 Sea	 Age	
Group	2016	กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา	วนัที่	ี9-10	ธนัวาคม	2559

	 นายศตวรรษ	พิธกิจ	นักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุ	16	ปี	ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนทีมชาติไทย	เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล	ชิงแชมป์เอเชีย	รุ่นอายุ
ไม่เกิน	 16	 ปี	 (AFC	U-16	 Championship)	 รัฐกัว	 ประเทศอินเดีย						
วันที่	15	กันยายน	–	2	ตุลาคม	พ.ศ.	2559

	 นายศตวรรษ	พิธกิจ	และนายรัชกาล	ขวาไทย	นักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุ	
16	ปี	ได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนทมีชาตไิทย	เข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอล
ชิงแชมป์อาเซียน	AFF	Youth	U16	Championship	ประเทศกัมพูชา	
วันที่	10-23	กรกฎาคม	2559

	 นายจักรกฤษณ	์เสนแก้ว	นายอิศรา	อุประ	นายจ�ารัส	ปุมชัยสงค	์นาย
อิทธิพล	 เอกปัชชา	 นายจิตติ	 คุ้มกดขม้ิน	 และนายภคพล	 แสนวงษ	์
นักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย	
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์เอเชีย	ครั้งที่	 44	ณ	 เมือง
กวางจู	ประเทศเกาหลีใต	้วันที่	22	-	29	พฤษภาคม	2559

	 เด็กชายกิรัชภาส	ถาวร	ประถมศึกษาปีที่	4B	ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ในการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลเอเชีย	 ณ	 กรุง									
จาการ์ต้า	ประเทศอินโดนีเซีย

 เด็กชายธนัชชา	 เฮงตระกูล	 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมหมากล้อมแห่ง
ประเทศไทยให้เป็นตวัแทนไปแข่งขนัหมากล้อม	ณ	ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน

 นายปรเมศ	ชะเอม	 ได้รับทุนเพื่อศึกษาภาษาฝรั่งเศส	และแลกเปลี่ยน
วฒันธรรม	ณ	ประเทศฝรัง่เศสเป็นเวลา	1	เดอืน	จดัโดยส�านกัวฒันธรรม	
ณ	ประเทศฝรั่งเศส	

 เด็กชายญจพล	 อังศุธรางกูร	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน	 “The	
Road	to	Asia	Cup”	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	มือใหม่รวม	SD	GUNDAM	
และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่	ฮ่องกง

 นายตฤณชาติ	 เรืองวิมลเวทย์,	 นายชิงธง	 วงศ์สุนพรัตน์,	 นายกฤษฎา	
อาทิตย์เรืองโรจน์	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ถวายรายงานผลงาน
โครงการวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 “การศึกษาการผลิตวัสดุแทนไม้จากวัสดุ
เหลอืใช้และวัสดธุรรมชาต”ิ	ต่อสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีในงาน	The	1st	Thailand	
International	Science	Fair	ณ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พ.ศ. 2551
 นายประสงค์	 ศุภชาติวงค์,	 นายนิติศักดิ์	 สสิตานนท์,	 นายชัยวัฒน	์							

นามวฒัน์,	นางสาวพชัรยีา	บรรจสุขุ,	นางสาวปัณรส	วบิลูย์ศกัดิส์กลุ	เข้า
ร่วมการแข่งขันการผลิตสารคดี	 	 เชิงข่าว	 “ควายไทย...	 	 	 ในนาข้าว”				
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ	 ระดับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 ณ	
ประเทศมาเลเซีย	และได้รับเลือกให้เป็นสารคดีเด่น	1	ใน	6	จากสารคดี
ทั่วโลก	 จัดโดยบริษัทพานาโซนิค	 ซิว	 เซลล์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด,	
Panasonic	 Asia	 Pacific	 PTE.	 Ltd.	 ในรายการ	 Panasonic	 KWN	
Global	Contest	2009	ณ	ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2557
 นักกีฬาฟุตบอล	รุ่น	18	ปีจ�านวน	3	คน	ได้แก่	นายกิตติไกร	จันทรักษา	

นายสิวพงศ	์พานแก้ว	นายวสิน	เทียมเทือง	ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทย	เข้าร่วมการแข่งขนัรายการฟตุบอลนกัเรยีน	ชงิแชมป์เอเชยี	
ณ	ประเทศอนิโดนเีซีย	และผูฝึ้กสอนรกัษาประต	ูมาสเตอร์ยทุธนา	ธรรม
ประเสรฐิ	ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นผูฝึ้กสอนผูร้กัษาประต	ู	ในรายการนีด้้วย

 นักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุ	22	ปี	นายกิตติไกร	จันทรรักษา	ได้รับคัดเลือก

เดก็ชายคณุาสนิ	เจรญิวานชิ	ประถมศกึษาปีที	่5B	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ	
ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง	การแข่ง	SEAMO	Test	(Southeast	Asian	
Mathematical	Olympiad)	จดัโดย	Southeast	Asian	Mathematical	
Olympiad	ณ	โรงเรยีนอสัสัมชญัศรรีาชา	เมือ่วนัที	่18	พฤศจกิายน	2560

พ.ศ. 2561
	 	 เด็กชายศิลา	 กาญจนศศิวิมล	 ประถมศึกษาปีที่	 6/2	 และ	 เด็กชาย						

ดนุนัย	 ไชยมิ่ง	 ประถมศึกษาปีที่	 6/4	 ได้รับรางวัลชนเลิศการแข่งขัน	
Make	X	 Starter	 Blue	Planet-Primary	 School	Group	 รายการ	
Make	X	World	Champion	Ship	2018

	 นายธีรภัทร	สอนใจ	มัธยมศึกษาปีที่	6/10	และนายชีวานนท์	ศรีจ�าปา	
มัธยมศึกษาปีที่	6/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ฟุตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุ	
18	ป	ีชิงแชมป์เอเชีย	ครั้งที	่46	ประเทศอินเดีย

 เด็กหญิงศรีสุภา	 เกศวพิทักษ์	 ป.4/A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 Skate	
Indonesia	ประเภท	Figure

 เด็กชายกิรัชภาส	 ถาวร	 ป.6B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
คณิตศาสตร์โอลิมปิคนานาชาติ	 WIMO	 2018	 Mathematical	
Olympiad	ณ	กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย

 เด็กชายปีติคุณ	 อภิชนกิจ	 ป.3A	 ได้รางวัลเหรียญทอง	 Thailand	
International	Mathematics	olypics	(TIMO)	2018-2019	รอบ	Heat	
Round	นานาชาติ

 เด็กชายปีติพัฒน์	 อภิชนกิจ	 ป.5A	 ได้รางวัลเหรียญทอง	 Australia	
Mathematics	Competition	2018	ระดับชั้น	ป.3-ป.4	นานาชาติ

 เด็กชายภมูสิทิธิ	์ เมฆฉาย	ม.2/3	และนายณฏัฐชยั	เมฆฉาย	ม.4/5	เป็น
ตัวแทนทีมชาติไทยเข ้าร ่วมแข่งขันปีนหน้าผา	 ณ	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน

	 เด็กหญิงสุวิชญา	 เอกรังสี	 ป.5/1	 เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการ
แข่งขันปีหน้าผา	Asian	K	Championship	2018

 เดก็ชายณฐัรชั	โฆสะกติตกิลุ	ป.4B	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ	การแข่งขนั	
UDO	Asia	Pacific	Street	Championship	รุ่น	Under	14	นานาชาติ

พ.ศ. 2562
 เด็กชายพชรวัฒน์	ทับพุ่ม	ประถมศึกษาปีที่	5A	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	

การแข่งขัน	ASMO	Science	Level	2	และเป็นตัวแทนประเทศไทยไป
แข่งขัน	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย

 เด็กชายกานต์ชัช	สุรฤทธิ์โยชิน	ป.4/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน
เทนนสิเยาวชน	KETF	U-12	SERIES	1	2019	YANGGU	INTERNATIONAL	
ประเภทชายเดีย่ว	รุน่อายไุม่เกิน	10	ปี	เมอืง	YANGGU	ประเทศเกาหลใีต้

 เดก็หญงิณชิารีย์	บวัเพช็ร	ม.1/4	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนัเทนนสิ	
HCMC	JUNIOR	OPEN	SERIES	HUNG	THING	2019	ประเภทหญิง
เดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	(ตัวแทนทีมชาติไทย)	เมืองโฮจิมินห	์ประเทศ
เวียดนาม

 นายสุขสันต์	 บุญตา,	 นายชานน	 แม้นเดช	 และนายเนติธร	 แก้วเจริญ				
ม.6/9	 นักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย				
เข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอลนกัเรยีนชงิแชมป์เอเชยี	ครัง้ที	่47	ณ	ประเทศ
อินโดนีเซีย

 นายชนภชั	บวัพนัธ์	ม.3/2	ได้รบัคดัเลอืก	จากการกฬีาแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	ไปแข่ง	ณ	สโมสรฟุตบอล	โบรุสเซีย	ดอร์ทมุนต์	
ประเทศเยอรมนี

เงิน	 การแข่งขัน	WMI-World	Mathematics	 Invitational	 จัดโดย			
ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ประเทศไทย	 สู ่เวทีแข่งขันคณิตศาสตร์
นานาชาต	ิThai	Talent	Training	ณ	ประเทศมาเลเซยี	วนัที	่30	มนีาคม	
-1	เมษายน	2559

พ.ศ. 2560
	 เด็กชายกิรัชภาส	ถาวร	ประถมศึกษาปีที่	5B	ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

แข่งขันด้านวิชาการในรายการ	 International	 Singapore	Maths	
Competition	2017	ณ	สนามสอบกรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	
2560

	 เดก็หญงิศศณิฎัฐ์	อนิต๊ะสงค์	ประถมศกึษาปีที	่1A	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ
การแข่งขันคณิตคิดเร็วและคณิตศาสตร์นานาชาติ	ประเภทการแข่งขัน
คณิตคิดเร็ว	ณ	กรุงไทเป	ประเทศไต้หวัน	เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2560

	 เดก็ชายฐาปนพงษ์	ชืน่สมถ้อย	มธัยมศกึษาปีที1่A	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ	
2017	การแข่งขันเปียโนในรายการ	Singapore	Asian	Youth	Piano	
Competition	Finals	ณ	ประเทศสงิคโปร์		เมือ่วนัที	่19	กนัยายน	2560

	 เด็กชายกิรัชภาส	ถาวร	ประถมศึกษาปีที่	5B	ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขัน	American	Mathematics	Olympiad	2017	ณ	สนามสอบ
กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2560

	 เด็กชายปีติคุณ	 อภิชนกิจ	 เด็กชายสุวิจักษ์	 อานนท์กิจพานิช	 ประถม
ศึกษาปีที่	 2A	 เด็กชายปีติพัฒน์	 อภิชนกิจ	ประถมศึกษาปีที่	 4A	 และ	
เด็กชายกิรัชภาส	 ถาวร	 ประถมศึกษาปีที่	 5B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ										
ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การแข่ง	 SEAMO	Test	 (Southeast	 Asian	
Mathematical	Olympiad)	จดัโดย	Southeast	Asian	Mathematical	
Olympiad	ณ	โรงเรียนอสัสัมชญัศรรีาชา	เมือ่วนัที	่18	พฤศจกิายน	2560

	 เด็กหญิงศศิณัฎฐ์	 อินต๊ะสงค์	 ประถมศึกษาปีที่	 1A	 เด็กหญิงกรีติกา					
ซิงค	์ชาวสวน	เด็กชายณัฐชนน	มรรคไพบูลย์		เด็กชายกฤศ	พอล	เมน
โดซา	เดก็ชายพชรวฒัน์	ทบัพุม่	ประถมศกึษาปีที	่3A	และ	เดก็ชายศภุณฐั	
ปัญจมาสกลุ	ประถมศกึษาปีที	่6A	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ	ได้รบัรางวลั
เหรยีญเงนิ	การแข่ง	SEAMO	Test	(Southeast	Asian	Mathematical	
Olympiad)	จัดโดย	Southeast	Asian	Mathematical	Olympiad	
ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2560

	 เด็กชายจิรัฏฐ์	 สุพัฒน์ผล	 ประถมศึกษาปีที่	 1B	 เด็กหญิงบุญญวีร์										
เลิศสุวรรณกุล	 ประถมศึกษาปีที่	 3A	 เด็กชายชาญวิทย์	 ด่างทา	 และ				



ระดับประเทศ
พ.ศ. 2545
	 นายกฤษฎา	 อาทิตย์เรืองโรจน์	 เข้ารับพระราชทานรางวัลนักเรียน

พระราชทาน	ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดใหญ	่ประจ�าปี
การศึกษา	2545

พ.ศ. 2546
	 เดก็ชายพงศกร	มทีรพัย์วฒันา	เข้ารบัประทานรางวลัจากสมเดจ็พระเจ้า			

พีน่างเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา	กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์	ในการ
ประกวดเรียงความ

	 เด็กชายสร้างสรรค์	 รัตน์สงวนวงศ์,	 เด็กชายนรนิติ	 นรเศรษฐ์สกุล,								
เด็กชายมงคลพันธุ	์ ผลชีวิน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งหมากล้อม
เยาวชน	 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 7	 ประเภท	 Friendship		
จดัโดย	สมาคมกฬีาหมากล้อมแห่งประเทศไทย	ณ	วทิยาลยัพณิชยการธนบรุี

	 นายวรนพ	สุขภารังสี,	นายสันต	ิสันติศรีสวัสดิ์,	นายตติยะ	ธรรมเจริญ	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ถ้วยนายกรัฐมนตรี	 ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์	 ณ	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง	 และเข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 	 ในงานเปิด				
ตึกโดนาเซียง	 อีกทั้งได้เผยแพร่ผลงานในรายการ	 “ที่นี่ประเทศไทย”	
ทางสถานีโทรทัศน์ส	ีช่อง	5	ในช่วงภูมิใจไทยท�า

	 นางสาวกัญชลิกา	ชาเหลา,	นางสาวเจตนดา	สีทองสุรภณา,		นายวรนพ	
สุขภารังสี	 ได้รับคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ส่ิง
แวดล้อม	 เรื่อง	 “อะเมซซิ่งเยื่อสน”	 เผยแพร่ออกรายการดีดี	้ เพื่อนรัก
จากต่างดาว	ทางสถานโีทรทศัน์สช่ีอง	9	อสมท.	และเข้าเฝ้าถวายรายงาน
ต่อสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยาม
บรมราชกุมารี	ในงานเปิดตึกโดนาเซียง

	 นายศราวุฒิ	 อินทรโฆษิต	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ในการประกวดกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2547
	 นายธนวชิ	วณชิชากร	ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	ระดบัประเทศ	ในการแข่งขนั	

Debsirin	A-Math	Championship	2004	ณ	โรงเรียนเทพศิรินทร์
	 เดก็ชายธนชัชา	เฮงตระกลู	ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการแข่งขนัหมากล้อม	

Standard	Rating	&	Friendship	Games	ครั้งที่	 3/2547	ประเภท	
Standard	 B	 จัดโดย	 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 นายกรวทิย์	ออกผล,	นายวทิติ	ธาดากติตสิาร,	นายคทาวชัร	เสถยีรปกริณกรณ์	
ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนั	Computer	Programming	Challenge	
in	Education	Simulation	ระดับประเทศ	ณ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

	 นายกฤตทอง	ดวงมณ	ีได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ระดบัประเทศในการแข่งขนั
ตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส	จัดโดยสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

	 นายชิงธง	 วงศ์สุนพรัตน์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด	 เรียงความ	
หัวข้อเรื่อง	“ฉันรักคนดี	ฉันเกลียด	คนโกง”	จัดโดยหนังสือพิมพ์มติชน

	 นายศิวรรษ	ดาวมณี	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบค�าถามภาษา
องักฤษและความรูท้ัว่ไป	ในงานมหกรรมเกมกฬีาเพือ่การศกึษาแบรนด์	
Crossword	 Game	 ชิงแชมป์ประเทศไทย	 และนานาชาติ	 ครั้งที่	 19	
ประเภทเศรษฐี	ไอคิวสูง/Word	up	มัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2548
	 นายภาสกร	 พรรณจิตต์	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 ในการแข่งขัน

คอมพวิเตอร์โอลมิปิก	ระดับชาต	ิครัง้ที	่1	ณ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
	 นายกฤษฎา	อาทิตย์เรืองโรจน์	เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	สาขาการศึกษา

และวิชาการ	ประจ�าปีพุทธศักราช	2548
	 นายตฤณชาติ	 เรืองวิมลเวทย์,	 นายชิงธง	 วงศ์สุนพรัตน์,	 นายกฤษฎา	

อาทิตย์เรืองโรจน์	 ได้รางวัลชนะเลิศ	 ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ							
พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราช
กุมารี	 ในการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 “การศึกษาการผลิต
วสัดแุทนไม้จากวสัดเุหลอืใช้	และวสัดุธรรมชาต	ิสาขาวทิยาศาสตร์ประยกุต์

	 นายอภลิาศ	ไกรสทิธพิงศ์,	นายสราวฒุ	ิรุง่เรอืง,	นายพชรนน	คณุลาภไพศาล	
สิ่งประดิษฐ์จิ๊กซอว์อนุรักษ์พลังงาน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 โครงการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์	ระดับมัธยมศึกษา	เรื่อง	“ห้องเรียนสีเขียวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน”	จัดโดย	บริษัท	กฟผ.	จ�ากัด	(มหาชน)	และน�าเสนอ
ผลงาน	ณ	อิมแพค	อารีน่า	เมืองทองธานี

	 ด.ช.ธนัชชา	เฮงตระกูล	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ในการแข่งขันหมากล้อม	
Thailand	Open	Go	Tournament	ครั้งที่	9	ประเภท	High	Kyu	จัด
โดย	 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย	ณ	 การ์เด้นซีวิว	 รีสอร์ท	
พัทยา	ชลบุรี

	 นายอนรุกัษ์	จติต์รตันธรรม,	นายสภุวชั	สบีวังาม,	เดก็ชายสรุบถ	เจนจิรวฒันา	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันหมากล้อม	 Standard	 Rating	 &	
Friendship	 Games	 ครั้งที่	 1/2548	 ประเภท	 Friendship	 จัดโดย
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย	ณ	โรงเรียนเทพศิรินทร์

	 เด็กชายอินทัช	อมรชีวิน,	ด.ช.วัชร	 เลิศวิทยาทาน,	 เด็กชายรัชชานนท	์
มนูญธรรม	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันหมากล้อม	 Standard	
Rating	&	Friendship	Games	ครั้งที่	3/2548	ประเภท	Friendship	
A	 จัดโดยสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชยการ

	 นายศิวรรษ	ดาวมณี	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบค�าถามภาษา
องักฤษและความรูท้ัว่ไป	ในงานมหกรรมเกมกฬีาเพือ่การศกึษาแบรนด์	
ชิงแชมป์ประเทศไทย	และนานาชาติ	ครั้งที่	20	ประเภทเศรษฐี	ไอคิว
สูง/Word	up	มัธยมศึกษาตอนต้น

	 นายภาสกร	พรรณจิตต์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราช
กุมารี	ในการแข่งขัน	Crossword	Game	เยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที	่17	
ประเภทเศรษฐี	ไอคิวสูง/Word	up	มัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2549
	 นายภาสกร	พรรณจิตต์	และนายไกรพิชญ์	สุชาติกุลวิทย์	ได้รับการคัด

เลือกเข้ารอบสองในการแข่งขันคอมพิวเตอร์	โอลิมปิก	(สอวน.)
	 นายชาคริต	 วิสุทธิวรรณ	 และนายวรท	 พิริยะสงวนพงศ์	 ได้รับการ									

คัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	3	เข้าร่วม	โครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา

	 เดก็ชายปรตัถกร	สยูะศร,ี	เดก็ชายมนิช	ูกมิ,	เดก็ชายณฐัพงษ์	คณาวฒันกลุ	
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	Golden	Brain	คณิตคิดเร็ว	ชิงแชมป	์
ชลบุรี	จัดโดย	Golden	Brain	ชลบุรี

	 นางสาวนัฐวรรณ	 คชฤทธิ์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน	์
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

	 นางสาวพัชนันท์	 กุมมา	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันตอบค�าถาม
ฝรัง่เศส	และรางวลัการพดูสนุทรพจน์ฝรัง่เศส	จดัโดยคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2551
	 นายวรรัตน์	ภกัดวุีฒิพงศ์,	นายไทก	ินาคามรูะ,	นายจกัรพันธุ	์	มหาพรหมวนั,	

นายชยัวฒัน์	ฉววีรรณ,	นายน�าชยั	หล่อเจรญิโชค	นายรณกฤต	ศรพีมุมา	
ชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม(โกะ)	 “Standard	 Rating	 and	
Friendship	 Game	 ครั้งที่	 1”	 จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย

	 นายวรรตัน์	ภกัดวีฒุพิงศ์,	นายไทก	ินาคามรูะ,	นายจกัรพนัธุ	์มหาพรหมวนั	
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนัหมากล้อม(โกะ)	รุน่	Friendship	หมาก
ล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ครั้งที	่12	จัดโดยสมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่งประเทศไทย

	 นายพงษ์จีร	 เอี่ยมศิริกิจ	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 วิชาชีววิทยา						
การแข่งขันคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์	โอลมิปิกแห่งประเทศไทย	จดัโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)

	 นางสาวนันท์นภัส	 โชติอนันต์ธนากุล,	 นางสาวสุภาดา	 จิตบรรจงพร,		
นางสาวอันเน็ท	 อันทุนเซ็น,	 นางสาวธีราพร	 ทองปาน	 ได้รับรางวัล						

ชนะเลศิ	ได้ทนุการศกึษา	10,000	บาท	พร้อมถ้วยประทานทลูกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 จากการประกวดชุดจาก
กระดาษดับเบิล	เอ	ในโครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	

	 นายอัครพล	 วัชรพลากร	 เป็นตัวแทนศูนย์	 สอวน.	 ภาคตะวันออกเข้า
แข่งขันระดับประเทศ	 ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม	 (เหรียญทอง)	
คอมพิวเตอร์	 การแข่งขันคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่ง
ประเทศไทย	จดัโดยมลูนธิส่ิงเสริมโอลมิปิกวชิาการและมาตรฐานวทิยา
ศาสตร์ศึกษาฯ	(สอวน.)

	 เด็กชายวรวุฒิ	 ธ�ารงวรางกูร	และเด็กชายศิรัณย์	ดาวมณี	 ได้รับรางวัล
ชนะเลศิ	ได้รบัถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีกรม
หมื่นสุทธนารีนาถ	 ครอสเวิร์ดเกม	 โครงการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม	 เอ
แม็ท	 ครั้งที่	 3	 สมาคมครอสเวิร์ด	 เอแม็ท	 ค�าคม	 และซูโดกุ	 แห่ง
ประเทศไทย	

	 ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อ	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี	ชนะเลิศการแข่งขันเซปัก
ตะกร้อ	 นักเรียน	 สพฐ.	 มาราธอน	 รอบคัดเลือกภาคกลาง	 ได้รับถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดีศรสีนิทรมหาวชริ
าลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ทีมฟุตบอล	 รุ่นอายุไม่เกิน	 18	 ปี	 ชนะเลิศครองแชมป์ประเทศไทยใน
นามจังหวัดชลบุรี	 จากการแข่งขันรายการชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี	 “4th 
Thailand	 Prime	Minister	 Cup	 2008”	 จัดโดยส�านักงานพัฒนา						
การกีฬา	และนันทนาการ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

	 ทีมฟุตบอล	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี	ชนะเลิศครองแชมป	์ถ้วยประเภท	ก.	
ได้รบัรางวลัถ้วยพระราชทาสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าสริวิณัณวร	ีนารี
รัตนราชกัญญา

	 นายอติศักดิ์	เจียรนัยกุลวานิช	เป็นตัวแทนศูนย์	สอวน.	ภาคตะวันออก	
เข้าแข่งขันวิชาชีววิทยา	 ในการแข่งขันคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	
โอลิมปิกแห่งประเทศไทย	 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ	(สอวน.)

	 นายวสุวัชร	 วงษ์จันทร์	 เป็นตัวแทนศูนย์	 สอวน.	 ภาคตะวันออก	 เข้า
แข่งขันวิชาเคมี	ในการแข่งขันคณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร	์โอลิมปิกแห่ง
ประเทศไทย	จดัโดยมลูนธิส่ิงเสริมโอลมิปิกวชิาการและมาตรฐานวทิยา
ศาสตร์ศึกษาฯ	(สอวน.)	ในระดับประเทศ



พ.ศ. 2552
	 ทีมฟุตบอลอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ่นอาย	ุ 16	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

แข่งขนัฟตุบอลเยาวชนและประชาชน	ในรายการ	“5th	Thailand	Prime	
Minister	Cup	2009”	จดัโดยส�านกังานพฒันาการกฬีาและนนัทนาการ	
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

	 เดก็ชายกติตพิชัญ์	อยูป่ระเสรฐิ	ได้รบัถ้วยรางวลัชนะเลศิ,	เดก็ชายนภนต์									
จิรวิทยากุล	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันซูโดกุ	 รุ่นประถมศึกษา,			
เด็กชายศุภวิชญ์	 ล�้าเลิศกิตติกุล	 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน				
ครอสเวิร์ด	พัชเซิล	ภาษาอังกฤษ	จากการแข่งขันไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ด
เกมเยาวชน	นานาชาต	ิครัง้ที	่21	ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐา		
ธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารจีดัโดย
สมาคมครอสเวร์ิดเกม	เอแมท็	และซโูดกุแห่งประเทศไทย	ณ	ศนูย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า	บางนา	กรุงเทพฯ

	 เด็กชายมินซู	 กิม	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันเถ้าแก่น้อย	 ซูโดกุ
เยาวชน	ชิงแชมป์ประเทศไทย	ครั้งที่	2	ณ	ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด	์
กรุงเทพฯ

	 วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เข้าแข่งขันในรายการ	 “การ					
แข่งขนัดรมัไลน์	ชงิถ้วยพระราชทานฯ	ครัง้ที	่5”	ประเภท	“Stand	Still	
Play	Division”	ณ	อาคารกฬีานมิบิตุร	สนามกฬีาแห่งชาต	ิได้รบัรางวลั
เหรยีญเงนิ	และได้รบัรางวลัความสามารถดเีด่นประเภท	Cymbal	Line	
ยอดเยี่ยม	จากวงที่เข้าร่วมการแข่งขัน	ทั้งหมด	22	วงทั่วประเทศ

	 นางสาววันวิสาข	์ตัณฑศิริ	มัธยมศึกษาปีที่	5	นางสาวนัฐวรรณ	คชฤทธิ	์
มัธยมศึกษาปีที่	6	นายอิทธิศักดิ์	จันทร์ปิ่นเพชร	มัธยมศึกษาปีที่	6	และ
นายชยานันต์	โลหะพันธุ์วงศ์	มัธยมศึกษาปีที่	6	เข้าร่วมการแข่งขันการ
บริหารจัดการทีมฟุตบอลภาคภาษาอังกฤษ	“The	Pitch”	จัดโดยฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร	 British	 Council	 ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย	Coventry	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

	 เด็กชายมินซู	กิม,	เด็กชายณัฐภัทร	วัฒนกุล	ได้รับรางวัล	ชนะเลิศของ
ภาคกลาง	ในรายการ	“องักฤษคดิสนกุ”	ณ	ศนูย์การค้าแฟชัน่ไอส์แลนด์

	 นายศิรัณย์	ดาวมณี	มัธยมศึกษาปีที่	4	อันดับที่	1	ของภาคตะวันออก	
อันดับที่	 11	ของประเทศไทย	นายวิภู	 งามรัตนกุล	มัธยมศึกษาปีที่	 5	
อนัดบัที	่1	ของภาคตะวนัออก	อนัดบัที	่6	ของประเทศไทยในการแข่งขนั
ทดสอบความรูภ้าษาองักฤษ	ครัง้ที	่24	จดัโดยบรษิทัเสรมิปัญญา	จ�ากดั

พ.ศ. 2553
	 นายภมูทิตั	ข�าปัญญา,	นายอดศิร	ธนธรรมพทิกัษ์,	นายณฐัพล	จายนยีโยธนิ,	

นางสาวปุณยวีร	์จรัสโรจน์โภคา,	นางสาวพณิดา	ศรีโปฎก	ชนะเลิศการ
แข่งขันผลิตสารคดีเชิงข่าว	“โครงการสร้างสรรค	์ฉลาดคิด	ผลิตข่าวกับ
พานาโซนคิ”	(KWN)	2010	ได้เป็นตวัแทนภาคกลางและภาคตะวนัออก
เข้าชิงในระดับประเทศ

	 นายธนาธร	ธาราศลิป์,	นายกรกช	บวัจนัทร์	ชนะเลศิการแข่งขนัประกวด	
จัดท�าโปสเตอร์รณรงค์	 “ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ”	
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ณ	 องค์การสวนสัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

	 นางสาวปธิษณิน	นรเศรษฐ์พิศาล,	นางสาวณัฐศ์ชณท	์ สุขสวัสดิ์,	 นาย	
รัชชานนท์	เต็งถาวร	ชนะเลิศ	โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ	์
จากวสัดเุหลอืใช้	ปี	2553	จดัโดยส�านกังานส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม/
กรมส่งเสรมิคณุภาพและสิง่แวดล้อม	และชนะเลศิการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร	์ในงานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 เด็กชายพันฐกาญจน์	 จรัญญากรณ์	 ชนะเลิศการประกวดเรียงความ

วิทยาศาสตร์หัวข้อ	“โลกร้อน	ผ่อนคลายร่างกาย	ร่วมใจด้วยวิทย์”	ณ	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	เจ้าคุณทหาร	ลาดกระบัง	ระดับภาค

	 เด็กชายปฏิพล	ตุ้ยเต็มวงศ	์ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบิน	กระดาษพับ	
ชิงแชมป์ประเทศไทย	ครั้งที่	7	แบบร่อนนาน	ณ	ศูนย์นิทรรศการและ
การประชมุไบเทคบางนา	ได้เป็นตวัแทน	ภาคกลางเข้าแข่งขนัในรอบชงิ
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2554
	 เด็กชายพงศ์พล	 ลีลาสุขสันติกุล	 ป.5/5A	 ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน	
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมาร	ีการแข่งขัน	Sport	Stacking	Championships	
2011	Thailand	National	โดยสมาคมกีฬาสแต็ค	(ปทท.)

	 นายภมูทิตั	ข�าปัญญา	ม.6/1	นายณฐัพล	จายนียโยธนิ	ม.6/8	นายอดศิร	
ธนธรรมพิทักษ์	 ม.6/1	 นายนัทธพงศ์	 บุญเจริญ	 ม.6/3	 นายอลงกรณ์	
นาคสวัสดิ์	ม.6/5	ได้รับรางวัล	Best	Videography	Award	2011	การ
แข่งขันสารคดีเชิงข่าว	 ระดับภูมิภาคเอเชีย	 โอเชียเนีย	 Panasonic	
Management	 (Thailand)	 Co.Ltd	 ประเทศสิงคโปร์	 ในโครงการ	
Panasonic	Kid	Witness	News	Regional	Contest	Award	2011

	 ได้รับรางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวในโครงการกบจูเนียร์ปี	 2	 ในหัวข้อ	
“กบตัวน้อย...ตามรอยเท้าพ่อ”	และในหัวข้อเรื่อง	“เปลือกหอยแมลง
ภู่กู้โลก”	 ผลงานเรื่อง	 ตัวเล็ก	 หัวใจใหญ่	 บริษัททีวีบูรพา	 ผลงานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2555
	 เด็กชายภัทรพงศ	์ ปรุงนิยม	 และเด็กชายจักรกมล	มูลประเสริฐ	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ	 จากการแข่งขันค�าคม	 “เอฟแอนด์เอ็น		
พัซเซิล	 ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลโอเพ่น”	 ครั้งที่	 4	 ชิงแชมป์
ประเทศไทย

	 นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ	 18	 ปี	 เข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลแชมป์กีฬา	 7	 สี	
หลงัจากทีส่ร้างประวตัศิาสตร์ให้ช่อง	7	ส	ีโดยเป็นแชมป์ตดิต่อกนั	2	ปีซ้อน	

	 นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ	 18	 ปี	 ชนะเลิศฟุตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติที่จังหวัดแพร่

	 ทมีฟตุบอลรุน่อาย	ุ16	ปี	คว้าแชมป์ฟตุบอลเยาวชน	“Thailand	Prime	
Minister	Cup	2013”	มาครองเป็นสมัยที	่3

	 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 ชนะเลิศ
บาสเกตบอลนักเรียน	นักศึกษาแห่งประเทศไทย	ระดับภาคตะวันออก	
(แพร่เกมส์)

	 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 ชนะเลิศ
บาสเกตบอลเยาวชนแห่งชาติ	ระดับภาคกลางเขต	1	(สารคามเกมส์)

	 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 ชนะเลิศ
บาสเกตบอลกลุม่	10	ดาว	ได้รบัถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้า	
อยู่หัว	(แชมป์	3	สมัย)

พ.ศ. 2556
	 เดก็ชายมหศิร	ชนะกาญจนชยั	ม.1/9B	ได้รบัรางวลัภาพเกียรตบิตัร	จาก

การส่งภาพเข้าประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์	ครั้งที	่20	
	 นายภูริชญ์	 บุพศิริ	 ม.6/1,	 นายณัฐกาณ	 ประเสริฐรัตน์	 ม.5/2,	 นาย

ปพชิญา	ภกัดนีอก	ม.5/1,	นายยอดเยีย่ม	ตัง้โรจนขจร	ม.5/1,	นายสนัต์ภพ	
รักทองสุข	ม.5/1	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	จากการส่งผลงาน
เข้าประกวด	คลิปวีดีโอ	รักษ์โลก	ชื่อ	“รักษ์โลกด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น”

	 นายธีรภัทร	สุจิตโต	ม.6/1	ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ	4	จากการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการสอวน.	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

	 เดก็ชายสพุศิน	ศริทิตัธ�ารง	ม.1/8	B	ได้รบัรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนั	
Word	up	ระดับชั้นมัธยมต้น	งานแบลคมอร์ส	Omega	English	Quiz	
Show	2013

พ.ศ. 2557
	 นายณัฐกร	 สกุลดี,	 นายทินภัทร	 เด่นประดิษฐ์ชัย	 และนายสิรภพ	 สม

ประสทิธกุิล	ม.5/1	ได้รบัรางวลั	Popular	Vote	จากผลงาน	ชือ่	“World	
Environment”	จากการประกวดนักเขียนรุ่นเยาว์	’57	

	 นายถิรวุษ	บุญยะถาวรชัย	ม.5/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	1	ใน	4	ผลงาน
ที่ดีที่สุด	จากการแข่งขันโครงการ	พลังเล็ก...	เปลี่ยนโลก	2	“นวัตกรรม	
พลังงานเพื่ออนาคต”	

	 นางสาวมัญชรี	 แสงเมือง	 ม.4/1,	 นายธิติวัฒน์	 นิธิเศรษฐ์ตั้ง	 ม.4/5,					
นางสาววรัญญา	 นีละพล	 ม.5/2,	 นางสาวธนัชชา	 เสียงศิริ	 ม.5/2,								

นายชนัต	คูณศรี	ม.5/6,	นายปพิชญา	ภักดีนอก	ม.6/1,	นายยอดเยี่ยม	
ตั้งโรจน์ขจร	 ม.6/1,	 นายสันต์ภพ	 รักทองสุข	 ม.6/1,	 นายภูมิภัทร									
พกุกะวรรณะ	ม.6/1,	นายณฐัภทัร	วฒันะ	ม.6/1,	นายกวนิ	เหมาะประมาณ	
ม.6/1,	นายณฐักาณ	ประเสรฐิรัตน์	ม.6/4		ได้รบัรางวลัยอดเยีย่มซเูปอร์
กบจูเนียร์	ปี	6	

	 นายศิรสิทธิ์	อึ้งพินิจพงษ์	ม.5/4,	นายบัลลังก์	ปรารมย์	ม.5/2,	นายนโม	
สทุธปิรชีา	ม.5/3,	นายทรงยศ	หารจวิตัร	ม.5/8,	นายธรรมรตัน์	เสถยีรวทิย์	
ม.5/3	 ได้รับรางวัลบันทึกภาพ	 ยอดเยี่ยมจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการสร้างสรรค์	ฉลาดคิด	ผลิตข่าว	กับพานาโซนิค	(KWN2014)

	 เด็กชายศิวกร	 เงาศรี	 ม.1/3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันชลบุร	ี					
เทควันโดแชมเปี้ยนชิพ	2014	

	 ทีมนักกีฬาตะกร้อ	 รุ่นอายุไม่เกิน	 20	 ปี	 ได้เข้ารอบ	 16	 ทีมสุดท้าย								
การแข่งขนักฬีาตะกร้อชงิถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 ทมีนักกฬีาตะกร้อ	รุน่อายุไม่เกนิ	16	และ	18	ปี	ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ
อันดับ	2	การแข่งขันกีฬาตะกร้อกรมพลศึกษา

	 ทีมนักกีฬาตะกร้อ	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
1	การแข่งขันกีฬาตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	เป็น	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

	 ทีมนักกีฬาตะกร้อ	 รุ่นอายุไม่เกิน	 15	 ปี	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ						
อันดับ	 1	 การแข่งขันกีฬาตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ		
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้า	
อยู่หัว	บัวใหญ่เกมส์

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุ	 18	ปี	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน	7	คน	แชมป์กีฬา	7	สี

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน	
“Allianz	Ayudhya	Dreams	Cup	2014”	ชงิแชมป์ประเทศไทย	ประจ�า
ปี	 2557	 นักกีฬาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วม								
ฝึกซ้อมทักษะกีฬาฟุตบอลที่เมืองมิวนิค	 ประเทศเยอรมันนี	 ได้แก	่						
นายจ�ารัส	ปุมชัยสงค	์และนายธนากร	บุญญาพิจิตร

	 ทมีนกักฬีาฟุตบอล	รุน่อาย	ุ16	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	รอบ



ชิงแชมป์ประเทศไทย	การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน	7	คน	“KFC	Seven	
Shoot	2014”

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ฟุตบอล	ACS	Cup	2014	ประจ�าปี	2557	ครั้งที่	13	และรางวัลชนะเลิศ	
รายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน	“พัฒนาจูเนียร์คัพ	ครั้งที่	1”

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	ปี	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 2	
รายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา	 และรายการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชน	“PTT	Group	2014”	ประจ�าปี	2557

	 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล	 รุ่นอายุ	 18	 ปีชนะเลิศบาสเกตบอลกลุ่ม	 10	
ดาว	 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. 2558
	 นายศิวัฒน์	กาญจนพาณิชย์กุล	ม.5/8	อันดับที	่16	จาก	75	ทีม	การ

แข่งขัน	WORLD			PEACE	ETHICS	CONTEST	(ระดับประเทศ)	Wat	
Phra	 Dhammakaya,	 Dhammakaya	 Foundation	 and	World	
Peace	Ethics	Club

	 นายณภทัรพงศ์	ปรงุนยิม	ม.6/1	รองชนะเลศิดนัดบั	1	การแข่งขนัค�าคม	
งานแม็กซ์พลอยส์	พัชเซิลไทยแลนด์โอเพ่น	ครั้งที่	6	ชิงโล่พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	
บรมนาถบพติร	จดัโดยสมาคมครอสเวร์ิด	เอแมท็	ค�าคม	และซโูดก	ุแห่ง
ประเทศไทย

	 นายอิสรายทุธ์	เขม็จนัทร์	ม.4/2	รองชนะเลศิอนัดบั	2	การแข่งขนัค�าคม	
งานชิงแชมป์ภาคตะวันออก-ภาคกลาง	ครั้งที่	15/2558	จัดโดยสมาคม
ครอสเวิร์ด	เอแม็ท	ค�าคม		และซูโดก	ุแห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	สพฐ.

	 นายคามิน	ศิริศิลป์วัฒนา	ม.6/7	 เหรียญทอง	ตัวแทนภาคการแข่งขัน
ร้องเพลงลูกทุ่ง	 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 จัดโดยส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศึกษาธิการ

	 นายถิรวุษ	บุญญะถาวรชัย	ม.6/1	เข้ารอบ	30	ทีม	จาก	120	ทีม	การ
ประกวดขบัเสภาวายภุกัษ์	จดัโดยบรษิทัเวร์ิคพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนต์

	 นางสาวอภิชญา	สินถาวร	และ	นางสาวอภิศรา	รังสิยานุสิต	ม.4/1	ได้
รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาค	 เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ	 Tisco	
Funnancial	 Champion	 ออมก่อนใช้	 สร้างวินัยทางการเงิน	 รุ่น	 4					
จัดโดย	ธนาคารทิสโก้

	 นายชาญยุทธ	 พรพงศ์สวัสดิ์	 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโอลิมปิค		
ระดับชาต	ิครั้งที	่12	สอวน.	และ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย	(สสวท.)

	 นางสาวธมน	เจวะ	ม.6/2	รางวลัยอดเยีย่ม	โครงการพลงัเลก็เปลีย่นโลก	
ปี	 3	 รู้รักษ์	 พลังงาน	 หัวข้อ	 “สิ่งประดิษฐ์ก๊อดจิอนุรักษ์โลก”	 จัดโดย	
บริษัท	ปตท.จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	ช่อง	9	MCOT	HD

	 นายศตวรรษ	 เพ็ชรดิษฐ์	ม.5/2	รางวัลดีเด่น	 โครงการพลังเล็กเปลี่ยน
โลก	ปี	3	รู้รักษ์พลังงาน	หัวข้อ	“สิ่งประดิษฐ์ก๊อดจิอนุรักษ์โลก”	จัดโดย
บริษัท	ปตท.จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	ช่อง	9	MCOT	HD

	 นายพสิษฐ์	สงค์ประเสริฐ	ม.4/1	นายธีธัช	เอื้ออารีสุขสกุล	ม.5/1	นาย
วุฒิภัทร	แซ่เฮ้ง	ม.5/1	นางสาวมัญชร	ีแสงเมือง	ม.5/1	นายเพทพิทักษ	์
ลิขิตดารา	ม.5/1	นายพศิณ	เนติบุญ	ม.5/3	นายธิติวัฒน์	นิธิเศรษฐ์ตั้ง	
ม.5/5	 นายสรวิชญ	์ ไฟกระโทก	 ม.5/5	 นายธรรมจักร	 จตุเทน	 ม.5/5	
และนางสาวธนชัชา	เสยีงสริ	ิม.6/1	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	โครงการ

ประกวดภาพยนตร์สั้น	 ครั้งที่	 5	 ปี	 2558	 สื่อมวลชนคาทอลิก	
ประเทศไทย	ร่วมกับ	สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

	 นายธนกร	เป่ียมพร้อม	ม.4/2	นายบลัลงัก์	ปรารมย์	ม.6/2	นายกมลภทัร	
เอื้อนันตา	ม.6/2		นายปฏิพล	พอใจ	ม.6/3	นายนโม	สุทธิปรีชา	ม.6/3	
นายศิรสิทธิ์	อึงพินิจพงษ์	ม.6/4	นายปิยวัจน์	ยินดี	ม.6/5	นายถิรเดช	
พมิพ์สกลุ	ม.6/7	นายกรณัย์	วฒันรงัษ	ีม.6/7	และนายอมฤต	อ่องสมบตั	ิ
ม.6/8	นายทรงยศ	หาญจิรวัตร	ม.6/8	รางวัลชมเชย	(24	ทีมสุดท้าย)	
โครงการประกวด	สารคดสีัน้	กบจูเนยีร์ปี	7	รายการกบนอกกะลา	บรษิทั
ทีวีบูรพา	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 เดก็ชายจริฐัเกยีรต	ิศริทิตัธ�ารง	ม.1/8	ผลการทดสอบระดบัชาติ	(O-NET)	
ได้	100	คะแนนเตม็รายวชิาภาษาองักฤษ	สถาบนัทดสอบการศกึษาแห่ง
ชาติ	(สทศ.)

	 เด็กชายชิษณุพงศ	์พู่รัตน์	ม.1/4	ผลการทดสอบระดับชาต	ิ(O-NET)	ได้	
100	คะแนนเตม็รายวชิาคณติศาสตร์	สถาบนัทดสอบการศกึษาแห่งชาต	ิ
(สทศ.)

	 นักกีฬาตะกร้อทีมโรงเรียน	กีฬาตะกร้อกรมพลศึกษา	รุ่นอายุ	18	รอง
ชนะเลิศอันดับ	3	ระหว่างวันที่	9	-17	กรกฎาคม	2558	ณ	มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ	ธนบุรี

	 นกักฬีาฟตุบอลทมีโรงเรยีน	รุน่อาย	ุ12	ปี	ชนะเลศิ	การแข่งขนักฬีากรม
พลศึกษา	จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	1	-	30	ธันวาคม	2558

	 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน	รุ่นอาย	ุ18	ปี	และ	16	ปี	ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ	 2	 และ	 3	 ตามล�าดับ	 การแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ	
ระหว่างวันที่	1	กรกฎาคม	-	30	สิงหาคม	2558

 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข่งขนัฟตุบอล	สพฐ.-เอพ	ีฮอนด้า	เรด	แชมป์เปียนชงิถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม
บรมราชกุมารี	 วันที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2559	 และนักกีฬาของโรงเรียน
จ�านวน	7	คน	ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงาน	ณ	ประเทศอังกฤษ

	 นักกีฬาทีมโรงเรียน	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	 “Thailand	 Prime	Minister	 Cup	
2016”	จัดโดยกรมพลศึกษา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ระหว่าง
วันที่	14	มีนาคม	-	11	พฤษภาคม	2559

	 นกักฬีาทมีโรงเรยีน	รุน่อาย	ุ18	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	การ
แข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	 “Thailand	 Prime	Minister	
Cup	 2016”	 จัดโดยกรมพลศึกษา	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
ระหว่างวันที่	14	มีนาคม	-	11	พฤษภาคม	2559

	 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน	รุ่นอายุ	16	ปี,	18	ปี,	14	ปี	และ	12	ปี	ได้
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	และ	2	ตามล�าดับ	จัดโดยกรมพลศึกษา	
จังหวัดชลบุร	ีระหว่างวันที่	1	-	30	ธันวาคม	2558

	 นกักฬีาเซปักตะกร้อทมีโรงเรยีน	รุน่อาย	ุ18	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ
อนัดบั	3	การแข่งขนักฬีาตะกร้อกรมพลศกึษา	ณ	มหาวทิยาลยักรงุเทพ	
ธนบุรี	ระหว่างวันที่	9	-	17	กรกฎาคม	2558	

	 นกักฬีาเซปักตะกร้อทมีโรงเรยีน	รุน่อาย	ุ16	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ
อันดับ	3	การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จัดโดยสมาคม
ตะกร้อแห่งประเทศไทย	อ.เชยีงคาน	จ.เลย	ระหว่างวนัที	่8	-	13	สงิหาคม	
2558	

	 นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมโรงเรียน	รุ่นอายุ	17	ปี	ตัวแทนจังหวัดชลบุร	ีได้
รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต	ิครัง้ที	่32	“สพุรรณบรุี
เกมส์”	จังหวัดสุพรรณบุรี	ระหว่างวันที่	9-19	มีนาคม	2559

	 นักกีฬาว่ายน�้าทีมโรงเรียน	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 2	 เหรียญทอง	 1	
เหรียญเงิน	 ในการแข่งขันรายการกีฬานักเรียน	 นักศึกษาแห่งชาต	ิ							
ครั้งที	่37	“นครศรีธรรมราชเกมส์”	

	 นักกีฬาเทควันโด้ทีมโรงเรียน	 ได้รับรางวัล	 1	 เหรียญทองแดง	 ในการ
แข ่งขันรายการกีฬานักเรียน	 นักศึกษาแห ่งชาติ 	 ครั้ งที่ 	 37	
“นครศรีธรรมราชเกมส์”

	 นกักีฬาปีหน้าผาทมีโรงเรยีน	จ�านวน	18	คน	ได้รบัรางวลั	2	เหรียญทอง	
5	เหรียญเงิน	และ	4	เหรียญทองแดง	ในรายการการแข่งขันชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย	ณ	 อาคารนิมิบุตร	 สนามกีฬาแห่งชาติ	 เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร	ระหว่าง			วันที่	28	-	30	กันยายน	2558

	 นักกีฬาว่ายน�้าทีมโรงเรียน	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	27	เหรียญทอง	25	
เหรียญเงิน	และ		30	เหรียญทองแดง	และได้คะแนนรวมเป็นอันดับ	3	
จาก	33	สถาบัน	ในการแข่งขัน	“Swimming	Championship	2015”

	 นกักฬีาฟตุบอลทมีโรงเรยีน	ได้รับรางวลัชนะเลศิการแข่งขนักีฬาเยาวชน

แห่งชาติ	 ครั้งที่	 32	 “สุพรรณบุรีเกมส์”	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ประจ�าป	ี
2558

	 นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมโรงเรียน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 32	 “สุพรรณบุรีเกมส์”	 จังหวัดสุพรรณบุร	ี	
ประจ�าป	ี2558

	 นักกีฬาเทควันโด้ทีมโรงเรียน	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 การแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 32	 “สุพรรณบุรีเกมส์”	 จังหวัดสุพรรณบุร	ี	
ประจ�าป	ี2558

	 นักกีฬาว่ายน�้าทีมโรงเรียน	รุ่นผลัด	4X100	 เมตร	 ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน	 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 32	 “สุพรรณบุรีเกมส์”	
จังหวัดสุพรรณบุรี		ประจ�าปี	2558

พ.ศ. 2559
	 ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	รุ่นอาย	ุ	18	ปี	ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที	่32	สุพรรณบุรี
เกมส์	จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	วันที่	10-22	มีนาคม	2559	

	 ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	รุ่นอายุ	16	ปี	ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	และรุ่นอายุ	18	ปี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	 2	 การแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา	 จัดโดยกรมพลศึกษา	
วันที่	24	สิงหาคม-4	กันยายน	2559	

	 เดก็ชายกษดิศิ	นวุงศ์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1/4	นกักฬีาว่ายน�า้	ได้รบัเลอืก
ให้เป็นนกักฬีาทมีชาตไิทยไปการแข่งขนัว่ายน�า้	Sea	Age	Group	2016	
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	วันที่ี	9-10	ธันวาคม	2559

	 นายกิตติพงษ์	ใจบุญ	มัธยมศึกษาปีที่	6/9	นักกีฬาเซปักตะกร้อ	รุ่นอายุ	
18	 ปี	 ได้รับโล่เกียรติคุณผู้ท�าชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ	 จาก	 ฯพณฯ	
นายกรัฐมนตรี	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

	 นายตฤนภัทร	 โภคประเสริฐ	 มัธยมศึกษาปีที่	 4/2	นักกีฬาว่ายน�้าของ
โรงเรียน	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต	ิ
ครั้งที่	32	“สุพรรณบุรีเกมส์”	จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	วันที่	9	
-	19	มีนาคม	2559

	 นางสาวภาวณิ	ีสมศร	ีมธัยมศกึษาปีที	่6/8	นายกรีต	ิฟักอ่อน	มธัยมศึกษา
ปีที	่4/10	นายเจษฎา	ทวีการ	มัธยมศึกษาปีที่	3/1	และเด็กชายณัฐชัย	



เมฆฉาย	มัธยมศึกษาปีที่	2/3	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	เด็กชายเสฏฐวุฒ	ิ
นาคนพคณุ	ประถมศกึษาปีที	่5/1	และ	เดก็ชายจกัราวธุ	เปรมศกัดิเ์สถยีร	
ประถมศึกษาปีที	่4/1	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	จากการแข่งขันกีฬา
ปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 2016	 จัดโดยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย	วันที่	11	-	14	สิงหาคม	2559

	 นายศิวกร	เงาศรี	มัธยมศึกษาปีที่	3/3	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	นางสาว
รติกานต์	 อุบลจันทร์	 มัธยมศึกษาปีที่	 3/4	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง							
เด็กชายกิตติพัฒน์	 สุขกิตติสิริวงศ์	 มัธยมศึกษาปีที่	 1/7	 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน	เด็กชายชรินทร์	หรินทร์ประกรณ	์ประถมศึกษาปีที่	5B	ได้
รับรางวัลเหรียญทองแดง	เด็กชายขอบฟ้า	บุญเชื้อ	ประถมศึกษาปีที่	3	
ได้รับรางวัลเหรียญทอง	และเด็กชายภัทรกิตติ	์สุขกิตติสิริวงศ	์อนุบาล
ปีที	่3/3	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	การแข่งขนัไทยแลนด์เทควนัโดลกี	2016	
จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วันที่	10	ธันวาคม	2559

	 นายศวิกร	เงาศร	ีชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3/3	นกักฬีาเทควนัโดของโรงเรยีน	
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 การแข่งขันกีฬาเทควันโด	 ในรายการกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 32	 “สุพรรณบุรีเกมส์”	 จัดโดยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย	วันที	่9	-	19	มีนาคม	2559

	 นายศิวกร	 เงาศรี	 มัธยมศึกษาปีที่	 3/3	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 และ
นางสาวรตกิานต์	อบุลจนัทร์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3/4	ได้รบัรางวลัเหรยีญ
ทอง	การแข่งขันกีฬาเทควันโด	ในรายการ	NOW	26	เทควันโดแชมป์
เปี้ยนชิพ	จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	วันที่	7	สิงหาคม	2559

	 นางสาวณวิดา	 เทพน�าโสมนัสส	์มัธยมศึกษาปีที่	 3/8	 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ	2	นายธรรมปพน	ปานทิพย	์มัธยมศึกษาปีที่	3/1	ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	และนายก้องภพ	เมฆอรุณ	มัธยมศึกษาปีที่	
3/2	ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั	3	การแข่งขนัหมากรกุสากลชงิแชมป์
ประเทศไทย	 2016	 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	 วันที่	 20-21	
สิงหาคม	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอาย	ุ14	ปี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	การแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 12	
ประจ�าปี	2559	ณ	จังหวัดขอนแก่น		วันที่	23	กรกฎาคม	-	1	สิงหาคม		
2559	

	 ทมีนกักฬีาฟตุบอล	รุน่อาย	ุ16	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	การ
แข่งขัน	 “สพฐ.-เอ.พี.	 ฮอนด้า	 เรดแชมเปี้ยน	 แข่งขันทักษะฟุตบอลชิง
แชมป์ไปอังกฤษปี	6”	ชิงแชมป์ภาคกลาง	ณ	สนามกกท.หัวหมาก	วันที่	
27	สิงหาคม	2559

	 ทมีนกักฬีาฟตุบอล	รุน่อาย	ุ16	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	และ
รุ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน					
ชงิถ้วยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ	ประจ�าปี	2559	วนัที	่29	มถินุายน	-	28	
กรกฎาคม	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอาย	ุ18	ปี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	การแข่งขัน
ฟุตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาต	ิครั้งที่	32	“สุพรรณบุรีเกมส์”	ณ	จังหวัด
สุพรรณบุรี	วันที่	9	-	19		มีนาคม		2559

	 นายศุกลกานต์	 แก้วเกตุ	 นายพชรสรร	 วานิชสรรพ์	 นางสาวศรัญญา				
ยศอุบล	นางสาวอชิรญาณ	์ทองจินดา	นางสาวพิชญดา	สวัสดี	และนาง
สาวบญุฑกิา	สนิทอง	มธัยมศกึษาปีที	่5/1	ได้รบัรางวลัโครงการต้นแบบ
ดเีด่น	จากโครงการ	“เธอ	คอื	แรงบนัดาลใจ”	ปี	7	จดัโดยมลูนธิิส�านกังาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย	์คณิตศาสตร์นานาชาต	ิปี	2016		

	 เด็กชายศรุต	จิระตุลธร	ประถมศึกษาปีที	่4/3	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	
และเด็กชายกิรัชภาส	ถาวร	ประถมศึกษาปีที่	 4B	 ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน	 ในโครงการ	 Thai	 Talent	 Training	 “2016	WMI	 –	World	
Mathematics	 Invitational”	 จัดโดยองค์การคณิตศาสตร์ประเทศ
ไต้หวันร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกา	แข่งขัน	ณ	ประเทศมาเลเซีย

	 เด็กชายศรุต	จิระตุลธร	ประถมปีที่	4/3	ได้รับรางวัล	เด็กและเยาวชน	
ดเีด่น	ประจ�าปี	2560	ในโครงการการคัดเลอืกเยาวชนดเีด่นทีน่�าชือ่เสยีง
มาสู่ประเทศชาต	ิจัดโดย	กระทรวงศึกษาธิการ

	 นายกฤษกร	 หาจัตุรัส	 มัธยมศึกษาปีที่	 5/3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ													
สิ่งประดิษฐ์ในจินตนาการ	 “นวัตกรรม	 เพื่อชุมชน”	 (Color	 of	
Annihilate	Mosquito)	 โครงการพลังเปลี่ยนโลก	ปี	4	จัดโดยบริษัท
ปตท.จ�ากัด	มหาชน	

	 นายภษูณ	ตัง้สกลุ	มธัยมศกึษาปีที	่6/4	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	“นวตักรรม
เพื่อชุมชน”	(Chloro-Nano	Cilia	Roof)	โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก
ปี	4	จัดโดยบริษัทปตท.จ�ากัด	มหาชน	

	 การประกวดสารคดีโทรทัศน์กบจูเนียร	์ปี	8	“Teenage	Create	Thai”	
ได้รับรางวัลบทสารคดียอดเยี่ยมซูปเปอร์กบ	จูเนียร์	8	จัดโดยบริษัททีวี
บูรพา	จ�ากัด	มหาชน	นายธิติวัฒน์	นิธิเศรษฐ์ตั้ง	มัธยมศึกษาปีที่	 6/5	
นายสรวชิญ์	ไฟกระโทก	มธัยมศกึษาปีที	่6/5	นายธรธชั	เอือ้อารสีขุสกลุ	
มัธยมศึกษาปีที	่6/1	นายธรรมจักร	จตุเทน	มัธยมศึกษาปีที่	6/5	นาย
ธนรัตน์	ผาสุก	มัธยมศึกษาปีที	่5/1	นายภานุพงศ์	วิลาศรี	มัธยมศึกษา
ปีที	่6/5	นายอลงกรณ์	เจรญิธรรม	มธัยมศกึษาปีที	่4/5	นางสาวพรรณพชัร	
ลิ้มจ้อย	มัธยมศึกษาปีที	่5/1	นางสาวมัญชร	ีแสงเมือง	มัธยมศึกษาปีที่	
5/1	นายนพศิณ	เนติบุญ	มัธยมศึกษาปีที	่6/3	

	 เด็กชายรังสิมันต	์สัตยารมณ	์ประถมศึกษาปีที่	6/2	ได้รับรางวัลชมเชย	
(ล�าดับที่	33	ของประเทศ)	และเด็กชายธนยศ	โหล	มัธยมศึกษาปีที่	2/5	
ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎนานาชาติ	
จดัโดย	มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์	เดก็ชายปันไท	สยูะศร	ีประถมศกึษา
ปีที	่5B	ได้รบัรางวัลชมเชย	ภาษาองักฤษเพชรยอดมงกฏุ	คร้ังท่ี	11	ระดบั
ประถมศึกษา	จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร

	 นายศวิฒัน์	กาญจนพาณชิย์กุล	มธัยมศกึษาปีที	่6/8	ได้รบัรางวลัชมเชย	
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ	 ครั้งที่	 11	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร	 		
	 เด็กชายภูธน	 นามวงษ์	 ประถมศึกษาปีที่	 6A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

รายการแข่งขัน	Brand’s	Crossword	Game	King’s	Cup	ประเภท	
เกม	A-math	ระดับประถมศึกษาปีที่	5	-	6	จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด	
เอแม็ท	ค�าคมฯ	ณ	ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกท	วันที่	2-3	กรกฎาคม	2559

	 เด็กชายกิรัชภาส	ถาวร	ประถมศึกษาปีที่	4B	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	1	เด็กชายพชร	เจริญสันติสุข	ประถมศึกษาปีที	่4A	ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	 2	 รายการแข่งขัน	 Brand’s	 Crossword	 Game	
King’s	Cup	ประเภท	เกม	A-math		ระดับประถมศึกษาปีที่	3	-	4	จัด
โดยสมาคมครอสเวิร์ด	เอแม็ท	ค�าคมฯ	ณ	ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกท	วันที่	
2-3	กรกฎาคม	2559

	 เด็กชายปันไท	สูยะศรี	 ประถมศึกษาปีที่	 5B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	2	เด็กชายพชร	เจริญสันติสุข	ประถมศึกษาปีที	่4A	ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	 2	 รายการแข่งขัน	 Brand’s	 Crossword	 Game	
King’s	Cup	ประเภท	เกม	A-math		ระดับประถมศึกษาปีที่	4	-	6		จัด
โดยสมาคมครอสเวิร์ด	เอแม็ท	ค�าคมฯ	ณ	ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกท	วันที่	
2-3	กรกฎาคม	2559

	 การแข่งขันรายการ	ASMO	Thai	Math	2016	จัดโดย	ASMO	THAI	
เดก็ชายกรีตณิฏัฐ์	จวิรัชตานนัท์	ประถมศกึษาปีที	่2B	รางวลัเหรยีญทอง	
เด็กชายณัฐชนน	มรรคไพบูลย์	ประถมศึกษาปีที	่2A	รางวัลเหรียญทอง	
เด็กชายพชรวัฒน์	 ทับพุ่ม	 ประถมศึกษาปีที่	 2A	 รางวัลเหรียญทอง						
เด็กชายพุทธิพัฒน์	รักทองสุข	ประถมศึกษาปีที	่2A	รางวัลเหรียญทอง	
เด็กหญิงธมน	 ศิริสุวรรณ์	 ประถมศึกษาปีที่	 2B	 รางวัลเหรียญทอง								
เด็กหญิงกรีติกา	ซิงค์	ชาวสวน	ประถมศึกษาปีที่	2A	รางวัลเหรียญเงิน	
เด็กหญิงรุจิรา	 สระเจริญ	 ประถมศึกษาปีที่	 2B	 รางวัลเหรียญเงิน										
เด็กหญิงพรนภา	 สกุลยา	 ประถมศึกษาปีที่	 2B	 รางวัลเหรียญเงิน										
เด็กชายธฤติวัช	 ศรีละมุล	 ประถมศึกษาปีที่	 2B	 รางวัลเหรียญเงิน									
เด็กชายไกรวิชญ์	จิตรไพบูลย์	ประถมศึกษาปีที่	 2A	รางวัลเหรียญเงิน	
เด็กหญิงศรีสุภา	 เกศวพิทักษ์	 ประถมศึกษาปีที่	 2A	 รางวัลเหรียญเงิน	
เด็กชายณฐพงศ์	 ผจญ	 ประถมศึกษาปีที่	 2A	 รางวัลเหรียญเงิน														
เด็กชายณฐกร	กิตตโยทัย	ประถมศึกษาปีที่	2A	รางวัลเหรียญทองแดง	
เด็กชายณัฐวัตร	พฤฒิสาร	ประถมศึกษาปีที่	2B	รางวัลเหรียญทองแดง	

เด็กหญิงบุญญวีร	์ เลิศสุวรรณกุล	 ประถมศึกษาปีที่	 2A	 รางวัลเหรียญ
ทองแดง	เดก็ชายปีตพิฒัน์	อภชินกิจ	ประถมศึกษาปีที	่3A	รางวลัเหรยีญทอง	
เด็กชายธนกฤต	หาญธารีรักษ์	ประถมศึกษาปีที่	3A	รางวัลเหรียญเงิน	
เดก็ชายปัณณวชิย์	นนิเนนินนท์	ประถมศกึษาปีที	่3A	รางวลัเหรยีญเงนิ	
เด็กชายพัชรพล	วัฒนสุภากุล	ประถมศึกษาปีที่	 3A	รางวัลเหรียญเงิน	
เด็กชายวิพุช	ฉ�่าจิตร	ประถมศึกษาปีที่	3A	รางวัลเหรียญเงิน	เด็กชาย
วสนุธร์	ชลปรุ	ประถมศกึษาปีที	่3B	รางวลัเหรียญเงนิ	เดก็ชายนพิฐิพนธ์	
จิรบันดาลสุข	 ประถมศึกษาปีที่	 3A	 รางวัลเหรียญทองแดง	 เด็กชาย						
บุริศร์	กงพาน	ประถมศึกษาปีที่	4A	รางวัลเหรียญเงิน	เด็กชายกิรัชภาส	
ถาวร	 ประถมศึกษาปีที่	 4B	 รางวัลเหรียญทองแดง	 เด็กชายคุณาสิน		
เจริญวานิช	ประถมศึกษาปีที่	4B	รางวัลเหรียญทองแดง

 การแข่งขัน	ASMO	Thai	Science	Level	1	 (G3-G4)	2016	จัดโดย	
ASMO	THAI	เดก็ชายกริชัภาส	ถาวร	ประถมศกึษาปีที	่4B	รางวลัเหรียญ
ทองแดง	เด็กชายปันไท	สูยะศรี	ประถมศึกษาปีที่	5B	รางวัลเหรียญเงิน	
เด็กชายเดชธนวัฒน์	วรเดชากุล	ประถมศึกษาปีที่	5B	รางวัลเหรียญเงิน	
เดก็ชายสริภพ	ทพิยาภภานภุาพ	ประถมศกึษาปีที	่5A	รางวลัเหรยีญเงนิ	
เด็กหญิงพัชริดา	กมลมงคลสุข	ประถมศึกษาปีที่	5A	รางวัลเหรียญเงิน	
เด็กชายวรายุทธ์	ผลชีวิน	ประถมศึกษาปีที่	6A	รางวัลเหรียญทองแดง	
เด็กชายพีรวิชญ์	เสมอวงษ์	ประถมศึกษาปีที่	5B	รางวัลเหรียญทองแดง	
เด็กชายสจจกร	บุนนาค	ประถมศึกษาปีที่	5A	รางวัลเหรียญทองแดง

พ.ศ. 2560
	 เดก็ชายปัญญพัฒน์	ศริผิล	มธัยมศกึษาปีที	่2B	เดก็ชายภรูวิงศ์	จนัทศกัดิ	์

มธัยมศกึษาปีที	่3A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนัไอซ์ฮอกกี	้Bangkok	
Fly	 2017	 รุ่น	 U14	 Bangkok	 Fly	 Ice	 Hockey	Tournament	ณ	
เซ็นทรัลพระราม	9	ระหว่างวันที่	24	–	27	พฤษภาคม	2560

	 เดก็หญงิศรสีภุา	เกศวพทิกัษ์	ประถมศกึษาปีที	่3A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	
ได้รับรางวลัเหรยีญทอง	การแข่งขนัไอซ์สเกต็	รายการ	Skate	Malaysia	
ประเภท	Figure	ณ	ประเทศมาเลเซีย	ระหว่างวันที่	29	มิถุนายน	-	2	
กรกฎาคม		2560

	 เดก็หญงิศรสีภุา	เกศวพทิกัษ์	ประถมศกึษาปีที	่3A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	
ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	แข่งขนัไอซ์สเกต็	รายการ	Skate	Asia	ประเภท	
Figure	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย	ระหว่างวันที่	6	-	13	สิงหาคม	2560



	 เดก็หญงิศรสีภุา	เกศวพทิกัษ์	ประถมศกึษาปีที	่3A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	
ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การแข่งขันไอซ์สเก็ต	 รายการ	 Skate	 Hong	
Kong	 ประเภท	 Figure	 ณ	 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2560

	 เด็กชายกิรัชภาส	ถาวร	ประถมศึกษาปีที่	5B	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	การแข่งขันในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจ�าปี	2561	จัดโดย	สสวท.		เมื่อ
วันที่	20	มกราคม	2561

	 นายสปุระกานต์	เอีย่มแข	มธัยมศกึษาปีที	่4/9	เดก็ชายสหพทัร	พชืเพยีร	
มัธยมศึกษาปีท่ี	 3/1	 เด็กชายวุฒิพงศ์	 สอนเต็ม	 มัธยมศึกษาปีที่	 3/2		
นายพันธกานต์	 จุไร	 และนายณัฐนนท	์ มะปะโม	 มัธยมศึกษาปีที่	 4/9	
นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การแข่งขันกีฬาตะกร้อกีฬา
นักเรียนกรมพลศึกษาประจ�าปี	 2560	จัดโดยกรมพลศึกษา	กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาแข่งขัน	ณ	 อาคารนิมิบุตร	 สนามกีฬาแห่งชาติ
ปทุมวัน		

	 ทีมกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ตวัแทนจงัหวดัชลบรุไีปแข่งขัน	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ได้รบัรางวลัเหรียญทอง	
ในรายการ	 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 38	 “ย่าโมเกมส์”		
จ.นครราชสีมา	รุ่นอายุ		18		ปี	จัดโดย	กรมพลศึกษา	กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา	 ณ	 สนามโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัย	
จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2561
	 นายชนม์สิทธิ์	เหล็กคม	มัธยมศึกษาปีที่	5/9	นายระพีพัฒน	์รุ่งเรืองกุล	

มธัยมศกึษาปีที	่5/4	นายสริวชิญ์	ซือ้ทศันประสทิธ	ิมธัยมศกึษาปีที	่5/9	
นายชัชชัย	 ชาน้อย	 มัธยมศึกษาปีที่	 5/9	 นายกงกฤช	 ละม่อมพร้อม	
มัธยมศึกษาปีที่	 5/3	 นายวรายุทธ	 ศรีทองแท้	 มัธยมศึกษาปีที่	 4/8						
นายชัชชน	 จักรคุ ้ม	 มัธยมศึกษาปีที่	 5/4	 นายชินุวัตร	 หันชะนา	
มัธยมศึกษาปีที่	 5/3	 นายศุภณัฐ	 วรรณฤทธิ์	 มัธยมศึกษาปีที่	 4/1											
นายอัคกัญญ์	 ซึสเซเลอร์	 มัธยมศึกษาปีที่	 5/9	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
ฟตุบอลชายรุน่อาย	ุ18	ปี	รายการแข่งขนักฬีาโรงเรยีนเอกชน	ครัง้ที	่17

	 นายโชคทว	ีโพธา	มธัยมศกึษาปีที	่6/10	นายธนดล	คล่องตา	มธัยมศกึษา
ปีที่	 6/10	 นายพันธกาน	 จุไร	 มัธยมศึกษาปีที่	 5/9	 นายศตวรรษ											
บูชาพันธ์	 มัธยมศึกษาปีที่	 6/10	นายอภิรักษ	์สงสุรีย	์ มัธยมศึกษาปีที่	
6/10	 นายบุญฤทธิ์	 จุไร	 มัธยมศึกษาปีที่	 6/10	 นายอนุรักษ์	 คุณยง	
มัธยมศึกษาปีท่ี	 6/10	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชาย								
ขุนด่านเกมส์	จังหวัดนครนายก

	 เด็กชายพัศศกร	 สียางนอก	 มัธยมศึกษาปีที่	 1/3	 เด็กชายณัฐพงศ	์										
จังกระวรรดิ์	มัธยมศึกษาปีที่	2/4	เด็กชายคริสติชา	ภูมิเงิน	มัธยมศึกษา
ปีที่	 2/4	 เด็กชายไชยภัทร	 สดเอี่ยม	 ม.2/2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันตะกร้อชาย	อายุ	14	ปี	กีฬากรมพลศึกษา

	 เด็กชายณัฐวัตร	ศักดิ์เจริญชัยกุล	อ.3/3	ได้รับรางวัลเด็กกล้า	ถ้าฝันจาง	
1,000	คนทั่วประเทศและรางวัลขวัญใจมหาชน	Poputar	–	Vote

 เด็กชายธนวันต	์พัฒนะกุล	ป.4/1	และเด็กชายภัทรกิตต	์สุขกิตติสิริวงศ	์
ป.2/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศเทควันโด	Thailand	League

	 นายเอกกร	เวชวงษ์	ม.6/2	ผ่านการคดัเลอืกเป็น	1	ใน	10	ระดบัประเทศ	
โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกป	ี6	“นวัตกรรมขยะกู้โลก”

 นายสุพศิน	 ศิริทัตธ�ารง	 ม.5/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันครอส
เวิร์ด	พัชเซิล	 รายการมหกรรมการแข่งขันทางวิชาการอีซีซีพัซเซิลไทย
แลนด์	อินเตอร์เนชั่นแนลโอเพ่น	ครั้งที่	9

	 นายสุประกานต์	 เอี่ยมแข	ม.5/9	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติครั้งที่	34	กีฬาเซปักตะกร้อ	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี

	 นายอัษฎายุทธ	บุตรงาม	ม.6/10	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
นักเรียน	นักศึกษาแห่งชาต	ิครั้งที่	39	กีฬาเซปักตะกร้อ	รุ่นอายุไม่เกิน	
18	ปี

	 เด็กชายดนุนัย	 ยังดี	 ม.2/2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันกีฬากรม
พลศึกษาประจ�าปี	2561	กีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี

	 เดก็ชายสณัห์	กางกรณ์	ป.3/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัหมากรกุ
ไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

	 เด็กชายอิศวงศ	์ภาคย์พงศภรณ์	ป.6B	ได้รับรางวัลคนดีศร	ีแผ่นดินตาม
รอยธรรมราชาประจ�าปี	2561

	 เด็กชายรัชนาท	 ชะนะเกิด	 ม.1A	 ได้รับรางวัล	 Mr.	 Little	 Best	
Introduce	of	the	year	2018

	 เด็กชายรัชชานนท	์ชะนะเกิด	ม.3A	 ได้รับรางวัล	Mr.	 International	
Teen	of	the	year	2018	รายการประกวด	International	teen	of	
the	year	2018

	 นางสาวเจินหยู	 สุดโสม	 ม.5/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบ
ปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์

	 เด็กชายณัฏฐกฤต	ิละเลิศ	ม.3/4	และนายธรรมธร	บุญนาค	ม.4/1	ได้
รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัหมากล้อม	(โกะ)	งาน	ACSP	Logic	Games	
ครั้งที่	5

	 นายกษิดิศ	 ไชยแก้ว	 ม.6/1	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
ประจ�าปี	2561

	 เดก็ชายภมีชยตุม์	รตันโฉมศร	ีป.5/2	ได้รบัรางวลัระดบัเหรยีญทองแดง	
(วิทยาศาสตร์)	ASMO	THAI	Science	&	Mathematics

	 นางสาวพิรามน	เปาอินทร์	ม.5/1	และนายริอิโจ	ม.5/1	ได้รับ		คัดเลือก
เข้าค่าย	1	โครงการโอลิมปิกวิชาการ	สอวท.	สาขาชีววิทยา

	 นายนนทพันธ์	 จ�าเนียรสวัสดิ์	 ม.5/4	 ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ	สอวท.	สาขาฟิสิกส์

Paper	C
	 เด็กชายศุภณัฐ	ปัญจมาสกุล	ม.1B	ได้รับรางวัลชนะเลศิ	Top	GPA	Test	

ครั้งที่	7	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
	 เด็กชายชาญวิทย์	ด่านทา	ป.6B	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การแข่งขันวัด

ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2562
 เดก็ชายกรพฒัน์		โสมมาก	ประถมศกึษาปีที	่5A	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	

การแข่งขัน	ASMO	Science	Level	2
	 เด็กชายทีฆทัศน	์ธรรมมะ	ประถมศึกษาปีที่	6/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

การแข่งขัน	ROBOTICS	COMPETITION		ในงาน	MakeX	Thailand	
2019	Robotics	Competition	Championship		และเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมแข่งขัน	MakeX	Starter	City	Guardian	(Elementary	Level)	ใน
งาน	2019	MakeX	Robotics	Competition	World	Championship	
ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 นายภสุ	 ไพศาลนววิช	 มัธยมศึกษาปีที่	 4/4	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ1	 การแข่งขัน	 ROBOTICS	 COMPETITION	 ในงาน	MakeX	
Thailand	2019	Robotics	Competition	Championship		และเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน	MakeX	Challenge	Courageous	Traveler	
(Intermediate	Level)	ในงาน	2019	MakeX	Robotics	Competition	
World	Championship	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 นายภูสิทธิ์	 พระแท่น	 มัธยมศึกษาปีที่	 5/1	 ได้รับรางวัลความคิด
สร้างสรรค์ดีเด่น	การแข่งขันในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี	7		หัวข้อ	
นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต	จัดโดย	บริษัท	ปตท.	จ�ากัดมหาชน	ร่วม
กับ	ช่อง	9	อสมท	

	 เด็กชายดรณัย		วิศาลเมธี		ป.6/4	,	เด็กชายอชิรวิชญ์		ชุ่มใจ	ป.6/1	และ	
เด็กชายเดชาธร	 	 เกริกชวลิตกุล	 ป.6/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน	MakeX	Starter	City	Guardian	(Elementary	
Level)	 ในงาน	 2019	MakeX	 Robotics	 Competition	World	
Championship	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 นายพงศภัค	ฉลวยศรี	ม.4/1	และนายนิศรัณย์		แสงวิรัญ	ม.4/4	รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ1	 และเป็นตัวแทนเข้าร ่วมแข่งขัน	 MakeX	
Challenge	Courageous	Traveler	(Intermediate	Level)	ในงาน	

	 นายศุภชิชญ์	 สืบแสง	 ม.5/1	 ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโครงการโอลิมปิก
วิชาการ	สอวท.	สาขาภูมิศาสตร์

	 นายพรพสธุาร์	แพร่ศริริกัษ์	ม.4/1	ได้รบัรางวลัการแข่งขนั	Cross	word	
&	Spetling	Bee	ในงาน	Active	Play	Achive	Leasing

	 เด็กชายวิชญา	ดิถีพรรณ	ม.1/6	ผลการทดสอบระดับชาติ	(O-Net)	ได้	
100	คะแนน	รายวิชาคณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	
2560

	 เด็กชายปัณณวิชญ์	 พัฒน์จ�ารัสกุล	 ม.1/7	 เด็กชายณดล	 ตั้งพัฒนกิจ						
ม.1/8	และเดก็ชายชานนัท์	มญัชนุากร	ม.1/8	ผลการทดสอบระดบัชาติ	
(O-net)	ได้	100	คะแนน	รายวิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
ปีการศึกษา	2560

	 เดก็ชายอสิรชยัชาญ	นนัทรกัษ์	ม.4/1	ผลการทดสอบระดบัชาต	ิ(O-net)	
ได้	100	คะแนน	รายวิชาคณิตศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	ปีการศึกษา	
2560	

	 เด็กหญิงศศิณัฏฐ	์อินต๊ะสงค	์ป.2A	ชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อมประ
เภท	Friendship	ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

	 เด็กชายรัฐศรัณย์	สมหวัง	ป.5B	และเด็กชายราเชนทร์	วงศ์คุณานุสรณ	์
ป.5B	ได้รบัรางวัลเหรยีญทองแดง	Thai	ASMO	Moths	Ranking	year	5

	 เด็กชายพชรวัฒน์	ทับพุ่ม	ป.4A	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	Thai	ASMO	
Ranking	Level1

	 เดก็ชายวรนิธร	ฉนัท์รกัการค้า	ป.5A	ได้รบัรางวลัเหรียญเงนิ	Australian	
Mathematics	Competition	2018	ระดับชั้น	ป.3-ป.4	

	 เด็กหญิงชนิสรา	 เข็มกลัด	 ม.2A	 ได้รับเหรียญทองแดง	 Australian	
Mathematics	Competition	2018	ระดับชั้น	ม.1-ม.2

	 เด็กหญงิเอริกา	ได	ป.2B	ได้รบัเหรียญทองแดง	Seamo	Test	paper	A
	 เด็กหญิงสิริกานต์	 พวงกุหลาบ	 ป.4A	 ได้รับเหรียญทองแดง	 Seamo	

Test	paper	B
	 เด็กชายคุณาสิณ	 เจริญวานิช	 ป.6B	 ได้รับเหรียญเงิน	 Seamo	 Test	

Paper	C
	 เด็กชายนุริศร์	กงพาน	ป.6A	ได้รับเหรียญเงิน	Thai	ASMO	Science	

Ranking	Level	1
	 เด็กชายภูริ	บันลือศรีศักดิ	์ป.6A	ได้รับเหรียญทองแดง	Seamo	Test	



2019	MakeX	Robotics	Competition	World	Championship	ณ	
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 เด็กชายณัฐชานนท์	โทนทรนง	ป.4/2	,เด็กชายกฤติน	พุ่มพยอม	ป.4/3	
และนายมชัฌมิ	นามสนธ	ิ	ม.5/1	ได้รบัคดัเลอืกเข้ารอบชงิชนะเลศิระดบั
ประเทศ	ในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกป	ี7	หัวข้อ	นวัตกรรมรักษ์โลก
เพื่ออนาคต	จัดโดย	บริษัท	ปตท.	จ�ากัดมหาชน	ร่วมกับ	ช่อง	9	อสมท.

	 นายศักดิธัช	 วันจันทร์	 ม.6/2	 ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับ
ประเทศ	 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ระดับประเทศ	 ใน
โครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย	Future	Farm	2019

 เด็กหญิงธัญจิรา	 ยิ้มสวัสดิ์	 ป.6/3	 เด็กชายปุญญพัฒน์	 ชมบุญ	 ป.6/4		
เดก็ชายพนัธุธั์ช	ห่าว	เดก็ชายวรธน	เครอืทองศร	ีและเด็กหญงิพิชามญชุ์		
สิริจิรเจริญ	 ป.6/5	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การแข่งขันทางวิชาการ						
ในรายการ	Asian	Science	and	Mathematics	Olympiad	2019	จัด
โดย	ASMO	THAILAND

	 นายธีรเมธ	 กอบประเสริฐกุล	 ม.5/8	 เป็นตัวแทนทีมชาติไทย	 กีฬา
แบดมนิตนัชายเดีย่วBadminton	Asia	u	17	Junior	Championships	
2019	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย

 เดก็หญิงอสิรย์ี	แก้วนาง	ป.2/2	ได้รบัรางวัลชนะเลศิ	ในการแข่งขนัเทเบลิ
เทนนิส	ระนองโอเพ่นหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน	8		ปี	ณ	สมาคมกีฬาจังหวัด
ระนองร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

	 เดก็หญงิสวุชิญา		เอกรงัษ	ีป.6/5	และเดก็ชายจกัราวธุ	เปรมศกัดิเ์สถยีร	
ม.1/1	 ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา	
ASIAN	K	CHAMPIONSHIP	(เยาวชน)	ประเทศจีน

	 เด็กชายภูมิสิทธ์ิ	 เมฆฉาย	 ม.3/3	 นายณัฎฐชัย	 เมฆฉาย	 ม.5/5	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาชิงแชมป์ระเทศไทย	กทม.

	 เดก็ชายสณัห์	กางกรณ์	ป.4/2	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนัมหกรรม
ทมีไทย	แชมป์ประเทศไทย	หมากรกุรุน่อาย	ุ10	ปี	และได้รางวลันกักฬีา
ดีเด่นแห่งปีของสมาคมกีฬา	 กีฬาไทยแห่งประเทศไทย	 พระบรม
ราชูปถัมภ	์ณ	อาคารนิมิตรบุตร	หัวหมาก	กรุงเทพฯ

	 เด็กชายทักษ์	 	 ค�าสวัสดิ์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันหมารุกไทย
เยาวชน	ระดับชาต	ิรุ่นอายุ	12	ปี	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

	 เด็กชายเสกข์	กางกรณ์	ม.1/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันหมาก
รุกไทย	อบจ.ขอนแก่น	รุ่นอาย	ุ12	ครั้งที่	14	ปี	2562	หอประชุม	อบจ.	
จ.ขอนแก่น

	 นายกษดิศิ		นวุงษ์	ม.4/1	รางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง	การแข่งขนัว่ายน�า้
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 35	 บุรีรัมย์เกมส์	 ณ	 การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย	จ.บุรีรัมย์

	 นายดนุนัย	ผังด	ีนายคริสติชา	ภูมิเงิน	ม.3/5	นายณัฐพงศ	์จังกระวรรดิ	์
ม.3/2	นายไชยภัทร	สดเอี่ยม	ม.3/1	และนายธีรภัทร	มุมทอง	ม.4/9		
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง			
ครั้งที่	8	ประจ�าป	ี2562	รุ่นอาย	ุ16	ปี	(56	ทีม)	ณ	สมาคมกีฬาตะกร้อ
แห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม

ระดับภาค
พ.ศ. 2556
	 เด็กชายนภนต	์จิรวิทยากุล	ม.3/3	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	

จากการแข่งขนั	Sudoku	ระดบัชัน้มธัยมต้น	งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน
ครั้งที่	63	และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

	 นายฐานวัฒน์	 อภิทักขกุล	 ม.5/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ	 “พลังเด็กไทย	 ก้าวไกล	 สู ่อาเซียน”														
จากวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการอยธุยา	ร่วมกบั	สนง.	คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

	 นายภทัรพงศ์	ปรงุนยิม	ม.4/1	ได้รับรางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนัค�าคม	
จากการแข่งขนัมหกรรมการแข่งขนัทางวชิาการ	ระดบัภมูภิาค	ชงิแชมป์
ภาคกลางและภาคตะวันออก	ครั้งที่	13

	 เดก็ชายจริฐัเกยีรต	ิศริทิตัธ�ารง	ป.5/5A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนั	
Impromptu	Speech	Contest	2013	ระดับประถม	เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในระดับประเทศ	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที	่63

	 เดก็ชายสพุศนิ	ศริทิตัธ�ารง	ม.1/8	B	ได้รบัรางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนั	
Spelling	 Bee	 ระดับชั้นมัธยมต้น	 ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ
ประเทศ	จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	63

พ.ศ. 2557
		 เด็กชายธนกร	ค�าเลิศรมย	์ป.6B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จากการแข่งขัน

อักษรไขว้ภาษาไทย	งานครอสเวิร์ด	เอแม็ท	ค�าคม	และซูโดกุ	ชิงแชมป์
ภาคตะวันออกและภาคกลาง	ครั้งที่	14

	 นายคามิน	ศิริศิลป์วัฒนา	ม.5/7,	นายจิตติภัทร	ทวี	ม.4/8,	นายธาม	ฉิม
มา	ม.5/7,	นางสาวริสา	เจริญจิตร์สุวรรณ	ม.5/9	และ	นางสาวสุนันทา	
สุวรรณพิทักษ์	 ม.5/9	 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองจากการ
แข่งขันร้องเพลงคุณธรรม	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที	่54

	 เดก็ชายปันไท	สยูะศร	ีป.3B	ได้รบัรางวลัชนะเลศิระดบัเหรยีญทองจาก
การแข่งขัน	 Spelling	 Bee	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-3	 งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่64

	 ทมีนกักฬีาฟตุบอล	รุน่อาย	ุ16	ปี	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	รอบภมูภิาค	ภาค
ตะวนัออก	จงัหวดัชลบรุ	ีการแข่งขนัฟตุบอลเยาวชน	7	คน	“KFC	Seven	

Shoot	2014”
	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 เป็นตัวแทนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล					

เข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอลเยาวชน	“สพฐ-เอ	พ	ีฮอนด้า	เรดแชมป์เป้ียน	
ครัง้ที	่4”	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ได้รบัถ้วยพระราชทาสมเดจ็พระกนษิฐา
ธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 ทมีนกักฬีาฟตุบอล	รุน่อาย	ุ14	ปี	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	รอบภมูภิาค	ภาค
ตะวันออก	 ในรายการแข่งขัน	 ฟุตบอลเยาวชน	 อายุ	 13	 ปี	 “Chang-
Junior	Football	2014”	ณ	จังหวัดอ่างทอง	และได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ	2	รองชิงแชมป์ประเทศไทย

	 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล	รุ่นอายุ	18	ปี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน	
สพฐ	สปอนเซอร์ภาคกลาง

	 เดก็ชายกษดิศิ	นวุงษ์	ป.5/2	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	การแข่งขนัว่ายน�า้
ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 เด็กหญิงเฌอมาลย์	 โภคประเสริฐ	 ม.2/6	 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ							
การแข่งขันว่ายน�้าชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 เด็กชายทัธชรัณย์	 ประพัฒน์โพธิ์	 ป.5/4	 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ								
การแข่งขันว่ายน�้าชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 เด็กชายณัฐพัชร์	 พรหมจันทร์	 ม.2/6	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง															
การแข่งขันว่ายน�้าชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 เด็กชายชัยภัทร	 การกิ่ง	 ป.5/4	 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน						
ว่ายน�้าชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 นายพิรุฬห์	 อรุณรุ่งรัศมี	 ม.4/2	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การแข่งขัน				
ว่ายน�้าชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬา
เยาวชนแห่งชาต	ิครัง้ที	่32	“สพุรรณบรุเีกมส์”	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ี(รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค	1)	ระหว่าง	วันที	่9	-	19	มีนาคม	2559

	 นกักีฬาเซปักตะกร้อทมีโรงเรยีน	รุน่อาย	ุ17	ปี	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	กฬีา
เยาวชน	แห่งชาต	ิครัง้ที	่32	จงัหวดัสมทุรปราการ	(รอบคดัเลอืกตวัแทน
ภาค	1)	ระหว่างวันที่	1-11	พฤศจิกายน	2558

	 นกักฬีาเซปักตะกร้อทมีโรงเรยีน	รุน่อาย	ุ17	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ
อันดับ	2	กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที	่32	จังหวัดสมุทรปราการ	(รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค	1)	ระหว่างวันที่	1-11	พฤศจิกายน	2558

	 นกักฬีาบาสเกต็บอลทมีโรงเรยีน	รุน่อาย	ุ12	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ
อันดับ	 2	 ในการแข่งขันบาสเก็ตบอลบางแสนคลาสิค	 2015	 ณ	
มหาวิทยาลัยบูรพา	ระหว่างวันที่	24	ตุลาคม-29	พฤศจิกายน	2558

พ.ศ. 2559
	 ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	รุ่นอายุ	16	ปี	ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	และรุ่นอายุ	18	ปี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อนัดับ	2	การแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต	ิครัง้ที	่33	ชมุพร-ระนองเกมส์	
ระดับภาคกลางตะกร้อชายหาด	จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	วันที่	
10-15	ตุลาคม	2559	และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ

	 นางสาวเฌอมาลย์	คาดาว	ีนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	นกักฬีาว่ายน�า้
ของโรงเรียน	รุ่นอายุ	16	ป	ีได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬาว่ายน�า้	
ในรายการการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 15	 จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย	วันที่	22	ตุลาคม	2559

	 นางสาวชุติมณฑ์	 พรมจันทร์	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 นักกีฬา				
ว่ายน�้าของโรงเรียน	ได้รับรางวัล	2	เหรียญทอง	ในรายการ	การแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	
15	จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	วันที่	22	ตุลาคม	
2559

	 เดก็ชายพชัรพล	ศรินิกุลูพพิฒัน์	ประถมศกึษาปีที	่6B	และเดก็ชายสทิธโิชค	
บุญประสิทธิ์	 มัธยมศึกษาปีที่	 1/7	 นักกีฬาแบดมินตันของโรงเรียน								
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่ 	 15	 จัดโดยมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	วันที่	20	-	22	ตุลาคม	2559

	 นายฐิติ	กองแก้ว	มัธยมศึกษาปีที่	5/3	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	นางสาวณวิดา	เทพน�าโสมนัสส์	มัธยมศึกษาปีที่	3/8	ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ	2	นายธรรมปพน	ปานทิพย์	มัธยมศึกษาปีที่	3/1	ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	และเด็กชายทักษ์	ค้าสวัสดิ	์ประถมศึกษา
ปีที	่4/3	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	การแข่งขันหมากรุกสากลชิง
แชมป์ภาคตะวันออก	 2016	 จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 วันที่	
18-19	มิถุนายน	2559



ชนะเลิศอันดับ	1	การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ครอสเวิร์ดเกม	9	ประเภท
การแข่งขัน	A-Math	ระดับประถมศึกษา	จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด	เอ
แม็ท	ค�าคมฯ	ณ	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

	 เด็กชายก้องภพ	ทองศาสตร	์ประถมศึกษาปีที่	6B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ครอสเวิร์ดเกม	 9	 ประเภทการแข่งขันอักษร
ไขว้ไทย	ระดับประถมศึกษา	จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด	เอแม็ท	ค�าคมฯ	
ณ	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

	 เด็กชายปันไท	สูยะศร	ีประถมศึกษาปีที	่5B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และ
เด็กชายชยธร	มีลาภ	ประถมศึกษาปีที่	5A	ได้รับรองชนะเลิศอันดับ	1	
การแข ่ งขันแม็กซ ์พลอยส ์ครอสเวิ ร ์ ด เกม	 9 	 ประเภทการ
แข่งขันCrossword		Puzzle	ระดับประถมศึกษา	จัดโดยสมาคมครอส
เวิร์ด	เอแม็ท	ค�าคมฯ	ณ	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

	 เด็กชายชญานนท์	 เกศวพิทักษ์	 มัธยมศึกษาปีที่	 1B	 ได้รับรางวัล												
รองชนะเลศิอนัดับ	1	การแข่งขนั	TGA–SINGHA	Junior	Golf	Ranking	
2015-2016	จัดโดย	สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2560
	 เดก็ชายชญานนท์	เกศวพทิกัษ์	มธัยมศกึษาปีที	่2B	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	

เดก็ชายชญานนท์	เกศวพทิกัษ์	มธัยมศกึษาปีที	่2B	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	
การแข่งขันกอล์ฟ	A-Class	Open	(Class	B)	ณ	สนาม	Eastern	Star	
Country	Club	&	Resort	ระหว่างวนัที	่17–18	มถินุายน	2560	ระหว่าง
วันที่	5–6	สิงหาคม	2560

	 เด็กชายกิรัชภาส	ถาวร	ประถมศึกษาปีที	่5B	ได้รับคะแนนรวมอันดับที	่
1	Pre-Gifted	&	EP	ประจ�าปี	2560	ประเภทคะแนนรวมชั้นป.5	จัด
โดยบัณฑิตแนะแนว	เมื่อวันที	่10	กันยายน	2560

	 เด็กชายชาญวิทย	์ด่างทา	ประถมศึกษาปีที	่5B	ได้รับคะแนนรวมอันดับ
ที่	1	Pre-Gifted	&	EP	ประจ�าปี	2560	ประเภทคะแนนรวมชั้นป.5	จัด
โดยบัณฑิตแนะแนว	เมื่อวันที	่10	กันยายน	2560

	 ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัล								
ชนะเลศิ	การแข่งขนัรายการฟตุบอลเยาวชนและประชาชน	ชงิชนะเลศิ
แห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2560	ณ	สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี

	 ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ได้รับรางวัล								
ชนะเลิศ	การแข่งขันรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศ

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี“PTT	Group	Cup	
2016”		ณ		จังหวัดระยอง	วันที่	12	–	27	กรกฎาคม	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 12	
ประจ�าปี	2559	ณ	จังหวัดระยอง	วันที่	1–12	พฤษภาคม		2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 18	ปี	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	
ครั้งที่	12	ประจ�าป	ี2559	ณ	จังหวัดระยอง	วันที่	1	–	12	พฤษภาคม		
2559	

	 เด็กชายศรุต	 จิระตุลธร	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4/3	 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง	การแข่งขนัการคดิและแก้ปัญหาคณติศาสตร์	และเหรยีญทองแดง	
ในการแข่งขัน	Math	-	Eng.	Contest	จัดโดยมูลนิธิ	ดร.สมวงษ์	และ	
พญ.เพ็ญนภา	

	 นายกรวิศิษฎ์	 นฤมลสกุลชัย	 มัธยมศึกษาปีที่	 6/1	 และนายอติวิชญ	์						
ตูพานิช	มัธยมศึกษาปีที่	6/1	ได้ผ่านเข้าค่ายรอบ	2	ตัวแทนระดับภาค	
เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ	ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ	สอวน.	จัด
โดยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ	สอวน.	มหาวิทยาลัยบูรพา	

	 เด็กหญิงณัฐณิชา	 ใจกล้า	 ประถมศึกษาปีที่	 5/3	 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงและ	เด็กหญิงภัครมัย	คงค�า	มัธยมศึกษาปีที่	3/5	ได้รับรางวัล
เหรียญทอง	 ในการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย	 	 	 	 เพื่อการสื่อสาร	
จัดโดยส�านักงานศึกษาธิการภาค	 9	 ณ	 โรงเรียน	 	 จุฬาภรณราช
วิทยาลัย	

	 นายกนกกร	 ศักดิ์นาวา	 และนางสาวทองวรรณพร	 มหาวีระคุณ	
มัธยมศึกษาปีที	่ 4/1	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การประกวดกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่		อินทรวิเชียรฉันท	์11

	 เด็กหญิงฐานิดา	 คงศรี	 ประถมศึกษาปีที่	 6/1	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	
เด็กชายรฐนนท	์คงเจริญ	มัธยมศึกษาปีที่	1/7	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	
และนายฤทัต	วรรณรัตน์	มัธยมศึกษาปีที่	5/3	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	
การทดสอบทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร	จดัโดยส�านกังาน
ศึกษาธิการภาค	9	ณ	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

	 เด็กชายรังสิมันต์	สัตยารมณ	์ประถมศึกษาปีที่	6/2	ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง	และเด็กชายธนยศ	โหล	มัธยมศึกษาปีที่	2/5	ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง	การทดสอบทกัษะการใช้ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร	จดัโดยส�านกังาน
ศึกษาธิการภาค	9	ณ	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	

	 นายศุภณัฐ	 จรุงกิจกูล	มัธยมศึกษาปีที่	 5/1	นายบุณณวัฒน	์ กอบบุญ	
มัธยมศึกษาปีที	่5/1	และนายกฤตภาส	ชาติไทย	มัธยมศึกษาปีที่	5/4	
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 การแข่งขันการประดิษฐ์และบังคับ
เรือเหาะ	จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์	วิทยาเขตศรีราชา

	 เด็กชายสุทธิกว	ีอัจฉริยวงศ์เมธี	ประถมศึกษาปีที่	5B	ได้รับรางวัลชนะ
เลิศ	และเด็กชายอธิชนม์	นาคกล่อม	ประถมศึกษาปีที่	6B	ได้รับรางวัล
รองชนะเลศิอนัดบั	1	การแข่งขนัแมก็ซ์พลอยส์ครอสเวร์ิดเกม	9	ประเภท
การแข่งขันซูโดกุ	ระดับประถมศึกษา	จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด	เอแม็ท	
ค�าคมฯ	ณ	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน					

	 เด็กชายภูธน	นามวงษ์	ประถมศึกษาปีที่	6A	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และ
เด็กชายเป็นหนึ่ง	 เปี่ยมไทย	 ประถมศึกษาปีท่ี	 6B	 	 ได้รับรางวัลรอง				

แห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2560	รุ่นอายุ	16	ปี	ณ	สนามกีฬาจังหวัด
ระยอง

	 เดก็ชายทกัษ์	ค�าสวสัดิ	์ประถมศกึษาปีที	่5/2	รุน่อาย	ุ11	ปี		ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศ	การแข่งขันหมากรุก	ภาคตะวันออก	จัดโดยสมาคมหมากรุก
สากลแห่งประเทศไทย	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

	 นายฐิติ	 กองแก้ว	 มัธยมศึกษาปีที่	 4/1	 รุ่นอายุ	 15	 ปี	 ได้รับรางวัล								
ชนะเลิศ	การแข่งขันหมากรุก	ภาคตะวันออก	จัดโดยสมาคมหมากรุก
สากลแห่งประเทศไทย	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

	 นายตฤณภัทร	โภคประเสริฐ	และนายณัฐภัทร	พรมจันทร์	มัธยมศึกษา
ปีที่	 5	 นักกีฬาว่ายน�้าของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้รับคัดเลือกให้
เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที	่33	จัด
โดยกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว

	 ทีมนักกีฬาว่ายน�้าของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
คะแนนรวม	ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	
กรมหมืน่สุทธนารนีาถ	ในการแข่งขนั	ACS	Swimming	championship	
ครั้งที	่1	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พ.ศ. 2561
	 เด็กหญิงช่อชมพู	ประดิษฐาน	อ.3/1	เด็กชายนรภัทร	อุลิดสถิต	อ.3/1	

เด็กชายกิตติภูมิ	 ศรีภาคยภัทรกุล	 อ.3/2	 เด็กชายปุญญพัฒน์	 วัฒนะ
เสถียรกุล	อ.3/1เด็กชายชยุตพงศ์	พละกลาง	อ.3/2	เด็กชายณัฏฐพัชร์	
ศริวิรรณ	อ.3/1	เดก็ชายอณดล	จัน่เรอืง	อ.3/4	เดก็ชายอนกุลู	เสถยีรวงศ์	
อ.3/4	 เด็กชายกิติพงษ์	 วัฒนศักดิ์	 อ.3/4	 เด็กชาย.จารุภัค	 ยุติธรรม							
อ.3/1	 เด็กหญิงสุพิชญา	พรหมคีรี	 อ.3/1	 เด็กหญิงเฌอมาณ	ศรีจรัส					
อ.3/1	เด็กหญิงชวัลลักษณ	์เริงพิทักษ์	อ.3/1	เด็กหญิงณภัชชา	ยศอุบล				
อ.3/3	เดก็หญงิจดิาภา	เจตนาวณชิย์	อ.3/4	เดก็หญงิศศชิา	บญุไพศาลเสรี	
อ.3/5	เดก็หญงิปัณฑา	เหลอืงอ่อน	อ.3/5	เดก็หญงิศรญัญรศัมิ	์พงษ์ธนานกิร	
อ.3/6	เด็กหญิงนริศรา	ระวัง	อ.3/6	และเด็กหญิงปัณณ์ฑิตา	ศรีโคตร	
อ.2/6	ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาอนุบาลภาคตะวันออกครั้งที่	18

	 เด็กชายชลธี	สุขวิวัฒนพร	ป.4B	ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรายการ
แข่งขัน	อบจ.ระยอง	แชมป์เปี้ยนชิฟ	2018	รุ่นอายุ	9	ปีชาย

	 เด็กชายเทียนอุบล	 สดใส	 ม.2/2	 เด็กชายอรรถพล	 เสระทอง	 ม.3/2				
เด็กชายเจนภพ	คงนาม	ม.3/1	เด็กชายปุณณวิช	ธรรมประเสริฐ	ม.2/5	

เด็กชายภูริทัศน์	ปัตเถ	ม.2/2	เด็กชายพิรุณาภพ	จันทร์ทอง	ม.2/7	เด็ก
ชายพันธกานต์	อาจสมบูรณ์		ม.2/5	เด็กชายพุฒิพงศ์	ช้างวิเศษ	ม.2/3	
เด็กชายชนเมธี	 สติภา	 ม.2/2	 เด็กชายปิติภูมิ	 ประมวลพิมพ์	 ม.2/1							
เด็กชายเหมมาภาส	 เหมโส	 ม.2/3	 เด็กชายธัญวัฒน์	 จรข�า	 ม.2/1										
เด็กชายเดชธนากร	 ตรีชา	 ม.2/4	 เด็กชายณัฐชนน	 ศรีแจ้ง	 ม.2/4										
เด็กชายศุภกร	 แสงธรรม	 ม.2/3	 เด็กชายอาทินันท์	 จันตะมา	 ม.2/4					
เด็กชายพานทองแท้	ยงยิ่ง	ม.2/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รายการแข่งขัน	
ฟุตบอลพัฒนาสปอร์คลับ	ฟุตบอลชายรุ่นอายุ	14	ปี

	 เดก็ชายเสกข์	ทางกรณ์	ป.6/2	และนายฐติ	ิทองแก้ว	ม.5/1	ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันออก

	 นายศิวกร	เงาศรี	ม.5/5	และนางสาวรติกานต์	อุบลจันทร์	ม.5/4	ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด	 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 35	
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตภาค	1	“แม่กลองเกมส์”

	 นายธีรเมธ	 กอบประเสริฐกุล	 ม.4/5	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
แบดมินตันตัน	กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาต	ิครั้งที่	40	รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขต	2

	 นายตฤณภัทร	โภคประเสริฐ	และนายณัฐพัชร์	พรมจันทร์	ม.6/5	ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน�า้กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ	ครั้งที่	
40	รอบคัดเลือกตัวแทนเขต	2

	 นายกษิดิศ	 นุวงษ์	 ม.3/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน�้ากีฬา
เยาวชนแห่งชาต	ิครัง้ที	่35	รอบคดัเลอืก	ตวัแทนภาค1	“แม่กลองเกมส์”

	 นายศรัณวิทย์	 สันติสุขคง	 ม.6/1	 และนายอชิตพล	 วุฒิปัญญารัตนกุล				
ม.6/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์														
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก

	 นางสาวนันท์นลัท	อ้นไชยะ	ม.6/1	และนายอภิวัขร	ฉิมกล่อม	ม.6/1	ได้
รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขันทกัษะด้านเทคโนชีวภาพ		ณ	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก

พ.ศ. 2562
	 นายริโซ	โจ	และนายกิตติณัฐ	ชลธาร์นนท์	มัธยมศึกษาปีที่	5/1	ได้รับ

การคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสอวน.	 สาขาชีววิทยา	 (ค่าย	 2)		
ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยบูรพา

	 นางสาวพิรามน	 เปาอินทร์	 มัธยมศึกษาปีที่	 6/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ		



การแข่งขัน	 Econ	 Investor	 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา

	 นายฐณะวัฒน์	 	จิรเจริญยิ่งสุข	ม.4/1และนายอมรชัย	สุวรรณรัศม	ีม.
6/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนั	Econ	Investor	ในงานวนัสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์วิทยาเขตศรีราชา

	 นายสิปปพล	 เนตรศิริ	 ม.4/1	 ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์
โอลมิปิกวชิาการสอวน.	(ค่าย	1)	โครงการภมูศิาสตร์โอลมิปิกสอวน.		จดั
โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ	(สอวน.)	

	 นางสาวกญัญารตัน์		โรจนารณุ	ม.4/1	ได้รบัการคดัเลอืกเข้าค่ายโอลมิปิก
วิชาการสอวน.	 สาขาฟิสิกส์	 (ค่าย	 1)	 ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยบูรพา	
โครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน.	 สาขาฟิสิกส์	 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการฯ	(สอวน.)	

	 นางสาวปรวศิา		ป่ินจอม	และนายศภุกติติ	์มะสนุสบื	ม.4/1	ได้รบัรางวลั
ระดับเหรียญทอง	 และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ประเทศ	 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)	 ในการแข่งขันกวีเยาวชนคน		
รุน่ใหม่	แต่งโคลงสีส่ภุาพ	ในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนครัง้ที	่69	ระดบั
จังหวัด

 นายสุทธวิชญ	์	บุตรนนท์	ม.4/4	ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง	และ	ได้
รบัการคดัเลอืกเข้าร่วมการแข่งขันในระดบัประเทศ	(ภาคกลางและภาค
ตะวันออก)	ในการแข่งขันการต่ออักษรภาษาไทย	(ค�าคม)	ในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	69		ระดับจังหวัด

	 เด็กชายพุฒพัตร์	 นิกรปกรณ์,	 เด็กชายภูวภัทร	 พะสุรัมย์,	 เด็กชายพล
วรรธน์		ตันเจริญ,	เด็กชายภูผา		แสนกล้า,	เด็กชายวชิราภรณ	์	ชินนอก,	
เด็กชายจิรัฏฐ์	 	 ภัคคพงศ์ธนาวุฒิ,	 เด็กชายชนนน	 	 ทองพิกุล	 และ									
เด็กชายชัยนันท์	 สาลีผลิน	 นักเรียนชั้นอนุบาล3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองวิ่ง	 8x30	 เมตร	ชาย	 ในการแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวัน
ออก	ณ	แปซิฟิคปาร์คศรีราชา

 เดก็หญงิกัลยกร	ไตรภธูร,	เดก็ชายอภิภ	ู	สรุวัฒนาวรรณ,	เดก็ชายกมนทตั	
รุง่จนัทวงษ์,	เด็กชายศรณัย์ภทัร	ค�าวรรณ,	เด็กชายปัญญ์นภสั	รตันะเหลีย่ม,	
เด็กชายศึกษิต	 เมืองมนประเสริฐ,	 เด็กชายอักษราภัค	 โคตรชมพู,									
เด็กชายพลวัฒน์	 หิรัญเอื้อวรากุล,	 เด็กชายณฐพงศ์	 เรืองเผ่าพันธุ์,								
เด็กชายชยาพัฒน์	 เพิ่มอุตสาห์,	 เด็กชายนันทพัทธ์	 สุวรรณไสวผล,							
เด็กชายอิทธิพัทธ	์เพิ่มพูลโชคคณา,	เด็กชายกิตติธัด	พัทพงศ์,	เด็กชาย
คริสเตียโน่	 ควินซี่	 คัลลาฮาล	 และเด็กชายชัชนันท์	 บางยิ้ม	 นักเรียน					
ชัน้	อ.3	ได้รบัรางวลัชนะเลศิเหรยีญทองกฬีาฟตุบอล	ในการแข่งขนักฬีา
อนุบาลภาคตะวันออก	ณ	แปซิฟิคปาร์คศรีราชา

	 เด็กหญิงวริษรดา	 เตชะสร้อยวริษฐ์	 ป.3/3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข่งขันหมากรุกรามิคเชส	แชมม์ภาคตะวันออก	รุ่นอาย	ุ10	ปี	หญิง	ณ	
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

	 นายปฐมพงศ์	 	 ศรีวาจา	 ม.4/9,	 นายภานุวิชญ์	 เห็มพา	 ม.4/9,															
นายสหพัทร	 พืชเพียร	 ม.5/9,	 นายคงคา	 มาเหล่านาถ	 ม.5/9,															
นายวุฒิพงษ	์	สอนเต็ม	ม.5/9,	นายอุทัย		โพธิ์สุทธิ์	ม.5/9,	นายปริญญา	
จารุกรโชติมา	 ม.5/9,	 นายพันธกานต์	 	 จุไร	 ม.6/9,	 นายสุประกานต	์	
เอี่ยมแข	 ม.6/9	 และ	 นายฐิติวุฒิ	 	 พนมไตรทิพย์	 ม.3/1	 ได้รับรางวัล			
ชนะเลิศ	 การแข่งขันกีฬาตะกร้อเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 35	 การกีฬา
แห่งประเทศไทย	(สมุทรสาคร)

ระดับจังหวัด
พ.ศ. 2551
	 ผลการสอบโครงการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย	 จัดโดยบริษัทเสริม

ปัญญา	จ�ากัด	อันดับที่	1	ของจังหวัด	มัธยมศึกษาปีที	่2	เด็กชายวรท	
ศรีสุนทร	มัธยมศึกษาปีที	่3	นายบารม	ีมหคุณวรรณ

	 ผลการสอบโครงการทดสอบความรูด้้านภาษาองักฤษ	จดัโดยบรษิทัเสรมิ
ปัญญา	 จ�ากัด	 อันดับที่	 1	 ของจังหวัด	 ประถมศึกษาปีที่	 3	 เด็กชาย
จักรวาล	ความชอบ	ประถมศึกษาปีที	่4	เด็กชายนภนต์	จิรวิทยากุล

พ.ศ. 2552
-	 นายนัฐวัตร	แก่นนาค�า	อันดับ	1	ของจังหวัดชลบุรี	อันดับที่	2		ของภาค

ตะวันออก	อันดับที่	17	ของประเทศไทยในการแข่งขันทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ	ครั้งที่	24	จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา	จ�ากัด

พ.ศ. 2553
	 นางสาวมินทร์ตา	 จันทร์สว่าง,	 นางสาวอาทิตยา	 นารถมณี,	 นางสาว			

นรัชกร	ฤกษ์ศิริ,	นายปณิธิ	ห่วงขาว,	นายกรวิตธ	์จันทร์พันธุ์,	นายกรกช	
บัวจันทร์,	 นายรัชชานนท์	 เต็งถาวร	 ชนะเลิศการประกวด	 โครงการ	
“เยาวชนนักส�ารวจ”	 เพื่อการอนุรักษ์	 ความหลากหลาย	 ทางชีวภาพ	
“สิ่งเล็กๆ	 ที่เรียกว่า	 แย้”	 ณ	 ศูนย์ฝึกอบรมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	
ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ร่วมกับ
กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลจ�ากัด

	 เด็กชายกฤตภาส	 กนะกาศัย,	 เด็กชายวีระชัย	 ปัญจมาสกุล,	 เด็กชาย						
วริทธิ์นันท์	ชัยตระกูลทอง,	เด็กชายศรัณย์วิทย	์สันติสุขคง	ชนะเลิศการ
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้	 ทรัพย์สินทางปัญญากับเด็ก	 ณ			
แคมปิ้ง	แอนด	์รีสอร์ท	จังหวัดระยอง

	 เด็กชายศุภวิทย์	 สันติวงษ์,	 เด็กชายจักรวาล	 ความชอบ	 ชนะเลิศการ	
แข่งขันเอฟแอนด์เอ็นแมกโนเลีย	ซ็อกมอลต	์ทริปเปิ้ลเกม	ครั้งที	่1	ณ	
เซ็นทรัลพลาซ่า	ชลบุรี	

พ.ศ. 2554
	 เดก็ชายจกัรวาล	ความชอบ	ป.6/5B	เด็กชายศภุวชิญ์	สนัตวิงษ์	ป.6/5A	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกม	 ชิงแชมป	์	
ภาคตะวันออกและภาคกลาง

	 เด็กชายสุพศิน	 ศิริทัตธ�ารง	 ป.5/5B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน	
Crossword	Puzzle

	 เด็กชายเมฆ	รุจิรวณิช	ป.6/5A		เด็กชายฮิโรฮิโตะ	ทาคิตะ	ป.6/5A	ได้
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	A-MATH

	 เด็กชายณัฐภัทร	วัตนะกุล	ป.6/5A	เด็กชายวิชญ์	ชลิตตาภรณ	์ป.4/5B	
เด็กชายรัชชานนท์	วัฒนทวีกุล	ป.6/5B	ชนะเลิศ	การแข่งขัน	Sudoku		
F&N	พัซเซิลไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล

	 เด็กชายณัฐภัทร	วัตนะกุล	ป.6/5A	ชนะเลิศการแข่งขันซูโดกุ	เยาวชน
ชิงแชมป์ปทท.	ครั้งที	่ 4	 ในงาน	มหกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ	 เถ้าแก่
น้อย	รุ่นอายุไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที	่6

พ.ศ. 2555
	 เด็กชายภัทรพงศ์	ปรุงนิยม	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จากการแข่งขันค�าคม	

จากสมาคมครอสเวิร์ด	เอแม็ท	และซูโดกุ	ชิงแชมป์ภาค	ตะวันออกและ
ภาคกลาง	

	 นายธนโชติ	 โรจนเพียรสถิต,	 นายธนิน	 โรจนเพียรสถิต,	 นายคุณภัทร	
อุดมรัตสกุลชัย,	 นายภูริภัทร	 บุพศิริ,	 นายทยุติ	 ขวัญศรี	 ได้รับรางวัล		
ชนะเลิศ	 จากการประกวดสารคดีข่าว	 จากบริษัทพานาโซนิคแห่ง
ประเทศไทย

	 ทีมฟุตบอลรุ่นอายุ	12,	14,	ชนะเลิศรายการจังหวัดชลบุรี	และรุ่นอายุ	
16	ปี	ชนะเลิศ	รายการกองทัพอากาศ

	 ทีมบาสเกตบอลรุ่นอายุ	18	ป	ีชนะเลิศรายการกีฬาจังหวัด
	 กฬีาว่ายน�า้รุน่อาย	ุ6–15	ปี	ชนะเลศิรายการเดอะมอลล์	แชมป์เป้ียนชพิ
	 ทมีกรฑีา	(อนบุาล	3)	ชนะเลศิกฬีาภาคตะวนัออก	และรายการ		รบัเชญิ	

(โรงเรียนดอนบอสโก)
พ.ศ. 2556
	 เด็กชายสิรวิชญ์	มูลป้อ	ม.2/1,	เด็กชายอิสรายุทธ์	เข็มจันทร์	ม.2/1	ได้

รบัรางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนัค�าคม	เกมต่ออกัษรภาษาไทย	จากงาน	
ACN	Boards	Games	ชิงถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเทพฯ

	 นายณภัทรพงษ์	 ปรุงนิยม	ม.4/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน
ค�าคม	เกมต่ออักษรภาษาไทย	จากงาน	ACN	Boards	Games	ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

พ.ศ. 2557
	 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล	รุ่นอายุ	12	และ	18	ปี	ชนะเลิศบาสเกตบอล	

การแข่งขันกีฬาจังหวัดชลบุรี
	 ทมีนักกฬีาบาสเกตบอล	รุน่อาย	ุ14	และ	16	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ	

การแข่งขันกีฬาจังหวัดชลบุรี
	 เด็กชายกิตติพันธ์	 สุขกิตติสิริวงศ์	 ป.5/2	 เด็กชายขอบฟ้า	 แสนยากุล				

ป.1/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันเทควันโดโคราช	โอเพ่น
	 นายกิตตินันท	์สุวรรณ	ม.5/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬาปีน

หน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี	ไคล์มมิ่ง	แชมเปี้ยนชิพ	2014	รุ่นอายุ	18	ปี
	 เดก็ชายกษดิศิ	นวุงษ์	ป.5/2	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	การแข่งขนัว่ายน�า้	

รุ่น	11	ปี	ของจังหวัดชลบุรี
	 นักกีฬาว่ายน�้าชาย	 รุ่นอายุ	 10	 และ	 14	 ปี	 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ		

การแข่งขันว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรี	แชมป์เปี้ยนชิพ	2014
พ.ศ. 2558
	 นางสาวริสา	 เจริญจิตร์	นางสาวสุนันทา	สุวรรณพิทักษ์	ม.6/9	รางวัล

เหรยีญทอง	การประกวดคดัอกัษรภาษาจนี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลภาคตะวันออก

	 นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมโรงเรียน	 รุ่นอายุ	 17	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ		
การแข่งขันกีฬานักเรียน	 นักศึกษาแห่งประเทศไทย	 (รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตการแข่งขันที่	 2)	 จังหวัดจันทบุรี	 ระหว่างวันที่ี	 	 19	 -	 27	
พฤศจิกายน	2558

	 นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมโรงเรียน	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ		
การแข่งขันกีฬานักเรียน	 นักศึกษา	 จังหวัดชลบุรี	 จัดโดยสถาบันการ
พลศึกษา	วิทยาเขตชลบุรี	ระหว่างวันที่ี	19	-	27	พฤศจิกายน	2558

	 นกักฬีาบาสเกต็บอลทมีโรงเรยีน	รุน่อาย	ุ18	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ
อันดับ	3	การแข่งขันกีฬา	นักเรียน	นักศึกษาแห่งประเทศไทย	(รอบคัด
เลือกตัวแทนจังหวัด)	ระหว่างวันที่	13	-	17	สิงหาคม	2558

พ.ศ. 2559
	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน

ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 12	
ประจ�าป	ี2559	ณ		จังหวัดชลบุรีวันที่	21	–	25		มีนาคม	2559



	 ทมีนกักฬีาฟตุบอล	รุน่อายไุม่เกนิ	13	ปี	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนั
ฟุตบอล	9	คน	อบจ.ชลบุรีคัพ	ครั้งที่	5	ประจ�าปี	2559	วันที่	13	-	14	
สิงหาคม	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน
ฟุตบอลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีคัพ	ครั้งที่	22	วันที่	9	กรกฎาคม	-	13	
สิงหาคม	2559	

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 12	
ประจ�าป	ี2559	ณ	จังหวัดชลบุรี	วันที่	25		มีนาคม	–		8	เมษายน	2559

	 นายเกษมเดช	สุ่มมาตร์	มัธยมศึกษาปีที่	4	เด็กชายปาณบดี	มาสูงเนิน	
มัธยมศึกษาปีที่	3	เด็กชายธนภัทร	ฐานะภักดี	มัธยมศึกษาปีที่	3	ได้รับ
รางวลัชนะเลศิ	ในการแข่งขนัหมากล้อมนกัเรยีนนกัศกึษาภายในจงัหวดั
ชลบุรี	ครั้งที่	1	จัดโดยชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี	

	 นายธนพงศ์	ฐานะภกัด	ีมธัยมศกึษาปีที	่4	เดก็ชายชวนิวชิญ์	โยธนิอปุไมย	
มัธยมศึกษาปีที่	3	เด็กชายธนภัทร	วัฒนวรากุล	มัธยมศึกษาปีที่	2	ได้
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ในการแข่งขันหมากล้อมนักเรียน
นักศึกษาภายในจังหวัดชลบุร	ีครั้งที่	1	จัดโดยชมรมหมากล้อมจังหวัด
ชลบุรี

	 เด็กชายพิสิฐพงศ์	 อ�่าเอี่ยม	 ประถมศึกษาปีที่	 5/2	 เด็กชายนัทธพันธ์				
ดวงศศิโรจน์	 ประถมศึกษาปีที่	 5/2	 เด็กหญิงจินห์จุฑา	 วงศ์สายเชื้อ	
ประถมศึกษาปีที่	 6/1	 ได้รับรางวัลชมเชย	 การประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์	(Science	Show)	จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สระแก้ว	

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 12	
ประจ�าป	ี2559	ณ	จังหวัดชลบุร	ีวันที่	21	–	25	มีนาคม	2559

	 ทมีนกักฬีาฟตุบอล	รุน่อายไุม่เกนิ	13	ปี	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนั
ฟุตบอล	9	คน	อบจ.ชลบุรีคัพ	ครั้งที่	5	ประจ�าปี	2559	วันที่	13	-	14	
สิงหาคม	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน
ฟุตบอลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีคัพ	ครั้งที่	22	วันที่	9	กรกฎาคม	-	13	
สิงหาคม	2559	

พ.ศ. 2560 
	 เด็กชายณฐภัทร	 ศิรินุกูลพิพัฒน์	 ประถมศึกษาปีที่	 5B	 ได้รับรางวัล					

ชนะเลิศ	การแข่งขันแข่งขันอบจ.ชลบุร	ีสคูล	 เกมส์’	60	ประเภทการ
แข่งขันแบดมินตัน	ชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี	ณ	สนามแบดมินตัน	
ชลบุรีสปอร์ตคลับ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

	 เด็กชายเมธาสิทธิ	์หยาง	ประถมศึกษาปีที่	6A	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน	 (Speech	 Contest	 2017)	
ประเภทการแข่งขัน	Impromptu	Speech	จัดโดยส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	3	ณ	โรงแรมเฟิร์ส	แปซิฟิค	แอนด์	
คอนเวนชั่น	พัทยา	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2560

	 เด็กชายกิรัชภาส	ถาวร	ประถมศึกษาปีที่	5B	ได้รับคะแนนรวมอันดับ	
ที่	1	Pre-Gifted	&	EP	ประจ�าปี	2560	ประเภทคะแนนรวมชั้นป.5	จัด
โดยบัณฑิตแนะแนว	เมื่อวันที่	10	กันยายน	2560

	 เด็กชายชาญวิทย	์ด่างทา	ประถมศึกษาปีที	่5B	ได้รับคะแนนรวมอันดับ
ที่	1	Pre-Gifted	&	EP	ประจ�าปี	2560	ประเภทคะแนนรวมชั้นป.5	จัด
โดยบัณฑิตแนะแนว	เมื่อวันที	่10	กันยายน	2560

	 เด็กชายชรินทร์	 หรินทร์ประกรณ์	 ประถมศึกษาปีที่	 6B	 ได้รับรางวัล		
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทควันโด	ประเภทต่อสู	้รุ่นอายุ	10	–	12	ป	ีณ	
สนามกีฬาประจ�าจังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที	่7	พฤศจิกายน	2560

พ.ศ. 2561
	 เด็กชายศุภวิชญ	์แตงหนู	ม.3/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมาก

ล้อม	นักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรี
	 เด็กชายเป็นหนึ่ง	เปี่ยมไทย	ม.2B	และเด็กชายรัชพล	จินตนาเลิศ	ม.2B	

ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ครัง้ที	่68	ประเภท
การแข่งขัน	A-Math	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

	 เด็กชายธีดนัย	 ไชยสงค์	 ม.2/3	 เด็กชายดิน	 โรจนมณเทียร	 ม.2/5											
เด็กชายปุณณวิ	ทองไชย	ม.2/5	เด็กชายศิรภัส	ศรีนนท์	ม.2/4	เด็กชาย
เวธน์	พลรักษา	ม.2/8	 เด็กชายธนดล	ธนยศวรพรรษ	ม.2/4	 เด็กชาย
วศิน	แก้วตา	ม.2/4	เด็กชายพรภวิษย	์จิรเลศวิทยาพร	ม.2/4	เด็กชาย	
วงศกร	 สวัสดีสุข	 ม.2/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาจังหวัดชลบุรี	ประเภทฟุตบอลชายรุ่นอายุ	14	ปี

	 เด็กชายพัชรพล	 ศิรินุกูลพิพัฒน์	 ม.2B	 เด็กชายสิทธิโชค	 บุญประสิทธิ	์		
ม.3/7	 นายศุภทิตต์	 เจริญสุข	 ม.4/2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
แบดมินตัน	กีฬานักเรียนนักศึกษาประจ�าจังหวัดชลบุรี

	 นายภรจุ	นโิทรานนต์	ม.3/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัปีนหน้าผา	
จังหวัดชลบุรี

	 นางสาวชุติมณฑน์	 พรมจันทร์	 ม.5/2	 เด็กหญิงภัทรียา	 โภคประเสริฐ			
ป.6/4	เด็กชายวชิรวิทย	์แจ่มโฉม	ป.5/3	เด็กชายพล	วงศ์วิจิตร	ป.5/4	
เด็กชายสิทธิชัย	สุทธิรักษ	์ป.5/3	และเด็กชายธนินท์ธร	พรนรินทร์ทิพย์	
ป.3/2	ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	การแข่งขนัว่ายน�า้กฬีานกัเรยีนจงัหวัดชลบรุี

	 เดก็หญงิณชิารย์ี	บวัเพช็ร	ป.6/2	รางวลัชนะเลศิการแข่งขนัเทนนสิกฬีา
นักเรียนจังหวัดชลบุรี

	 เด็กชายพรวิวัฒน์	 เนื้อลออ	 ม.2/3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง	เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคเดี่ยวระนาดเอก	งานมหกรรมความ

สามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ	 และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับ
ชาติ	ปีการศึกษา	2561

	 เด็กชายภูริ	โกดี	ม.3/6	และเด็กชายสุทธวิชญ์	บุตรนนท	์ม.3/5	ได้รับ
รางวลัชนะเลศิเหรยีญทองเป็นตวัแทนแข่งขนัระดับภาค	การแข่งขันต่อ
ค�าศพัท์ภาษไทย	(ค�าคม)	งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหตัถกรรม
วิชาการ	และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาต	ิปีการศึกษา	2561

พ.ศ. 2562
	 เดก็ชายพศนิ	ทพิย์เกษร	ประถมศกึษาปีที	่2A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การ

แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 จากโครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร	์
หรือ	 TEDET	 (Thailand	 Educational	 Development	 and	
Evaluation	Tests)	รอบ	All	Star	Intelligent	Contest

 นางสาวนวพร	วจิติรเตมย์ี	ม.6/1	ได้รบัคัดเลอืกเป็นยวุชนประชาธปิไตย	
ประจ�าจังหวัด	

	 นายศุภวิชญ์	 สืบแสง	 ม.6/1	 ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายเยาวชน														
นักกฎหมาย	 ระดับชาติครั้งท่ี	 2	 ในการแข่งขันเยาวชนนักกฎหมาย		
ระดับชาติ	 ครั้งที่	 2	ณ	 คณะนิติศาสตร์	 ปรีดีพนมยงค์	 มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต

	 นางสาวศุภกร	 	 จันทะพา,	 นางสาวประภาศิริ	 ทองคต	 ม.5/1	 และ							
นางสาวภัทรภรณ์	 	 ทวีธนวาณิชย์	 	 ม.6/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข่งขนั	STEM	Challenge	ในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์	“ผจญภยัในโลก
วิทยาศาสตร์”	ปีที	่ 2	 	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี		
ราชมงคล	วิทยาเขตภาคตะวันออก

 นางสาวเญจ	ีบณุยสรณ์สริ,ิ	นางสาวเจนิหย	ูสดุโฉม	และนางสาวปนดัดา		
ฮวบข�า	ม.6/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน	Tug	of	Vocabulary	
war		ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์	“ผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์”	ปีที	่2		
ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตภาค
ตะวันออก

	 เดก็ชายณฐภทัร		ศรินิกุลูพพิฒัน์	ม.1B	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนั
กฬีาแบดมนิตนั	กฬีานกัเรยีน	นกัศกึษา	จงัหวดัชลบรุ	ีปี	2562	ณ	สนาม
กีฬา	จ.ชลบุรี

	 นายศิวกร	เงาศรี	นักเรียนชั้น	ม.6	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬา
เทควนัโด	นกัเรยีน	นกัศกึษาจงัหวดัชลบรุ	ี	ปี	2562	และได้คดัเลอืกเป็น
ตัวแทน	จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 เด็กชายชีวอน	ชอย	ป.5/1	และเด็กชายภัทรกิตติ์	สุขกิตติสิริวงศ์	ป.3/3	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันกีฬาเทควันโด	 นักเรียน	 นักศึกษา	
จังหวัดชลบุรี		ปี	2562

	 เด็กหญิงณัฐกฤตา	 วรปัสสุ	 ม.1/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน
แบดมินตันหญิงคู	่รุ่นอายุ	13	ปี	SCG	Junior	Badminton	2019	รอบ
คัดเลือกภาคกลาง	ไปแข่งรอบประเทศ	ณ	สมาคมแบดมินตัน	จ.ชลบุรี

	 เด็กชายวชิระ	 	 ชุ่มชัยพฤกษ์	 ป.1/3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน	
ว่ายน�้า	King	of	Dragon	2019	ชิงถ้วยผู้ว่าราชการ	กรุงเทพฯ	นักกีฬา
ยอดเยี่ยม	กลุ่ม	Extra		รุ่น	7	ปี	ชาย	4	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	ณ	
ส�านักงาน	กทม.	สระว่ายน�้า	ท้องฟ้าจ�าลอง

	 เด็กชายวัชรกร	 วานิชปัญญ์	 ป.2/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน			
ว่ายน�้า	King	of	Dragon	2019	ชิงถ้วยผู้ว่าราชการ	กรุงเทพฯ	นักกีฬา
ยอดเยี่ยม	กลุ่ม	Extra	รุ่น	7	ปี	ชาย	4	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	ณ	
ส�านักงาน	กทม.	สระว่ายน�้า	ท้องฟ้าจ�าลอง	ณ	ส�านักงาน	กทม.	สระ
ว่ายน�้า	ท้องฟ้าจ�าลอง

	 เด็กหญิงเขมจิรา	วานิชปัญญ์	ป.2/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน
ว่ายน�้า	king	of	Dragon	2019	ชิงถ้วยผู้ว่าราชการ	กรุงเทพฯ	นักกีฬา
ยอดเยี่ยม	กลุ่ม	Extra	รุ่น	7	ปี	หญิง	1	เหรียญทอง	4	เหรียญเงิน	1	
เหรียญทองแดง	ณ	ส�านักงาน	กทม.	สระว่ายน�้า	ท้องฟ้าจ�าลอง

	 เดก็ชายปรมนิทร์	กล่อมศลิป์,	เดก็ชายภมูพิชัร		ธรีธติธิรรม,	เดก็ชายภนั
ตินันท	์สิมพาดี,	เด็กชายปรัชญา	พรรค์พิทักษ	์และเด็กชายวรรณชนะ	
โคขามลา	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันกีฬาตะกร้อกีฬานักเรียน	
นักศึกษา	จังหวัดชลบุร	ีโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี	ประจ�าปี	2562	รุ่น
อายุ	12	ปี	อบจ.จังหวัดชลบุรี

 เด็กชายพัศสกร	สียางนอก	ม.2/3,	เด็กชายอธิป	อุมาลี	ม.2/4,	เด็กชาย
ธนกร	 สุขดี	 ม.2/5	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันกีฬาตะกร้อกีฬา
นักเรียน	 นักศึกษา	 จังหวัดชลบุรี	 ประจ�าปี	 2562	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ณ	
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี/อบจ.	จังหวัดชลบุรี



 นายรัชพล	เมืองนาคิน,	นายบัลลังค	์ขาวเจริญ,	นายสุพงค	์เม้ยนรธา	ม.
3/2,	นายอภิชาต	ิรัตนประเสริฐ	ม.3/5	และนางสาวรดา	จิตต์ศิริ	ม.5/6	
ได้รับรางวลัเหรยีญทองการแข่งขนักรีฑา	กฬีานกัเรยีน	นกัศกึษา		จงัหวดั
ชลบุรี	ป	ี2562	ณ	สนามกีฬาแหลมฉบัง

ระดับอ�าเภอ
พ.ศ. 2550
	 ทีมฟุตบอลรุ่นอายุ	 12,	 14,	 16,	 18	ปี	 ชนะเลิศกีฬานักเรียน	 อ�าเภอ

ศรีราชา
	 นักกรีฑารุ่นอายุ	10	ปี	ชนะเลิศ	กีฬานักเรียนอ�าเภอศรีราชา
	 นักกีฬาว่ายน�้ารุ่นอายุ	8	ปี	ชนะเลิศ	บ้านบึงแชมป์เปี้ยนชิพ
	 นกักฬีาว่ายน�า้รุน่อาย	ุ9	ปี	ชนะเลศิ	สโมสรกฬีา	เขตบางนา	ต้านยาเสพตดิ	

แชมเปี้ยนชิพ	และชนะเลิศการแข่งขันว่ายน�า้	เยาวชนเมืองพัทยา
	 นกักฬีาว่ายน�า้อาย	ุ10	ปี	ชนะเลศิ	การแข่งขันว่ายน�า้เยาวชนเมอืงพทัยา	

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	คะแนนรวมกรีฑาอนุบาล	3	การแข่งขันกีฬา
อนุบาลโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา	ครั้งที่	7

พ.ศ. 2551
	 ทีมฟุตบอล	รุ่นอายุ		12,	14		ปี	ชนะเลิศกีฬาอ�าเภอศรีราชา
	 ทีมฟุตซอล	รุ่นอายุ	18	ปี		ชนะเลิศ	กีฬาจังหวัดชลบุรี	
	 ทีมตะกร้อ	รุ่นอายุ	14,	16	ปี	ชนะเลิศกีฬาอ�าเภอศรีราชา
	 ทีมบาสเกตบอล	12,	14,	16,	18	ปี	ชนะเลิศกีฬาอ�าเภอศรีราชา
	 ทีมเทเบิลเทนนิส	10,	12,	13,	14,	16	ปี	ชนะเลิศกีฬาอ�าเภอศรีราชา

พ.ศ. 2553
	 เดก็ชายชาญยทุธ	พรพงศ์สวสัดิ,์	เดก็ชายกฤตวฒัน์	เชาวน์รตัน์		เดก็ชาย

ศุภโชค	ไพพรรณรัตน์,	เด็กชายอัคคณัฐ	รัตน์วงศ์เวช,	เด็กชายลัทธพล	
ตั้งพิทักษ์มงคล	 ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์	 ผลงานเชิงสร้างสรรค	์
หวัข้อ	“ของขวญัให้พ่อ”	การแข่งขนัประดษิฐ์	ผลงานเชงิสร้างสรรค์จาก
เศษวสัดเุหลอืใช้ระดับมธัยมศกึษาตอนต้น	ณ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตศรีราชา

พ.ศ. 2555
	 เดก็ชายสริภทัร	เจษฎาพรชยั	ได้รับรางวลัชนะเลศิการแข่งขนั		การอ่าน	

จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	62/2555							
	 ทีมกรีฑา	(อนุบาล	3)	ชนะเลิศกีฬาอนุบาลเอกชนอ�าเภอศรีราชา
	 ทีมบาสเกตบอล	12,	14,	16,	18	ปี	ชนะเลิศกีฬาอ�าเภอศรีราชา
	 ทีมเทเบิลเทนนิส	10,	12,	13,	14,	16	ปี	ชนะเลิศกีฬาอ�าเภอศรีราชา

พ.ศ. 2557
	 นายชลาทร	กุสุมาลย์	ม.6/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันอัจฉ

ริยภาพทางคณิตศาสตร์	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	64

	 เด็กชายจิรัฐเกียรติ	 ศิริทัตธ�ารง	 ป.6/5	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
แข่งขัน	 Impromtu	Speech	ชั้น	ป.4-6	 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่	64

	 เด็กชายพีรนิธิ	 สมบูรณ์ทรัพย์	 ป.5/5	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการ
แข่งขัน	Spelling	Bee	ชั้น	ป.4-6	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	64

	 นายศิวัฒน์	 กาญจนพาณิชย์กูล	 ม.4/9	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการ
แข่งขนั	Multi	Skill	Competition	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่64
	 เดก็ชายสพุศิน	ศริทิตัธ�ารง	ม.2B	ได้รบัรางวลัเหรยีญทองจาก	การแข่งขนั	

Spelling	Bee	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
	 นางสาวสิรินทร	จารุเรืองไพศาล	ม.5/9,	นางสาวริสา	เจริญจิตร์	ม.5/9,	

นางสาวรตริตัน์	เทีย่งอ�า่	ม.5/9	ได้รบัรางวลัชนะเลศิและ	Popular	Vote	
จากการท�าอาหาร	MAMA	GO	INTER

พ.ศ. 2558
	 นายณัฐกร	สกุลด	ีม.6/1	รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคณิตฯ	พิชิตโอเนต	

ระดับชั้นม.4-6	โรงเรียนศรีราชา
	 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน	 รุ ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ													

การแข่งขันกีฬาเยาวชน	 	 “Pit	 Group	 2015”	 จัดโดยเทศบาลเมือง
ระยอง	จ.ระยอง	ระหว่างวันที่	7	-	23	กรกฎาคม	2558

	 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน	 รุ ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ												
การแข่งขันกีฬาเยาวชน	“บ่อวินซุปเปอร์	คัพ	ครั้งที่	1”	จัดโดยเทศบาล
เมืองบ่อวิน	จ.ชลบุรี	ระหว่างวันที่	6	-	14	มิถุนายน	2558

พ.ศ. 2561
	 เด็กหญิงณิชชาอร	 หลักหมั่น	 อ.1/1	 เด็กหญิงภรมน	 แย้มประดิษฐ	์								

อ.1/1	เด็กหญิงอัยยรัศนิ์	นุ่มน้อย	อ.1/4	เด็กหญิงกุลัศมิ	์พุ่มประดิษฐ์	
อ.1/2	 เด็กหญิงอลิษา	 เจียกใจ	 อ.1/2	 เด็กหญิงปาณิสรา	 พานิชมาท					
อ.1/4	เดก็หญงิน�า้เพชร	ภมูโิคกรกัษ์	อ.1/4	เดก็หญงิปณุยนชุ	พลบัพรกึ	
อ.1/1	 เด็กหญิงอลิยา	 พงศ์ศักดิ์	 อ.1/2	 เด็กหญิงสุมิตรา	 สนับแน่น									
อ.3/5	เดก็หญงิภฤดา	ศศวิศิษิฏ์สริเิสร	ีอ.3/1	เดก็หญงิพมิพ์รศา	อิม่ฤทยั	
อ.3/1	 เด็กหญิงกมลลักษณ์	 บัญญัตินพรัตน์	 อ.3/3	 เด็กหญิงหนึ่งธิดา			
ลิอินทร์	อ.3/2	เด็กหญิงณัฐณิชา	ราหุล	อ.3/4	เด็กหญิงวิรยต	ิชมพูแดง	
อ.3/6	เด็กชายชนะชล	โพนทะยาน	อ.3/3	เด็กชายธีธัช	เนตรข�า	อ.3/3	
เด็กชายภูสิษฐ์	 วรรณาชัยสิทธ์ิ	 อ.3/3	 เด็กชายรวิศ	 สุนทราณู	 อ.3/3			
เด็กชายสินธร	 ชีวะธรรมานนท์	 อ.3/5	 เด็กชายคริสเตียโน่	 คัลลาฮาน				
อ.2/1	เด็กชายปพนธนัย	วีระพลธนศิริพัฒน	์อ.3/6	เด็กชายนันทพัทธ	์
สุวรรณไสวผล	อ.2/5	เด็กหญิงณิชาภา	พยัคฆา	อ.3/3	เด็กหญิงณิชาภา									
สินธุพรม	อ.3/2	เด็กหญิงวลัยลักษณ	์รักษายศ	อ.3/3	เด็กหญิงบุณยวีย	์
ใหม่ประเสริฐ	อ.3/3	 เด็กหญิงสาริสา	สืบสาย	อ.2/1	 เด็กหญิงบุญญา
นันท์	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	อ.3/2	เด็กหญิงปัณณพัฒน์	ว่องชัยภิญโญ

กุล	อ.3/5	เด็กหญิงณัฐมน	พรรณงาม	อ.3/5	เด็กหญิงธันยนัน	สุวดิษฐ	
อ.2/6	 และเด็กหญิงราชา	 นพรัตน์	 อ.3/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬา
โรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา

พ.ศ. 2562
 เด็กชายบุริศร์	 กงพาน	ม.1B	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การแข่งขันทาง

วชิาการ	ระดบันานาชาต	ิประเภทการแข่งขนัวทิยาศาสตร์	ระดบัประถม
ศึกษาตอนปลาย	

	 เด็กหญิงปวิตราพร	สุรพิพิธ	ป.6A	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การแข่งขัน	
Sudoku	ระดับประถมศึกษา	งานหัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่69	

	 เด็กหญิงพัทธนันท	์ต้นสายเพ็ชร์	ชั้นม.3B	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การ
แข่งขัน	 Impromptu	 Speech	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่69

 เด็กชายปลื้มชัย	บุญแต้ม,	เด็กชายทัตภณ	สุปิตินนท์,	เด็กชายโอลิเวอร์		
เบนเซน	เบร์ิกฮาวท์,	เดก็ชายปภงักร	บญุสวุรรณกลุ,	เดก็ชายปญุญพฒัน์		
หาญสวัสดิ์	และเด็กชายกันต์ธีร์	อมรวัฒนวงษ์	นักเรียนชั้นอนุบาล3	ได้
รับรางวัลชนะเลิศ	 กีฬาโยนบอลชาย	 ในการแข่งขันกีฬาเอกชนอ�าเภอ
ศรีราชา	จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา

	 เด็กชายชิติพัทธ์	 ดาดวง	 นักเรียนชั้นอนุบาล3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
เหรียญทอง	การแข่งขันวิ่ง	8x20	เมตร	ชาย	ในการแข่งขันกีฬาเอกชน
อ�าเภอศรรีาชา	จดัขึน้โดยสมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนอ�าเภอศรรีาชา

	 เด็กชายธนภัทร	จันทภาณ	ีอนุบาล3	รางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	กีฬา
ฟุตบอล	 ในการแข่งขันกีฬาเอกชนอ�าเภอศรีราชา	 จัดขึ้นโดยสมาคม					
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา

 เด็กชายธนกฤต	 จีระชีวิน,	 เด็กชายภาคิน	 สุขเจริญ,	 เด็กชายกฤษฎา		
สมมาตร,	เดก็ชายพงศ์ภรีะ	สริกิาญจโนดม,เดก็ชายภมูพิฒัน์	ศรินิภาพนัธ์,	
เด็กชายจิรภัทร	ลาภวิไล,	เด็กชายศุภกฤฒ	ภะวังคะนันท	์และเด็กชาย
วรริวิทย์	สขุเจรญิ	นกัเรียนชัน้อนบุาล2	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	เหรยีญทอง	
การแข่งขนัวิง่	8x20	เมตร	ชาย	ในการแข่งขนักฬีาเอกชนอ�าเภอศรรีาชา	
จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา

	 เด็กหญิงอภิชญา	 เหมาชัย	 นักเรียนชั้นอนุบาล2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
เหรียญทอง	 การแข่งขันวิ่ง	 30	 เมตร	 หญิง	 ในการแข่งขันกีฬาเอกชน
อ�าเภอศรรีาชา	จดัขึน้โดยสมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนอ�าเภอศรรีาชา

	 เด็กชายจิตติ	 	 แก้วเชียงทอง	 ม.3/5,	 เด็กชายธีดนัย	 ไชยสงค์	 ม.3/4,					
เดก็ชายปณุณวชิ	ธรรมประเสรฐิ	ม.3/1,	นายสริวชิญ์		ชือ้ทศันะประสทิธิ	์
ม.6/9,	 เด็กชายกงกฤช	 ละม่อมพร้อม	 ม.3B,	 นายชนม์สิทธ์	 เหล็กคม			
ม.6/9,	นายศุภณัฐ	วรรณฤทธิ์	ม.5/1,	นายสุรยุทธ์	อินทรโชติ	ม.6/9,	
เด็กชายศิรภัส	 ศรีนนท์	 ม.3/3,	 นายวรายุทธ	 ศรีทองแท้	 ม.5/8,												
นายพุฒินาท	 เสนะสกุล	 ม.4/7,	 นายพิสชารัล	 วาณิชชากุล	 ม.6/8,						
นายชญานิน	อมาตยกุล	ม.5/5	รางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬาฟุตบอล	
7	 คน	 โรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา	 ครั้งที่	 18	 จัดข้ึนโดยสมาคม											
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา

ระดับเขตการศึกษา
พ.ศ. 2552
	 เดก็ชายพนัธกาญจน์	จรญัญากรณ์,	เดก็ชายธนวตั	ิธนะมลู,	เดก็ชายวรท	

ศรีสุนทร	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และเงินรางวัล	25,000	บาท	จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดยุวทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมือง
พัทยา	จัดโดยการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	จ.ชลบุรี

	 นายวศิน	 เนตรมุกดา	นายอิทธิพล	ดาววงศ์ญาติ	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
ระดับเหรียญทอง	 ในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ	 (English	
Quiz)	 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก	 ปี	
2551”	จัดโดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สุพรรณบุรี

	 นายวศิน	 เนตรมุกดา	นายอิทธิพล	ดาววงศ์ญาติ	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
ในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ	 (English	 Quiz)	 “งานศิลป
หตัถกรรมนกัเรยีนปี	2551”	จดัโดยส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุี	
เขต	3	

	 นางสาวณฐัวรรณ	คชฤทธิ	์ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ในการแข่งขนัเล่านทิาน	
(Story	 Telling)	 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ปี	 2551”	 จัดโดย
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ีเขต	3

 นายปภพ	 ประคองจิตร์	 นายวิศรุต	 วิโรจน์วัธน์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ			
การแข่งขัน	Crossword	“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน				ปี	2551”	จัด
โดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ีเขต	3



	 นางสาวพรรณนิดา	 สลีอ่อน,	 นางสาวกัญญ์วรา	 ลอไพบูลย์,	 นางสาว				
วันวิสาข	์ตัณฑศิริ,	นางสาวเอื้ออังกูร	จูวันนะ,	นายพีรภัทร	จงพีร์เพียร	
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดละครสั้น	(Skit)	“งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน	ปี	2551”	จัดโดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ีเขต	3

พ.ศ. 2552
	 เดก็ชายปรม	ีธรรมปรชีาไว,	เดก็ชายพรีภัทร	สงิห์เมอืง	ได้รบัเกยีรตบิตัร

รางวัลชนะเลิศ	จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ีเขต	3	กิจกรรม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ณ	โรงเรียนศรีราชา	อ.ศรีราชา	
จ.ชลบุรี

 เด็กชายพันฐกาญจน	์จรัญญากรณ์,	เด็กชายศรหิรัญ	สมผลึก,	เด็กชาย
ศภุเสกข์	ลีส้มประสงค์	ได้รบัเกยีรตบิตัรรางวลัชนะเลศิ	และเหรยีญทอง	
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์	 ประเภทการทดลอง	 ชื่อโครงงาน			
“สารพชิิตรา”	จากส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาชลบรุ	ีเขต	3	ณ	โรงเรยีน
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

พ.ศ. 2553
	 นางสาวอาภา	หลิน	ชนะเลิศการแข่งขันอ่านออกเสียงพูดภาษาจีน	ณ	

ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค	เมืองทองธานี/ส�านักงานเขตพื้นที่การประถม
ศึกษาชลบุร	ีเขต	3

พ.ศ. 2554
	 เด็กชายฉัตริน	 สมานชื่น	 ป.6/5A	 ชนะเลิศการแข่งขัน	Multi	 Skills	

Competition	การแข่งขันพดูภาษาองักฤษ	งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน	
ครั้งที่	61	

	 เด็กชายชาญยุทธ	พรพงศ์สวัสดิ์	 ม.3/1	 เด็กชายกฤตวัฒน	์ เชาวน์รัตน์	
ม.3/1,	เดก็ชายลทัธพล	ตัง้พิทกัษ์มงคล	ม.3/3,	เดก็ชายอภิสทิธิ	์ดดี�ารงค์	
ม.3/3,	เด็กชายสิปปกร	จันทรวิชัย	ม.3/3	ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์
ผลงานเชิงสร้างสรรค์	ในหัวข้อ	“ของขวัญให้พ่อ”	

	 นายภากร	 ลักษณ์วิเศษณ์ดี	 ม.6/1,	 นายธนาธิป	 รัตนาธรรม	 ม.6/1,						
นายอรรชากร	 สุขเจริญ	 ม.6/1	 ชนะเลิศการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร	์(Science	Show)	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2555
	 เด็กชายธนพล	 อนันตสารโสภณ	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ	 แข่งขัน							

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร	์จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	62	
ปีการศึกษา	2555					

	 เด็กชายศุภวิชญ์	 ตันตยานนท์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคิดเลข
เร็ว	จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่62	ปีการศึกษา	2555

	 เด็กชายชนน	บุญธรรม,	 เด็กชายจิรายุ	 วุฒิเจริญกิจ,	 เด็กชายกฤตพล	
จันทนา	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทย์ประเภทสิ่ง
ประดิษฐ์	จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	62	ปีการศึกษา		2555

	 เดก็ชายภทัรพล	หงสกลุ,	เดก็ชายวรีะชัย	ปัญจมาศกลุ	ได้รบัรางวลัชนะ
เลิศการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์	 จากงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	62	ปีการศึกษา	2555

	 เด็กชายกนกกร	ศักดิ์นาวา,	เด็กชายสิรภพ	ตันศิริชัย,	เด็กชายณัฐกิตติ	์
ศรีธนบุญมาพงษ์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์	 จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ครั้งที่	 62	 ปีการศึกษา	
2555

	 ทมีบาสเกตบอลรุน่อาย	ุ18	ปี	ชนะเลศิการคดัตวัแทนเขต/เยาวชน	กฬีา

เขต/เยาวชน	บางแสนคลาสสิค	รายการ	10	ดาว	รายการ	สพฐ.	
	 ทีมเซปักตะกร้อรุ่นอาย	ุ16,	18	ปี	ชนะเลิศรายการชิงถ้วยพระราชทาน

ชัยภูมิ	(พญาแลคัพ)	และรุ่นอายุ	18	ปี	ชนะเลิศรายการ	สพฐ.
พ.ศ. 2556
	 นายถิรวุษ	บุญญะถาวรชัย	 ม.4/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญ

ทอง	 จากการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่63

	 นายคามิน	 ฉิ่งผักแว่น	 ม.4/7	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	
จากการแข่งขนัร้องเพลงไทยลกูทุง่	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่63

	 เด็กชายจักษ์ตรี	 พวงผ่อง	 ม.3/8	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน	
Sudoku	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนครัง้
ที่	63

	 นายถริวษุ	บญุถาวรชยั	ม.4/1,	นายก้องภพ	ชยัเนตร	ม.4/1	ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศการแข่งขันแต่งค�าประพันธ์	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแต่งบทร้อยกรองประเภท
อินทรวิเชียรฉันท์	ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค	จากงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่63

	 เด็กชายสิรวิชญ	์มูลป้อ	ม.2/1,	เด็กชายอิสรายุทธ	์เข็มจันทร์	ม.2/1	ได้
รบัรางวลัชนะเลศิ	จากการแข่งขนัค�าคม	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	และ
ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค	จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่	63	

 นายณภัทรพงศ์	 ปรุงนิยม	 ม.4/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน
ค�าคม	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	และได้เป็นตัวแทน				เข้าแข่งขันใน
ระดับภาค	จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	63

	 เด็กชายจิตติภัทร	ทวี	ม.3/5,	เด็กชายธนกานต	์ฤดีนรเวท	ม.2/1,	เด็ก
ชายสรวิชญ	์ค้าขาย	ม.2/1,	 เด็กชายธนกรณ	์พยอม	ม.1/4,	 เด็กหญิง
ปรีชญา	 เมืองแก้ว	 ม.1/3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขนัระดบัภาคตะวนัออกจากการแข่งขนัร้องเพลงคณุธรรมระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	63

	 เด็กชายพีระวิชญ์	 รชตวรรณวงษ์	 ป.6/5B,	 เด็กชายปิยะกฤษ	 ยุวรี										
ป.6/5A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนั	A-Math	และได้เป็นตวัแทน

เข้าร่วมแข่งขันในระดบัภาค	งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน	ครัง้ท่ี	63
	 เด็กชายตุลย์	 ขุนทอง	 ป.6/5A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน	

Sudoku	 และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค	 งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที	่63

	 เด็กชายธนาดุล	จาง	ป.5/5A,	เด็กชายพิจักษณ์	สามงามยา	ป.5/5A	ได้
รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันค�าคม	 และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับภาค	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	63

	 เด็กชายธนดล	พิมลลิขิต	ป.6/4,	เด็กชายพีระพล	โรจนารุณ	ป.6/5A	ได้
รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน	 ASEAN	QUIZ	 2012	 และได้เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที	่
63

	 ด.ช.สุพศิน	 ศิริทัตธ�ารง	 ม.1/8B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน	
Spelling	Bee	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้า
แข่งขันในระดับภาค	จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	63

	 นางสาวจิดาภา	เรียนเจริญ	ม.4/9	ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน
พูดภาษาญี่ปุ่น	 ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค	 จากงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที	่63

	 เด็กชายจักรวาล	จิรวิทยากุล	ม.3/3,	เด็กชายศุภวิชญ์	สันติวงษ์	ม.2/9B	
ได้รบัรางวัลชนะเลศิจากการแข่งขนั	Crossword	ระดบัมธัยมศกึษาตอน
ต้น	และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค	จากงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน	ครั้งที่	63	

	 นายรัชพล	บุญแสน	ม.6/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จากการแข่งขันสร้าง
ภาพด้วยโปรแกรม	 Photoshop	 งานฉลองครบรอบ	 17	 ปี	 ม.
เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา

	 นายธีรภัทร	สุจิตโต	ม.6/1,	นายอภิสิทธิ	์ ไชยชาติ	ม.6/1	ได้รับรางวัล
ชนะเลศิ	จากการแข่งขนัการเขยีนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพวิเตอร์เป็น
ตวัแทนเข้าแข่งขนัระดบัภาค	จากงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ครัง้ที	่63

พ.ศ. 2557
	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน	

“สพฐ-เอ	พ	ีฮอนด้าเรดแชมป์เป้ียน	คร้ังที	่4”	เขตกรงุเทพมหานครและ
ปริมณฑล	และท�าคะแนนรวมได้สูงสุด	 ได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมฝึก
ทักษะกีฬาฟุตบอลที่เมืองลิเวอร์พูล	สโมสรลิเวอร์พูล	ประเทศอังกฤษ

	 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล	 รุ ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะรองเลิศ												
การแข่งขันบาสเกตบอลบางแสนคลาสสิค

พ.ศ. 2559
	 เดก็หญงิธญัจริา	ยิม้สวสัดิ	์ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3/3	ได้รบัรางวลัเหรยีญ

ทองแดง	 การแข่งขันคิดเลขเร็ว	 ระดับประถมศึกษาปีที่	 1-3	 จัดโดย
ส�านักงานการศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุร	ีเขต	3

	 เด็กชายศรุต		จิระตุลธร	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4/3	เหรียญทองแดง	การ
แข่งขันคิดเลขเร็ว	 ระดับประถมศึกษาปีที่	 4-6	 จัดโดยส�านักงานการ
ศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	3	

	 เดก็ชายปิตพิฒัน์	อภชินกจิ	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3A	ได้รบัรางวัลเหรยีญ
เงิน	 การแข่งขันอัจฉริยภาพ	 ระดับประถมศึกษาปีที่	 1-3	 จัดโดย
ส�านักงานการศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุร	ีเขต	3	

	 เดก็ชายอคัรเดช	โคโรซาวา	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6/3	ได้รบัรางวลัเหรยีญ
เงิน	 การแข่งขันอัจฉริยภาพ	 ระดับประถมศึกษาปีที่	 4-6	 จัดโดย
ส�านักงานการศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุร	ีเขต	3

	 เดก็ชายธนานนัต์	ปรดีศิรพีพิฒัน์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3/8	และนายอตวิชัญ์	
ตพูานชิ	มธัยมศกึษาปีที	่6/1	ได้รบัรางวลัเหรียญเงิน	การแข่งขนัอจัฉรยิ
ภาพทางคณิตศาสตร์	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	จัดโดยส�านักงานการ
ศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	3

	 เด็กชายธิติภัทร	ฤทธิกุลสิทธิชัย	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	เด็กชายอัศวัศ	
บัวจงกล	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	และเด็กชายอัครเดช	โคเรซาวา	ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ในการแข่งขันนานาชาติ	 ปี	
2560	วชิาคณติศาสตร์		จดัโดยส�านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา

	 การแข่งขันนานาชาติ	 ปี	 2560	 วิชาคณิตศาสตร์	 ส�านักพัฒนา						
นวัตกรรมการจัดการศึกษา	นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย	ได้แก่																						
เด็กชายศุภกิจ	 ด้วงผุด	 ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน						
เดก็ชายนนฑวิฒั	ธไนสวรรค์	ประถมศกึษาปีท่ี	6	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ										
เดก็ชายอคัรวฒัน์	วฒุเิจริญกจิ	ประถมศกึษาปีท่ี	6	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	
เด็กชายธนธัญ	 มะโนค�า	 ประถมศึกษาปีที่	 5	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	
เด็กชายศรุต	 จิระตุลธร	 ประถมศึกษาปีที่	 4	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน				
เด็กชายรวิพล	เกียรติเดชาวิทย	์ประถมศึกษาปีที่	5	ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง	 เด็กชายธีรัตม์	 วุฒิเจริญกิจ	ประถมศึกษาปีที่	 5	 ได้รับรางวัล



เหรยีญทองแดง	เดก็ชายปัณณวชิญ์	โตสดุเฉลยีว	ประถมศกึษาปีท่ี	5	ได้
รับรางวัลเหรียญทองแดง	เด็กชายจักรวุธ	ภัทราวุธ	ประถมศึกษาปีที่	5	
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 และเด็กชายเฉลิมเกียรติ	 ภู่เฉลิมศักดิ	์
ประถมศึกษาปีที	่5	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	

	 เด็กชายนนฑิวัฒ	 ธไนสวรรค์	 ประถมศึกษาปีที่	 6/1	 เด็กชายธนบด	ี					
ทองดีเลิศ	ประถมศึกษาปีที่	 6/2	และเด็กชายธิติภัทร	ฤทธิกุลสิทธิชัย	
ประถมศึกษาปีที	่6/3	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	 จัดโดยส�านักงาน						
การศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุร	ีเขต	3

	 เดก็หญงิพชิามญชุ	์สริจิริเจรญิ	ประถมศกึษาปีที	่3/3	ได้รบัรางวลัเหรยีญ
เงิน	 ประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย	 ระดับประถมศึกษาปีที่	 1-3								
เด็กชายก้องภพ	 เนติบุญ	 ประถมศึกษาปีที่	 5/1	 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง	ประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย	ระดับประถมศึกษาปีที่	4-6	
เด็กหญิงณัฐณิชา	 ใจกล้า	 ประถมศึกษาปีที่	 5/3	 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง	 การประกวดท่องอาขยานท�านองเสนาะ	 ระดับประถมศึกษา		
ปีที	่4-6	จัดโดยส�านักงานการศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุร	ีเขต	3

	 เด็กหญิงอัจฉรา	แกล้วทนงค์	มัธยมศึกษาปีที่	1/7	ได้รับรางวัลเหรียญ
เงนิ	การประกวดคดัลายมอืระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	จดัโดย	ส�านกังาน
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยม	เขต	18

	 นางสาววิรัตน์รัตน์	 พึ่งหิน	 มัธยมศึกษาปีที่	 6/1	 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง	 การประกวดคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จัดโดย	
ส�านักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยม	เขต	18

	 เด็กหญิงสิริลดา	นาคประสิทธิ	์มัธยมศึกษาปีที่	3/5	ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง	 การประกวดอ่านเอาเรื่องตามแนว	 PISA	 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น	จัดโดย	ส�านักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยม	เขต	18

	 นายพร้อม	 วงศ์พาณิชย์	 มัธยมศึกษาปีที่	 6/1	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	
การประกวดอ่านเอาเรื่องตามแนว	PISA	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
จัดโดย	ส�านักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยม	เขต	18

	 เด็กชายณัฏฐ์	 ไพศาลพัฒนพาณิชย	์ มัธยมศึกษาปีที่	 3/6	 ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง	 การประกวดเรียงร้อยถ้อยความ	 ระดับมัธยมศึกษา		
ตอนต้น	จัดโดย	ส�านักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยม	เขต	18

	 นายกนกกร	 ศักดิ์นาวา	 และนางสาวทองวรรณพร	 มหาวีระคุณ	
มัธยมศึกษาปีที	่4/1	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	การประกวด	การแต่งค�า
ประพันธ์ฉันท์	จัดโดยส�านักงานการศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	3

	 เด็กหญิงกัญญากรณ์	 งามสุม	ประถมศึกษาปีที่	 6/2	 เด็กหญิงอรปรียา	
ยงชัยหิรัญ	 ประถมศึกษาปีที่	 6/2	 และเด็กหญิงชนานนท์	 โล่คาราม	
ประถมศึกษาปีที่	 6/4	 ได้	 รับรางวัลเหรียญเงิน	 การแข่งขันการจัด							
สวนถาดแบบแห้ง	 ระดับประถมศึกษา	 จัดโดยส�านักงานการศึกษา						
เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	3

	 เด็กหญิงธัญจิรา	 ยิ้มสวัสด์ิ	 ประถมศึกษาปีที่	 3/3	 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง	 การแข่งขันคิดเลขเร็ว	 ระดับประถมศึกษาปีท่ี	 1-3	 จัดโดย
ส�านักงานการศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุร	ีเขต	3

พ.ศ. 2562
	 เด็กชายรฐนนท์	 คงเจริญ,	 เด็กชายพสธร	 เตชาชาญ	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 และเด็กชายธนากร	 เธียรเอี่ยมอนันต์	 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 6	 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง	 ในการแข่งขัน

คณิตศาสตร์นานาชาติ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 จัดโดยส�านักงาน		
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)

 นายสุพศิน	 ศิริทัตธ�ารง	 ม.6/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ในการแข่งขัน	
Crossword	Puzzle	รายการ	แม็กซ์พลอยส	์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ฯ	
จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย

	 เดก็ชายกติตโิชต	ิกจิโชตธิ�ารง	ม.3/8	และเด็กชายภทัรวรรธน์	พงษ์สชีมพ	ู
ม.3/5	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ในการแข่งขันวงสตริง	 เนื่องในวันเด็ก						
แห่งชาติ	ณ	โรงเรียนบ้านเขาคันทรง

	 นายโอบนิธิ	 ด�าริห์ชอบ	 ม.4/8	 ได้รับรางวัลมือเบสยอดเยี่ยม	 ในการ
แข่งขันวงสตริง	ในงาน	Music	Challenge	seasons	2	ณ	ศูนย์การค้า	
ดิ	เอ็กซ์เพลส	มอลล์

นักกีฬาทีมชาติ
พ.ศ. 2550
	 นายวันทอน	 อินอุเทน	 นักกีฬาฟุตบอลได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน

นักกีฬาทีมชาติไทย
	 นายนิกร	 รักพวก,	 นายกิตติศักดิ	์ ค�าด้วง,	 นายอนุพงษ์	 พลายมี,	 นาย

ประสิทธิ์	 ดาวล้อม,	 นายปรวิศ	 ชาติน�้าเพชร,	 นายระพีพัฒน์	 ไทยแท้	
นักกีฬาเซปักตะกร้อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

พ.ศ. 2552
	 นายณัฐวุฒ	ิค�ารินทร์,	นายอดิสร	สัพโส,	นายวสันต	์นาสวน,	นายอนุชา	

สุกโส,	นายอนุวัฒน์	นาคเกษม,	นายชนินทร์	แซ่เอี้ย	นักฟุตบอลทีมชาติ
ไทย	รุ่นอายุ	19	ปี	ชิงแชมป์เอเชีย

 นายวสันต์	 ฮมแสน,	 นายชนาวิทย์	 แสนสนิท	 นักฟุตบอลนักเรียนไทย			
ชิงแชมป์เอเชีย	รุ่นอายุ	18	ปี

	 นายกนกพล	 รุ่งเรืองโรจน์,	 นายณัฐวุฒิ	 งามแข็ง,	 เด็กชาย	 จิรพงษ์								
ทวงงาม,	เด็กชายภานุพงษ์	พลซ่า,	เด็กชายสหรัฐ	ควรประมูล	นักกีฬา
ฟุตบอลนักเรียนไทย	รุ่นอายุ	16	ปี

	 นายอัศวิน	น้อยโพธิ์ศัย,	นายชัชวาล	ลาภูมี	นักกีฬาตะกร้อ	ทีมชาติไทย	
รุ่นอายุ	18	ปี	ยูธโอลิมปิก

พ.ศ. 2553
	 นายวราวุฒิ	ธ�ารงวรางกูร	ม.5/1	ชนะเลิศการแข่งขัน	ไซเบอร์ดิก	ครอส

เวร์ิด	ในเกมเยาวชนนานาชาตคิรัง้ที	่22	ได้ผ่านการคดัเลอืกเป็นตวัแทน
ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการชิงแชมป์เยาวชนโลก	 ณ							
กรุงมนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์

	 นายนูรูล	ศรียานเก็ม,	นายชนินทร	์แซ่เอี้ยะ,	นายพุทธินันท	์วรรณศรี,	
นายสุริยา	 ประวาระณะ,	 นายรชานนท์	 กันยาทอง,	 นายอภิสิทธิ										
แพงสขุ,	นายวานชิ	ใจแสน,	นายกติตพัินธ์	แสงอรณุ,	นายมโน	บญุปราบ,	
นายปฏิภาณ	 อบอุ่น	 นักกีฬาฟุตบอลได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
นักกีฬาทีมชาติไทย	

	 นายสิทธิโชค	 ดวงสง่าศรี	 นักกีฬาเซปักตะกร้อ	 ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

พ.ศ. 2554
	 นายสรวิช	 โลกาวิทย์,	 นายอภิรัตน์	 หีบขาว,	 นายวีระพล	 ศรีวิพันธุ์,							

นายนรากร	 คณา,	 นายปฏิพันธิ์	 อามะตันตรี,	 นายธเนศ	 เบญพาค,							
นายวิชิต	 ธานี	 นักกีฬาฟุตบอล	 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬา
ทีมชาติไทย

	 นายปรมิตร	ศรีวาจา,	นายพรพนม	เงินน้อย	นักกีฬาตะกร้อ	ได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

พ.ศ. 2555
	 นายอรรถกานต์	อรรถกานต์รตัน์	ได้รบัคดัเลอืกจากสมาคมบาสเกตบอล

แห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
	 นายสุรศักดิ์	 เทาศิริ	 กองหน้าตัวฟาดหน้าเน็ตของอัสสัมชัญศรีราชา						

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย	
	 นายเกณฑกานต์	 งามสอน	 ม.4/3	 และนายกิตติณัฐ	 จิตติพรสวรรค	์							

ม.3/9A	 ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย	 ไปแข่งขันกีฬา
เทนนิส	 ในรายการ	 “ASEAN	 School	 Game	 2012”	ณ	 ประเทศ
อินโดนีเซีย	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

พ.ศ. 2557
	 นายกติตไิกร	จนัทะรกัษา,	นายสวิะพงศ์	พานแก้ว,	นายวศิน	เทยีมเมอืง	

นกักฬีาฟตุบอลรุน่อาย	ุ18	ปี	ได้รบัการคดัเลือกเป็นนักกฬีาทมีชาตไิทย
	 นายตฤณภัทร	โภคประเสริฐ	ม.2	อายุ	14	ปี	 เป็นตัวแทนทีมชาติไทย

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน�า้เยาวชนแห่งเอเชีย	ณ	ประเทศเวียดนาม
พ.ศ. 2558
	 นายทาโร่	 	 ประสารการ	 นายสุขสันต์	 มุ่งเป้า	 นายกิตติพงษ์	 ใจบุญ									

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	นักกีฬาฟุตบอล	ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีม
ชาติไทย

พ.ศ. 2560
	 นายสุริยะ	ใจสุข	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/9	นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน

อัสสัมชัญศรีราชา	รุ่นอายุ	18	ป	ีติดทีมชาติไทย	รุ่นอายุไม่เกิน	19	ปี		
ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน	
ครั้งที่	14	ณ	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

	 นายจติต	ิคุม้ขมิน้	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6/9	นกักฬีาฟตุบอลของ	โรงเรยีน
อัสสัมชัญศรีราชา	รุ่นอายุ	18	ป	ีติดทีมชาติไทย	รุ่นอายุไม่เกิน	19	ปี			
ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันฟุตบอล	ณ	 สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน

พ.ศ. 2562
 รายชื่อนักกีฬาทีมชาติ	กิจกรรมพิเศษ

	 -	 นายธีรเมธ	กอบประเสริฐกุล	นักกีฬาแบดมินตัน	ม.5/8
	 -	 เด็กชายภูมิสิทธิ์	เมฆฉาย	นักกีฬาปีนหน้าผา	ม.3/3
	 -	 นายณัฎฐชัย	เมฆฉา	นักกีฬาปีนหน้าผา	ม.5/5
	 -	 นายกษิดิศ	นุวงษ์	นักกีฬาว่ายน�้า	ม.4/1
	 -	 เด็กหญิงสุวิชญา	เอกรังสี	นักกีฬาปีนหน้าผา	ป.6/5
	 -	 เด็กชายจักราวุธ	เปรมศักดิ์เสถียร	นักกีฬาปีนหน้าผา	ม.1/1
	 -	 เด็กหญิงณิชารีย์		บัวเพ็ชร	นักกีฬาเทนนิส	ม.1/4
	 -	 เด็กชายกานต์ชัช		สุรฤทธิ์โยชิน	นักกีฬาเทนนิส	ป.4/4
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îć÷đöíĊ�ĀüĆÜüÜýŤđÝøĉâ
ñĎšßŠü÷ðäĉÙö
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ñĎšßŠü÷ÿćøćèĊ÷Öø



มิสอังคณา คงอยู่
หัวหน้ำส�ำนักผู้อ�ำนวยกำร/
งำนเลขำนุกำรผู้อ�ำนวยกำร

มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี
หัวหน้ำแผนกปฐมวัย

มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช
หัวหนำ้แผนก MLP

มิสปริชมน ศุภวัฒน์วิมล
หัวหน้ำศูนย์พัฒนำบุคลำกร

มิสประภารัตน์ อู่อรุณ
งำนประกันคุณภำพ

มิสลักษณารีย์ สุริศร
งำนนโยบำยและแผน

มิสคนึงนุช พุ่มแจ้ง
หัวหน้ำงำนบุคลำกร

มิสธัญชนก พรหมคีรี
งำนบุคลำกร

ม.ธนาวุฒิ นวลเอ้ย
งำนบุคลำกร

มิสกานต์พิชชา นาราสิริวัฒน์
งำนบุคลำกร

ชำวต่ำงประเทศ

มิสกัญญาณัฐ ตินตะบุระ
งำนบุคลำกร

ชำวตำ่งประเทศ

มิสน�้าอ้อย เฮงสิ
งำนบุคลำกร

มิสศศิธร ตนานนท์ชัย
งำนบุคลำกร

ม.ตาล นครดี
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล รำยกำร 7 สี/
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬำฟุตบอล

โครงกำรพิเศษ     

มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี
หัวหนำ้ฝ่ำยธุรกำรกำรเงิน

แผนกธุรกำร

มิสศุภสิริ พิทักษ์สายชล
หัวหนำ้แผนกธุรกำร

มิสชญาพร นิกรปกรณ์
งำนข้อมูลนักเรียนและ
สถิติ/งำนสำรสนเทศ

มิสลักขณา ตอพล
งำนบริหำรแผนก/

งำนสำรบรรณ

ม.นิรุด แดงสมุทร
งำนบริหำรแผนก/

งำนสำรบรรณ

มิสจิรวรรณ สายธารทิพย์
งำนทะเบียน/

งำนเงินอุดหนุนรำยบุคคล

มิสวันเพ็ญ อินทฉาย
งำนทะเบียน/

งำนเงินอุดหนุนรำยบุคคล

มิสสุพัตรา ราชกิจ
หัวหนำ้งำนประชำสัมพันธ์/
งำนวำรสำรและสิ่งพิมพ์/

ห้องเกียรติประวัติ

ม.คมชาญ จันทร์ประเสริฐ
งำนวำรสำรและสิ่งพิมพ์/

งำนประชำสัมพันธ์

มิสวรรณวิสา จิตต์บุญ
งำนวำรสำรและสิ่งพิมพ์/

งำนประชำสัมพันธ์

มิสเนติมา วงษ์เกตุ
งำนประชำสัมพันธ์/

งำนสำรสนเทศ

ม.ภาณุเดช ม่วงทอง
งำนวำรสำรและสิ่งพิมพ์

มิสแสงเดือน กิจบ�ารุง
งำนบริหำรแผนก/

งำนกำรเงิน (รับเงิน)/ 
งำนทุนกำรศึกษำ/ประกันอุบัติเหตุ

มิสพรศิริ เฉลิมเกียรติพิกุล
งำนกำรเงิน (จำ่ยเงิน)

มิสธนัชญา หอค�า
งำนบัญชีงบประมำณ

มิสฐิติกัญญ์ เดชผดุง
งำนบัญชีทั่วไป/

บัญชีกองทุนสวัสดิกำรบุคลำกร/
เงินอุดหนุนรัฐบำล

มิสเบญจวรรณ ยืนยงค์
งำนจัดซื้อ

มิสฐิดาพรรณ ทองลาย
งำนจัดซื้อ

มิสธนาภรณ์ นุศาสตร์สังข์
งำนจัดซื้อ

มิสมณีภรณ์ สุขใส
งำนพัสดุและทรัพย์สิน

มิสพิมพ์ตะวัน ทองพิกุล
งำนพัสดุและทรัพย์สิน

มิสธุมวดี แก้วกันยา
งำน Stationery

มิสชนันท์ญาณ์ ศรัณยบูรณ์
หัวหน้ำแผนกกำรเงิน 

มิสมิรินดา มีแก้ว
งำนกำรเงิน (รับเงิน)/

ติดตำมค่ำธรรมเนียมกำรเรียน

ภราดาจ�ารัส แก้วอ�าคา
หัวหนำ้ฝ่ำยอำคำรสถำนที่/
หัวหนำ้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ม.สุภาพ ชื่นใจ
ผู้ช่วยหัวหนำ้

ฝ่ำยอำคำรสถำนที่

มิสสุธิดา ตินตะบุระ
ผู้ช่วยหัวหนำ้

ฝ่ำยอำคำรสถำนที่

มิสวารี วงษาหาร
งำนบริหำร

ฝ่ำยอำคำรสถำนที่

มิสจีราภรณ์ ดีประเสริฐ
งำนบริหำร

ฝ่ำยอำคำรสถำนที่

มิสกรกนก ศิริกุล
งำนบริหำร

ฝ่ำยอำคำรสถำนที่

ม.จักรพรรดิ จิตรานุเคราะห์
งำนขนย้ำย/ขับรถ/

จัดสถำนที่

ม.สถาพร ทองบรรเทิง
งำนศิลป์/

งำนที่ได้รับมอบหมำย

ม.รัฐนันท์ ญาณกฤตยา
งำนโสตทัศนูปกรณ์/
งำนผลิตสื่อ /cctv 

ม.จีระศักดิ์ บ�ารุง
งำนโสตทัศนูปกรณ์/

ถ่ำยวีดีโอ/ตัดต่อ

ม.ฉัตรชัย ศิริชัยกาญจนา
งำนโสตทัศนูปกรณ์/

ทะเบียนอุปกรณ์

มิสอรสา ด�าทองสุก
งำนศูนย์กำรเรียนรู้
อัสสัมชัญจันทบุรี

ม.เชิดชัย ยังให้ผล
หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม

ม.วธัญญู เกตุน้อย
รองหัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม

มิสพโยม เนาโนนทอง
งำนบริหำรฝ่ำยกิจกรรม/

เลขำฝ่ำยกิจกรรม

มิสพิยดา วิชา
งำนบริหำรฝ่ำยกิจกรรม/

ศูนย์ดนตรี/ศูนย์กิจกรรมพิเศษ

ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์
หัวหน้ำงำนอภิบำลและ

อำสำพัฒนำ/งำนกิจกรรม
ภำยในและภำยนอก

ม.ณรงค์ฤทธิ์ ไชยดวง
งำนอภิบำล

และอำสำพัฒนำ

ม.ณัฐพิพัฒน์ คุณยศยิ่ง
หัวหน้ำงำนศูนย์ดนตรี/

สอนดนตรี

มิสโรซา ลิขิตธรรม
สอนดนตรี/ผู้ฝึกสอนเปียโน

ม.ศิริวัฒน์ บัวค�าสี
หัวหน้ำงำนโยธวำทิต/

สอนดนตรี

ม.ยงยุทธ นองเจริญ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนโยธวำทิต/

สอนดนตรี

ม.ดิลก วิเศษกุล
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนโยธวำทิต/

สอนดนตรี

ม.ปกรณ์ วรศิลป์
ดูแลสระวำ่ยน�้ำและพนักงำน

รกัษำควำมปลอดภยัสระว่ำยน�ำ้

ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ
หัวหน้ำงำนกีฬำ

ม.เสกสันติ์ ตะพิมพ์
หัวหน้ำงำนกิจกรรมพิเศษ/

ผู้ฝึกสอนกีฬำตะกร้อ

ม.วิชญ์พลเดชา ท�าทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬำตะกร้อ/

สอนพลศึกษำ

ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬำตะกร้อ/

สอนวิทยำศำสตร์

ม.ชานน นิติรัตนโชติ
ดูแลนักกีฬำโครงกำรพิเศษ/

หัวหนำ้ตึกนฤมล/
สอนพลศึกษำ

ม.สราวุธ เหลาโพธิ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนผู้รักษำประตู

นักกีฬำฟุตบอลโครงกำรพิเศษ/
ดูแลนักเรียนประจ�ำตึกนฤมล

ม.วีระพงค์ ศรีเพ็ชร
ผู้ฝึกสอนนักกีฬำฟุตบอล

โครงกำรพิเศษ 
รุ่นอำยุ 13-14 ปี

ม.นิกร พิมเสน
ผู้ฝึกสอนนักกีฬำฟุตบอล

โครงกำรพิเศษ 
รุ่นอำยุ 15-16 ปี

ม.มาโนช ปัญญาคง
ผู้ฝึกสอนนักกีฬำฟุตบอล

โครงกำรพิเศษ 
รุ่นอำยุ 17-18 ปี



ภราดาศิริชัย ผังรักษ์
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง

ม.วิชัย โพนทะยาน
รองหัวหน้ำฝ่ำยปกครอง

มิสกรกมล นุชศิริ
งำนบริหำรฝ่ำยปกครอง/
เลขำนุกำรฝ่ำยปกครอง

มิสสุริยา หัตถกิจ
งำนบริหำรฝ่ำยปกครอง/
เลขำนุกำรฝ่ำยปกครอง

ม.ยุทธนา ค�าหอม
งำนสวัสดิภำพนักเรียน

มิสอัฉราวดี ทองขาว
หัวหน้ำระดับ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4

ม.ปรัชญา วิชา
หัวหน้ำระดับ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6

ม.ภคภพ ประทุมสิทธิกุล
หัวหน้ำระดับชั้น ม.1

มิสหทัยรัตน์ ส�าเร็จผล
หัวหน้ำระดับชั้น ม.2

มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา
หัวหน้ำระดับชั้น ม.3

ม.ณัฏธเดชน์ จันมีรชานัตธ์
หัวหน้ำระดับชั้น ม.4

ม.ภวัต ไพรเลิศ
หัวหน้ำระดับชั้น ม.5

ม.ชัยวัชร์ ต่อจรัส
หัวหน้ำระดับชั้น ม.6

ม.ภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์
หัวหน้ำงำนนักศึกษำ

วิชำทหำร/สอนพลศึกษำ

ม.ธวัชชัย แก้วชื่นชัย
งำนลูกเสือเนตรนำรี

ม.อภิชาติ จิตประสาท
งำนสภำนักเรียน/งำนแนะแนว/
ติดตำมนักเรียนเป็นรำยบุคคล/

งำนกิจกรรมภำยในและภำยนอก

มิสคมคาย ชิโนดม
งำนแนะแนว/
ติดตำมนักเรียน
เป็นรำยบุคคล

มิสนพวรรณ อุ่นมาก
งำนแนะแนว/

ติดตำมนักเรียนเป็นรำยบุคคล/
งำนนักศึกษำวิชำทหำร

ภราดาจ�ารัส แก้วอ�าคา
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป/
หัวหน้ำฝ่ำยอำคำรสถำนที่

ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน
ที่ปรึกษำแผนกปฐมวัย/

รองหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป

มิสสุภาวดี เสือวงษ์
หัวหน้ำงำนโภชนำกำร

มิสสมพร เสือวงค์
งำนโภชนำกำร

มิสฤชวี พัคค์สุนทร
งำนร้ำนคำ้

มิสชนัญชิดา แก้ววงศา
งำนร้ำนค้ำ

มิสจันทร์เพ็ญ ธรรมเจริญ
หัวหน้ำงำนอนำมัย

มิสวรรณา จรัลเวชสุทธิ
งำนอนำมัย

มิสปราณี ณ  สงขลา
งำนอนำมัย

มิสวศินี เชื้อช่าง
งำนอนำมัย

ม.สุเมธ เข็มเพ็ชร
งำนบริหำรสนำมหญ้ำเทียม

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
หัวหนำ้ฝำ่ยนักเรียนประจ�ำ

ภราดากฤษฎา งามวงศ์
ผู้ช่วยหัวหนำ้ฝ่ำยนักเรียน
ประจ�ำ/งำนบริหำรฝำ่ยฯ

มิสปรารถนา วิโสรัมย์
งำนบริหำรฝำ่ยฯ

มิสสุชีรา ผลาผล
งำนพัฒนำคุณภำพชีวิต

ม.สุรพล มั่นภาวนา
หัวหนำ้ตึกเทโอฟำน

ม.นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
ครูประจ�ำตึกเทโอฟำน/งำนพัฒนำ
คุณภำพชีวิตฝ่ำยนักเรียนประจ�ำ/

ช่วยสอนพลศึกษำ ม.1,ชุมนุม ม.ปลำย

ม.ก่อเกียรติ ตุ่นกลาง
ครูประจ�ำตึกเทโอฟำน/

ช่วยสอนกำรเมือง
กำรปกครอง ม.6

ม.ณัฐพงศ์ หอมไม่หาย
ครูประจ�ำตึกเทโอฟำน/

ช่วยสอนพลศึกษำ 
มัธยมศึกษำตอนปลำย

ม.ศุกล ลาดนอก
ครูประจ�ำตึกเทโอฟำน/ช่วย

สอนคณิตสำศตร์ ม.1

ม.ภวัต ไพรเลิศ
หัวหนำ้ตึกรำฟำแอล

ม.ไพศาล โมซา
ครูประจ�ำตึกรำฟำแอล/
ช่วยสอนพลศึกษำ ม.2,

ชุมนุม ม.ปลำย

ม.ดนล รัตนธ�ารงค์
ครูประจ�ำตึกรำฟำแอล/
งำนวิชำกำรฝำ่ยนักเรียน
ประจ�ำ/ช่วยงำนวำรสำร

มิสบุปผาชาติ บุญสมภพ
หัวหนำ้หอพักคำเบรียลำ

มิสอุษา พิมพ์ปราบ
ครูประจ�ำหอพักคำเบรียลำ

มิสรมย์รดา เกสรสุวรรณ์
ครูประจ�ำหอพักคำเบรียลำ/
ช่วยสอนสุขศึกษำและลูกเสือ

ประถมปลำย

ม.ชานน นิติรัตนโชติ
หัวหนำ้ตึกนฤมล/

ดูแลนักกีฬำโครงกำรพิเศษ/
สอนพลศึกษำ

ม.สราวุธ เหลาโพธิ์
ดูแลนักเรียนประจ�ำตึกนฤมล/
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนผู้รักษำประตู

นักกีฬำฟุตบอลโครงกำรพิเศษ

มิสดาลินี ขารวงศ์
งำน Stationery 

ม.ปรีชา วรศิลป์
ที่ปรึกษำฝ่ำยกิจกรรม/
งำนลูกเสือ เนตรนำรี

มิสสมนึก สุทธิถวิล
ที่ปรึกษำงำนประชำสัมพันธ์ / 

ห้องเกียรติประวัติ

ม.สมบัติ โรจนารุณ
ที่ปรึกษำ

ฝ่ำยธุรกำรกำรเงิน

มิสรัตนา ยิ่งยืน
ที่ปรึกษำ

ฝ่ำยนักเรียนประจ�ำ 

มิสกาญจนา สิทธิธรรม
งำนรับสมัครนักเรียน/

งำนปกครอง

มิสนิสา ศรีวิไล
ช่วยงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

มิสสุจิตรา ข�าประเสริฐพร
ที่ปรึกษำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโปรแกรม SEP/

งำนวิเทศสัมพันธ์/ที่ปรึกษำ
งำนบุคลำกรชำวตำ่งประเทศ

มิสสุนันต์ สืบญาติ
เจ้ำหน้ำที่ปฐมวัย 1/2

มิสผกาวรรณ ขันทะโฮม
เจำ้หน้ำที่ปฐมวัย 1/3

มิสยุพิน งามอยู่
เจ้ำหน้ำที่ปฐมวัย 1/4

มิสญาดา ขุนสุวรรณ์
เจำ้หน้ำที่ปฐมวัย 1A  MLP

มิสนงคราญ เขื่อนค�า
เจ้ำหน้ำที่ปฐมวัย 1B  MLP

มิสศศิธร ทองประกอบ
เจ้ำหน้ำที่ปฐมวัย 2/1, 2/2

มิสพรทิพย์ ใจโอบอ้อม
เจ้ำหน้ำที่ปฐมวัย 2/3, 2/4

มสิมนฑาทพิย์ ย่ิงยง ศาลางาม
เจ้ำหน้ำที่ปฐมวัย 2A  MLP, 2B  

MLP

มิสนิรมน สังข์นาค
เจ้ำหน้ำที่ปฐมวัย 3/1, 3/2

มิสอังชลา เทียมเมฆ
เจำ้หน้ำที่ปฐมวัย 3/3, 3/4

มิสสมส่วน บ�ารุงรักษ์
เจ้ำหน้ำที่ชั้นเตรียมอนุบำล



Mr.Darlbe Salvador Mr.Yongtao Zhao Mr.Michael Clark
Class teacher G.1B

Mr.Richard N. Sison
Class teacher G.3B

มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช
หัวหนำ้แผนก MLP

มิสจงจิตร์ ลิ้มบ�ารุง
ผู้ช่วยหัวหนำ้แผนก MLP

มิสจินตนา กองทอง
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1B

มิสจันทร์แรม น้อยจันทร์
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3B

มิสลัดดาวรรณ์ ฮวบนรินทร์
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6B

มิสพรรณปพร เกตุทอง
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3A

มิสพรสุดา ศรีสังข์
แครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2A

มิสกนกกาญจน์ นิ่มนุช
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5A

ม.นันทพงศ์ ศรีประเสริฐ
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2B
งำนกิจกรรมแผนกสังคมศึกษำ

มิสนิตยา สืบสาย
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2A

มิสหทยากาญจน์ ดุจดา
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3A

มิสรัตนา นามวงษ์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3B

มิสสุภาวดี สุมาลัย
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2B

มิสพรทิพย์ ภูจอมจิตร
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 4B

มิสชมพูนุช ลลิตมงคล
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4A
งำนวัดและประเมินผล

มิสรัชตวรรณ์ ศรีสุวรรณ์ 
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 4A
งำนชุมนุม

มิสพัชรินทร์ อยู่ยั่งยืน
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6A

มิสศิรินทรา โปรยเจริญ
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1A

ม.สมชาย วรรณพงษ์
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5B

ม.จักรกฤษณ์ แจ่มจันทร์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1B

มิสดวงพร ทัตตะทองค�า
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1A

ม.อนุชิต บุญพราหมณ์
รับผิดชอบท�ำคะแนน

ป.1 - ม.4

มิสไนยนิตย์ สูงเด่น
งำนบริหำรแผนกMLP

Mr.Michiel Burghouwt
Coordinator

Ms.Aileen Handugan
Class teacher G.2A

Mr.Ariel Arroyo
Class teacher G.3A

Ms.Marites Magsipoc
Class teacher G.9A

Ms.Krishna Rodrigo
Mathematics

Ms.Maria Alagdon
Class teacher G.2B

Mr.Elbert Amoguis
Class teacher G.4B

Ms.Rhodalyn Anaque
Class teacher G.5B

Ms.Melchora S.Sullano
Class teacher G.8A

Mr.Russell Robinson
Class teacher G.8B

Mr.Rei J. Gonzaga
Class teacher G.10B

Mr.Jeremy Nucup
Class teacher G.7B

Ms. Jenna Freeman
Class teacher G.9B

Ms.Christian R.Carrillo
Class teacher G.5A

Mr.John Jason Beasant
Class teacher G.1A

Mr.Cagdas Bayram
Class teacher G.4A

Mr.Niall O’Riordan
Class teacher G.6A

Mr.Mohamed Ahmed 
Othman Ahmed Basala 

Class teacher G.7A

Mr.Ian Klaczak
Class teacher G.8B

ภราดารชานนท์ อดุมสูงเนนิ
ที่ปรึกษำแผนกปฐมวัย/

รองหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป

มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี
หัวหน้ำแผนกปฐมวัย

มิสรุ่งทิวา ประสงค์
หัวหน้ำระดับชั้นอนุบำล 1/
ครูประจ�ำชั้นอนุบำล 1/2,

งำนประกันคุณภำพ

มิสศิรินันท์ สมนาแซง
ครูประจ�ำชั้นอนุบำล 1/1

มิสอัญพัชญ์ เจนทวีทรัพย์
ครูประจ�ำชั้นอนุบำล 1/3, 
ดูแลงำนอำคำรและสถำนที่

มิสวิภาวดี ทรการ
ครูประจ�ำชั้นอนุบำล 1/4

มิสอมราพร ตันเจริญ
ครูประจ�ำชั้นอนุบำล 1A MLP

มิสสายประทุม บุญทา
ครูประจ�ำชั้น

อนุบำล 1B MLP

มิสธัญจิรา ทรัพย์อ�านวยสุข
ครูประจ�ำชั้น
อนุบำล 2/1

มิสทิพย์สุดา สุขหอม
ครูประจ�ำชั้น
อนุบำล 2/2

มิสมยุรา ม่วงปิ่น
ครูประจ�ำชั้น
อนุบำล 2/3

มิสพรรณศร สุขทรัพย์
หัวหน้ำระดับชั้นอนุบำล 2/
ครูประจ�ำชั้นอนุบำล 2/4,

งำนกำรเรียนกำรสอน

มิสวาสนา พรยิ่ง
ครูประจ�ำชั้น

อนุบำล 2/5 MLP

Ms.Jeannette Pletzen
ครูคู่ชั้น

อนุบำล 2/5 A MLP

มิสอาภารัตน์ เปดดา
ครูประจ�ำชั้น

อนุบำล 2/6 MLP

Ms.Juanita De Kooker
ครูคู่ชั้น

อนุบำล 2/6B MLP

มิสเอมวิกา นราเบญจพล
ครูประจ�ำชั้นอนุบำล 3/1 

และงำนกิจกรรม

มิสอุษา จันทร์พงษ์
ครูประจ�ำชั้นอนุบำล 3/2 

และผู้ช่วยงำนหลักสูตรกำรสอน

มิสมนทิพย์ คชวัฒน์
ครูประจ�ำ

ชั้นอนุบำล 3/3

มิสศิริพร ศรีค�า
ครูประจ�ำ

ชั้นอนุบำล 3/4

มิสวิลาวัณย์ จันทร์อยู่
ครูประจ�ำชั้นอนุบำล 3A MLP
ช่วยประสำนงำนครูต่ำงชำติ

Ms.Talor Ekart
ครูคู่ชั้นอนุบำล 3A MLP

มิสฐิติชญา บัณฑิตย์
หัวหน้ำระดับชั้นอนุบำล 3/

ครูประจ�ำชั้นอนุบำล 3B MLP/ 
งำนหลักสูตรกำรสอน

Ms.Melissa Bessenger
ครูคู่ชั้นอนุบำล 3B MLP

ม.เอกชัย อุดมเกตุ
สอนพลศึกษำ (ว่ำยน�้ำ) 

อนุบำล 1-3

มิสหทัยรัตน์ เหล่ารักผล
สอนพลศึกษำ (ว่ำยน�้ำ) 

อนุบำล 1-3
งำนส่งเสริมสุขภำพและพลำนำมัย

ม.อัครินทร์ ทองค�าแท้
สอนดนตรีอนุบำล/งำนระบบ 

SWIS ของแผนก

มิสศิริกาญจน์ ศรีประเสริฐ
สอนคอมพิวเตอร์

อนุบำล 1-3

มิสศิริรัตน์ พันธ์ยิ้ม
งำนห้องสมุด/ศูนย์กิจกรรม

Ms.Li Yan
สอนภำษำจีน

Ms.Juvelyn Lazo
สอนภำษำอังกฤษ 

(ต�ำรำกลำง)

Ms.Janice Polines
สอนวิทยำศำสตร์ 

(ต�ำรำกลำง) 

Ms.Jussill Valenzuela
สอนคณิตศำสตร์ 

(ต�ำรำกลำง)



ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์
หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร

มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล
รองหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร/งำนหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอน/งำนนิเทศกำรสอน/

งำนสอนเสริม/งำนพัฒนำผู้เรียนเพื่อศึกษำต่อ
และอำชีพ

มิสนันทา ลีนะเปสนันท์
ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร/ 
งำนวัดและประเมินผล/

งำนวิจัย

มิสอัฉราวดี ทองขาว
ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 /

หัวหน้ำระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1-4

ม.ปรัชญา วิชา
ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 /

หัวหน้ำระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 5-6 

ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร
ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น / หัวหนำ้กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

มิสนนทลี ชื่นอารมณ์
ผู้ช่วยหัวหนำ้ฝ่ำยวิชำกำรระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย/งำนพัฒนำ
ผู้เรียนเพื่อศึกษำต่อและอำชีพ

มิสสุนิสา อวยพรชัยสกุล
หัวหน้ำงำนห้องสมุด

ม.ประสิทธิ์ จิตร์นิยม
หัวหน้ำงำนศูนย์เทคโนโลยี

มิสสุชาดา สอนศิริ
หัวหน้ำงำนวิเทศสัมพันธ์/

ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/5 

มิสพลอยมาดา วิญญาสุข
งำนเลขำนุกำรฝ่ำยวิชำกำร/

งำนสอนเสริม/
รับผิดชอบสำรสนเทศฝ่ำย

ม.อรินทร วรศิลป์
บริหำรฝ่ำยวิชำกำร/

ผลิตเอกสำร

ม.ธนเดช ทิวไผ่งาม
งำนวัดผล/ผลิตเอกสำร

มิสภิญญานันท์ มีกลิ่นหอม
งำนพัฒนำผู้เรียนเพื่อศึกษำต่อและ

อำชีพ/นิเทศติดตำมกำรเรียนกำรสอน
แนะแนว/งำนวัดและประเมินผล

มิสมนัสนันท์ เนื่องสมศรี
งำนวัดและประเมินผล/

งำนวิจัย

มิสอิงอร ประยูรญาติ
งำนวัดและประเมินผล/

งำนพัฒนำผู้เรียนเพื่อศึกษำต่อ
และอำชีพ

มิสรวีภัสส์ ธนัตถ์สรัลพร
งำนวัดและประเมินผล/ 

ประสำนงำนกำรส่งนักเรียน
แข่งขันภำยนอก

มิสวิภา พูลลาภผล
งำนวัดและประเมินผล/

งำนวิจัย

มิสณัฐนันท์ รังสิยานุสิต
งำนพัฒนำผู้เรียนเพื่อศึกษำต่อ

และอำชีพ/งำนวัดและประเมินผล/
ครูประจ�ำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6

มิสนพวรรณ รักวงษ์
งำนห้องสมุด/

ครูคู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4/1 

มิสวลินดา นิรันตร์เรือง
งำนห้องสมุด/ 

ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4

มิสปริญญา คงด้วง
งำนห้องสมุด/ 

ครูประจ�ำชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 2/2

มิสอมรรัตน์ ศรีส่ง
งำนศูนย์เทคโนโลยี/ SWIS/
ดูแลระบบPrint Center/

ดแูลห้องปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร์/
ครูประจ�ำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/4

ม.วิษณุ ขันทะโฮม
งำนศูนย์เทคโนโลยี/

ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5

ม.ณัฐพงศ์ ยมาพัฒน์
งำนศูนย์เทคโนโลยี/

ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/6

ม.กันทรากร ใจปินตา
งำนศูนย์เทคโนโลยี/
ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน

ม.ณัฐนัย แก่นสิงห์
งำนศูนย์เทคโนโลยี 

มิสจุฑาทิพย์ อ่อนทอง
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6,

งำนวิเทศสัมพันธ์

มิสวรัญญา ภูมิมาโนช
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/6,

งำนวิเทศสัมพันธ์

มิสบุปผาชาติ บุญสมภพ
หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย/ครูประจ�ำชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ม.6/9

มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา
หัวหนำ้ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3

มิสณัฐชรินธร รวีนิภาเมธีกุล
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1/1

มิสพนิดา ละลิ่ว
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2/2

มิสแสงเดือน พรหมศิริ
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3/3

มิสนงคราญ ศิริศักดิ์
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 4/4

มิสกิ่งแก้ว พงษ์ศิริ
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5/3

ม.บวรรัตน์ ชัยสุริยา
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6/3

มิสจุไรรัตน์ พณะสรรพ์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1/5

มิสเปรมฤดี ขุนราม
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/3

มิสนริศรา กุลลา
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ ¾

ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุล
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/8

ม.วิฑูรย์ เปียอรุณ
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/8

มิสศรุตา นิจนิรันดร์กุล
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 6/6

มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล
หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์/ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/7

มิสนนทลี ชื่นอารมณ์
ผู้ช่วยหัวหนำ้ฝ่ำยวิชำกำรระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย/
งำนพัฒนำผู้เรียนเพื่อ
ศึกษำต่อและอำชีพ

ม.ชัยวัชร์ ต่อจรัส
หัวหนำ้ระดับ

มัธยมศึกษำปีที่ 6

มิสมัทรียา อาจธินาค
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1/4

มิสอิศญาณ์ แดงสมุทร
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2/1

มิสศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3/4

มิสจงวิไล แจ่มศรี
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3/2

มิสเทวี ศรีจรัส
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 4/2

มิสเพ็ญนพา พูพวก
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5/2

มิสวรัญญา วนัสบดี
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6/4

มิสผกาทิพย โสอุดร
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1/6

มิสณัฐณิชา บุญชู
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/4

มิสชุติมา พรหมมาศ
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/1

มิสชลทิชา ต่อจรัส
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/1

ม.ปรวิทย์ มีศรี
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/7

มิสเจณิศา เรืองสุวรรณกุล
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/2

มิสฉวีวรรณ กันภัย
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/5

มิสนุชนารถ ศรีวิลัย
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/2

ม.ปริญญา วิชา
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 6/4

มิสนัยนา ไพจิตต์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 6/5

Ms. Glaiza Momohgan Adlao
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2/5

Ms.Fatimary Ann
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6/2

Mr.Jardy Baculpo
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/7



ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร
ผู้ช่วยหัวหน้ำฝำ่ยวิชำกำร
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ 

หัวหน้ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์

มิสอัฉราวดี ทองขาว
ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4/
หัวหน้ำระดับชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1-4

มิสหทัยรัตน์ ส�าเร็จผล
หัวหน้ำระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 2

มิสพรยมล จันทรานนท์
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1/3 

มิสรัชนี ทองค�า
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2/4

มิสกมลวรรณ เจริญเตีย
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3/5

มิสวชิรฐา ใจสัมฤทธิ์
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5/4

ม.จักรพันธ์ ถาวิกุล
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6/1

มิสสุดารัตน์ กองทุ่งมล
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1/1

ม.เอกณัฐ กาลกรณ์สุรปราณี
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/8

ม.พีรัชชัย ศรีสาลีกุลรัตน์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/2

มิสสราภรณ์ ปานพิมพ์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/9

มิสประนอม มีศรี
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/6

มิสศุภาวรรณ สีหัดตา
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/4

ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/1

มิสจรรยา เลิศเรืองศิลป์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/3

มิสจุรี ทวีธนาวาณิชย์
ครูประจ�ำชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6/1/งำนพัฒนำผู้เรียน
เพื่อศึกษำต่อและอำชีพ

ม.สรวิศ แก้วงาม
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/1

ม.เดชา ขันธจิตต์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/3

Ms.Helena Fidelino
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2/3 

Mr. Roy Tinezo Tacusalme 
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5/3 

Mr. Herwin Flores Amaba
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3/4

Mr.Jezer Flores
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/2

Mr.John Bonilla
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/2

Ms.Sky Ubagan
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/3

มิสจีรนันท์ นิยมไทย
หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม/
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/7

ม.ภคภพ ประทุมสิทธิกุล
หัวหนำ้ระดับ

มัธยมศึกษำปีที่ 1

ม.ภวัต ไพรเลิศ
หัวหนำ้ระดับ

มัธยมศึกษำปีที่ 5

มิสอัชรา แสงอ่อน
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1/2

ม.ฉัตรชนก ใบสูงเนิน
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3/5

มิสพิสมัย ธนบดีศรีวิกรม
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3/1

มิสรัชนีกูล พวงผ่อง
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6/1

ม.ถาวร เจริญเตีย
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1/2

ม.สุทร เสริมศรี
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/5

มิสสุภัทรา ชัยสุริยา
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/3

ม.ราชาณัฐ อนุสนธิ์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/6

ม.ณัฐวุฒิ เสนาธรรม
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/2

มิสกนกวรรณ พรมมานนท์
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/1

Ms.Rosalie Apa-ap
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/5

มิสมาลี อั้งลิ้ม
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5/2

ม.ศรายุทธ อุดม
ครูประจ�ำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
6/2/ งำนพัฒนำผู้เรียนเพื่อ

ศึกษำต่อและอำชีพ

Ms.Janet Sanchez
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/1

ม.สุจินต์ ศรชัย
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี/
ครูประจ�ำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4

ม.ปรัชญา วิชา
หัวหน้ำระดับ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6

มิสอุทัยลักษณ์ อมรเดชาพล
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 4/3

มิสวราภรณ์ สมานวงษ์วาน
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6/5

ม.ปณิธิ อินทศิริ
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/4

มิสณัฐนันท์ รังสิยานุสิต
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/6

ม.กันทรากร ใจปินตา

มิสอมรรัตน์ ศรีส่ง
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1/4

ม.วิษณุ ขันทะโฮม
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/5

ม.ณัฐพงศ์ ยมาพัฒน์
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/6

ม.ณัฐพงศ์ จ�าเนียรผล
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/6

ม.พิเชษฐ พุ่มแจ้ง
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/8

มิสวันเพ็ญ กันสุทธิ
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/4

ม.วรท ศรีรัตนโช
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 6/6

มิสรุจี เรืองทองดี
หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

สุขศึกษำและพลศึกษำ/
งำนกีฬำ

ม.ภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์
หัวหนำ้นักศึกษำวิชำทหำร/  
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2

ม.ปราศัย กลัดนิล
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3/3

ม.ยุทธนา ค�าหอม
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 4/2

มิสนิราภร เพ็งมา
ครูสอนพลศึกษำ/งำนกีฬำ

มิสอชัญชญา สวาสดิ์นา
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/7

ม.สุรพล มั่นภาวนา
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1/3

ม.ประภาส สมบูรณ์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/4

ม.วิชญ์พลเดชา ท�าทอง
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/3

ม.ชานน นิติรัตนโชติ
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/9

ม.วิชิต ตงศิริกุล
ครูสอนพลศึกษำ

มิสขนิษฐา บุญมาวงษา
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3/2

ม.ภคิน ธนากูลธัญทิพา
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/3

ม.วัชชราวุธ ยางตลาด
หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ศิลปะ/ครูประจ�ำชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3/7

ม.สุวรรณ เลิศสุทธิชวาล
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1/1

มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/9

มิสรัญชิดา ศิริพงษ์
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5/1

ม.วิรวรรธน์ พงษ์สีชมพู
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1/2

มิสประณัฏฐ์ยา พยุงวงษ์
ครูคู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/3



ม.ตฤณ โกมลธนกิจ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำต่ำงประเทศ/ครูประจ�ำชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4/2

ม.ณัฎธเดชน์ จันมีรชานัตธ์
หัวหน้ำระดับ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

มิสสุชาดา สอนศิริ
หน.งำนวิเทศสัมพันธ์ และดูแล

กำรเรียนกำรสอน SEP/
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/5

มิสสรารัตน์ พิชพันธ์
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1/2

มิสเฉลียว นามทะจันทร์
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2/3

มิสจินตนา สุชนรุจิระ
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3/4

มิสอรอนงค์ ฉลาดสิทธิ์
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6/2

Ms.Daisy R.Gonzales
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5/1

มิสศิริภัสสร โชติกุลสุรนันท์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1/3

มิสอรนุช ชลาดี
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/5

มิสจิตวลี ใช้ฮวดเจริญ
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/5

มิสณัฐชยา ไพรเลิศ
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/7

มิสวลัยลักษณ์ โปตะวณิช
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/5

มิสกุลธิดา ทรัพย์พิพัฒนา
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/9

มิสสุดา มงคลสิทธิ์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 6/8

มิสสุนิธ พิทักษ์กรณ์
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 6/3

มิสธารินี มะปรางหวาน
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 6/1

Ms.Cherry Orteza
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 4/4

Mr.Ulf  Stellon Jakob
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1/3

Ms.Katherine Mc Cormick
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1/4

Mr.Rowel Lazo 
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2/3

Mr.Patrick Rollo
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3/5

Ms. Devyn Alonzo
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5/4

Ms.Cornelia Bernadine Britz
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6/5

Mr.John Vincent Rigor
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/1

Mr.Andrew Squires
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 2/7

Mr.Griffin Williams
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/6

Ms.Dzho Khaldon
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1/5

Ms.Bailee J. Sutherlin
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1/6

มิสวิชญาฎา ทิวไผ่งาม
ครูประจ�ำชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 4/1

Mr.James Burke
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/7

Mr.Luo Han
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6/4

Mr.Shaun Rey
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/1

Ms.Wang YingYing
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/6

Mr.Christopher 
Fontanoza

ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/8

Mr.Ma Xueyun
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3/8

Ms.Margienette Estella
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 6/8

มิสจุฑาทิพย์ อ่อนทอง
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/6

Mr.Rexel Viaje
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4/5

มิสวรัญญา ภูมิมาโนช
ครูคู่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5/6

ม.อรรถชัย ประวันโต
ครูคู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1/1

มิสคมคาย ชิโนดม
ครูประจ�ำชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 6/7

สัมมนาประจ�าปีการศึกษา 2562 เรื่อง “อัสสัมชัญศรีราชาก้าวทันยุค 4.0”

 คณะครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีำชำ เข้ำรบักำรอบรมสมัมนำก่อนเปิดปีกำรศกึษำ 2562  ในเรือ่ง “อสัสมัชญัศรีราชา
ก้าวทันยุค 4.0” โดยมี โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยกำร เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรสัมมนำ          
เมื่อวันที่  8 - 11 พฤษภำคม 2562  ณ หอประชุมหลุยส์ ชำแนล ตึกวัชรสมโภช 



งานเลี้ยงต้อนรับผู้อ�านวยการและคณะภราดา ปีการศึกษา 2562
 โรงเรยีนอัสสัมชญัศรรีำชำ จดังำนเลีย้งต้อนรบั ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ในโอกำสมำด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำร
โรงเรียน คณะภรำดำ 3 ทำ่น ได้แก่ ภราดารัชชานนท์ อุดมสูงเนิน ภราดาจ�ารัส แก้วอ�าลา และภราดากฤษฎา งามวงศ ์ใน
โอกำสย้ำยมำประจ�ำที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ พร้อมด้วย ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์  นำยกสมำคมศิษย์เก่ำอัสสัมชัญศรีรำชำ
และคณะกรรมกำรบริหำรสมำคม คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นำยกสมำคมผู้ปกครองและครูฯ และคณะกรรมกำรสมำคม     
ได้ร่วมแสดงควำมยินดีในโอกำสนี้ด้วย เมื่อวันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ ชำแนล ตึกวัชรสมโภช

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ จัดพิธีประดับเข็มวิทยฐำนะตรำคณะเซนต์คำเบรียล ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ      
ปีที่ 4 โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยกำร คณะภรำดำ และคณะครู ให้เกียรติร่วมประดับเข็มให้        
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ในวันอังคำรที่ 14 พฤษภำคม 2562 เวลำ 14.00 น.  ณ หอประชุมหลุยส์ ชำแนล       
ตึกวัชรสมโภช 



พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน พร้อมด้วย
คณะภรำดำ คณะครู นักเรียน เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนของโรงเรียน สมำคมศิษย์เกำ่ฯ
สมำคมผู้ปกครองและครูฯ เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรเนื่องในโอกำส
มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจำ้สุทิดำ 
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 3 มิถุนำยน 2562 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภำคม 
2562 เวลำ 08.00 น. ณ สนำมหญ้ำเทียมอุดมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ

พิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2562

 เวลำ 08.00 น. ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ เป็นประธำนพิธีไหว้
ครู ของแผนกปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2562 ณ ตึกเรยีนำ เชลี
 เวลำ 10.00 น. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ เวลำ 13.00 น. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ณ หอประชุมหลุยส์ 
ชำแนล อำคำรวัชรสมโภช



พิธีมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจ�าปีการศึกษา 2562
 ฝ่ำยวิชำกำร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ จัดพิธีมอบรำงวัลเรียนดี และรำงวัลเชิดชูเกียรติ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561 โดย ภราดา 
ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ อธกิำรเจ้ำคณะเซนต์คำเบรยีลแขวงประเทศไทย ให้เกยีรตเิป็นประธำนในพธิ ี และภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 
ผูอ้�ำนวยกำร คณะภรำดำ คณะคร ูสมำคมศษิย์เก่ำฯ สมำคมผูป้กครองฯ และผูป้กครองนกัเรยีน ร่วมแสดงควำมยนิดกีบันกัเรยีนทีร่บัรำงวลั 
เมื่อวันเสำร์ที่ 14 มิถุนำยน 2562 เวลำ 08.00 -11.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชำแนล อำคำรวัชรสมโภช

การปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ปีการศึกษา 2562
 งำนบุคลำกร ส�ำนักผู้อ�ำนวยกำร จัดกำรปฐมนิเทศครูและเจ้ำหน้ำที่ใหม่ ปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อให้บุคลำกรครูและ         
เจ้ำหน้ำที่ใหม่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำและกฎระเบียบต่ำงๆ ของโรงเรียน และสิทธิประโยชน์ที่ครูและเจ้ำหน้ำที่     
จะได้รับ ระหว่ำงวันที่ 22-23 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องทิวสน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ



Open House แผนกปฐมวัย

 แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ จัดงำน Open House 2020 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์             
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ เป็นประธำนในพิธีเปิดงำน Open House 2019 แผนกปฐมวัย เม่ือวันที่ 30 
สิงหำคม 2562 เวลำ 09.00 น. ณ อำคำรเรยีนำ เชลี

กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง แผนกปฐมวัย
 แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง เพื่อเป็นกำรสืบสำนประเพณีไทยอันดีงำม โดยนักเรียนได้มี
โอกำสแต่งกำยชุดไทย ร่วมกันร�ำวง และลอยกระทงด้วยควำมสนุกสนำน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 ณ ตึกเรยีนำ 
เชลี



เด็กหญิงพลอยไพริน สมมาตร, เด็กชายณัฎฐชัย เจตนาวณิชย์, เด็กชายอัตถ์ธนัฎฐ์ จันทร์ประเสริฐ, เด็กชายธิเบต แสงมณี, เด็กชายกรกฎ ปิยะราช, เด็กชายชยพล 
ยุวจิเสรี, เด็กชายอัจฉริยะวิช ประเสริฐรัตน์, เด็กหญิงพิชญสินี นิยมสุวรรณ, เด็กชายธนกร ทวีนุช, เด็กชายปณิธิ ปานสังข์, เด็กหญิงวนัสนัน วรรณาชัยสิทธิ์, 
เด็กหญิงกิตติกา รัตนรจนานนท์, เด็กหญิงกิตติญา รัตนรจนานนท์, เด็กชายวิยะพันธ์ พันธ์ศิริวิโรจน์, เด็กชายนนท์ณภัทร์ ล�าภูขัน, เด็กชายกิตติศักดิ์ เหลาแสน, 
เด็กชายณัฏฐ์คเณศ ศิริวรรณ, เด็กหญิงพลอยนับพัน ฮวบนรินทร์, เด็กหญิงนภัสนันท์ เห็นใจชน, เด็กชายชัชชาติ เกศวพิทักษ์, เด็กชายอินทัช ฉัตรสุวรรณวารี, 
เด็กหญิงพรภัส ฉะกระโทก, เด็กหญิงกรวรรณ แก้วกันยา, เด็กชายธนาธิป ยันต์ทอง, เด็กชายทศรัสมิ์ บางท่าไม้, เด็กหญิงธีรธิดา โชควัฒนพงศ์, เด็กชายพีรวิชญ์ 
มณีวรรณ์, เด็กชายพิพัฒน์พล แซ่ก๊วย, เด็กชายปรินทร อังกุรกวิน

ครูประจ�ำชั้น : มิสศิรินันท์ สมนำแซง

เด็กชายกันตธร ตัถยายุทธ์, เด็กหญิงสิระสา ประดิษฐาน, เด็กชายคณาธิป บัวทอง, เด็กชายมาโปรด อุคพัชญ์สกุล, เด็กชายวัชรศักดิ์ เปรมจินดา, เด็กชายคณิน ห้วยทราย,
เด็กชายพสิษฐ์ หิรัญพิศ, เด็กหญิงณัฐนันท์ เลิศศรีเจริญ, เด็กหญิงยูริน รีคาโบ, เด็กชายภัทเรศ ช�านาญหล่อ, เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พูนสวัสดิ์, เด็กชายกฤษกร โพธิ์ชน, 
เด็กชายปภังกร มีดอก, เด็กชายปวรุตม์ สถาผลเดชา, เด็กหญิงกุลฎา ส่งเสริม, เด็กชายซัยนุดดีน หมาดปูเต๊ะ, เด็กชายตรัยรัตน์ ประสพเนตร, เด็กชายอัศวิน 
ปภัสสราพันธุ์, เด็กชายอัครวิทย์ กลางชนีย์, เด็กชายรัชชานนท ศรีจรัส, เด็กหญิงภูรดา สายพรม, เด็กชายปภังกร ฮาตาโมริ, เด็กชายนาวา ตาทิพย์, เด็กชายโชตะ 
ยะมะดะ, เด็กชายนราวิชญ์ แก้วสิงห์, เด็กหญิงวริศรา ไตรลิน, เด็กชายทินภัทร สนองกุล, เด็กชายธนอนันต์ ตันเจริญ, เด็กชายเคน คาโต้

ครูประจ�ำชั้น : มิสรุ่งทิวำ ประสงค์

เด็กหญิงยูอิ ยูซาวา, เด็กชายกฤติเดช สุทธิพัฒนากูร, เด็กชายนาธาน นุชสวาสดิ์, เด็กชายธีภพ ชัยจันทร์, เด็กชายธิปชารีย์ เตชะมา, เด็กชายภาวิน เชื้อเพ็ง, 
เด็กชายธีรดนย์ ทองเก่งกล้า, เด็กชายศุภัช สาคะศุภฤกษ์, เด็กชายปัญณ์ เขตประชาพัฒน, เด็กหญิงภรณรีย์ ตันติวิมงคล, เด็กชายปุณณพัฒน์ บุญมี, เด็กหญิงกันย์สินี 
อุลิดสถิตย์, เด็กหญิงณรินทิพย์ ปิ่นท�านัก, เด็กชายพชร ศักดารุจานนท์, เด็กชายปฏิญญา พุดแก้ว, เด็กชายพงศ์กฤต เอี่ยมธรรมกุล, เด็กชายอภิวิชญ์ กาลนิล, 
เด็กชายภูวิศ พูนพัฒนสุข, เด็กชายณภัทร สุคนธราช, เด็กหญิงนิธินันท์ เอี่ยมศรี, เด็กหญิงณหทัย บูรประทีป, เด็กหญิงปนิตา วงษ์ระเบียบ, เด็กหญิงพัณณ์วรา 
เณรบ�ารุง, เด็กชายรัฐภูมิ เจริญ, เด็กชายฎิวารี มีศิริ, เด็กชายไทย เวียด พัม, เด็กหญิงภัทรวดี กุลบรรเจิดสุข, เด็กชายปุณยวัฒน์ ม่วงศิริกุล

ครูประจ�ำชั้น : มิสอัญพัชญ์ เจนทวีทรัพย์

เด็กหญิงอัญชิสา ส�ารวมจิตร, เด็กชายศิรวิทย์ รองไชย, เด็กชายนฤบดี สืบสิมมา, เด็กหญิงณัฏฐณิชา โชติธนะฐิติรัฐ, เด็กชายพิชญะ พัดไทสงฆ์, เด็กชายบรรณรต 
หมอนอิง, เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ก�าธรวิวรรธน์, เด็กชายธนกฤต ธ�ารงคุณากร, เด็กชายภัทรปกร บุญประมุข, เด็กชายธนปรรณ ทองประชุม, เด็กชายนมัสวิน แก้วมูล, 
เด็กชายธนดล รอดพันธ์, เด็กชายฐารส วรรณชาติ, เด็กหญิงสิมันตา ศรีรัตน์, 15.เด็กหญิงหันษา มหาสันต์, เด็กหญิงณัฐภัสสร ปัทมะรางกูล, เด็กหญิงอลิชา จูไต๋, 
เด็กชายชี ฮุน จาง, เด็กชายตฤณภัทร จินตะ, เด็กชายฐิติกร สาหร่ายทอง, เด็กชายปวรรุจ ตุงคะเวทย์, เด็กชายภาณุวิชญ์ สุขเจริญ, เด็กชายจอมพล แซ่ตัน,
เด็กชายอริย์ธัช มณเฑียร, เด็กชายปุญญพัฒน์ เลี้ยงพรรัตนะ, เด็กชายอินทัช นานายน, เด็กชายกัมพล อัสดาธร, เด็กชายปกป้อง โสธนะ

ครูประจ�ำชั้น : มิสวิภำวดี ทรกำร



เด็กชายพงศ์ปณต ชาติวัฒนา, เด็กหญิงภัทรภร ตาดี, เด็กชายกฤตบุญ ไตรพรดีประเสริฐ, เด็กชายกันติวิชญ์ ขุนจันทร์, เด็กหญิงวาววรินทร์ ตันติโชติมัย, 
เด็กหญิงชญาญ์พัฏฐ์ โค้วบุญญะราศรี, เด็กหญิงปัณรวีร์ ผุดผ่องพรรณ, เด็กชายคมกวี คูณยากตปุญโญ, เด็กหญิงฉัฎรฎา กฤษณา, เด็กหญิงณัชชาภา เนกขัมมะ, 
เด็กหญิงชญานิตย์ โหราเรือง, เด็กหญิงภัสฐิญาณ์นัท พฤกษชาติถาวร, เด็กชายภูวเนศวร์ เกศวพิทักษ์, เด็กชายอธิภัทร มุทรพัฒน์, เด็กชายอธิษฐ์ โรจน์สุทธิวรรณ, 
เด็กชายพีรวิชญ์ ศิริสุนทรินท์, เด็กชายภูผา ลิ้มรั้ว, เด็กหญิงฐิติภัทร เชื้อจั่น, เด็กชายรักษ์ชารี ลาดสุวรรณ, เด็กชายมาร์วิน มาสุข, เด็กชายวินท์ เฉลิมสุข, 
เด็กชายเปรมปรีดิ์ เนตรพิศาลวนิช, เด็กชายภัทรภูมิ แซ่เตียว

ครูประจ�ำชั้น : มิสอมรำพร ตันเจริญ

เด็กหญิงปุญช์กนก สวัสดี, เด็กชายพีรดนย์ จิตต์รัตนธรรม, เด็กหญิงวรันยา ปาสาจัง, เด็กหญิงวาสิตา บุญประเสริฐ, เด็กชายปุญญพัฒณ์ พรมนิกร, เด็กชายพฤทธิกร 
กาญจนวิวิญ, เด็กหญิงธัญพร กิจเจริญค้า, เด็กชายกรัญญ์กรณ์ สง่ากุล, เด็กชายกิตติพล ชาญสูงเนิน, เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กาฬสินธุ์มงคล, เด็กชายพิชญะ พิมพะสมร, 
เด็กชายเจษฎาภณ เบญจกุล, เด็กชายวุฒิภัทร สารักษ์, เด็กหญิงกรชวิศา ณ อุทัย, เด็กชายพลาธิป จิตรสม, เด็กหญิงกีวบินส์ ลี, เด็กหญิงลภัสรดา โชคเฉลิมวัฒน์,
เด็กชายวัชรพงศ์ สันหลี, เด็กหญิงยีนจิ่น แลม, เด็กชายเทวา โกมินทร์, เด็กชายพุทธคุณ เกตุชาติโรจน์

ครูประจ�ำชั้น : มิสสำยประทุม บุญทำ

เด็กชายกันต์ทวรรธ พิเชียรเสถียร, เด็กชายจิรภัทร ลาภวิไล, เด็กชายดรัล สุขหิรัญวัฒน์, เด็กชายณธรรศ โวลา, เด็กชายกันติทัต รอดพันธ์, เด็กหญิงธัญญ์นลัท 
ฤทธิ์อินทร์, เด็กหญิงณรมน แย้มประดิษฐ์, เด็กหญิงณิชชาอร หลักหมั่น, เด็กหญิงณัฐวศา ลิขิตอุดมทรัพย์, เด็กชายอันดา รักทองสุข, เด็กชายสรวิชญ์ ศุจีธนนันทน์, 
เด็กชายศุภธัช ภวังคะนันท์, เด็กชายศุภกฤฒ ภวังคะนันท์, เด็กหญิงปุณยนุช พลับพรึก, เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชัยศรีสุรพันธุ์, เด็กหญิงลัณล์ณลิณ เมืองดิษฐ์, 
เด็กหญิงซูอิน ชอย, เด็กชายพชรวิชญ์ วุฒิเจริญกิจ, เด็กหญิงพิมพ์รดา อิ่มฤทัย, เด็กชายภูริชญา สะสาง, เด็กชายดลภูมิ ปานสังข์, เด็กชายณัฐภัทร ศรีสงคราม, 
เด็กชายอภิวิชญ์ อ่อนระเบียบ, เด็กชายตนภัทร อ่อนระเบียบ, เด็กชายภูธาริน เจริญผล, เด็กชายอาชวิน ไตรพันธุ์, เด็กหญิงฑณิชา วรรณกุล, เด็กหญิงณัชชาวีษ์ 
แสงประดับ, เด็กชายพชร วงศ์ฮึกหาญ, เด็กชายวสุธา นุตวงศ์, เด็กชายปัณณวิชณ์ นาคแก้ว

ครูประจ�ำชั้น : มิสธัญจิรำ ทรัพย์อ�ำนวยสุข

เด็กชายคณิศร์ณพิชญ์ มัคครากุล, เด็กชายณภัทร์สพล วิกรานต์วงษ์, เด็กหญิงนาราภัทร ปรีดากรณ์, เด็กหญิงกุลรัศมิ์ พุ่มประดิษฐ์, เด็กหญิงพิชามญชุ์ กันทะชัย, 
เด็กหญิงพิชชาวีร์ กฤษปณากุล, เด็กหญิงอลิยา พงษ์ศักดิ์, เด็กชายอัฑฒ์ พงษ์ศักดิ์, เด็กชายณัฐชนน สอดสี, เด็กชายอภิรักษ์ เครือเสรีชัย, เด็กชายกฤษฏิ์ภาคิณ 
วรรณนาคา, เด็กชายภูมิพัฒน์ ศิรินภาพันธ์, เด็กหญิงรชธมนพรรณ ทองค�า, เด็กหญิงวลัยพรรณ จงพิมาย, เด็กชายพัชรเดช ยินดีสุขสิริ, เด็กชายรัฐธนนท์ โชติธนะฐิติรัฐ, 
เด็กหญิงอลิษา เจียกใจ, เด็กหญิงปริญนภัทร ชินโคตรพงษ์, เด็กชายกันต์กวี ใจไว, เด็กชายกฤตภาส แก้วประกอบ, เดก็ชายนภสัรพ ีนลิประภา, เดก็ชายปวรปรชัญ์ 
อิม่วิทยา, เด็กชายจนุไท๋ เขมณฐั เฉนิ, เดก็ชายศุภธชั แสงจนัทร์, เดก็หญงิปัณชญา มนัสเสร,ี เดก็ชายกันตพงษ์ ปันตั๋นมูล, เด็กชายธนโชติ ชินนอก, เด็กชายกิตติธัด พัทพงศ์, 
เด็กชายชัชชาญ เนื่องจ�านงค์, เด็กหญิงวรันธร ลิขิตธรรม, ด.ญ.กวิสรา แก้วมะลิ

ครูประจ�ำชั้น : มิสทิพย์สุดำ สุขหอม



เด็กชายแซคคริ พอลิเนส พลอเรส, เด็กชายธนวินท์ เพ็งอินทร์, เด็กชายกันตภณ เม้ยนรธา, เด็กหญิงวศินี อาณาเขตต์, เด็กหญิงณัฐิดา สุขตะโก, 
เด็กชายชนกชนม์ ทุ่งราช, เด็กชายศึกษิต เมืองมนประเสริฐ, เด็กชายภูมิพัฒน์ ทับแว่ว, เด็กชายพัสกร โห้เหรียญ, เด็กชายปริพัตร ชูช่วย, เด็กชายภัทร์ธีนันท์ ศรีรัชพงษ์, 
เด็กชายสุอนันต์ แย้มงาม, เด็กชายคุณชล พรศิริวิวัฒน์, เด็กชายแอนดรู ยูซาวา, เด็กหญิงคาเรน ยูซาวา, เด็กหญิงปาณธีร์ กันหาชิน, เด็กชายธนดล สิงห์ลอ, 
เด็กชายอิทธิบารมี บุรีหลง, เด็กชายณัฐพิชัย ดวงชัย, เด็กชายพงศ์ภีระ สิริกาญจโนดม, เด็กหญิงมิญรดา หริสมบัติ, เด็กชายณคุณ ช่างกลึงดี, เด็กชายกานต์นที ทลคร, 
เด็กชายกานตรัตน์ พูลทอง, เด็กชายธนกฤต พิลารักษ์, เด็กชายปภาวิน เครือเนตร, เด็กชายบวรศักดิ์ อินศรีลา, เด็กชายณัฐวัฒน์ ชูยิ่งสกุลทิพย์, เด็กชายชิวไท่ ถัง, 
เด็กชายศักย์ภสิษฐ์ ชินวงค์, เด็กชายอภิชัย ศรีวงษ์

ครูประจ�ำชั้น : มิสมยุรำ ม่วงปิ่น

เด็กชายปัณณฑัต พุ่มแจ้ง, เด็กชายภูเมธ ชูช่วย, เด็กชายกษิดิส พัชราภรณ์, เด็กชายอชิรวิชญ์ ไพรวัลย์, เด็กชายณัฐเดชา ธนกิจทรงวุฒิ, เด็กหญิงเพชรพลอย มณีจันทร์, 
เด็กชายกฤตยชญ์ ทองดี, เด็กชายกฤชนนท์ พึ่งสุข, เด็กหญิงปาณิสรา พานิชมาท, เด็กหญิงณัฐนันท์ ภมร, เด็กชายเกียรติยศ ประสานศรี, เด็กชายวุฒิภัทร แก้วฤทธิ์, 
เด็กชายพิรศุษม์ ขันตี, เด็กชายพัชรชัย บ�ารุงญาติ, เด็กหญิงภัทรวัลลิ์ อินทร์เลื่อมใส, เด็กหญิงอัยยรัศมิ์ นุ่มน้อย, เด็กหญิงวรวลัญช์ วิริยะกุล, เด็กหญิงอุรัสยา เอี่ยมสอาด, 
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ชุมขวัญ, เด็กหญิงน�้าเพชร ภูมิโคกรักษ์, เด็กชายภาณุวิชญ์ อนันต์ชัยพัทธนา, เด็กชายภาคิน สุขเจริญ, เด็กชายวชิรวิทย์ สุขเจริญ, เด็กชายกฤษฎา 
สมมาตร, เด็กชายธนวิชญ์ สวัสดีมงคล, เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พัฒนโชติเดชานนท์, เดก็ชายธนอรรถ พบธญัพบภคั, เดก็ชายปิยงักรู วาปีท�า, เดก็ชายธนกฤต จรีะชวีนิ, 
เดก็ชายเคนย ูเทไร, เดก็ชายหฤษฎ์ นาคบางลอ, เดก็หญงิกชพร ชมประสพ

ครูประจ�ำชั้น :  มิสพรรณศร สุขทรัพย์

เด็กชายปิยวัชร์ จันทร์วิจิตร, เด็กหญิงนภัสนันท์ เมืองงาม, เด็กชายภูมิรัตน์ เกื้อกูลธรรมกุล, เด็กชายปัณณวิชญ์ อุ่นให้ผล, เด็กชายเคน ซาโต้, เด็กชายชนม์ณัฐธี 
อัญชันบุตร, เด็กชายสิทธิศักดิ์ ชัยเทวารัณย์, เด็กชายณัฐกฤต ยอดสิงห์, เด็กชายอภิวิชญ์ นิลจู, เด็กชายจักรพงศ์ มีเดชา, เด็กหญิงนลินธนัน ภูรินันทน์, 
เด็กชายฐิติวัฒน์ สิริรุ่งเรือง, เด็กชายธนัท สาสุนทรา, เด็กหญิงชนิตา โสภณอดิศัย, เด็กหญิงณัฐณิชาช์ สานธิยากูน, เด็กหญิงนันท์นภัส อนุญาโต, เด็กหญิงวริยา 
หวังวงศ์เจริญ, เด็กชายธีร์ ลีละมาสวัฒน์, เด็กชายกันตนพ ครบสอน, เด็กหญิงณฐพร โฉมศิริ, เดก็ชายกฤษฎิ ์อดุมพรพนารกัษ์, เดก็หญงิเอมะ ยามาโมะโตะ, 
เดก็ชายณวฒัน์ เงนิอยู,่ เดก็หญงิณฐัณชิา ล,ี เดก็หญงิธญัชนก สวสัด,ี เดก็หญงิอรจริา ดบีญุชยั, เด็กหญิงจันทกานต์ กาญจนวิสิษฐผล, เด็กชายเทียนธรรม เม่นลาภเหมาะ, 
เด็กชายอนพัช ประชากูล, เด็กหญิงปัณณิภา ธาดาตั้งสกุล

ครูประจ�ำชั้น : มิสวำสนำ พรยิ่ง, Ms.Juanita De Kooker

เด็กชายภูริชากร สุโกศลวิสิทธิ์, เด็กชายธชาพัฒน์ ชาติวัฒนา, เด็กหญิงวรรษมน วิชา, เด็กหญิงเอญดา บุญตอบ, เด็กชายเวชพิสิฐ มณีพิพัฒน์โกศล, เด็กหญิงคีรรินทร์
ไชยสวัสดิ์, เด็กหญิงกฤษชนก บวรสิทธิชัย, เด็กหญิงธนัญชนก พรมีไชย, เด็กชายณัทนพงศ์ สุวรรณไสวผล, เด็กหญิงเกวลิน ทิพยโอสถ, เด็กชายเอริค  อองรี มาร์แตง, 
เด็กชายอนาวิน เจริญวงศ์, เด็กหญิงชัญญานุช เจนชัย, เด็กชายบดิพัฒน์ ชีวะธรรมานนท์, เด็กชายนิพพิชฌน์ กิจเพิ่มพูล, เด็กหญิงขวัญพัชร์ชญา รพีศักดิ์, เด็กชายธนิศร 
เชียงอุทัย, เด็กชายธรรมณพัฒน์ พรสกุลชัยพร, เด็กชายทีปรกร ทิพย์มณฑา, เด็กชายพลิสร์ อนุมา, เด็กชายภูมิพร ชมชื่น, เด็กหญิงธัญณิชา กองวงษา, เด็กหญิงชนรดี 
สองเมือง, เด็กชายปราณณ์รวิชญ์ สกุลอิ่มทรัพย์, เด็กชายชลกฤษ ทรัพย์มณีไพบูลย์, เด็กชายศุภกร ธนโชคศิริวรกุล, เด็กหญิงอภิชญาณัฐ เหมาชัย, เด็กชายรัตนธรรม 
มะลิทอง, เด็กหญิงพิชญธิดา เพียแก้ว, เด็กชายกฤตยชญ์ ทองดี

ครูประจ�ำชั้น : มิสอำภำรัตน์ เปดดำ



เด็กหญิงนภนัย เทียมทัน, เด็กหญิงกัญญ์พัสวี เต่าแหลม, เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธัญญเจริญ, เด็กชายกษิดิศ ภูตะอินทร์, เด็กชายจุฑากร อุดรสะอาด, เดก็ชายวฒุภิทัร 
กาตีวงศ์, เด็กชายพชร อนิอ่อน, เดก็ชายณชิพน แย้มสขุ, เด็กหญงิณัทนชิชา ชิวรมัย์, เดก็ชายกันต์ธร์ี อมรวฒันวงษ์, เดก็ชายปัณณธร ระโหฐาน, เดก็ชายนนทกร คงประเสริฐ, 
เดก็ชายครสิเตยีโน่ คลัลาฮาน, เด็กชายพงศ์ภดูศิ วงศ์พนิจิวัฒนา, เด็กชายโอลเีวอร์ เบนเซน เบร์ิกฮาวท์, เดก็ชายภมูริพ ีธรรมสตัย์, เด็กหญิงเบญญาภา ตนภู, เด็กชายภาคิน 
ภาสกรนิรินทร์, เด็กชายพลวรรธน์ ตันเจริญ, เด็กชายภานุพันธ์ คะเชนรัมย์, เด็กชายชัยนันท์ สาลีผลิน, เด็กหญิงสาริสา สืบสาย, เด็กหญิงณัฐณิชา อุดมศิลป์, 
เด็กชายรัชชานนท์ พันธุ์เสือทอง, เด็กหญิงชัชญาภา ศรีจันทราพันธุ์, เด็กชายณัฎฐกิตติ์ รักวงษ์, เด็กชายพุฒิพัตร์ นิกรปกรณ์, เด็กหญิงกัลย์จิรา รุเชียรชัย, 
เด็กหญิงณิชาวีร์ อุดมศิลป์, เด็กชายรัชชานนท์ เรืองมนตรี, เด็กหญิงเฌอฟ้า สุวรรณทัต, เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์ ศรีค�า, เด็กชายเคเลบ วิน มาเรียโน่

ครูประจ�ำชั้น : มิสเอมวิกำ นรำเบญจพล

เด็กชายณฐ บุญโต, เด็กชายรณกฤษ ศิริรัตน์, เด็กชายทินกฤต เชื้อพลบ, เด็กหญิงสุณัฏฐิกา โจสรรค์นุสนธิ์, เด็กหญิงจิรชยา ท�าเนียบ, เด็กชายสิงหากรณ์ โอโนะ, 
เด็กชายชยพล ลิ้มจ้อย, เด็กชายธัชพล ผู่เจริญ, เด็กชายธีธัช สุวรรณพงศา, เด็กชายภูดิศ สุนัติ, เด็กชายธนดล ผิวเณร, เด็กชายภูผา มงคล, เด็กชายปภังกร บุญสุวรรณกุล, 
เด็กชายปัญญ์นภัส รัตนเหลี่ยม, เด็กหญิงชญาภา วงษ์เกิดศรี, เด็กชายศุภกร ลือเมือง, เด็กชายธนภัทร วรกิจนิติพันธ์, เด็กชายชิติพัทธ์ ดาดวง, เด็กหญิงปณิตา 
โฆษิตวัฒนาพานิชย์, เด็กหญิงเอมี่ เอลิเซอร์ ลานเมเตอร์, เด็กชายตฤณ วงษ์เกิดศรี, เด็กชายธนัตถ์ สอนแจ้ง, เด็กชายปฐพี โสธนะ, เด็กชายโชครัตน์ กิจเจริญ, 
เด็กชายนัธทวัฒน์ เชื้อเงิน, เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ธ�ารงปภาพงศ์, เด็กหญิงอักษราภัค สมจิตต์, เดก็ชายฐนนักรณ์ ยงัสริสิกลุ, เดก็ชายชชันนัท์ บางยิม้, เดก็ชายสวุจิกัขณ์ คงกรตุ, 
เดก็หญงิปณุยนชุ ยนัต์ทอง, เดก็ชายชยตุ จูงพนัธ์, เดก็ชายพุฒพิร มะลิพรม

ครูประจ�ำชั้น : มิสอุษำ จันทร์พงษ์

เด็กชายชวกร คณินธรกุล, เด็กชายคุณานนท์ เอื้อประโยชน์กุล, เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธัญญเจริญ, เด็กชายณัฐเศรษฐ ตรีเดชี, เด็กหญิงนลินญา นามวิลา, 
เด็กหญิงสุชีรัตน์ วงลคร, เด็กชายณฐวัฒน์ ชัยวรรณรัตน์, เด็กหญิงนพธารา คู่พิมาย, เด็กชายฐสิษฐ์ เกรียงอุปถัมภ์, เด็กชายกิตติพัฒน์ ศิริวงศ์, เด็กหญิงกัลยกร ไตรภูธร,
เด็กชายอภิภู สุรวัฒนาวรรณ, เด็กชายวรานนท์ วทัญญุภาพ, เด็กชายภูวภัทร พะสุรัมย์, เด็กชายวัชรพล นุชธิสาร, เด็กชายภูวิศ กาฬะคะชา, เด็กหญิงณฐพร อาบสุวรรณ, 
เด็กชายกิตติเชษฐ์ เกตุประทุม, เด็กหญิงอักษราภัค มะอิสูงเนิน, เด็กหญิงกนิษฐา ผู้น�าพล, เด็กหญิธีรตา จังสถิตย์กุล, เด็กชายณัฏฐพล ปัทมะรางกูล, เด็กชายสิรภพ 
แสงสว่าง, เด็กหญิงพัณภัค ม่วงศิริ, เด็กชายธนดล เย็นใจ, เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ คล่องสั่งสอน, เด็กชายกมนทัต รุ่งจันทวงษ์, เด็กชายณัฏฐนันท์ สุขสมบุญ, 
เด็กหญิงนันทัชพร สุขสมบุญ, เด็กชายณัทกฤต ศรีงามพร้อม, เด็กชายปัณณทัต ค�าแสน, เด็กชายคมกฤต เรืองข�า, เด็กชายชนกชนม์ มาสุข

ครูประจ�ำชั้น : มิสมนทิพย์ คชวัฒน์

เด็กชายณฐพงศ์ เรืองเผ่าพันธุ์, เด็กชายวัชรกร ศรีวิเศษ, เด็กชายธนากร ประสพเนตร, เด็กชายพีรวิชญ์ สุขกุล, เด็กหญิงวรกัญญา วงศ์ภาค�า, เด็กหญิงกมลลักษณ์ 
ค�านนท์, เด็กชายรณธัช ภังคานนท์, เด็กชายศิรากร ชิวรัมย์, เด็กหญิงวิชุดา แคนจา, เด็กชายพลวัฒน์ หิรัญเอื้อวรากุล, เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ศิริวรรณ์, เด็กชายวันชญานนท์ 
ค�าสอน, เด็กชายปุญญพัฒน์ หาญสวัสดิ์, เด็กหญิงมิเรน่า นากาซาวา, เด็กหญิงพิมพ์ชณก ใหม่เอี่ยม, เด็กหญิงจิรัชญา พระสงฆ์, เด็กชายภูผา แสนกล้า, 
เด็กชายภูริวัฒ แก้วโพธิ์, เด็กชายจิรัฎฐ์ ภัคคพงศ์ธนาวุฒิ, เด็กชายอักษราภัค โคตรชมภู, เด็กชายภิชพัฒน์ รัตนคร, เด็กชายวชิรากรณ์ ชินนอก, เด็กหญิงพิชญากร กันทา, 
เด็กชายธนภัทร จันทภาณี, เด็กหญิงชนกนันท์ แสงมณี, เด็กชายธเนศพงษ์ วงษ์ศิริสถาวร, เด็กชายอานุภาพ อินทรักษา, เด็กหญิงพริมนารา ประณมศรี, 
เด็กชายปัญจรัตน์ เพ็งรัตน์, เด็กหญิงสิริณ วัฒนสินไพศาล, เด็กชายชยาพัฒน์ เพิ่มอุตสาห์, เด็กชายภูมิรพี พลังพรกิจ, เด็กหญิงไพลิน เสือส่อสิทธิ์

ครูประจ�ำชั้น :  มิสศิริพร ศรีค�ำ, ครูผู้ช่วย มิสอังชลำ เทียมเฆม



เด็กชายนันทพัทธ์ สุวรรณไสวผล, เด็กหญิงกัญญาพัชร หอมจันทนากุล, เด็กหญิงพัชริฎาษ์ ยะวิญชาญ, เด็กชายอิงควัต เล็งสุขฉาย, เด็กชายณัฐชนน อยู่ดี, 
เด็กชายสุประวีณ์ ปัญญาอภิวงศ์, เด็กชายพชิรพงษ์ ทับพุ่ม, เด็กชายปลื้มชัย บุญแต้ม, เด็กชายพชรดนย์ ม่านทอง, เด็กชายพชรดนัย ม่านทอง, เด็กชายอชิระ พึ่งพินิจ, 
เด็กหญิงธันยชนก พูลขาว, เด็กหญิงกัญญาภัทร พุ่มพวง, เด็กหญิงณัฐภัสสร์ จุรีกานนท์, เด็กหญิงภัทรวดี ศิริสวัสดิ์, เด็กหญิงสุภาสินี ตรีทิพยรักษ์, เด็กชายอิทธิพัทธ์ 
เพิ่มพูลโชคคณา, เด็กชายพัชร์เอก โรจนะประเสริฐกิจ, เด็กหญิงจัสมิน วอวอร์  บัวรัตนการ, เด็กหญิงปุณฬ์ณพิชญ์ แก้วแจ่ม, เด็กชายชารีรักษ์ ลาดสุวรรณ, 
เด็กชายทัตภณ สุปิตินนท์, เด็กหญิงรินรดา กุหลาบ, เด็กชายคุณากร เกียรติสุอาภานนท์, เด็กหญิงพลอยชมพู พิพัฒน์ชลธี, เด็กหญิงสุกฤตา พากเพียร, เด็กชายยุวากร 
ศิริพรเพิ่มศักดิ์, เด็กหญิงเอมิกา ภูริสุพัฒนภาคิน, เด็กชายฐานพัชร์ ฐิติรุ่งเรืองชัย, เด็กชายชวภณ ใจแจ่ม

ครูประจ�ำชั้น : มิสวิลำวัณย์ จันทร์อยู่, Ms.Talor Ekart

เด็กหญิงศศิริณ กวีกิจวิรัตน์, เด็กหญิงศิศิริณ กวีกิจวิรัตน์, เด็กหญิงวรพิชญา บันลือศรีสกุล, เด็กชายปุญญพัฒน์ โพธิ์ทอง, เด็กชายเทพทัต สงวนต้นกัลยา, 
เด็กชายชานนท์ ศิริรักษ์, เด็กหญิงปัณณ์ฑิตา ศรีโคตร, เด็กชายศรัณย์ภัทร ค�าวรรณ, เด็กหญิงชนม์ณภัทร อัญชันบุตร, เด็กชายชนนน ทองพิกุล, เด็กชายเติมศักดิ์ 
ทรัพย์นา, เด็กหญิงชญาดา จันทร์กลิ่น, เด็กชายอาภิวิชญ์กร พลศักดิ์ศรี, เด็กหญิงกรวรรณ พงษ์เนตร, เด็กชายจิตติพัฒน์ พุ่มสกุล, เด็กชายกรวิน เชื้อบัณฑิต, 
เด็กหญิงคุณิตา วิมูล, เด็กชายปวีร์ จ�ารูญถาวร, เด็กชายชิดชนก อมรวดีกุล, เด็กหญิงปริณรดา ปานแดง, เด็กหญิงธันยนันท์ สุวดิษฐ, เด็กชายภัทรพร จันทร์เกตุ, 
เด็กชายชินทัพพ์ ตันติโชติมัย, เด็กชายรณทร สุวรรณโชติ, เด็กหญิงมินจู ออม, เด็กหญิงสุรณุช วิวัฒนวาณิชย์, เด็กชายธีรภัทร เกษามา, เด็กชายกันตภณ ชัยไธสง

ครูประจ�ำชั้น : มิสฐิติชญำ บัณฑิตย์, Ms.Melissa Bessenger



เด็กชายศุภณัฐ รองไชย, เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัญญัตินพรัตน์, เด็กชายภานุภัส ชุณหะวัต, เด็กชายธรรมธรรศ ธีรเลิศทินันท์, เด็กชายศุภเดช ไตรลิน, เด็กชายภูสิษฐ์ วรรณาชัยสิทธิ์, 
เด็กหญิงธัญชนก ไชยศักดิ์, เด็กชายสิงหพัฒน์ ลิขิตอุดมทรัพย์, เด็กหญิงชิชา เซี่ยงว่อง, เด็กชายตุลยภัทร พึ่งสุข, เด็กชายภาคิณ อรุณโชติ, เด็กชายพิชยะ ศรีสุข, เด็กชายธณดล จั่นเรือง, 
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พวงภู่, เด็กชายกฤติเดช วระกระมล, เด็กชายธรรม์ บุญเจริญ, เด็กหญิงณัฐณิชา ราหุล, เด็กหญิงเฌอมาณ ศรีจรัส, เด็กชายนวิน นิธิเมธี, เด็กชายกานต์ณัฐชาคุณ 
วงศ์อรุณ, เด็กชายกิตติภูมิ ศรีภาคยภัทรกุล, เด็กหญิงอชิรญา ชื่นจิต, เด็กชายปานัสย์ วรุณศิริธร, เด็กหญิงภฤดา ศศิวิศิษฏ์สิริเสรี, เด็กชายปิยะณัฐ วาปีท�า, เด็กชายกัณณภัส มั่งคั่ง, 
เด็กชายวัณณุวรรธน์ เพิ่มสุข, เด็กชายรัชพล ผู้น�าพล, เด็กชายณัฏฐ์ ดีนานดี, เด็กหญิงวรรณรสา นุตวงศ์, เด็กหญิงโรทเซ็น โรส เบสา, เด็กชายนิชคุณ ตันติพิพัฒน์กุล, เด็กชายกิตติภพ 
พัทพงศ์, เด็กชายแนลสัน เยียว, เด็กหญิงทิตชญา ทับอินทร์, เด็กชายวิรชา ณรงค์ฤทธิ์, เด็กชายภูริ เอี่ยมจันทร์พวง, เด็กชายกิตติศักดิ์ ภู่กร, เด็กชายพศิน ชลาลัย, เด็กชายภัทรชนน 
ภาชนะ, เด็กชายรัชชานนท์ บุญมา

ครูประจ�ำชั้น : มิสณัฐชรินธร รวีนิภำเมธีกุล  ครูคู่ชั้น : ม.อรรถชัย ประวันโต

เด็กชายพชรพล จินดาพันธ์, เด็กชายสุธีกานต์ แย้มงาม, เด็กหญิงณิชาภา สินธุพรม, เด็กหญิงช่อชมพู ประดิษฐาน, เด็กชายธรรมดนย์ ขาวข�า, เด็กชายธนวิชญ์ กันยาโม้, เด็กหญิงณัฏฐวี 
ศรีทองค�า, เด็กชายเจษฎากร ชูเกษร, เด็กชายสุรวัศ พรหมเมตตา, เด็กชายนรภัทร อุลิดสถิตย์, เด็กชายเชษฐ์ดนัย วงศ์สามสี, เด็กชายวิชญะ บริรักษ์, เด็กชายพรพิทักษ์ ไชยค�ายวง, 
เด็กชายนวนพ ด�ารงธนาภิญญา, เด็กชายชนะชล โพนทะยาน, เด็กหญิงธัญยธรณ์ พุ่มประดิษฐ์, เด็กชายชยุต กลางพัฒนา, เด็กชายอัจฉริยะชัย ประเสริฐรัตน์, เด็กหญิงภูริชญา 
ก�าธรวิวรรธน์, เด็กชายธนเดช กิ่งจ�าปา, เด็กชายเจ อิน โน, เด็กชายวุฒิภัทร สุคนธราช, เด็กชายกฤติณ บัวทอง, เด็กชายชยุตพงศ์ พละกลาง, เด็กหญิงภชา นพรัตน์, เด็กชายณิชพน 
อนานนท์, เด็กชายรพีภัทร เนียมหอม, เด็กหญิงณภัชชา ยศอุบล, เด็กชายธนเดช สืบสิมมา, เด็กชายชวณัฐ โชว ยูซึโนมิยะ, เด็กหญิงอลีนา เดชา พาร์แฮม, เด็กชายวรินทร สาคร, 
เด็กชายชนุดร แก้วนะรา, เด็กหญิงปัณณภัสร์ สิทธิ์นะศรี, เด็กชายธนิฏฐ์ ตุงคุณะ, เด็กชายราเชนทร์ เอี่ยมสมบูรณ์, เด็กชายขุนฟ้า สุวรรณทัต, เด็กชายประภาภณ โคละทัต, 
เด็กชายวรภพ อินทรสูตร, เด็กชายพัทรดล อนุชิต, เด็กหญิงธิติกานต์ พูลทอง, เด็กชายยศกร แย้มประดิษฐ์

ครูประจ�ำชั้น : มิสสรำรัตน์ พิชพันธ ์

เด็กหญิงชัชชญา พรหมคีรี, เด็กชายอชิระ ชุ่มชัยพฤกษ์, เด็กชายพีรวิชญ์ สิทธิเมธารักษ์, เด็กชายสิรวิชญ์ สาระกูล, เด็กหญิงจิดาภา เจตนาวณิชย์, เด็กชายพิรชัช ศรีรัชพงษ์, 
เดก็ชายกฤชปภพ ศริรัิตน์, เด็กหญงิเฌอเอม สารถวลัย์แพศย์, เดก็ชายศภุกร คงเมอืง, เดก็ชายวฒันรชัญ์ จนัทร, เดก็หญงิอรณชิชา กาญจนฤทธากรณ์, เดก็ชายปญุญพฒัน์ วฒันะเสถยีรกลุ,
เด็กหญิงพิมพ์รศา อิ่มฤทัย, เด็กหญิงณิชาภา พยัคฆา, เด็กชายกันตพัฒน์ หยาง, เด็กชายพีรกานต์ สีตลารมณ์, เด็กหญิงณิชาภา พุทธสถิตย์, เด็กชายณัฏฐพัชร์ ศิริวรรณ, 
เด็กชายแมนธีรัตม์ แดงมีเชาวน์, เด็กชายธนกฤต สวัสดีมงคล, เด็กหญิงวลัยลักษณ์ รักษายศ, เด็กหญิงบุณยวีย์ ใหม่ประเสริฐ, เด็กชายณัฏฐพัชร เจริญไมตรี, เด็กหญิงนันท์นภัส 
วงส์ณะรัตน์, เด็กชายภูภูมิ ศิลปถาวรกุล, เด็กชายทินภัทร ผลบุญ, เด็กชายกันตธีร์ ตัถยายุทธ์, เด็กชายณัฐธนสิทธิ์ แสวงธรรม, เด็กชายณัฐวัตร ศักดิ์เจริญชัยกุล, เด็กชายธราธิป 
เนตรยวุธิ, เด็กชายอนุกูล เสถียรวงศ์, เด็กหญิงระพิพรรณ สุวรรณเกษร, เด็กชายธนกฤติ พุทธเสน, เด็กชายหริ ชาติบัวใหญ่, เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ค�าเผือก, เด็กชายชัยธวัฒน์ 
สืบวงค์คล้าย, เด็กชายอิทธิเชษฐ์ นวลตา, เด็กหญิงพัชริกรณ์ โอกุริ, เด็กชายวิกรม เรืองข�า, เด็กชายภาคภูมิ เกตุค�า

ครูประจ�ำชั้น : มิสพรยมล จันทรำนนท์

เด็กชายธีธัช เนตรข�า, เด็กชายจารุภัค ยุติธรรม, เด็กชายภีภีม อัครบวรกุล, เด็กหญิงสรัญชดา อยู่รัตน์, เด็กหญิงพลอยชมพู ถนอมกุลรัตน์, เด็กชายธนบัตร ยิ้มพ่ึงบุญ, เด็กหญิงวัลย์ศิริ 
ศิริวรรณ์, เด็กหญิงรดามณี จอกทอง, เด็กชายเรียว โอนิชิ, เด็กหญิงณดา กิตติกุลนารา, เด็กชายรวิศ สุนทราณู, เด็กหญิงหนึ่งธิดา ลิอินทร์, เด็กชายอินทัช เต็มศิริพงศ์, เด็กชายภาคิน 
แก้ววิเชียร, เด็กหญิงณัฏฐนันท์ รัชชันดิษฐ์, เด็กชายปกป้อง สีดาชมภู, เด็กชายฉัตรพัฒน์ เดชาไหวพริบ, เด็กชายคริสโตเฟอร์ คัลลาฮาน, เด็กชายกฤติน สัจวาที, เด็กหญิงภัทรมน 
ติสโส, เด็กชายญาณทัศน์ โพธิ์ทอง, เด็กหญิงสุมิตรา สนับแน่น, เด็กชายอาเนช ปากหวาน, เด็กชายพงศ์พล เอี่ยมธรรมกุล, เด็กหญิงขวัญตระกูล สุขฉัย, เด็กชายยศกร แย้มประดิษฐ์,
เด็กชายกฤษณะ ปั้นรัก, เด็กหญิงกัญญาพัชร์ แก้วโมรา, เด็กชายพิชญพงษ์ นิยมสุวรรณ, เด็กชายตฤณ ภาดา, เด็กชายธีร์ บุญปัญญา, เด็กชายกรณ์ เกษรสมมาศ, เด็กหญิงสิดารัศมิ์ 
ปัญญภัทร, เด็กหญิงโศภนิศ วัดเขียว, เด็กหญิงริน ซูนะซูกะ, เด็กชายภควัฒน์ มุ่งเจริญ, เด็กชายสืบสวัสดิ์ ลีละศุลีธรรม, เด็กชายนโม สุคันธัง, เด็กชายพชรพล ธนเดชพงศ์ปรีชา, 
เด็กชายศุทธิวัชร์ ลานนท์

ครูประจ�ำชั้น : มิสมัทรียำ อำจธินำค



เด็กชายศรัณย์กร ศุภศิริลักษณ์, เด็กชายศิรสิทธิ์ เกตุการณ์, เด็กชายณัฏฐพล มรรคไพบูลย์, เด็กหญิงณัฎฐวีร์อร เซ่งไพเราะ, เด็กหญิงณัฐมน พรรณงาม, 
เด็กชายรชฏ บันลือศรีสกุล, เด็กชายภาคิน นิมิตปัญญากุล, เด็กชายอัศวิน เจริญวงศ์, เด็กชายฉัตริน วัชรจิตต์กุล, เด็กหญิงณัชชาภัทร มุทรพัฒน์, 
เด็กชายกิตตกานต์ พวงกุหลาบ, เด็กหญิงมิโนริ ซาโต้, เด็กชายปรรณกร พรมีไชย, เด็กชายเจษฎานันท์ เบญจกุล, เด็กหญิงฮันนะ ยามาโมะโตะ, 
เด็กชายทยากร ทิพย์มณฑา, เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เริงพิทักษ์, เด็กหญิงศศิชา บุญไพศาลเสรี, เด็กหญิงบุญญานนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, เด็กชายคงภพ ทองเพ็ง, เด็กชาย
ปภังกร ลี้วิจิตร, เด็กชายณัฐศิวัช ติยวัฒน์ธนกุล, เด็กชายพัชชานนท์ รื่นกลิ่น, เด็กหญิงปัณฑา เหลืองอ่อน, เด็กชายธรรศ ทองผาย, เด็กหญิงบาลี ชาญณรงค์, เด็กหญิง
วิชญาดา มีค�า, เด็กชายรชานนท์ พุทธาผาย, เด็กหญิงซัมเมอร์ อลิซาเบธ คาร์เตอร์, เด็กชายฉัตรพัฒน์ ฉัตรพัฒนากูล

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Jason Beasant  ครูคู่ชั้น : Ms. Duangporn Tattathongkhum

เด็กชายคีรพัชร์ ไชยสวัสดิ์, เด็กหญิงศรัญญรัศมิ์ พงษ์ธนานิกร, เด็กชายอภิชาต เวชกิจ, เด็กชายธัญยธรณ์ จิตต์รัตนธรรม, เด็กหญิงมารี เอมิลี่ มาร์แตง, 
เด็กชายเทพวิชญ์ มหรรชกุล, เด็กชายเทพวัชญ์ มหรรชกุล, เด็กหญิงนภัสนันท์ นิธิด�ารงค์รัตน์, เด็กชายปพนธนัย วีระพล ธนศิริพัฒน์, เด็กชายธนภัทร 
เฉลาชัย, เด็กชายวิริทธิ์พล ด้วงศิริ, เด็กชายปุณณพัฒน์ ผุดผ่องพรรณ, เด็กชายวรารตน ศรีเมือง, เด็กชายสินธร ชีวะธรรมานนท์, เด็กหญิงตะวันฉาย ชีวะธรรมานนท์, 
เด็กชายกฤติเดช วีรชาติยานุกุล, เด็กชายปกรณ์ มีพรปัญญาเลิศ, เด็กหญิงณัฐธิดา ภูมิพาน, เด็กหญิงมะลิ ซาโต้, เด็กชายพีรวัส ฉัตรกิตติชัย, เด็กหญิงวิรยติ ชมภูแดง, เด็ก
หญิงนริศรา ระวัง, เด็กชายศิณพัฒน์ ชีวะธรรมานนท์, .เด็กหญิงนันท์นภัส เชื่อมไมตรีกุล, เด็กหญิงสุวพิชญ์ มณีพิพัฒน์โกศล, เด็กหญิงนภัสนันทน์ จารุรัชตานนท์, เด็ก
หญิงวิมลลักษณ์ ตั้งกิตติรุ่งเรือง, เด็กชายกฤตานนท์ สมหวัง, เด็กชายกฤติเดช หวังวานิชกิจ, เด็กชายศักย์ศรณ์ ปัญญาอภิวงศ์

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Micheal Clarke, Ms. Jintana Kongthong

เด็กหญิงสุพิชญา ศิริรักษ์, เด็กชายนิษกัณฐ์ สมบูรณ์ทรัพย์, เด็กชายธนพนธ์ กันเพ็ชร, เด็กหญิงสุชานาฏ ลาภวิไล, เด็กหญิงเขมจิรา วานิชปัญญ์, เด็กชายวัชรกร วานิชปัญญ์, 
เด็กชายสุภเวช ราชอัคคี, เด็กชายธนาธิป ชูนอง, เด็กชายกรณัฐ ผลโกศล, เด็กชายทินกฤต เน่ืองจ�านงค์, เด็กหญิงฐาวรี สอนแจ้ง, เด็กชายวีร์ เอกขระ, เด็กชายณธกร เซี่ยงว่อง, 
เด็กหญิงชนันณ์ชิฎา ถือนิล, เด็กชายสืบอังกูณ สืบสาย, เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริวัฒน์, เด็กชายเอกพัชร์ สุวรรณเลิศ, เด็กชายชินภัทร เหลืองกุลภา, เด็กชายอธิศ บัวเล็ก, เด็กชายญานวุฒิ 
ก้านบัว, เด็กหญิงพชรอร จันทะสอน, เด็กชายชลกร ปานอุทัย, เด็กชายธนนันท์ รอดพันธ์, เด็กชายศิริวัฒน์ ละอองศรี, เด็กชายทิติพล ภูมิโคกรักษ์, เด็กชายกันตภณ นามแก้ว, 
เด็กชายภูวนาถ คุณะเกษม, เด็กหญิงณัฎฐณิชา มนช้าง, เด็กหญิงภัคจุฑา อุตมะ, เด็กชายธนกฤต หล้าบ้านโพน, เด็กชายธนวินท์ ภาชนะ, เด็กชายกิตติกวิน โตคีรี, เด็กชายฉัตรธร 
ตันฮะเส็ง, เด็กชายธีทัต คงชยะนันท์, เด็กหญิงเมรัญญา นรชาญ, เด็กชายณัฐนนท์ คนเที่ยง, เด็กหญิงกมลนภัช นันทสุรศักดิ์, เด็กชายวิชยุตม์ เทียมทัด, เด็กชายวชิรวิทย์ พันธ์เพชร, 
เด็กชายณัฐกรณ์ ปรานมงคล, เด็กหญิงพิชญ์นรี พรหมจักร์, เด็กหญิงชญาน์นันท์ กล้าหาญ

ครูประจ�ำชั้น : มิสอิศญำณ์ แดงสมุทร

เด็กชายพสธร ยมาพัฒน์, เด็กชายชายณชล เขียดแก้ว, เด็กชายอริญชย์ศิลป์ ศศิศุภกุล, เด็กหญิงจิตสุพัฒน์ กระแสแสน, เด็กชายธนภัทร บ�ารุงเขต, เด็กชายอภิวัฐ เครือวัลย์, 
เด็กชายปุญญพัฒน์ สันติธรรมโชค, เด็กชายปวรุตม์ ทองสุกนอก, เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สุขตะโก, เด็กชายฐณคุณ นิธิวรณาธร, เด็กชายพัชรดนัย แสงมณี, เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ 
เกรียงอุปถัมภ์, เด็กชายณัฐพสิษฐ์ ชัยมาตย์, เด็กหญิงปิยะธิดา สีลา, เด็กชายชนธัญ น้อยค�าภา, เด็กชายสรัล แฉล้มไธสง, เด็กหญิงพิชญดา ฉลาดสิทธิ์, เด็กชายธนกฤติ ศิริมงคล, 
เด็กชายกฤตยชญ์ นิลพลับ, เด็กชายณัฐนนท์ พันธบุตร, เด็กหญิงทาลิธา ตรรกสิริทรัพย์, เด็กชายกมลภพ จันทะแพน, เด็กชายธนกร แพรวเพชรขาว, เด็กชายกฤตเมธ ชาญสูงเนิน, 
เด็กชายชนกันต์ ราหุล, เด็กชายธนพล กมลพวงพันธุ์, เด็กชายธีรเดช ปลายเนตร, เด็กหญิงพลอยภัทร์ชา พะสุรัมย์, เด็กหญิงพิชชาพร พิศพันธ์, เด็กชายพงศ์ธรรม จิตต์ภาคภูมิ, 
เด็กชายชนาธิป ซื่อสัตย์, เด็กชายเทพทัศ แก้วลอยฟ้า, เด็กหญิงอรุณวดี กัณหา, เด็กชายพิชญุตม์ เกตุพุฒ, เด็กชายศิรสิทธิ์ ปิ่นสมบูรณ์, เด็กหญิงอิสรีย์ แก้วนาง, เด็กชายอาชวิน ใจไว, 
เด็กชายวัฒน์ชานนท์ เกตุชาติโรจน์, เด็กชายปภังกร จีระชีวิน, เด็กชายพัทธดนย์ คงเกิด, เด็กชายมกร ชุติกุลพิพัฒน์

ครูประจ�ำชั้น : มิสปริญญำ คงด้วง  ครูคู่ชั้น : มิสพนิดำ ละลิ่ว



เด็กหญิงชญาดี มัคครากุล, เด็กชายภริตยา รุ่งเรืองศิลาทิพย์, เด็กชายณฤทธิเอก อัสดาธร, เด็กหญิงณิณิน ปิยะทวีทรัพย์, เด็กหญิงภัคภิญญา เพชรพรรณ, เด็กชายณัฐวัตร จินาสุ่น, 
เด็กชายธนภวิษย์ แถบทอง, เด็กชายภูวเดช แซ่ลิ้ม, เด็กชายพศิน ท�าเนียบ, เด็กชายจองมิน ลี, เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีสวัสดิสีโลดม, เด็กชายธนกร วงศ์ยั่งยืน, เด็กชายภูชิสส์ ทองเติม, 
เด็กหญิงสิณัฐนัญ เสาร์ทอง, เด็กชายพลธวัฒน์ สุพรรณพงศ์, เด็กหญิงอภิญญา เยี่ยงปรีชากุล, เด็กชายกฤตภาส ชุมกระโทก, เด็กชายโมไนยศิษย์ ดุลยสถิตย์, เด็กหญิงวรรณกร ศรีไทย, 
เด็กชายสุริยฉัตร ฉัตรมงคล, เด็กชายนภัทร เจริญสาย, เด็กชายรัฐธีร์ วรรณรัตนศิลป์, เด็กชายพุฒิพงศ์ วงศ์ภาค�า, เด็กชายศุภเดช ธรรมสุริย์, เด็กหญิงกษิรา อิ่มวิทยา, เด็กชายอาทิวราห์ 
ชื่นจิต, เด็กชายบารเมษฐ์ ธรรมวัฒน์จนะ, เด็กชายกฤตชัย แสนเมือง, เด็กหญิงสุพิชฌาย์ โพธิ์ทองดี, เด็กชายนภัทร ครุพงศ์, เด็กหญิงเมทิตา วรณาภรณ์, เด็กชายสมุทรเขต พงษ์พนัศ, 
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ประพัฒน์ทอง, เด็กชายณเดชน์ มัทรา, เด็กหญิงนัจภัค คงมั่น, เด็กชายโจแอนสัน ชอง, เด็กชายโจเซฟ ฟรายอาร์, เด็กชายทาคาฮารุ วาทานาเบะ, 
เด็กชายณัฐนันท์ จันทรเสรีกุล, เด็กชายบุรินทร์ เที่ยงบูรณธรรม, เด็กชายณปกรณ์ สอดสี, เด็กชายธรรศกร อัฑฒกรโอภากุล

ครูประจ�ำชั้น : มิสเฉลียว นำมทะจันทร์

เด็กหญิงปุณณดา วีระวิทยานันต์, เด็กหญิงนันทิตา สนับแน่น, เด็กชายธีรธาดา โฉมศิริ, เด็กชายธนบดี พรรคพิบูลย์, เด็กชายปองพล สีดาชมภู, เด็กหญิงชญาภา จันทร์เงิน, 
เด็กหญิงภิชชญา มัชฌิมวงศ์, เด็กชายคณิศร สุรักษ์, เด็กหญิงชนัฐปภา จองศิริกุล, เด็กชายกวีวัธน์ ศันสนียวงศ์, เด็กหญิงภัทรมน รัศมีพิริยะพิจิตร, เด็กหญิงชญาภา อ่อนระเบียบ, 
เด็กหญิงอุรัสยา ชัยพรมเขียว, เด็กหญิงนงนภัส ทิพยศักดิ์, เด็กชายณฐภัทร ทิพยศักดิ์, เด็กหญิงอภิชญา เอื้อประโยชน์กุล, เด็กชายจารุวิทย์ อาจริยอาจอง, เด็กชายตฤน โพธิ์แจ้ง, 
เด็กชายพชรคุณ รัตนกิจธรรม, เด็กชายภัทรวรรธน์ อมรพันธุ์นภัส, เด็กชายกิตติพศ ภูตะวัน, เด็กชายธีรภัทร สุขสว่าง, เด็กหญิงณธิดา มงคลศิริ, เด็กชายโซตะ มานาเบะ, เด็กชายพาทิศ 
ฉ�่าจิตร, เด็กหญิงชญาดา เมืองชุมพล, เด็กชายปภังกร งานเลิศ, เด็กชายรณกร บุญเรือง, เด็กชายสุชาครีย์ คงกรุต, เด็กชายกันตพงษ์ เจตน์จรุงจิตต์, เด็กชายศุภณัฐ ฉัตรดวงเด่น, 
เด็กหญิงพิมพ์นภา สุวรรณกิจเจริญ, เด็กชายพัทธนันท์ สุวรรณกิจเจริญ, เด็กชายเอนกชาติ วรสินสกุล, เด็กชายธนภัทร เอี่ยมภาคีนิวัฒน์, เด็กชายวรัชญ์ สุนทรส, เด็กชายอนาวิล นาคสุข, 
เด็กชายนิพัทธ์ พูลสวัสดิ์, เด็กชายธนภัทร มีสะอาด, เด็กชายภูภูมิ เศรษฐ์พิศาลศิลป์, เด็กหญิงเขมจิรา สาคร

ครูประจ�ำชั้น : มิสรัชนี ทองค�ำ

เด็กชายพศิน ทิพย์เกษร, เด็กชายณัฐพัชร์ สุวรรณไสวผล, เด็กหญิงจิดาภา ขุนจันทร์, เด็กหญิงพัชนิดาภรณ์ ศิริสุนทรินท์, เด็กหญิงพิชญาภา สมานประชา, 
เด็กหญิงปานชีวา ศรีโคตร, เด็กชายภาวัต แย้มบุญยิ่ง, เด็กหญิงกรปภา ลิ้มรั้ว, เด็กชายธนิก หวังวงศ์เจริญ, เด็กชายโคกิ ฮาโตริ, เด็กชายพีรณัฐ อินสว่าง, 
เด็กชายชนุดม วัฒนกูล, เด็กหญิงแอนนิกา ซาริชา เบิร์กฮาวท์ , เด็กชายภีมธ์ ลีละมาสวัฒน์, เด็กชายณัฐวัตร ลิ่มเซ็ง, เด็กชายอิงตะวัน วงษ์สนอง, เด็กหญิงมารีอา อาห์น, 
เด็กชายพัฒนดล สังขรัตน์, เด็กหญิงอรไพลิน ไชยสวัสดิ์, เด็กหญิงอธิวรา ธรรมบวรพงศ์, เด็กชายคุณานนท์ วิมูล, เด็กหญิงกฎชกร เงินท้วม, เด็กชายฐิติภาส เชื้อจั่น, 
เด็กชายอิทธิพรชัย ทองไพบูลย์, เด็กชายพีรเดช เอี่ยมสุข, เด็กชายพุฒิเมธ จินดาสถาพร, เด็กชายธนิก ทองอ่อน, เด็กชายคอนอู คิม

ครูประจ�ำชั้น : Ms. Aileen Handugan  ครูคู่ชั้น : Ms. Nittaya Suebsai

เด็กชายอรรถนันท์ คงนิวัฒน์ศิริ, เด็กชายสิปปภาส ทวีทรัพย์, เด็กชายพิชญะ อั้งอารีย์, เด็กชายธีร์ธัช ชมภูบุตร, เด็กชายชนดล ลี้วิจิตร, เด็กชายอภิวิชญ์ วิกัยวัฒน, 
เด็กชายภูมิ พิมพาภรณ์, เด็กชายทรงพล ภู่ประดิษฐ์, เด็กหญิงกีวซอน ลี, เด็กชายจิรายุ วสีพันธ์พงศ์, เด็กชายจีฮุน จาง, เด็กชายกฤษณ์ รื่นกลิ่น, 
เด็กชายศศิน เทียนทอง, เด็กชายภูมิพัฒน์ เชียงอุทัย, เด็กชายจัสติน เฟธ วอวอร์ บัวรัตนการ, เด็กหญิงอมลรดา เรืองวัฒนวิศิษฐ์, เด็กชายก้องศิริ คง, 
เด็กหญิงชนันชน สองเมือง, เด็กชายปัณณวิชญ์ รักประเสริฐ, เด็กชายณัฐดิษฐ์ สิริเมธาศิลป์, เด็กหญิงมิเชล อลิซาเบธ เน็ค, เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์ ธนทวีภัทร, 
เด็กชายกรณ์ ขจรเฉลิมศักดิ์, เด็กหญิงซูกุฮะ ชิยะมะ, เด็กชายธนกิตติ์ จิตร์ระเบียบ, เด็กหญิงอิงค์จันทร์ สรัชโชติมา, เด็กชายกันต์ณภัทร ประสงค์ปัญญา

ครูประจ�ำชั้น : Ms. Maria Alagdon  ครูคู่ชั้น : Ms. Supawadee Sumalai



เด็กหญิงเปรมยุดา นะราวัง, เด็กชายจรัสพงศ์ ชูทอง, เด็กหญิงปรัชญาพร วัฒนะเสถียรกุล, เด็กชายณรินทร หนุนดี, เด็กชายสุขวิญญา วิญญาสุข, เด็กหญิงเบญญาภา อาทิตย์ตั้ง, 
เด็กชายวรภพ โอคูชิม่า, เด็กชายณัฐปนนท์ ขุมกระโทก, เด็กชายวรพล บุญมาศ, เด็กหญิงณัฐกมล เสาธงหิน, เด็กชายชนาธิป ศรีรัตนอารี, เด็กชายภูมิพิชญ์ ศรีสาลีกุลรัตน์, 
เด็กหญิงศรัณย์นภัส หาผล, เด็กชายธรรศ บุญเจริญ, เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ ศุภลักษณ์, เด็กชายณัฏฐกิตติ์ อุดล, เด็กชายฐิติวัฒน์ ศิริบุตร, เด็กหญิงกันต์ภัสสร มีดอก, เด็กหญิงพิชญธิดา 
โคตา, เด็กชายกฤติเดช สุคนธราช, เด็กชายชนาภัทร ปองตระกูล, เด็กชายจีราพัชร์ สิทธินันท์ชญาธร, เด็กหญิงสายชล คงกิจภากรณ์, เด็กหญิงกุลรดา สุนทรีวิจิตร, เด็กชายธงไทย 
พรมพิทักษ์, เด็กหญิงพรประภา เจริญสุข, เด็กชายธนกร ภูมีทอง, เด็กชายทรงฤทธิ์ เกิดผล, เด็กชายสุรศักดิ์ สายน�า้, เด็กชายฤทธิ์ชานนท์ คงประเสริฐ, เด็กชายชนาธิป เอี่ยมศรี, 
เด็กหญิงกมลพันธ์ ศิลารัตน์, เด็กชายปฏิพล สาครน้อย, เด็กหญิงวิชาดา ชูช่วย, เด็กชายกิตติพล ศรีเพ็ง, เด็กหญิงภัทรปภา เกตุชาติโรจน์, เด็กชายศิริพงศ์ พูลบางยุง, 
เด็กหญิงญาณิศา ศรีสังข์, เด็กชายจักสิน เสริฐไธสง

ครูประจ�ำชั้น : มิสพิศมัย ธนบดีศรีวิกรม

เด็กชายอนพัทย์ ทวิพัฒน์, เด็กหญิงณิชาภัทร นาคขุนทด, เด็กชายนภาดล เกษมพันธ์, เด็กชายกฤติเดช หล้าบ้านโพน, เด็กชายกาญจนวัฒน์ จิตต์อารี, เด็กหญิงพัฒน์ธนันตร์ วงศ์วิจิตร, 
เด็กชายภูสิทธ กาฬะคะชา, เด็กชายปรมัส บุญมา, เด็กชายเตชิต สินธุพรม, เด็กชายศักดิพัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์, เด็กหญิงภรภัสส์ศา เกตุอยู่, เด็กชายกันตพล แก้วเสนา, เด็กชายศุภวุฒ 
ภวังคะนันท์, เด็กหญิงปาณิสรา ปราณี, เด็กชายอนุภัทร ส�าเร็จผล, เด็กชายจิรวัฒน์ พรหมแจ้ง, เด็กชายสิรภพ สดใส, เด็กหญิงพรนิชา เสริมศรี, เด็กชายขุนพล ขุนประเสริฐ, 
เด็กชายพงษ์วริษฐ์  ผดุงโกเม็ด, เด็กชายณัฐณกร ขาวข�า, เด็กชายก้องธารา ธีระชาติมงคล, เด็กชายชิษณุพงศ์ ทับสิงห์, เด็กหญิงปรียาลักษณ์ สวาสดิ์นา, เด็กชายชัยภัทร ชุณหะวัต, 
เด็กหญิงกุลชาต สุนทรีวิจิตร, เด็กชายกิตติพัฒน์ กันทา, เด็กชายวสุ ม่วงศิริ, เด็กชายรัชพล สวัสดิ์พูน, เด็กชายนันท์ศกร นาคฤทธิ์, เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์ วิรัชพงษ์ภา, เด็กชายธีร์ 
พานิชการ, เด็กชายธัชทฤต พวงผล, เด็กหญิงอธีนา พันธุ์เสือ, เด็กชายพิทวัส บุญเปี่ยม, เด็กหญิงภูริชญา คงมั่น, เด็กชายเนสโตร เบสา, เด็กชายชนพัฒน์ เพิ่มอุตสาห์, 
เด็กชายอดิเทพ เรือนทอง

ครูประจ�ำชั้น : มิสจงวิไล แจ่มศรี

เด็กหญิงกัญชพร จ�านงศาสตร์, เด็กหญิงภูรี เกษมพันธ์, เด็กชายกิตติพงศ์ แจ่มกระจ่าง, เด็กชายพิชญะ บุญเพ็ง, เด็กชายธนกฤต จิววิชัย, เด็กชายนวพล ณรงค์ฤทธิ์, 
เด็กชายปฎิภาณ บุญมา, เด็กชายยชญ์สุธา แตงธนานิธิพัฒน์, เด็กหญิงญาณิศา เนื่องชมภู, เด็กชายภัทรกร ลาภวิไล, เด็กหญิงวรพิชชา หอมจินดา, เด็กชายสุกฤต ศรีสุข, เด็กชายหฤษฎ์ 
วงษ์แก้ว, เด็กชายวรภพ แก้วสอาด, เด็กหญิงณัฐฐินี หล่อวัฒนตระกูล, เด็กชายจตุรภุช ซุ่นไล้, เด็กชายสิรภพ สุวรรณนิยม, เด็กชายษศิษ สุวรรณรงค์, เด็กชายภัทรกิตติ์ สุขกิตติสิริวงศ์, 
เด็กหญิงอริษา พึ่งสุข, เด็กชายณฐภัทร ยศอุบล, เด็กชายพรพิพัฒน์ รัตนกิจเจริญ, เด็กหญิงปฑิตตา จิรวัฒนธรรม, เด็กชายจักรภัทร มั่นศักดิ์, เด็กหญิงวริษรดา เตชะสร้อยวริจฐ์, 
เด็กชายวรินทร แสงนิล, เด็กชายชนนกิตติ์ ดิษยะภูริวัฒน์, เด็กชายจิรา พุทธิวิริยากร, เด็กชายวีรวิชญ์ เอี่ยมศรี, เด็กหญิงสิตา นิธิเมธี, เด็กชายกันต์ฐพงศ์ อดิศรมงคลกุล, 
เด็กชายพีรณัฐ ศิริสมบัติ, เด็กหญิงฎีการัตน์ จิตต์ภาคภูมิ, เด็กชายปภังกร รัตโนสถ, เด็กหญิงนัฐธยาน์ บุญมา, เด็กชายทศวิชญ์ เปรมสุวรรณ, เด็กชายอคร พรมมา, 
เด็กชายวัชร์คณาธิป วงศ์ธนจักริน, เด็กชายพิรชัช เสือส่อสิทธิ์

ครูประจ�ำชั้น : มิสแสงเดือน พรหมศิริ

เด็กชายวัชระพล จุลโรจน์, เด็กหญิงชินานาฏ วูวงศ์, เด็กชายอริญชย์ โพทูล, เด็กชายภัทรพล ศิลาชัย, เด็กชายณฐกร วจนานวัช, เด็กชายกฤตย์ ศิริรักษ์, เด็กชายชีฮุน ชอย, 
เด็กชายพรหมพิริยะ โพธิพรณ์, เด็กหญิงพิชญาภา โวลา, เด็กชายพุทธคุณ สิริรุ่งเรือง, เด็กชายเศรษฐวิทย์ คล่องสั่งสอน, เด็กหญิงพิรญาณ์ บุญยะโสมะ, เด็กชายวิกรม ปัญญาชัยรักษา, 
เด็กชายนันทพัธน์ ดวงศศิโรจน์, เด็กหญิงปรยา รังสิกวานิช, เด็กชายศิรวิชญ์ อักษรชู, เด็กชายปภังกร ศรีเลิศ, เด็กชายสิรวิชญ์ ฝาค�า, เด็กชายกฤตวาโย ด�าหนูไทย, 
เด็กหญิงพุทธธิดา ด้วงเจริญสุข, เด็กชายธีราพัทธ์ บุญสิน, เด็กชายศรัณยพงค์ ตู้จ�ารัส, เด็กชายเตวิช นามศรี, เด็กหญิงสายชล ค�าวงษ์, เด็กชายรชตภพ ทับทิมนลิน, 
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วกันยา, เด็กชายอาชวิน ดันไหม, เด็กชายปรัศชญา มัคครากุล, เด็กชายกิตติพงศ์ ศิริเมืองมูล, เด็กชายธนกร ไตรภูธร, เด็กชายมนัสวิน แจ่มจันทร์, 
เด็กหญิงวทันยา วทัญญุภาพ, เด็กหญิงพรชนัน พูลทอง, เด็กชายไกรวิชญ์ พิมพ์กลัด, เด็กชายจิรภัทร ประภารัตน์, เด็กหญิงเขมิกา ใบแย้ม, เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุขกุล, 
เด็กชายปกรณ์วัฒน์ จันทร์หล้า

ครูประจ�ำชั้น : มิสศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ  ครูคู่ชั้น :  : มิสจินตนำ สุชนรุจิระ



เด็กชายสุปวีร์ เอี่ยมทา, เด็กชายชัยชนะ อุดมพันธ์, เด็กชายภูวิษ สอนจรูญ, เด็กชายปัณณพัฒน์ ทองสดชูวงศ์, เด็กชายธีร์ธวัช ทองแถม, เด็กหญิงกัลยรัตน์ พุ่มประเสริฐ, 
เด็กหญิงจิตสุภางค์ สุพล, เด็กชายณัฐะเกียรติ์ ผกาขยาย, เด็กหญิงชนันญา เธียรสวน, เด็กชายยงชัย สนธิลาภ, เด็กชายนภนต์ บูรณะธีรกิจ, เด็กหญิงปัณพร โสขวัญฟ้า, 
เด็กหญิงทัศณารา สิงหาพลกุล, เด็กชายสายน�้า ชื่นสายชล, เด็กชายธิติวุฒิ พวงผล, เด็กชายรนกร รัตโนสถ, เด็กหญิงณิชชาพัฒน์ มะสุนสืบ, เด็กชายธีรธร โฉมศิริ, เด็กหญิงจิรปรียา 
พิมพ์ทอง, เด็กชายพุฒิภัสร์ เจตน์จรุงจิตต์, เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา อังคะนาวิน, เด็กหญิงพิชยภา พลละคร, เด็กชายโอลิเวอร์ โรเจอร์ ลอว์, เด็กหญิงนภัชชา แก้ววิเชียร, เด็กชายภฤทธิพัฒน์ 
รัตนคร, เด็กหญิงตะวันวาด ตาทิพย์, เด็กหญิงปาณภัช ศรีรัตนโช, เด็กชายวรัญญู พิมมงคล, เด็กชายพัฒนรัตน์ วีรชาติยานุกุล, เด็กหญิงกิตติยากร กิตติสารพงษ์, เด็กชายไทกะ ไซโตะ, 
เด็กชายธนเดช เวียนภูมิ, เด็กชายธนกร เวียนภูมิ, เด็กชายภีมช์ณพัสช์ ธนทวีภัทร, เด็กหญิงปาณิสรา หาญสวัสดิ์, เด็กชายแทนตะวัน พรรคเจริญ, เด็กชายจารุกิตต์ แพพิพัฒน์, 
เด็กชายพิภัช เจริญนพกุล, เด็กหญิงสุภาสิริ ผลโยธิน, เด็กชายภวิศ รุขเสรณีย์, เด็กชายภูดิศ รุขเสรณีย์

ครูประจ�ำชั้น : มิสกมลวรรณ เจริญเตีย

เด็กชายชวัลวิทย์ ขจรเจนยุทธ, เด็กชายบวรลักษณ์ มีเดชา, เด็กหญิงพิมพ์ภจิรา ปั้นกาญจนโต, เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์, เด็กหญิงณัฐฌาพัชร์ จ�าปาศรี, 
เด็กชายพัสกร อมรวดีกุล, เด็กชายธีรธร มารอด, เด็กหญิงณัฐรินีย์ พนมมรรค, เด็กหญิงปิยธิดา จารุฐิติ, เด็กชายปัณณภัทร แพร่จรรยา, เด็กชายเลิศพงศ์ ทรัพย์นา, 
เด็กหญิงปุณณภา ปลื้มจิตต์, เด็กชายอรรฐพล นุชจ�ารัส, เด็กชายสิรภพ สุขพัฒน์, เด็กชายยุทธกร เชื้อพลบ, เด็กชายภคภัทร พัฒนสารกิจ, เด็กชายภาคภูมิ ผลบุญ, 
เด็กชายธนวิศิษฏ์ เพ็ชรัตน์, เด็กชายภัทรพัฒน์ ไชยนิล, เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตันติราพันธ์, เด็กชายจุน ยู โซ, เด็กชายเหินฟ้า ทวีปรังษีนกูล, เด็กหญิงมนัสนันท์ 
เชื่อมไมตรีกุล, เด็กหญิงกานต์สิริ พวงกุหลาบ, เด็กหญิงกฤติญา มีพรบูชา, เด็กชายภวิศ รุกขเสรณีย์, เด็กชายภูดิส รุกขเสรณีย์, เด็กชายอัครวินท์ บุญรักษาสัตย์, 
เด็กหญิงสวาร่า อามอล อัมบาวาเหน่

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Ariel Arroyo  ครูคู่ชั้น : Ms. Hatayakarn Duchada

เด็กหญิงภชิสา ยศเมฆ, เด็กชายจิรัฎฐ์ สุพัฒน์ผล, เด็กชายณัช แก้วกระจ่าง, เด็กหญิงเอริกา ไค, เด็กหญิงศุกลกานต์ วัฒนสุภากุล, เด็กชายณัฐพัชร์ นิสยันต์, 
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ รอดระวังภัย, เด็กชายเทพพิทักษ์ เริงพิทักษ์, เด็กหญิงปุณิกา ยอดบุญ, เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วงศ์วัฒนาวุฒิ, เด็กชายปฐพี วงศ์วัฒนาวุฒิ, 
เด็กหญิงณัฐนันท์ ขุนจันทร์, เด็กชายปูรณ์ มงคลสักวานนท์, เด็กหญิงนวลจันทร์ จิตรัตน์, เด็กชายนิติธร ยิ่งสุขผล, เด็กชายณัฐกร จันทสุวรรณ์, เด็กชายกฤตภาส 
อุลิดสถิตย์, เด็กหญิงศรัฬรัช นามวงษ์, เด็กหญิงกรกันยา พอดีงาม, เด็กชายกฤษณะพงศ์ อนุตะเศรษฐ์, เด็กชายวิมุตติ ชมภูแดง, เด็กชายอิทธิพัทธ สายเสียง, 
เด็กชายขวัญ พาดัว, เด็กชายภูวิสิฐพร อุ่นทรัพย์, เด็กชายรัชชานนท์ นิคมเขตต์, เด็กชายภูริธัญญ์ วาณิชย์กุล, เด็กหญิงธัญญาภัค หล�าจันทร์, เด็กชายจารุกิตติ์ แพพิพัฒน์

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Richard N.Sison  ครูคู่ชั้น : Ms. Chanram Noichan

เด็กชายพงศ์กรณ์ สุพรรณพงศ์, เด็กชายนัทธวัฒน์ สิริสายพิรุณ, เด็กชายชิระวัฒน์ ภิระพันธ์พานิช, เด็กชายวสุพลวัฒน์ แสงอุดม, เด็กชายธนบดี สิงห์สา, เด็กชายณตภณ โพนทะยาน, 
เด็กชายชวิน วัชรโพธิ์, เด็กชายเจษฎากรน์ จันทร์เงิน, เด็กชายณัฐกมล ภมร, เด็กชายวินทร์  เอกขระ, เด็กชายวรภัทร ด�าริห์ชอบ, เด็กชายภควัต หนุ่มเพชร, เด็กชายธนภัทร กันทาวัง, 
เด็กชายอนาคิน จันทร์วงษ์, เด็กชายพีรัช เพ็งเพียร, เด็กชายภัทรพล ศิริจันทร์, เด็กชายศุภวิชญ์ ปิยะราช, เด็กชายณัฐกิตติ์ คงมหาพฤกษ์, เด็กชายนวิน หงอนทอง, เด็กชายชนาธิป 
แก้วสมโพก, เด็กชายอธิภัทร เจริญยิ่ง, เด็กชายนิติธร ณ หนองคาย, เด็กชายเมษา โอโนะ, เด็กชายวันใหม่ วิจิตศักดิ์, เด็กชายสิรวิชญ์ เลขาข�า, เด็กชายนิชคุณ ปลารบ, 
เด็กชายณัฐปคัลภ์ จันทร์ดี, เด็กหญิงพิมพ์รพัชร บุญมา, เด็กหญิงพรลภัส แฉล้มไธสง, เด็กชายพัฒนพล หฤษฎางค์กูร, เด็กหญิงเอ็มม่า วิลเฮลมินา ลานเมเตอร์, 
เด็กชายจิรัฏฐ์ พรหมสวัสดิ์, เด็กหญิงธนวรรณ หอมโคกค้อ, เด็กชายฮารุกิ โอฮาชิ, เด็กชายวิโรฒชัยวิชิต นิรัติธราพร, เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ วรชัยยุทธ, เด็กชายธนัท ภูมิเขต, 
เด็กชายปิติเทพ ธนาคม, เด็กชายรัชกฤษ ประกอบธรรม, เด็กหญิงปุญญิศา เกตุด้วง

ครูประจ�ำชั้น : มิสวิชญำฎำ ทิวไผ่งำม



เด็กชายวิริทธิ์พล วงษ์สวัสดิ์, เด็กชายศุภกร ครุพงศ์, เด็กชายเมธัตช์ ชุ่มเรืองศรี, เด็กชายธนากร ศรีจุฬางกูล, เด็กชายณัฐชานนท์ โทนทรนง, เด็กชายศุภณัฐ วิชัย, เด็กชายสัณห์ 
กางกรณ์, เด็กชายคณพศ ยิ่งยืน, เด็กชายพรภัทร ไชยค�ายวง, เด็กชายธนินท์ธร พรนรินทร์ทิพย์, เด็กชายสมณัฐ ไหมทอง, เด็กชายกันต์ระพี พรหมสวัสดิ์, เด็กชายชัยทิส ฮุนศิริกุล, 
เด็กชายบัณฑิตวงษ์ สุวรรณเลิศ, เด็กชายสิรวิชญ์ ช่างหล่อ, เด็กชายณัฐพัชร์ งามทรง, เด็กชายพีรพัฒน์ วิรัฐติกุล, เด็กชายเตรี่ ฟรองค์ ยศภัทร โปเระ, เด็กชายพชรกฤตย์ ปัญจวุฒิพัฒน์, 
เด็กชายทัตเทพ ฉายาพัฒน์, เด็กชายกิตติกวิน พัชราภรณ์, เด็กชายตฤนกร ศุภสมิต, เด็กชายนพนรินทร์ หนูทอง, เด็กชายอัยย์ เดชโยธิน, เด็กชายระวีกานต์ พูลสวัสดิ์, เด็กชายณัฐศิริ 
ศรีเบ็ญจรัตน์, เด็กชายภูริณัฐ รัศมีพิริยะพิจิตร, เด็กชายหลักการ หลักโลก, เด็กชายณฐกร จิตสุวรรณ, เด็กหญิงภัทรดา ยาวุธ, เด็กชายอิทธิกร งามจันทร์, เด็กชายมนัสวิน วิเขตกิจ, 
เด็กหญิงบุญญิสา วิจิตร, เด็กชายอาชวิน กลับเจริญ, เด็กชายพีรวิชญ์ พุธราพิทักษ์ผล, เด็กหญิงสุพรรษา ทวีพูน, เด็กหญิงพิชญนันท์ เรืองประพัฒน์, เด็กชายรัชพล วรปัสสุ, 
เด็กชายเฮซัน อาซัสซาเดะห์, เด็กชายธนิน ภูมิเขต, เด็กชายคุณภัทร พิทักษานนท์กุล

ครูประจ�ำชั้น : มิสเทวี ศรีจรัส  ครูคู่ชั้น : ม.กันทรำกร ใจปิ่นตำ

เด็กชายภัทรพงศ์ ทารีทรง, เด็กชายอิทธิพล ช�านาญหมอ, เด็กชายวรรณธัช แสงแก้ว, เด็กชายปัณณทัต คณินธรกุล, เด็กชายศิวะกรณ์ ชัยเกียรติไพศาล, เด็กชายธรรมธร สุทธิรักษ์, 
เด็กชายภาสวิชญ์ ตันอนุชิตติกุล, เด็กชาย ณธีพัฒน์ วงษ์ระเบียบ, เด็กชายฐิติพงศ์ ปานหมื่นไวย, เด็กชายพิรพัฒน์ จิตรประทักษ์, เด็กชายไตรตระกูล สุขฉัย, เด็กชายพชรพล ดอนดง, 
เด็กชายอริยะ ศิริจันโทภาส, เด็กชายนพพล วงศ์สุวรรณโชติ, เด็กชายวรภพ หลักหมั่น, เด็กชายอภินัทธ์ สินชัยสุวรรณ์, เด็กชายพศุ สีลา, เด็กชายสุจิตพัฒน์ รักชาติ, เด็กชายปวีร์ 
โฆษิตวัฒนาพานิชย์, เด็กชายธีทัต จังสถิตย์กุล, เด็กชายธนันท์ชัย เลิศศรีเจริญ, เด็กชายกฤติน พุ่มพยอม, เด็กชายอริย์ธัช บางท่าไม้, เด็กชายนวรัตน์ ระวีวงศ์เดชากุล, เด็กชายวงศกร 
งามสม, เด็กชายธีรดนย์ ยุวนานนท์, เด็กหญิงณิชาภา เจตนาจรัสแสง, เด็กชายนพกร แก้วคง, เด็กชายกนกพล ยมแก้ว, เด็กหญิงพัชรดา อ้นไชยะ, เด็กชายอิงควัต ยี่สุนวงค์, 
เด็กชายชัยวุฒิ มิ่งมงคล, เด็กหญิงเคย์ เดนนิส พาบัว, เด็กชายศักดา คุ้มศรีเจริญ, เด็กชายณคปัญย์ มงคลจิตตานนท์, เด็กชายสิปปกร เอื้อธนเสรี, เด็กหญิงพราวตะวัน เนื่องจ�านงค์, 
เด็กชายเมธพนธ์ พินิตชยานนท์, เด็กชายแทนคุณ เลื่อยไธสง

ครูประจ�ำชั้น : นำงอุทัยลักษณ์ อมรเดชำพล

เด็กชายณภัทร อินจันทร์, เด็กชายสรภพ ทัฬหกิจ, เด็กชายปัณณธร วีระวิทยานันต์, เด็กชายสุวพิชญ์ คูณวัต, เด็กชายสรวิชญ์ พันธ์พนมไพร, เด็กชายภูเทพ ศรีเจริญ, เด็กชายฮายะโตะ 
ฟูจิวารา, เด็กชายอรรถเศรษฐ์ เตียวตระกูล, เด็กชายสาริศ เต็มศิริพงศ์, เด็กชายสิทธา เต็มศิริพงศ์, เด็กชายณฐาภพ อุดมโชควานิช, เด็กชายกรณ์พสิษฐ์ สุวรรณเกษร, เด็กชายพีรภัทร์ 
วัชชิรชัย, เด็กชายกานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน, เด็กชายอัครชัย ตันเกษม, เด็กชายณธัชพงศ์ เสริมประเสริฐ, เด็กชายโชโนสุเกะ ซาโต้, เด็กชายกฤชติธี นวลแก้ว, เด็กชายธนกฤต โพธิ์แก้ว, 
เด็กชายปรมัตถ์ ศรีสวัสดิสีโลดม, เด็กชายใจภักดิ์ ยุติธรรม, เด็กหญิงกัญญาภัค พวงผล, เด็กหญิงอุษยา เชื้อเงิน, เด็กหญิงอัยเนะ มานาเบะ, เด็กชายแทนคุณ พรรคเจริญ, เด็กหญิงอธิชา 
เฉยชิต, เด็กชายณภัทร ศรีเฟื่องฟุ้ง, เด็กชายยูชิ วาตานาเบะ, เด็กชายจัสติน แบลเล่, เด็กชายณพดล เตียงหงษากุล, เด็กชายชินภัทร วิเศษนอก, เด็กชายชญานิน วิเศษนอก, 
เด็กชายจุ๊นฮ่าว เจิ้ง, เด็กชายธาวา พัชรนรากุล, เด็กชายณภพ ไก่แก้ว, เด็กชายเรย์ เบคชิ, เด็กชายศิรวิรุฬห์ ราญรอน, เด็กชายศตพรรษ เจริญสาคร, เด็กหญิงไอรดา แอนดรูว์ โจนัส, 
เด็กชายปาฏิหาริย์ ประพัฒน์ทอง

ครูประจ�ำชั้น :  มิสนงครำญ ศรีศักดิ์

เด็กชายนันทพัทธ์ แก้วจา, เด็กชายรชต พาภักดี, เด็กชายคณิน ไชยทิพย์, เด็กชายทีปกร รัตนยานนท์, เด็กชายชัยสวัสดิ์ หงษ์ทอง, เด็กชายปิติกานต์ วงค์ราษฎร์, 
เด็กชายคีรี ชยันต์นคร, เด็กชายธนากร จุทาทัศน์, เด็กชายโชติศุภกานต์ อ�าไพ, เด็กหญิงสิตา แย้มบุญยิ่ง, เด็กชายสุวิจักษ์ อานนท์กิจพานิช, เด็กชายวิริทธิ์พล บุญมา, 
เด็กชายปาฎิหาริย์ ประพัฒน์ทอง, เด็กหญิงวริศนันท์ รัตนยานนท์, เด็กชายธงชัย พรมีไชย, เด็กหญิงพัชญากาญจน์ สิริเมธาศิลป์, เด็กชายศุภณัฐ โหรค�านวน, 
เด็กชายวชิรพงศ์ จันทะมาตย์, เด็กชายชยพล ยอดคีรี, เด็กชายเอลีชา เปรินทร์, 

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Cagdas Bayram  ครูคู่ชั้น : Ms. Ratchatawan Srisuwan



เด็กชายรวิสุต โรจนะประเสริฐกิจ, เด็กชายศุภกร ตั้งจิตร์พร, เด็กชายทสึคาซะ ซาโต้, เด็กหญิงลินลี่ วิชญา วู, เด็กชายศุภวัฒน์ ทองเพ็ง, 
เด็กหญิงนาตาลี กลอเรีย มอตเตอร์, เด็กชายบุญญฤทธิ์ ค�าแย้ม, เด็กชายจุนกิ ลี, เด็กชายชนัญกฤติ ตุลาผล, เด็กชายทานธรรม ภาพิรมย์, 
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วมะนีวง, เด็กชายกวิน แซ่คู, เด็กชายพิชญดนย์ จิตต์พิทักษ์, เด็กชายชยพล ปานดี, เด็กชายธนกร อิริยาภิชาติ, 
เด็กชายพาทิศ ผิวผาง, เด็กชายเปศล หลากสุขถม, เด็กหญิงพรรณพัชร์ รุ่งรัตนพันธ์, เด็กหญิงปริยากร อนุตรพงศ์, เด็กหญิงอชิรญา ตันติเสรี, 
เด็กชายอัครินทร์ รอดมุ้ย

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Elbert Amoguis  ครูคู่ชั้น : Ms. Pornthip Pujomjit 

เด็กชายพงศ์รพี ไชยสุวรรณ์, เด็กชายชลันทร เอี่ยนเหล็ง, เด็กชายศุภณัฐ เจี้ยเจริญ, เด็กชายคุณานนท์ หาผล, เด็กชายกันตินันท์ จิรกิจธนเสถียร, เด็กชายนันท์ หวังกุศล, 
เด็กชายพัชรพล สุขสร้อย, เด็กชายปุณณ์ พฤกษาประทานพร, เด็กชายเสฏฐวุฒิ กลางโยธี, เด็กชายณัฐพงษ์ ภู่แดง, เด็กชายชนม์พิทักษ์ ฉลวยศรี, เด็กชายณัชณนนท์ ทิพย์อุทัย, 
เด็กชายเมธัส ม่วงศิริ, เด็กชายศรัณยพัชร์ ลุยจันทร์, เด็กชายสินธนา งามไพโรจน์พิบูลย์, เด็กชายตะวัน บัญญัตินพรัตน์, เด็กชายวรดร รัตนรจนานนท์, เด็กชายธนสร กันยาโม้, 
เด็กชายปัณณทัต จุมจันทร์, เด็กชายยศภัทร จุฑาธิปไตย, เด็กชายชัชณัฐ นิลคง, เด็กชายชิติพัทธ์ ชื่นชม, เด็กชายศุภณัฐฐ์ ชื่นวัฒนกุลชัย, เดก็ชายธาดาพงศ์ สาครรตัน์, เดก็ชายรฐัธรรม 
โวลา, เดก็ชายรชต หงษ์ศริมิงคล, เดก็ชายกนัย์ กิตตจิารุกร, เด็กชายชาญชยั ปราโมทย์เมอืง, เดก็ชายสวุภทัร ทอนสงูเนนิ, เดก็ชายชวีอน ชอย, เดก็หญงิณฐักฤตา ม่วงป่ิน, เดก็ชายภัทรชยั 
บวัทอง, เดก็ชายชยางกรู พละกลาง, เดก็ชายตฤณ ศริเินตร, เดก็หญงิมกุดา ตณัฑเจรญิกจิ, เดก็หญงิเขมจิรา พรมพิทักษ์, เด็กชายกรณพัฒน์ บุญเกิด, เด็กชายธันยากร รกฮวด, 
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เสือเปลี่ยว, เด็กชายสุวพิชญ์ ศรีสัจจัง, เด็กหญิงลภัสรดา คงมั่น, เดก็ชายปองภพ มะลาด, เดก็ชายวชิญ์ภาส ขาวสดุ, เดก็ชายปุลพทัธ์ หัสญานนท์, เดก็ชายฐมกร 
ประสทิธเิมกลุ, เดก็ชายกานต์ณฐั นวลพลอย, เดก็ชายกติตพินัธ์ สทุธแิสงจนัทร์

ครูประจ�ำชั้น : มิสรัญชิดำ ศิริพงษ์  ครูคู่ชั้น : Ms.Daisy R. Gonzales

เด็กชายธนัชชา นิลประภา, เด็กชายวุฒิภัทร บ�ารุงเขต, เด็กชายพชรคุณ วจนานวัช, เด็กชายทรัพยสิทธิ แสงอุดม, เด็กชายศิวดล มุลนี, เด็กชายกิตติภพ เนียมรอด, เดก็ชายกนัตณิณัท์ 
พเิชยีรเสถยีร, เดก็ชายภรู ิก้านพกิลุ, เดก็ชายปัณณทตั ชมประสพ, เดก็ชายศุภากร อนิจนัทร์, เดก็ชายธนวนัต์ พฒันะกลู, เดก็ชายธีรภทัร คมิประสตูร, เดก็ชายปรมัตถ์ ธรรมชยั, 
เด็กชายธนกฤต กลางพัฒนา, เด็กชายอริยวัชญ์ ไทยงามศิลป์, เด็กชายจุติณัฏฐ์ สุวรรณสวัสดิ์, เด็กชายนรภัทร ศรีเลิศ, เด็กชายภีมวิภู ประณมศรี, เด็กชายพลภัทร รัตนพล, 
เด็กชายณชยพงศ์ รุ่งโรจน์ธนะชัย, เด็กชายอานันท์ทวีป ธนินศุภณัฐ, เด็กชายพิสิษฐ์ อินทะจักร์, เด็กชายปรัตถกร ก้านสันเทียะ, เด็กชายวชิรวิชญ์ หนูมี, เด็กชายปัญญาโชติ ข�าฉายศรี, 
เด็กชายมินธดา บัณฑุวนิช, เด็กชายชนม์ธนัช กอบชวาล, เด็กชายศักรนันทน์ วิรุณพันธ์, เด็กชายภูมินันท์ นาคฤทธิ์, เด็กชายพูนสุข นาคากาวา, เด็กชายธนากร อ่วมแย้ม, 
เด็กชายภัควลัญชน์ มังสา, เด็กหญิงสุฑัศยา งามวงค์, เด็กหญิงณัฐฐ์นะภิญ มหาสุเมธกุล, เดก็หญงิกวนิธดิา มคีะชา, เดก็ชายปวรตุม์ บญุชอบ, เดก็หญงิทกัษอร แจ่มจนัทร์, เดก็ชายถริ 
ทองธรรมชาต,ิ เดก็ชายสทุธธิรรม จนัเดมิ, เดก็หญงิฐติภิา ตนัรตันพทิกัษ์, เด็กหญิงมาเรีย กรุนทัล, เด็กชายวงศ์วรัณ คงดี, เด็กชายรัชพล ศรีตะลาลัย, เด็กชายปิยทัศน์ จิตสุวรรณ, 
เด็กชายรชา สุทธิวารี, เด็กชายกตัญญู มาสุข

ครูประจ�ำชั้น : มิสเพ็ญนพำ พูพวก  ครูคู่ชั้น : มิสมำลี อั้งลิ้ม

เด็กชายวุฒิกุล แก้วกุลศรี, เด็กชายนันทิช ชัยวนนท์, เด็กชายกิตติณัฏฐ์ เอมสมบัติ, เด็กชายสุรวุฒิ ชื่นพระแสง, เด็กชายก้องกนก กนกหงษ์, เด็กชายภาวิน ทิพย์มณี, เด็กชายอินทัศน์ 
แก้วนาง, เด็กชายณัฐนันทพล แสงสุข, เด็กชายอิศรา ศิริจันโทภาส, เด็กชายพัสกร บ�ารุงรักษ์, เด็กชายเตชิณห์ แก้วเปรม, เด็กชายอัคราวัตร ชาเคน, เด็กชายสิริเชษฐ์ รักเหล่า, 
เด็กชายนราธร วรามิตร, เด็กชายอชิรวิชญ์ ไทยงามศิลป์, เด็กชายก้องกัณฐพันธ์ ศรีกูลกิจ, เด็กชายกฤตติกุล ยิ้มยินดี, เด็กชายวิสุทธิ์ ตรรกสิริทรัพย์, เด็กชายพีระภัทร์ ส�าราญสุข, 
เด็กชายสถิตคุณ ฐิติพลธ�ารง, เด็กชายณัฐพัชร์ พิศพันธุ์, เด็กชายพิศนัย อ�าไพริน, เด็กชายบรรณวัชร เนื้อไม้, เด็กชายธนวรรธน์ วญิญาสขุ, เดก็ชายปองคณุ นวชนิกลุ, เดก็ชายชญตว์ 
พฤตสินุากร, เดก็ชายพงษ์ ณภทั บวังาม, เดก็ชายปรฬุห์ณกิาร ศศวิศิษิฎ์สริเิสร,ี เดก็ชายจณิณะ ทพิยศร,ี เด็กหญิงชิตากานต์ วงษ์แก้ว, เด็กชายวรเมธ ดวงกระโทก, เด็กหญิงธัญชนก 
ศิริมงคล, เด็กหญิงกฤญลัย ตันฮะเส็ง, เด็กชายภัทรกร วรกิจนิติพันธ์, เด็กชายกฤชสร ธนโชติปุณณาสา, เด็กชายธรณ์ธันย์ ภูมิสุวรรณ์, เด็กชายนฤทธิ์ ไตรรัตนธาดา, เด็กหญิงเพชรไพลิน 
ธรรมสิทธิ์, เด็กชายเคอร์ท วิน มาการอง มาเรียโน, เด็กหญิงฉัตรวารี นามแก้ว, เด็กชายรชต เอมโอฐ, เดก็หญงิมกุตะวัน ยะราช, เดก็ชายกฎทอง อภยัรตัน์, เดก็ชายนติพิฒัน์ สงัโยคกลุ, 
เดก็ชายปญุญพฒัน์ อภยัยะกุล, เดก็ชายทฑีโชติ เกดิดี

ครูประจ�ำชั้น :  มิสกิ่งแก้ว พงษ์ศิริ  ครูคู่ชั้น : Mr.Herwin Amaba



เด็กชายกันตภณ สอนไว, เด็กชายพิชญ์พัสกร นามวิลา, เด็กชายพงศกร สว่างการ, เด็กชายกันตภณ ส�าเนียงดี, เด็กชายเทียนธันย์ หิตะจารีย์, เด็กชายกล้ากวี ศันสนียวงศ์, 
เด็กชายวิภู ธไนสวรรค์, เด็กชายปีติภูม จั่นแก้ว, เด็กชายฤทธิชัย เปรมศักดิ์เสถียร, เด็กชายภพฐณภนฑ์ ตั้งแจ่มสวัสดิ์, เด็กชายโยชิกิ คง, เด็กชายธนวินท์ จินดา, เด็กชายพศิน เทียนทอง, 
เด็กชายมินธากร เย่, เด็กหญิงอริสา อิ่มวิทยา, เด็กหญิงณฐวรัตถ์ ห่าว, เด็กชายธนคุณ ธรรมะลา, เด็กชายพีรณัฐ กองญาณ, เด็กชายปรีชา นาวีรัตนวิทยา, เด็กชายธนัตถ์ 
ประดิษฐ์ธนสาร, เด็กชายปรัชญ์เมธี แซ่ตั้ง, เด็กชายภูเมศ ศรีแจ้, เด็กชายภณ ไกรสูรย์, เด็กชายวิรัตน์ สุขสุนทรกุล, เด็กชายณัฏฐกร วรทัต, เด็กชายวีรวิชญ์ ปริศนาวาณิชย์, 
เด็กชายกรรณชัยบดินท์ โคตรตัสสา, เด็กชายภีรพัฒน์ สิงห์สมบูรณ์, เด็กชายธาวิน พัชรนรากุล, เด็กหญิงเมลานี เซียเรอร์, เด็กหญิงปภาวี ศรีชุมพล, เด็กชายจิณภัทร เจริญพานิช, 
เด็กชายภัทรพล พลซื่อ, เด็กชายณธนน วราภาวิเศษ, เด็กชายนายก กล่อมเกลี้ยง, เด็กชายอภิภู น้อมจันทึก, เด็กหญิงพัชรปภาดา วานิชชลธิศ

ครูประจ�ำชั้น : มิสวชิรฐำ ใจสัมฤทธิ์

เด็กชายศานต์มนัส ขาวประเสริฐ, เด็กชายพชรวัฒน์ ทับพุ่ม, เด็กชายปัณณ์ เต็กบุญตาม, เด็กชายกรพัฒน์ โสมมาก, เด็กชายวริศ โรจนะประเสริฐกิจ, 
เด็กชายณัฐชนน มรรคไพบูลย์, เด็กชายวิศวชิต รังษี, เด็กชายตีรณ์ญาณ บุญธกานนท์, เด็กชายราชิต ลัมเบอับดุล, เด็กชายกฤศ พอล เมนโดซา, 
เด็กชายสุวิจักขณ์ ดุจดา, เด็กชายณัทกฤต พนมมรรค, เด็กชายเปรมปรีดิ์ โห้แจ่ม, เด็กชายภูวศิษฎ์ สุขพัฒน์, เด็กชายระฟ้า ศรีศิลป์, 
เด็กชายชยกร พอดีงาม, เด็กหญิงบุญญวีร์ เลิศสุวรรณกุล, เด็กชายปุณณาศักดิ์ มณีแก้วงาม, เด็กชายณฐพงศ์ ผจญ, เด็กหญิงศิรดา สาบุญเสริม, 
เด็กชายณฐกร กิตตโยทัย, เด็กหญิงอภิชญา โตพานิช, เด็กหญิงธนิดา แจ่มสุวรรณ, เด็กหญิงกรีติกา ซิงค์ ชาวสวน, เด็กหญิงศรีสุภา เกศวพิทักษ์, 
เด็กชายพฤทธิ์ เอี่ยมสะอาด, เด็กหญิงปวิตราพร สุรพิพิธ, เด็กหญิงสิริกานต์ พวงกุหลาบ, เด็กชายภูผา อุตเสนา, เด็กหญิงปานหทัย ธิมาภรณ์

ครูประจ�ำชั้น : Ms. Christian R.Carrillo  ครูคู่ชั้น : Ms. Kanockan Nimnoot

เด็กชายณฐรัช โฆสะกิตติกุล, เด็กชายชลธี สุขวิวัฒนพร, เด็กชายนาวีย์ สุภาภรณ์, เด็กชายโลมิก,ลามาซี,เตกีเตโมอานา โกเดค, เด็กชายญาณาธิป สมานประชา, 
เด็กชายปิยพัฒญ์ เลี่ยมวิลัย, เด็กชายซากุจิโร่ เมกาตะ, เด็กชายธีร์ มงคลสักวานนท์, เด็กชายไกรวิชญ์ จิตรไพบูลย์, เด็กชายเพชรตะวันต์ นีระพันธ์, 
เด็กชายธนกร ดีสมุทร, เด็กชายจิรัตฐคุณ จันทร์ประเสริฐ, เด็กชายณัฐวัตร พฤฒิสาร, เด็กชายกฤตพล มีพรบูชา, เด็กชายกีรติณัฏฐ์ จิวรัชตานันท์, 
เด็กชายกัญจน์ นิสยันต์, เด็กหญิงณัฐกฤตา ยะหัตตะ, เด็กชายปองคุณ ปาลวัฒน์, เด็กหญิงธมน ศิริสุวรรณ์, เด็กหญิงพรนภา สกุลยา, 
เด็กหญิงรุจิรา สระเจริญ, เด็กชายธีรดนัย เกษามา, เด็กหญิงภลินี วิมูลชาติ, เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ทิพยโอสถ, เด็กหญิงปาณิสรา นิธิวรกุล, 
เด็กชายรวิกร แซ่โล้, เด็กชายณัฏฐวรรธน์ ปัญญาอภิวงศ์, เด็กหญิงกัญณัชชา ประสงค์ปัญญา, เด็กชายแอรอน แอนนิสัน, เด็กชายภูธดา ศรีมณฑา

ครูประจ�ำชั้น : Ms. Rhodalyn  Anaque  ครูคู่ชั้น : Mr. Somchai Wannapong

เด็กชายพีรเดช เกตุอยู่, เด็กชายวุฒิกร แก้วกุลศรี, เด็กชายพัชรพล พุทธการี, เด็กชายณัฐภัทร ตันติราพันธ์, เด็กชายธนธัส ทวีนุช, เด็กชายศุภวิชญ์ ฟักอ่อน, เด็กชายพีรกานต์ เกตุทอง, 
เด็กชายศรัณย์ ศรีจันทร์, เด็กชายภากร ทองมีหลาก, เด็กชายธนณัฏฐ์ กาฬสินธุ์มงคล, เด็กชายภูว ภูวกาญจนาลัย, เด็กชายชยานนท์ มณีอินทร์, เด็กชายพัชรวัฒน์ ทรงสินจิรบูรณ์, 
เด็กชายณัชพล โมหิรัญ, เด็กชายญาณภัทร ทองจีน, เด็กชายชยุต แปลกประพันธ์, เด็กชายอชิรวิชญ์ ชุ่มใจ, เด็กชายสุกนต์ธี ทองบัณฑิต, เด็กชายอติเทพ ม่วงงาม, เด็กชายณัฐกิตติ์ 
หนุ่มเพชร, เด็กชายเดชานนท์ ศรีสด, เด็กชายศรุต ลือเมือง, เด็กชายทีฆทัศน์ ธรรมมะ, เด็กชายชินชาต ทองบุญเมือง, เด็กหญิงภัควลัญช์ ใจใส, เด็กชายณัฐพล ดานา, 
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์, เด็กชายธีรัตม์ เหมาชัย, เด็กหญิงชญาน์นันท์ วิรัชพงษ์ภา, เด็กชายณชพล แซ่เล่า, เด็กชายภูมินทร์ คล้อยสวาสดิ์, เด็กหญิงเมธาวรรณ แสงประทุม, 
เด็กชายยศกร ก�าเนิดขอนแก่น, เด็กชายปรภพ ประสพสุข, เด็กชายอภิสร ฉิมส�าราญ, เด็กชายชิษนุพงศ์ เหมือนอ้น, เด็กชายเนติธร รัตรองใต้, เด็กชายอลงกรณ์ เมธากุล, 
เด็กชายพีรทัศ ทัศจันทร์, เด็กชายโชติวัชร วรรณรัตน์, เด็กชายภัทรกร สิทธิพรไพบูลย์, เด็กชายนพณัฐ พิกุลแย้ม

ครูประจ�ำชั้น : มิสรัชนีกูล พวงผ่อง  ครูคู่ชั้น : ม.จักรพันธ์ ถำวิกุล



เดก็ชายชวนิ สารถวลัย์แพศย์, เด็กชายคณุชัญ์ อาบสวุรรณ, เด็กชายกนัตพฒัน์ วรเวยีร์เตชาภคั, เดก็ชายกตัณณ์ ทารทีรง, เด็กชายธญักร ไชยศกัดิ,์ เดก็ชายวงศพทัธ์ วงศ์สายเชือ้, 
เด็กชายฉัฐกิตติ์ อยู่ประเสริฐชุติ, เด็กชายสรพล เกษมสุข, เด็กชายโทชิฮิเดะ อุเอซึงิ, เด็กชายอภิวิชญ์ บุญล�้า, เด็กชายคามิน ทองนพคุณ, เด็กชายฌานปกรณ์ ถนอมขวัญ, 
เด็กชายกันตพัฒน์ เธียรพิริยะ, เด็กชายจักกาย มั่นศักดิ์, เด็กชายสีหนาถ สุวรรณนิยม, เด็กชายธนภัทร เซีย, เด็กชายภีมชยุตม์ รัตนโฉมศรี, เด็กชายฐิติพงศ์ พลาดอินทร์, 
เด็กชายณัฐพงษ์ สมบูรณ์สิทธิ์, เด็กชายนิธิศ เสนะสกุล, เด็กชายวชิรวิทย์ จ�าปาศรี, เด็กชายปุณยวัจณ์ ผ่องใส, เด็กชายปลื้ม แป้นปลื้ม, เด็กหญิงรัฐติกานจ์ ศิริเมืองมูล, 
เด็กชายอิทธิกร จันทภาณี, เด็กหญิงปิยธิดา กังศิริกุล, เด็กชายอนุวัตน์ ศรีปราลาด, เด็กชายภัทรพล สิทธิวัง, เด็กชายภูเบศ ชาติอนุลักษณ์, เด็กชายฉัตรชัย พงษ์กระสินธุ์, 
เด็กชายกิตติศักดิ์ เธียรจันทรกูล, เด็กชายกลพันธุ์ มั่นจิต, เด็กชายปวีร์ นาควรรณ, เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีเพ็ง, เด็กหญิงโซเฟีย เขียวค�ารพ, เด็กชายสิรภัทร มีแก้ว, 
เด็กชายอภิชัจจ์ พลดงนอก, เด็กหญิงอริญชยา อุ่นให้ผล, เด็กชายภวินท์ อินทนนท์, เด็กชายณัฐนันท์ เก่งสกุล, เด็กชายเจนปราชญา โรจนเกียรติก�าจร, เด็กชายธนกร มหาวงษ์ไพศาล

ครูประจ�ำชั้น : มิสอรอนงค์ ฉลำดสิทธิ์  ครูคู่ชั้น : Ms.Fatimary Ann B. Luna

เด็กชายณัฐกฤต เตชพิทักษ์, เด็กชายกันตพัฒน์ สวัสดี, เด็กชายเภฑาย รัชรากร, เด็กชายเปาโล เจนวรรธนะ, เด็กชายฐาปกรณ์ สีทับทิม, เด็กชายภูผาภักดี พงษ์พนัศ, 
เดก็ชายนนทกร ซาซากิ, เดก็ชายภธูเนศ สดุสาร, เดก็ชายณธเดช สิรภิาสภญิโญ, เดก็ชายฉตัรพฒัน์ สทิธนินัท์ชญาธร, เดก็ชายพรีธชั พทุธตรสั, เดก็ชายศริพล บุญรอดอยู,่ เด็กชายภูมิพัฒน์ 
ปรีชาไว, เด็กชายขุนวิทย์ วิวัฒนานนท์, เด็กชายณัฐภัทร หมอนภักดี, เด็กชายธีรภัทร เดชสุภา, เด็กชายศักย์ศรณ์ นรนาถตระกูล, เด็กชายภูวริษ ส่องรส, เด็กชายสิชา เหล่าจันอัน, 
เด็กชายสิทธิชัย สุทธิรักษ์, เด็กชายกมลกรณ์ อิทธิวรกุล, เด็กชายภพธร ธนศรีวนิชชัย, เด็กหญิงธัญจิรา ยิ้มสวัสดิ์, เด็กชายกันตภณ ศิลปมงคล, เด็กชายภาคริษฐ์ เอี่ยมโชติชวลิต, 
เด็กชายธนภัทร สุทธิเรือง, เด็กหญิงณกานดา เจตนาจรัสแสง, เด็กชายวีรภาพ บุญโกย, เด็กชายเทวารักษ์ อุดมพันธ์, เด็กหญิงธวัลรัตน์ วิจิตร, เด็กชายนนท์ธวัช สิงห์สมดี, 
เด็กชายกิตติธัช เจนทวีทรัพย์, เด็กชายนันท์มนัส แควเครือวัลย์, เด็กชายวศิน รักชื่อ, เด็กชายวิภูย์ ศิวนารถ, เด็กหญิงชนัญชิดา ชินวร, เด็กชายคีตะภพ สายแก้ว, 
เด็กหญิงฟาตินโมฮาเหม็ด ออนดาวูด, เด็กชายศิวกร สวัสดี, เด็กชายกวิณ อินทรสูตร, เด็กชายธีรภัทร สุขเจริญ, เด็กชายโฟกัส โซบัค, เด็กชายคณวุฒิ สว่างแสง

ครูประจ�ำชั้น : ม.บวรรัตน์ ชัยสุริยำ  ครูคู่ชั้น : มิสประณัฏชยำ พยุงวงษ์

เด็กชายคุณากร ศรีแสง, เด็กชายโจธาษตรีมาร์ติน เบริค, เด็กชายกฤษณ์กวิน วิญญาสุข, เด็กชายอรรคเดช ส�าเร็จผล, เด็กชายพีร์นิธิ โชคทัศนพงษ์, เด็กชายอภิวัฒย์ ณ สงขลา, 
เด็กชายวริศ สุขส�าราญ, เด็กชายสิปปวิชญ์ วงศ์สุรการ, เด็กชายปุญญพัฒน์ ชมบุญ, เด็กชายพิสิษฐ์ ธรรมประเสริฐ, เด็กชายธนวัฒน์ พงษ์พันธ์, เด็กชายวรเมธ เกตุผะดุง, 
เด็กชายศิวกร กุศลส่ง, เด็กชายเดชาธร เกริกชวลิตกุล, เด็กชายกันตพัฒน์ รุ่งเรือง, เด็กชายพีรพัฒน์ แหวนเพ็ชร, เด็กชายปณิธิ พันธหชาติ, เด็กชายณัฐวัฒน์ วัฒกวณิชย์, 
เด็กชายณนน นิธิเมธี, เด็กชายกวี แก้วประถม, เด็กชายดรณัย วิศาลเมธี, เด็กชายพล วงศ์วิจิตร, เด็กหญิงกัลยกร โพนทะยาน, เด็กชายวรโชติ เกษมเปรมจิต, 
เด็กหญิงเมธิกานต์ ขนิษฐานันท์, เด็กชายทักษา ทิพย์เกษร, เด็กชายสุพศิน วิจิตศักดิ์, เด็กชายวานิช วิริยะเกริกไกรกุล, เด็กหญิงชลลดา ร่วมใจ, เด็กชายพงศพัศ ศุกระศร, 
เด็กหญิงอนัญรัตน์ ทอนสูงเนิน, เด็กชายกิตติชนม์ ดิษยะภูริวัฒน์, เด็กชายคณาธิป เพ็งนาม, เด็กชายจิรณัท ข�าน�้าคู้, เด็กชายธนฬพัฒน์ อัคเส, เด็กชายอธิเมศร์ อมรพันธุ์นภัส, 
เด็กชายภูมิภัทร สมานสวน, เด็กชายฐาธันกรณ์ โคกกรวด, เด็กชายจ่งหยู่น โล่ย, เด็กชายณัฐพล พงษ์คีรี, เด็กหญิงคณิตตา อินทกูล, เด็กชายจักรพรรดิ์ ด�าแก้ว

ครูประจ�ำชั้น : มิสวรัญญำ วนัสบดี

เด็กชายคุณภัทร ชัชวาลย์, เด็กชายวีรภัทร แสนกูล, เด็กชายธัญเทพ เกษทอง, เด็กชายวชิรวิทย์ แจ่มโฉม, เด็กชายสิทธิพงศ์ นวมานกร, เด็กชายกตัญญ์ปัฐน์ อิสรานุมาส, 
เด็กชายสิรวิชญ์ บริรักษ์, เด็กชายกันต์ หลุยยะพงศ์, เด็กชายชวัลวิทย์ จันทสิทธิ์, เด็กชายวิพุช ฉ�่าจิตร, เด็กชายวรธน เครือทองศรี, เด็กชายภูรินท์ ใจหลัก, 
เด็กชายธนภัทร สิริกาญจโนดม, เด็กหญิงสุชานันท์ มานิตเจริญ, เด็กหญิงสาริศา จองศิริกุล, เด็กหญิงพลิน สงค์ประเสริฐ, เด็กชายกษิดิศ วัฒนเดชาวงศกร, เด็กชายณัฐชนนท์ นาคนิกร, 
เด็กหญิงกัลยกร ทับเทศ, เด็กชายณรัฐ ผิวมา, เด็กชายพันธุ์ธัช ห่าว, เด็กชายธนภัทร ชาญสมุทร์, เด็กหญิงพิชามญชุ์ สิริจิรเจริญ, เด็กหญิงพัชรพรพรรณ มะสุนสืบ, 
เด็กชายสุวิกร กุลชล, เด็กชายพงษ์ศักดิ์ คุณากรพัฒนาการ, เด็กชายศิศิร์กร ศรอากาศ, เด็กหญิงมนัสวีร์ คงสวัสดิ์, เด็กชายพิสิษฐ์ อาจริยอาจอง, เด็กชายณัทธนกฤต ไตรรัตนธาดา, 
เด็กชายจิรายุ จุฑาภูวดล, เด็กหญิงรดา วงศ์ยั่งยืน, เด็กชายพีรนัฐ ไทยฉาย, เด็กชายศรัณย์ภัทร เนตรแสงศรี, เด็กหญิงสุวิชญา เอกรังษี, เด็กหญิงณิจิรสิริ สถานทรัพย์, 
เด็กชายธนทัต ศรีแจ้, เด็กชายอธิศรัชต์ อินทรวิชัย, เด็กชายนนท์วศิน โอฬารนิธิพงศ์, เด็กชายภูมิเพชร ค�าแหง

ครูประจ�ำชั้น : มิสวรำภรณ์ สมำนวงษ์วำน



เด็กชายอนล ลักษณ์เลิศกุล, เด็กชายปัณณวิชย์ นินเนินนนท์, เด็กชายธนกฤต หาญธารีรักษ์, เด็กชายกวีวัธน์ เงินอ�านวยผล, เด็กชายพัชรพล วัฒนสุภากุล, 
เด็กชายนิพิฐพนธ์ จิรบันดาลสุข, เด็กชายอากาตะ ชลสุข, เด็กชายธนภัทร จารุรัชตานนท์, เด็กชายภูมิสิษฐ์ ภัทรศิลามงคล, เด็กชายศิริกร ศิริสวัสดิ์, 
เด็กชายอริย์ธัช ข�าขันทอง, เด็กชายปัณณวรรธ ตุ้ยเอ้ย, เด็กชายปัณณฑัต งามประดิษฐ์, เด็กหญิงปาณิสรา สกุลนุ้ย, เด็กชายธีรดนย์ ศรีสังข์, 
เด็กหญิงเขมจิรา ไชยแก้ว, เด็กชายปรมโสภณ ประวันจะ, เด็กหญิงพรนภัส จันทสุวรรณ์, เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์ นามพรหม, เด็กชายโทโอรุ ฮาเซกาวา, 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เมืองเกิด, เด็กหญิงวริษฐา เข็มกลัด, เด็กชายจวินซี จาง, เด็กชายวีรภัทร แซ่ตั้ง, เด็กชายจิรวิชช์ พจน์พรพิทักษ์, เด็กชายณภัทร พันธวงศ์, 
เด็กชายกิตติกุล ติกะโกศล

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Niall O’Riordan  ครูคู่ชั้น : Ms. Patcharin Yooyangyuen

เด็กชายกิตติศักดิ์ ศิริวงศ์, เด็กชายพงศ์ปณต พุทธ, เด็กชายจตุพันธุ์ มาลัย, เด็กชายณฤบฎิณร์ ปิ่นท�านัก, เด็กชายรัฐศรัณย์ สมหวัง, เด็กชายรัฐศาสตร์ 
ศุปธรรม, เด็กชายธนกร ศักดารุจานนท์, เด็กชายธีรดนย์ ทวีทรัพย์, เด็กชายวสุนธร์ ชลปุร, เด็กชายวรธน โกเมนจรัสวงศ์, เด็กชายศิวณัฐ ธิติพัทธพงศ์, 
เด็กชายรัฐนันท์ บัณฑิตย์, เด็กชายธนภัทร วัฒนกูล, เด็กชายภูวิศ พัฒนผล, เด็กชายธันวา ค�าอุ่น, เด็กหญิงอนันตญา ศรีบุญเรือง, เด็กหญิงสิริมนต์ สิทธิโชคธรรม, 
เด็กหญิงทาณิชา เต็มเจริญ, เด็กชายภาสวิชญ์ วรรณภานพ, เด็กหญิงบวรลักษณ์ เกตน์พงศ์พัทธ, เด็กหญิงยุน จี ลี, เด็กชายราเชนทร์ วงศ์คุณานุสรณ์, 
เด็กหญิงดาน่า อีโลต้า, เด็กชายเรียวอุเซอิ ฮอนดะ, เด็กหญิงณิชาดา อินพรหม, เด็กหญิงจัสมิน คุกสลีย์, เด็กชายธนวรกฤต สุระเทพ, เด็กชายเจสัน โฮล

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Michiel Burghouwt  ครูคู่ชั้น : Ms. Laddawan Huabnarin

พิธีแต่งตั้งกัปตันสี รองกัปตันสี ประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2562 

 ฝ่ายกิจกรรม จัดพิธีแต่งตั้งกัปตันสี รองกัปตันสี แต่งตั้งประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียน            
ปีการศึกษา 2562 โดยภรำดำ ดร.วีรยุทธ บุญพรำหมณ์ ผู้อ�านวยการ ประธานในพิธ ี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ  
ลานอเนกประสงค์ อาคารยอห์นแมรี่



พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และหล่อเทียนพรรษา
 งานกิจกรรมภายในและภายนอก ฝ่ายกิจกรรม จัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และหล่อเทียนพรรษา โดยมี 
นำยพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้อ�านวยการ คณะครู และ
นักเรียนประจ�า เข้าร่วมพิธีเมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารยอห์น แมรี่  
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พิธีถวายพระพรเนื่องในอภิลักขิตสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 ภรำดำ ดร.วีรยุทธ บุญพรำหมณ์ ผู้อ�านวยการ คณะภราดา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ        
คณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
 พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสระลึกถึงวันสถาปนาการเป็นนักบุญของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต           
ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล โดย บำทหลวงสมชำย เกษี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะภราดา สมาคมศิษย์เก่าฯ 
สมาคมผู้ปกครองและครู คณะครู และนักเรียน วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารยอห์น แมรี่

พิธีถวายพระพร สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 ภรำดำ ดร.วีรยุทธ บุญพรำหมณ์ ผู้อ�านวยการ คณะภราดา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ        
คณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
อภิลักขิตสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. 
ณ อาคารยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



งานเลี้่ยงวันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต และภราดาศิริชัย ผังรักษ์

 ภรำดำ ดร.วีรยุทธ บุญพรำหมณ์ ผู้อ�านวยการ คณะภราดา กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ กรรมการสมาคมผู้
ปกครองและครูฯ ครูเกษียณ คณะครูและบุคลากร ร่วมงานเลี้ยงและอวยพรวันคล้ายวันเกิดภรำดำ ดร.เลอชัย ลวสุต  
และภรำดำศิริชัย ผังรักษ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช



เด็กชายอติคุณ ทวิพัฒน์, เด็กชายจักราวุธ เปรมศักดิ์เสถียร, เด็กชายวสุ นรนาถตระกูล, เด็กชายกัมพล ณรงค์ฤทธิ์, เด็กชายอดิรุจ เห็นใจชน, เด็กชายกฤติน นาคขุนทด, เด็กชายนภัทร แพทย์พิทักษ์,
เด็กชายศภากร มะอาจเลิศ, เด็กชายอธิศ กนกพงศ์ศักดิ์, เด็กชายภาคิน คงวรรณะ, เด็กชายเสกข์ กางกรณ์, เด็กชายณฐกร วิรัฐติกุล, เด็กชายณัฐพัฒน์ พานิชมาท, เด็กชายธนนันท์ เทศกรณ์, เด็กชายวรธร 
คชรักษ์, เด็กชายทักษ์ ค�าสวัสดิ์, เด็กชายกฤษฎาวุฒิ นามอนุ, เด็กชายพชร วงษ์กิ่งศรี, เด็กชายดิฐภัทร แพทย์ไชยวงศ์, เด็กชายธนพนธ์ เกียรติธีรภัทร, เด็กชายพลรัตน์ ศรีทรอินทร์, เด็กชายพิสิษฐ์ 
โรจนแพทย์, เด็กชายพันธุ์ธัช โชติรัตน์สิริกุล, เด็กชายธีรเมธ แสวงหาทรัพย์, เด็กชายก้องภพ ศิริธางกุล, เด็กชายก้องธรณ์ธันย์ แสงเดือน, เด็กชายบวรภัค สุวรรณเกตุ, เด็กหญิงธนัญชนก แสงมณี, 
เด็กหญิงพัสน์นันท์ เหลืองกุลภา, เด็กหญิงทิพย์ธารา หอมหวล, เด็กชายสุกฤษฎิ์ เปรมประเสริฐสุข, เด็กหญิงพันธนันท์ วิจิตตนันท์, เด็กหญิงกฤตยา แจ่มศรี, เด็กหญิงนภัศรา ตุลา, เด็กหญิงพรนภัทร 
ยิม้ล�าใย, เดก็ชายทกัษิณ ชัง่ชยั, เดก็หญงิภทัรยีา โภคประเสรฐิ, เดก็หญงิชนดิาภา ชตุภิาสสกลุ, เด็กหญงิภญิญาพชัญ์ รัตนเสนย์ี, เดก็ชายจริบดนิทร์ ด้วงสงค์, เดก็ชายวรเชษฐ์ ญาติเจรญิ, เดก็หญงิอปัสรสดุา 
ครองยุติ, เด็กหญิงปาริชาติ ไชยดวง, เด็กชายปัญญากร วงศ์บรรเจิดแสง, เด็กชายธีรเมธ เนื่องจ�านงค์, เด็กชายศึกษิต ภัทรปรียากูล, เด็กชายศิริภาดา ราญรอน, เด็กชายจิรันธนิน ทองอนันทวงศ์

ครูประจ�ำชั้น : มิสสุดำรัตน์ กองทุ่งมล

เด็กชายชลภูริชย์ ก๊กมาศ, เด็กชายธาวิน ไตรยศ, เด็กชายปิยังกูร ตันธนาธิป, เด็กชายปุณยวัตน์ ตันธนาธิป, เด็กชายศุภวิชญ์ ผู้น�าพล, เด็กชายภาคภูมิ ข�าเผือก, เด็กชายธรรมลักษฌ์ เชตนุช, เด็กชายพศวีร์ 
เที่ยงเจริญ, เด็กชายณัฐพล ชมภูศรี, เด็กชายธีรภัทร โตคีรี, เด็กชายนนท์ณภัทร วันทาสุข, เด็กหญิงปทิตตา ออกผล, เด็กชายสรรสวัชญ์ พิชิตนภากุล, เด็กชายสุทธิกานต์ ใจประสงค์, เด็กชายณัชพล 
จรรยางาม, เด็กชายวชิรวิทย์ สิบสกุล, เด็กชายฟาฮัต พิศุทธิสาธร, เด็กชายเดชดนัย วงค์ครองศักดิ์, เด็กชายพีรวัส อรรคศรีวร, เด็กหญิงพลอยวรินทร์ หล้ายม, เด็กหญิงฐิตาพร ตรีโอษฐ์, เด็กชายปองพล 
คงส�าราญ, เด็กชายจิรัสย์ พันธ์พัฒนโชติ, เด็กชายเกียรติชัย ชลเวกสุวรรณ, เด็กชายกวินพงศ์ วีรนนท์วัฒนกุล, เด็กชายอิศราวุฒิ บุญริ้ว, เด็กชายวัฒนพงศ์ ธีรจันทรานนท์, เด็กชายธนธัส พงษ์เวชกุล, 
เด็กชายชิษณุพงษ์ แหวนสูงเนิน, เด็กชายกรวิชญ์ อนุสินธ์, เด็กชายสิทธิกร แก้วพวง, เด็กชายธนพัฒน์ โพธิมล, เด็กชายอวิรุทธ์ บุญญบาล, เด็กชายฟาโรห์ บรรเทา, เด็กชายพงศ์ภัค บ�ารุงนางาม, 
เด็กชายศรันกร ศิริปะกะ, เด็กชายณัฐนันท์ ภมรเวชวรรณ, เด็กชายภูมิพิพัชร ธีรธิติธรรม, เด็กชายกันตินันท์ สิมพาดี, เด็กชายวรรณชนะ โคขามลา, เด็กชายปรัชญา พรรค์พิทักษ์, เด็กชายปุณณภพ ขุนวัง, 
เด็กชายปรมินทร์ กล่อมศิลป์, เด็กชายพีรวิชญ์ แซ่ตั๊ง, เด็กชายศุภณัฐ โคทนา, เด็กชายดนยวรรธน์ สหายา, เด็กชายเดนนิส วัตคินส์, เด็กชายจักรี นุชนาฎ, เด็กชายอภิวิชญ์ สันทรวิภาต

ครูประจ�ำชั้น : ม.ถำวร เจริญเตีย  ครูคู่ชั้น : ม.วิรวรรธน์ พงษ์สีชมพู

เด็กชายอภิวิชญ์ ณ สงขลา, เด็กชายชนวีร์ สาครดี, เด็กชายสุรกริช เกษมเสนาะ, เด็กชายธีรโชติ ตะกรุดเงิน, เด็กชายสรัลธร โมรา, เด็กชายวรกิตติ์ ชัยพรมเขียว, เด็กชายธิรัชพงศ์ กัณฐ์ศว์ก�าพล, 
เด็กชายณัฐพัชร์ คง, เด็กชายธนกฤต อุลิดสถิตย์, เด็กชายอนันดา สิงห์โตเผือก, เด็กชายภานุพงศ์ พงษ์พิทักษ์, เด็กชายวรัชต์ธิปต์ กิตติสิริไพศาล, เด็กหญิงไพจิตตรา เนื่องภิรมย์, เด็กชายชลธร เผือกนวล, 
เด็กหญิงอภิสรา สดสวัสดิ์, เด็กชายณัฏฐชัย แสงจันทร์, เด็กชายรตนภูมิ บุญเสนาะ, เด็กชายฤทธีรภัทร์ มหาสันติงหลวง, เด็กชายณัษภกร ศรีมงคล, เด็กชายณัฏฐ์ปวินท์ ชูสวัสดิ์, เด็กชายกษิภัท หิรัญวัชรี, 
เด็กชายภาคภูมิ ธัมมัญญู, เด็กชายเสฏฐพัฒน์ ปัญญาเชื้อ, เด็กหญิงภูนิดา ศรีเจริญ, เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง, เด็กชายกิตติวัฒน์ แหวนสูงเนิน, เด็กชายธีระพงษ์ ค�าชาลี, เด็กชายธีรินทร์ น่าบัณฑิต, 
เด็กชายชิษณุพงศ์ อ่อนจันทร์, เด็กชายปุญญพัฒน์ หงษ์ทอง, เด็กชายกิษฎา กู้ทรัพย์, เด็กชายวงกช วิจิตรวงษ์, เด็กชายกนกพล กาแก้ว, เด็กชายชัยณฤทธิ์ ปุระพรม, เด็กชายอัมรินทร์ ค�าศัยอินทร์, 
เด็กชายเอกบดินทร์ คุณโดน, เด็กชายอนันต์วัฒน์ บัวชุม, เด็กชายจิรวัฒน์ ชัยประดิษฐรักษ์, เด็กชายเพชรน�้าหนึ่ง เหล่าบุตรสา, เด็กชายพงศกร แวววิเชียร, เด็กชายสรรเสริญ ทองรักษ์, เด็กชายกนกพล 
หงษ์อินทร์, เด็กชายชาณสิทธ เจริญภูวดล, เด็กชายปรัชญา พยุงวงษ์, เด็กชายศุภกิตต์ บุญประเสริฐ, เด็กชายเศรษฐพัส เมืองจันทบุรี, เด็กชายสรวิชญ์ เพิ่มพูล, เด็กชายก้องภพ โอแฮร์

ครูประจ�ำชั้น : มิสศิริภัสสร โชติกุลสุรนันท์ 

เด็กชายปวรุตม์ ทับเจริญ, เด็กชายวิศวะ ทัศคร, เด็กชายธนวินท์ ศรีทองค�า, เด็กชายนราวิชญ์ โสมสูงเนิน, เด็กชายชยุตม์พงศ์ เกียรติกูลขจร, เด็กชายธนภัทร บุญมาศ, เด็กชายภฤทธิ์กร มงคลวงษ์, 
เด็กชายเศรษฐพงษ์ ประกายกุล, เด็กชายศิวกร แสนสุด, เด็กชายธนกฤต กีทีปกูล, เด็กชายพฤกษ์ลวิชร อุ่นทรัพย์, เด็กชายปุญญพัฒน์ ผ่องใส, เด็กชายวรินทร บุรีรัตน์, เด็กชายทาวิต วโรกร, 
เด็กหญิงณิชารีย์ บัวเพ็ชร, เด็กชายวรรพจน์ ชีระพันธุ์, เด็กชายสพัศพงษ์ พลธะสิทธิ์, เด็กหญิงณัฐกฤตา วรปัสสุ, เด็กหญิงสโรชา กาติวงศ์, เด็กชายสิทธิโชค ส้มจีน, เด็กชายปภังกร โมกขรัตน์, 
เด็กชายพัชรพล บุญยนต์, เด็กชายถิรายุ เกตพันธ์, เด็กชายธนกฤษ ฮุงหวล, เด็กชายมีชัย ม่วงแก้ว, เด็กชายคณุตม์ อ่อนสุวรรณ, เด็กชายอดิเทพ พันธ์วิไล, เด็กชายอาทิตย์ ใจค�า, เด็กชายตรีวิทย์ ศรีวรกุล, 
เด็กชายอภิรัตน์ นารินรักษ์, เด็กชายนพกฤษ มะลิซ้อน, เด็กชายไดสุเกะ เสริมสกุล, เด็กชายณัฏฐ์กร เกียรติกมลกุล, เด็กชายพงศ์พันธุ์ จันทร์แจ่มใส, เด็กชายศุภโชติ เส็งนา, เด็กชายอนุพงศ์ สิ่วไธสง, 
เด็กชายณัฐนันท์ ลิ้มงาม, เด็กชายสิรวิชญ์ บุตรเสน่ห์, เด็กชายณัฐภัทร แย้มสุข, เด็กชายธนภูมิ สวนแก้ว, เด็กชายถิรวิทย์ เกาทัณฑ์, เด็กชายภาณุวิชญ์ ระว้า, เด็กชายเจตรัตน์ ระเบียบ, เด็กชายธนศักดิ์ 
โชติสว่างวงศ์, เด็กชายภราดร สาธุนัด, เด็กชายจตุรภัทร ตันธนะชัย, เด็กชายชิติพัทธ์ ประกอบธรรม, เด็กชายสรวิชญ์ วุฒิเศถกฤต

ครูประจ�ำชั้น : มิสอมรรัตน์ ศรีส่ง



เด็กชายปก พิมพ์มะสอน, เด็กชายอัฑฒกร ครุธบึงพร้าว, เด็กชายขวัญประชา สุขใส, เด็กหญิงพัชราภา เครือคูณ, เด็กชายศุภกิจ ตะภา, เด็กชายศิริเทพ แน่นอุดร, เด็กชายฐิติวัฒน์ 
เทียนมงคล, เด็กชายนรภัทร ถ้อนสุนทร, เด็กชายไดชิ สุงิเอะ, เด็กชายณชพล ทักษ์วุฒิเดโช, เด็กชายปารย์พิรัชย์ วรชัยยุทธ, เด็กชายณัฐภัทร พงษ์ชมพร, เด็กชายภาคิน พรหมนิมิตร, 
เด็กชายกฤษกร ขวัญใจสกุล, เด็กชายปราณชล วัฒนแสงพันธ์, เด็กชายธนพัฒน์ สว่างขจร, เด็กชายนฤสรณ์ แก่นอิน, เด็กหญิงภัทรวดี มงคลบริรักษ์, เด็กหญิงณัฎฐณิชา เหลืองอ่อน, 
เด็กชายปุญญพัฒน์ ศักดิ์สมบูรณ์, เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สนามชัย, เด็กหญิงโชติกา ศิริรัตนชัย, เด็กหญิงภัทร์ฐิตา วงษ์เดโชพัฒน์, เด็กชายณัฐธินันทร์ พวงล�าใย, เด็กชายธนวรกฤต ผลพูน, 
เด็กชายกันตพงศ์ ทองแจ้ง, เด็กชายศรีคชา พงพันธ์พินิจ, เด็กชายภูฐาน พรหมเวช, เด็กชายศรัณย์ปวิช ศรีเจริญ, เด็กชายเสฏฐกรณ์ เฉลยวิจิตร, เด็กชายวิทวัต เผือกประพัฒน์, 
เด็กชายจิรภาส แซ่ตั้ง, เด็กชายอนันต์คุณ ทรัพย์ปภาวินท์, เด็กชายจิรายุ เสนามนตรี, เด็กชายเอื้ออังกรู นาควิจิตร, เด็กชายนวัช พรมมะลิ, เด็กหญิงพัชรศรี โชติกเสถียร, 
เด็กชายจิรภัทร พงษ์พันธ์, เด็กหญิงอาทิตยา คมคาย, เด็กหญิงปาณิสรา ปานเกตุ

ครูประจ�ำชั้น : มิสจุไรรัตน์ พณะสรรพ์

เด็กชายปรุฬห์ ทองระอา, เด็กชายแดนไตร ไพเราะ, เด็กชายภูริทัต เอมสาน, เด็กชายอริญชย์ คะประสิทธิ์, เด็กชายฐิติวัชร์ นันทาพจน์, เด็กชายณัทวัตร ศรีระกิจ, เด็กชายเคนดริค 
แอนดริงก้า, เด็กชายวิชชากร ดิถีพรรณ, เด็กชายพลากร ทัฬหกิจ, เด็กชายศุภกร อาจโยธา, เด็กชายกันต์กวี สีตลารมณ์, เด็กชายปัญฐารีย์ หงษ์ศิริมงคล, เด็กชายชาญชล ชัยวงศ์ศรีอรุณ, 
เด็กชายฉัตริน แก้วชัยรักษ์, เด็กชายชยฉัตร แก้วชัยรักษ์, เด็กชายวัชรวิชย์ สัตย์พานิช, เด็กหญิงรวิพร หอมเหมือน, เด็กหญิงรัญชิดา ชั่งชัย, เด็กชายชิติพัทธ์ แผ่ตระกูล, เด็กหญิงปุณิกา 
อัศวอุดมเดชา, เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยศุภกิจ, เด็กหญิงพุทธสุดา ไทยปรีชา, เด็กหญิงณัฐรินีย์ สุขสัมพันธ์, เด็กหญิงณัฐชยา จั่นศิริ, เด็กชายชัยชนะ กนกหงษ์, เด็กหญิงกันยาวีร์ 
เจษฎาเรืองเดชา, เด็กหญิงศุกัญชญา เจริญนพกุล, เด็กหญิงเขมิกา สุเจริญลาภ, เด็กชายพงศธร ปั้นทอง, เด็กชายสัญญา สัญญลักษณ์, เด็กชายพรภวิชญ์ โพธิ์ดอก, เด็กชายสุรธัช 
มหาวรมากร, เด็กชายฐิติวัจน์ อุทุมพร, เด็กชายเก้าศิลา เสียงสุวรรณ, เด็กชายสิรวิชญ์ แสงสว่าง, เด็กชายธนวัฒน์ รินทรานุรักษ์, เด็กชายรุจิภาส พราหมณ์เอม, เด็กชายธรรมธัช 
แสงตันชัย, เด็กชายฆีตกานต์ กิดาการวรวงศ์

ครูประจ�ำชั้น : มิสผกำทิพย โสอุดร

เด็กชายปิยวัฒน์ กุลวัฒนโยธิน, เด็กชายวงศพัทธ์ แก้วจา, เด็กชายอัฏฐวัฒน์ จิวรัชตานันท์, เด็กชายวริษ นิโคลัส สงวนเรือง, เด็กชายอันวายุ์ พินิจธนสาร, เด็กชายปิยสวัสดิ์ หงษ์ทอง, 
เด็กชายณภัทร นิ่มนวล, เด็กชายธนกฤษ ทองสุข, เด็กหญิงอิระวดี ลอยพันธุ์รัตน์, เด็กหญิงวลีวันท์ ค้าขาย, เด็กหญิงเถียน เถียน ลี, เด็กชายโชติวัฒน์ ศิรเจริญไชย, เด็กชายอรรถกร 
พุ่มสุวรรณ, เด็กหญิงอินทิรา จิตรัมย์, เด็กชายวัศวรรดิ์ ปัญญาอภิวงศ์, เด็กชายธฤต เทวีทิวารักษ์, เด็กชายกฤตกร ครุฑอานนท์, เด็กหญิงภัทราพร เจริญไมตรี, เด็กชายรักการ 
ชูเจริญชัยกิจ, เด็กชายณัฐยศ พงษ์ชมพร, เด็กชายผลิตโชค รอดรัตน์, เด็กชายพีรวัส นิลก�าเนิด, เด็กชายธีระภัทร ประพันธ์ทองชัย, เด็กชายดรัณภพ ริ้วเลิศศิริกุล, เด็กชายดารัณ 
สุมังคละ, เด็กชายศุทธสิทธิ์ เหนี่ยวองอาจ, เด็กหญิงอนัญพร วงค์ตระกูลไทย

ครูประจ�ำชั้น : Ms. Sirintra Proyjaroen

เด็กชายธนกร กุลวัฒนโยธิน, เด็กชายณฐภัทร ศิรินุกูลพิพัฒน์, เด็กชายอิศวงศ์ ภาคย์พงศภรณ์, เด็กชายพงศภัค ศรีนวลจันทร์, เด็กชายบุริศร์ กงพาน, เด็กชายพชร สกุลยา, 
เด็กชายปัณณวัฒน์ แพร่จรรยา, เด็กชายพรรษพงศ์ สายสวัสดิ์, เด็กชายกิตติคณิศร ศรีสิงห์, เด็กชายการัณยภาส ทวีทรัพย์, เด็กชายบวรภพ ศิริเจริญไชย, เด็กชายเดวาง ซิงค์ ชาวสวน, 
เด็กชายกร สงวนเสริมศรี, เด็กชายพชรพล พฤทธิไพฑูรย์, เด็กชายจิตภาณุวงค์ บุญชื่น, เด็กหญิงอันติมา อันติมะสุวพัชร, เด็กชายปฏิพันธ์ กฤตอ�าพัน, เด็กชายฐปนนท์ ชมดี, 
เด็กชายอรรถนนท์ ศรีทรง, เด็กหญิงชาลิสา ไช่, เด็กหญิงอมลวรรณ มาลัย, เด็กชายกูเช ลี, เด็กหญิงปาริชาต ธิมาภรณ์, เด็กชายเตวิช นฤนาทบัญชาพร, เด็กชายพชรพงศธร บุญเจริญ, 
เด็กชายกฤตตฤณ อนุตรพงศ์, เด็กหญิงภวริศา เกรียงเดชาชัย, เด็กหญิงอรายา ด้วงผุด

ครูประจ�ำชั้น: Mr. Pankaj Kumar Dubey, Mr. Jugkrit Jamjan



เด็กชายพิสิฐพงศ์ อ�า่เอี่ยม, เด็กชายเธียรสิน กาฬสินธุ์มงคล, เด็กชายพีรพัฒน์ เซีย, เด็กชายกษิดิ์เดช สุวรรณรงค์, เด็กชายวริฑธิ์ธร วงษ์กิ่งศรี, เด็กชายณัฐวรรธน์ ลือเฟื่อง, เด็กชายณัฐภูมิ เพ็ชร์ย้อย, 
เด็กชายสุวิชา เชาวะปรีชากุล, เด็กชายนัทธพันธุ์ ดวงศศิโรจน์, เด็กชายลูกา เจนวรรธนะ, เด็กชายภูมิพัฒน์ วิริยะสุพพัต, เด็กชายวีรินท์ บุษราคมวิสิษฎิ์, เด็กชายภาสวิชญ์ นันทสุรศักดิ์, เด็กชายปุญญพัฒน์ 
ชาญสมุทร์, เด็กชายกฤตภาส พิศาลสุขสกุล, เด็กชายอัครเดช ครุฑค�า, เด็กหญิงธลัลธรณ์ สุธนาพันธ์, เด็กหญิงนัทธวรรณ แก้วกันยา, เด็กหญิงกนกธร ฉิมพงษ์, เด็กชายณัชพล ชื่นใจ, เด็กชายชิษณุพงศ์ 
ใจทัศน์กุล, เด็กหญิงพิชญธิดา บุญชัยโย, เด็กชายชิษณุพงศ์ หล้าชนบท, เด็กชายธีรเดช ธิมาเกตุ, เด็กหญิงเกวนเน็ตเดนโรส อับปาอับ, เด็กหญิงปรียาภรณ์ เดชพันธ์, เด็กหญิงเสาวนีย์ มะโนน้อม, 
เด็กชายธีรภัทร แซ่ชื้อ, เด็กหญิงพิมพกานต์ พบสุวรรณ์, เด็กหญิงเขมนิจ ชัยเกียรติไพศาล, เด็กหญิงจิรนันท์ กิ่งทอง, เด็กหญิงชนกนันท์ บูรณเจริญกิจ, เด็กชายวริทธิ์ธร ทองดี, เด็กหญิงกุลจิรพัชร 
เกลียวประเสริฐ, เด็กชายพงศ์สถิต พลพิมพ์สกุล, เด็กชายวรพล จันทภาโส, เด็กหญิงอีริชเชอร์แรล ซีซอน, เด็กชายฐาปกรณ์ ฉิมพลีพงศ์ลดา, เด็กชายณัฐกิตติ์ แสนมุงคุณ, เด็กชายวัชรนนท์ สารีบุตร, 
เดก็ชายครสิ รกัการ, เดก็ชายวรศิ สวนแก้ว, เด็กชายอธิป สทิธนิสัิยสขุ, เด็กชายชวัลวทิย์ เหล่าเทพพิทักษ์, เดก็หญงิธัญดา เป้าอารย์ี, เดก็หญงิกมลทอง แซ่ติง้, เดก็ชายอัสลาม ฉายาฤทธิ,์ เดก็หญงิสริดิา ค�าดบีญุ

ครูประจ�ำชั้น : มิสชุติมำ พรหมมำศ  ครูคู่ชั้น : Mr.John Rigor Vincent

เด็กชายชนธัญ มะโนค�า, เด็กชายสพลดนัย การกิ่ง, เด็กชายกรวิชญ์ สุรฤทธิ์โยธิน, เด็กชายชนันธร พิรุณรักษ์, เด็กชายชรินทร์ หรินทร์ประกรณ์, เด็กชายศุภวิชญ์ เขียวเหลือง, เด็กชายภัคพล ชูทรัพย์, 
เด็กชายณวันธร พรมนิกร, เด็กชายปภาวิน พรหมเมตตา, เด็กชายสิทธิก์ เจริญนวรัตน์, เด็กชายสุภเวช ทองจันดี, เด็กชายธนยศ เจริญสุข, เด็กชายปกรณ์ แตงอ่อน, เด็กชายธีนรัตน์ แตงขาว, 
เดก็ชายเสฎฐวฒุ ินาคนพคณุ, เด็กชายอปุพัทธ์ พสิฐิพพิฒันา, เดก็ชายปวรศิ สจัจะธรีะกุล, เดก็ชายเฉลมิชัย สอนเนย, เดก็ชายอคัรวทิย์ กจิจาหาญ, เด็กชายณพวฒุ ิตนัรตันพิทกัษ์, เดก็ชายวรเมธ ทองศรเีลิศ,
เด็กชายรัฐนนท์ นิลยนาค, เด็กชายวรัญชิต แสนซื่อ, เด็กชายปัณณวัฒน์ ศรีจันทร์ดี, เด็กชายพัชรพล วันอินทร์, เด็กชายพัชรนันท์ แก้วศรีศุภวงศ์, เด็กชายพรวิสุทธิ์ ศรีวรรณา, เด็กชายนาราภัทร ลิอั้ง, 
เด็กชายกฤษดา ประดับเขตร์, เด็กชายภูผา สว่างศรี, เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญมี, เด็กชายอิทธิพล กงล�า้เลิศ, เด็กหญิงนันท์นภัส โขมพัตร, เด็กชายธนวัฒน์ ชัยศรีเอี่ยม, เด็กชายมาวิทย์ มากบุญ, 
เด็กชายเตวิช ปรีเปรม, เด็กชายสุริโยทัย อุชุภาพ, เด็กชายนพดล นุ้ยเลิศ, เด็กชายวิรชัช อ�าท�า, เด็กชายฐิติศักดิ์ ด้านเนาลา, เด็กหญิงมิโซ๊ะ เยอ, เด็กชายอาณาเขต ไกลกลาง, เด็กชายพุฒิพงศ์ 
ประจนปัจจนึก, เด็กชายนิพนธ์ เชิดชู, เด็กหญิงศรีธรา ฮันน่าห์ โน, เด็กชายปฤษฎ์ แสนทวีสุข, เด็กชายติณณภพ เกิดสุข, เด็กหญิงกัญญณัช ศรีแสงทรัพย์

ครูประจ�ำชั้น : ม.พีรัชชัย ศรีสำลีกุลรัตน์  ครูคู่ชั้น : Mr. Jezer Flores

เด็กชายกภณ ทวิสกุล, เด็กชายภูมิพัฒน์ สกุลชัยธนานันท์, เด็กชายอนพัทย์ ช่างไม้, เด็กชายธีรภัทร หมอนภักดี, เด็กชายจิราเดช ศิริกุล, เด็กชายจิรพงศ์ ก�าเหนิดวัน, เด็กชายรัฐศาสตร์ แก้วอินทนิล,
เด็กชายนวพัทย์ สมพงษ์, เด็กชายธีรภัทร์ กาญจนกุล, เด็กชายภัทรดนัย จันทร์เผือก, เด็กชายเคนอิจิ โยชิซุรุ, เด็กชายบูร์ณพิภบ บุญพราหมณ์, เด็กชายสุทธิกวี อัจฉริยวงศ์เมธี, เด็กชายณัฐพร ปิ่นส�ารวจ,
เด็กชายภูริภัทร บัวโทน, เด็กชายอิสระ พันรอบ, เด็กชายชวภณ อุบลสุวรรณ, เด็กชายปัณณวิชช์ แก้วพิภพ, เด็กชายกิตติ ไชยแสง, เด็กชายติณณภพ แซ่โง้ว, เด็กชายอภิมงคล วันทาสุข, เด็กชายนิติภูมิ 
คงค�า, เด็กชายชวนากร ชัชพงศ์, เด็กชายสิทธิศักดิ์ สองศรี, เด็กชายประวีร์ ทองหยด, เด็กชายสุทธิภัทร เอี่ยมจันทร์พวง, เด็กหญิงพรญาณี ภู่หล�า, เด็กชายปุรัณ อ�านวย, เด็กหญิงวราภรณ์ พูลสวัสดิ์, 
เด็กชายชยพล พรหมวิเชียร, เด็กชายศุภกร มีความดี, เด็กชายนันทภพ มงคลล้อม, เด็กชายภคินทร์ แจ่มสุข, เด็กชายภูมิพัฒน์ ธีระรังสฤษดิ์, เด็กชายรัตนทัต รุ่งเรืองโอภา, เด็กชายกษิดิ์เดช ท่าเขา, 
เด็กชายวรพงษ์ สุขสุนทรกุล, เด็กชายรัชพล ศุกรภาค, เด็กชายวุฒิชัย นิระเคน, เด็กชายพลอธิป เพ็งเหมือน, เด็กชายพัศศกร สียางนอก, เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สิริวิริยะอัมพร, เด็กชายกฤตภาส อุดมสวัสดิ์, 
เด็กชายวิเชียร สัตย์มั่น, เด็กชายณัฐสิทธิ์ เจ้ยทอง, เด็กชายพงศ์ปณต บุญโย, เด็กชายพัลลภ จิระยิ่งเจริญ, เด็กชายวชิรวิทย์ วรพิพัฒน์ 

ครูประจ�ำชั้น : ม.ภคิน ธนำกูลธัญทิพำ  นักศึกษำฝึกสอน : นำงสำวพิมพ์วิไล อินทรณรงค์

เด็กชายอนวัช ตั้งประสาทวงศ์, เด็กชายณัชปสุต สมัครการ, เด็กชายแมนทิวัตถ์ แดงมีเชาวน์, เด็กชายศุภฤกษ์ หัดขุนทด, เด็กชายปองคุณ อุคพัชญ์สกุล, เด็กชายธนกฤต ศรีประยูร, เด็กชายณัชนนท์ 
ศรีไทย, เด็กชายปัณณวัฒน์ นุ่มน้อย, เด็กชายชานนท์ บ้านกลาง, เด็กชายจักรพันธ์ แก้วคง, เด็กชายวุฒิวัฒน์ แก้วโมรา, เด็กชายนันทพงศ์ วรรธนสังข์พร, เดก็ชายธนนัณฏัฐ์ วชักลุ, เดก็ชายปรานต์ศภุกฤต 
ทองประกอบ, เดก็ชายญาณพล อทิธิวฒันะ, เดก็ชายฐานภทัร พฤกษ์หริญักลุ, เด็กชายกติตณิฐั ธนนาทธนะชน, เดก็ชายภรูภิทัร ตรงฉาก, เด็กชายณฐกร ปราบรัตน์, เด็กชายณัทณพงศ ์เดชกุล, 
เด็กชายเชษฐ์ดนัย รังศรัณย์, เด็กชายทวีรัตน์ จันทร์สุวรรณ์, เด็กชายพีรพัฒน์ ทินนิกร, เด็กชายพิริยะ แซ่หุน, เด็กชายอธิป มากมี, เด็กชายภวัต เพชรทองมา, เด็กชายกิตกัญญา พฤทธิไพฑูรย์, 
เด็กหญิงขวัญชนก สัตยาพันธุ์, เด็กชายกิติกวิน บวกหาร, เด็กชายบุญพิพัฒน์ นารินรักษ์, เด็กชายเจนภพ สิมมาทอง, เด็กชายพิทักษ์พงษ์ รัตนวาร, เด็กชายศิวกร จุฬาจตุรศิระรัตน์, เด็กชายอภินันทน์ 
โพสาวัง, เด็กชายเตชินท์ ก�าลังใบ, เด็กชายนิพิฐ พูลสวัสดิ์, เด็กหญิงศศิณพัชร เกตุวัตถา, เด็กชายโลมา โอกุระ, เด็กชายภีรพัฒน์ เอมสมบูรณ์, เด็กชายพชร ศรีชูพันธ์, เด็กชายอินทรักษ์ วิชัยต๊ะ, 
เด็กชายณัฐพล เดชไทย, เด็กชายอนุรักษ์ เสือคล้าย, เด็กชายอธิป อุมาลี, เด็กชายนครินทร์ สุวะศรี, เด็กชายภูมิ์ธกานต์ บุญคง, เด็กชายโสภณวิชญ์ อภิลักษ์, เด็กชายอิทธิพัทธ์ ร�่าเรียนกิจ

ครูประจ�ำชั้น : มิสณัฐณิชำ บุญชู  ครูคู่ชั้น : ม.ปณิธิ อินทศิริ



เดก็ชายทยาวตัร์ วทิยารัตน์, เด็กชายจริพิพฒัน์ แววโคกสงู, เดก็ชายธนดล ม่วงงาม, เด็กชายธนกฤต ชมเหว่า, เด็กชายตะวัน เจรญิสุข, เดก็ชายธนกฤต แพรวเพชรขาว, เดก็ชายสภุวฒัน์ สายสุวรรณนที, 
เด็กชายปารณ ซิ้มเจริญ, เด็กชายชัยพฤกษ์ มงคล, เด็กชายพิรธัช บุญสิน, เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์ฉาย, เด็กชายทวีชัย จิตรัตน์, เด็กชายจิตวัต เพ็งแจ่ม, เด็กชายศิวกร สุขสว่างวงศ์, เด็กชายธีรธาร เกตุแก้ว, 
เด็กชายถิรพุทธิ์  เจี่ยเจริญ, เด็กชายวีรกฤษณ์ กระแสเทพ, เด็กชายณัชพล พิกุลผล, เด็กชายเมธา มั่งมี, เด็กชายกรัณย์พล คงประเสริฐ, เด็กชายอัฑฒกร อุตมะ, เด็กชายปิติโรจน์ สิงหะสุริยะชัย, 
เด็กชายวิชญ์ภาส นิมิตชัยกิจกุล, เด็กชายพชร ศรีวิเศษ, เด็กหญิงพัชริศา ฉายชื่น, เด็กชายพชรพล ทองนาคหุ่น, เด็กชายธีรธร โพนสูงเนิน, เด็กชายศุภฤกษ์ โอสถประสิทธิ์, เด็กชายบูรพา นวลเสน, 
เด็กชายสรวิศ เสาศิริ, เด็กชายนพรุจ แก้วขุนทดเจริญ, เด็กหญิงกนกพร คูนาแสง, เด็กชายวายุ สว่างศรี, เด็กชายคฑาวุธ เครื่องพันธ์, เด็กชายนพธวัช สาริวงษา, เด็กชายอนวัช มะลิงาม, เด็กชายกีรติ 
มานะสุนทร, เด็กชายธนวัฒน์ เอี่ยมจิรกุล, เด็กชายกรภัทร สมดี, เด็กชายรัชตะ ภูมิโคกรักษ์, เด็กชายอภิวัฒน์ โคตะคาร, เด็กชายณัฐภูมิ ธรรมอารี, เด็กชายอุ้ยจิว สัตย์มั่น, เด็กชายชีวธันย์ เกษมสันติธรรม, 
เด็กชายเรืองวุฒิ เส็งเจริญ, เด็กชายธนกร สุขดี, เด็กชายเกียรติศักดิ์ อินธิเสน, เด็กชายพัชรพล รุ่งทรัพย์สมบัติ

ครูประจ�ำชั้น : มิสอรนุช ชลำดี 

เด็กชายชัยนันท์ วงศ์ฤทธิ์ไกร, เด็กชายกิตติศักดิ์ ดุจดา, เด็กชายพิชาภพ เดือดสันเทียะ, เด็กชายสจจกร บุนนาค, เด็กชายปรัญชัย เบญจธนรัตน์, เด็กชายอะกิฮิโระ อาริคาวา, เด็กชายศุภกิจ สุนทรวงศ์, 
เด็กชายชยพล สมจิตต์, เด็กชายอมฤต อภิโล, เด็กชายวิชญา ดิถีพรรณ, เด็กชายณัฏฐพัชร ปิยอุดมสิทธิพร, เด็กชายภวิต วรุณานนท์, เด็กชายชนพัฒน์ บุญฤทธิ์, เด็กชายปัณญ์ พฤติสุนากร, เด็กชายธีธัติ 
เอี่ยมสุนทร, เด็กชายปัณณวิชญ์ พัฒน์จ�ารัสกุล, เด็กหญิงทอสิตา อาชีวมงคล, เด็กหญิงธนภรณ์ ชื่นใจ, เด็กหญิงนภรตัน์ กสบิตุร, เดก็ชายชวศิ พงศ์หรรษา, เดก็หญงิปราณปรยิา จนัทร์เลก็, เดก็หญงิชนนัธร 
องคะรยิะพงษ์, เดก็ชายธรีโชต ิแก้วศรงีาม, เดก็ชายภานวุชัร สายนภา, เดก็ชายชรณั ทิพยจันทร์, เด็กชายชยน ทิพยจันทร์, เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญประกอบ, เด็กชายบูรพา อยู่มาก, เด็กหญิงพิมพ์ชนก 
รักแดง, เดก็ชายศุภณฐั พรมทอง, เด็กชายชวภณ เจรญิวาริชกลุ, เดก็ชายวุทธชิยั สาลกีงชยั, เดก็หญงิปาณศิา โพธ์ิทองค�า, เดก็ชายอคัรเดช ทารจิีต, เดก็ชายธนกฤต ศรสีอน, เดก็ชายโรจนพงศ์ ศกัดิศ์รสีกลุ, 
เดก็หญงินลนินภิา วัฒนเสถียรพงษ์, เด็กชายภาณุมาศ เรียงเสนา, เด็กชายภาณุวิชญ์ พระภูจ�านงค์, เด็กชายอิษฎา อนันทกูล, เด็กชายเออไลเจอร์ ตัน, เด็กชายธีธัช แสงตันชัย, เด็กชายปรมัตถ์ มาสุข, 
เด็กชายปฏิญาณ ตวงทรัพย์สิน, เด็กชายดนุเดช วัฒนตฤณากุล, เด็กชายบุญประเสริฐ สุขภัคดี, เด็กชายกันต์กวี เป็งทา

ครูประจ�ำชั้น : ม.ณัฐพงศ์ จ�ำเนียรผล  ครูคู่ชั้น : ม.ณัฐพงศ์  อมำพัฒน์

เด็กชายภควัฒน์ นิจนานานันท์, เด็กชายกิตติภพ วิเศษเขตรการณ์, เด็กชายฐิติภัสร์ อัครประเสริฐภร, เด็กชายภูริพัฒน์ เชาวลิต, เด็กชายชัยวุฒิ สุทธิรักษ์, เด็กชายสิริณัฐ ธรรมอุปกรณ์, เด็กชายภควัฒน์ 
พรรัตนกิจกุล, เด็กชายเดชมนู คงสวัสดิ์, เด็กชายพานรินทร์ เธียรจันทรกูล, เด็กหญิงวรฤทัย คิ้วยม, เด็กชายพงศ์ปณต คงจันทร์, เด็กหญิง ธยาน์ภัทรภร ทองประกอบ, เด็กชายกิตติพศ หอมเหมือน, 
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกล้า, เด็กชายธานน กะหมายสม, เด็กชายปริญญา หมื่นปัดชา, เด็กหญิงปานวาด รอดเวียง, เด็กชายณฐกร ชิดสิน, เด็กชายวงศธร ศรีค�าขลิบ, เด็กหญิงกันต์ฤทัย ใบแย้ม, 
เด็กหญิงนริญญา ก่อประภากิจ, เด็กชายกฤษฎี บุวรรณ, เด็กหญิงณิชารีย์ มีคล้าย, เด็กชายภควัตร เจนจิรโฆษิต, เด็กชายชัชชัย เลเช่อ, เด็กชายธีรภัทร เกื้อกูล, เด็กชายจักรพัฒน์ คณะมี, 
เด็กชายเอกชัย ทอนตาประเสริฐ, เด็กชายคุณากร สิมสิงห์, เด็กชายประชาชาติ ตันเจริญ, เด็กชายชนกันต์ สมนาแซง, เด็กชายยศภัทร วิตตานนท์, เด็กชายภัชรชัย กิจเจริญ, เด็กชายวรธน โกศลวิบูลย์พงศ์, 
เด็กชายสหรัฐ แก่นจันทร์, เด็กหญิงกิตติยา สว่างอารมณ์, เด็กชายพิสิฐพงศ์ ข�าสวัสดิ์, เด็กชายวรภพ ยอดทองดี, เด็กชายรัฐภูมิ ดวงเดือน, เด็กชายชิษณุพงศ์ สุพรรณเภา, เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์หล้า, 
เด็กชายรัชชานนท์ วงศ์รุ่งเรืองชัย, เด็กชายมุขพล แก่นจันทร์, เด็กชายชัยมงคล วิชัยวงษ์, เด็กชายรัตนบาร นิกรแสน, .เด็กชายสรวิชญ์ ชื่นวิทยา, เด็กหญิงโสพิศนภา พลซื่อ

ครูประจ�ำชั้น : ม.ปรวิทย์ มีศรี

เด็กชายชุนทาโร่ เมกาตะ, เด็กชายชานันท์ มัญชุนากร, เด็กชายรัชนาท ชะนะเกิด, เด็กชายพีรวัส โช, เด็กชายปีติกร โห้แจ่ม, เด็กชายปวรวัสส์ เนตรนิลวีรโชติ, 
เด็กชายสุวิจักขณ์ ปัญญาอภิวงศ์, เด็กชายชยธร มีลาภ, เด็กชายณดล ตั้งพัฒนกิจ, เด็กชายสิรภพ ทิพยาภภานุภาพ, เด็กชายวัชร วิริยะเกริกไกรกุล, 
เด็กชายลัทธพล วิริยะอมรพันธุ์, เด็กชายภูมิรพี กัณฐัศว์, เด็กชายเศรษฐพงศ์ กิจพจน์, เด็กชายภูมิพุทธ ภาพิรมย์, เด็กชายณภัทร ประกอบวณิชกุล, 
เด็กชายพิรพัฒน์ ตุลาผล, เด็กหญิงนาตาลี ทับสุข, เด็กหญิงอุรชา รัตโนสถ, เด็กชายญาณวุฒิ โรจนพร, เด็กชายจอมยุทธ ชูแสง จันทร์ม่อม, เด็กหญิงเพลินจันทร์ เสาวคนธ์, 
เด็กหญิงนิฏฐา เจือทอง, เด็กชายธนทรัพย์ ธิมาภรณ์, เด็กชายธนกฤต รัตนโรจนธรรม, เด็กชายกิตตินันท์ บุญเชิด, เด็กหญิงนัชชา พินิจธนสาร, เด็กชายพศวีร์ กันทะวัง, 
เด็กชายรุ่งโรจน์ ปฏิยัตต์โยธิน, เด็กชายธัชชัย บุญมาศ

ครูประจ�ำชั้น : Ms. Melchora  S.Sullano, Ms. Phonsuda Srisang



เด็กชายสรชัช ยะหัตตะ, เด็กชายธราเทพ โตพานิช, เด็กชายโอเว่น วิลเลี่ยม เมลดรัม, เด็กชายเมธาสิทธิ์ หยาง, เด็กชายพชรพงษ์ บุญเจริญ, เด็กชายศุภณัฐ ปัญจมาสกุล, 
เด็กชายภูผา ฐิติสมบูรณ์, เด็กชายณภัทร กงพาน, เด็กชายภักดีพงษ์ รื่นกลิ่น, เด็กชายสรธร พงษาพันธ์, เด็กชายนรพล สุเฌอ, เด็กชายณัฐพันธ์ สุพัฒนวาณิชกุล, เด็กชายจื่อ เหว่ย เฉิน, 
เด็กชายณดล สัจจะพุทธ, เด็กชายชยพัทธ์ พรกิตติยา, เด็กชายกรวิชญ์ ภู่แก้ว, เด็กชายดิษยทัพพ์ รุจิพรรณ, เด็กชายเจคอฟ อีโลต้า, เด็กหญิงปวงศ์ณัฏฐ์ชนก เล่งวงศ์, 
เด็กหญิงสุธีรา อมรศิรินุเคราะห์, เด็กชายธนสิทธิ์ ธนะนพรัตน์, เด็กหญิงฮิณะ ชลสุข, เด็กหญิงภูสดา ทองเอี่ยม, เด็กหญิงแทนขวัญ ประกอบสาย, เด็กหญิงภูษณิศา ไกรสูรย์, 
เด็กชายวัสสพันธ์ วิศรุตวรากิตติ, เด็กหญิงเมษารัศมิ์ อาจมิตร, เด็กชายปวรวิช บุญวรรณโณ, เด็กชายณัฐสิทธิ์ บุญประสิทธิ์, เด็กชายนรบดี ถิระพัฒน์กุล

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Ian Klaczak, Mr. Nunthapong Sripraseart

เด็กชายปุณณวิช ธรรมประเสริฐ, เด็กชายนทีบริสุทธิ์ สีกล้า, เด็กชายญาณสิทธิ์ ฮุนศิริกุล, เด็กชายอัครพนธ์ ยานุ, เด็กชายณฐกร อินจันทร์, 
เด็กชายสิริชัยชาญ นันทรักษา, เด็กชายณัฐดนัย บุญเสมอ, เด็กชายศุภกร พวงภู่, เด็กชายพงศ์กฤต เรืองธรรมพิศาล, เด็กชายปฏิภาณ คัมภีรศาสตร์, 
เด็กชายติณณภพ เนียมรอด, เด็กชายภัทรพล แซ่เฮ้ง, เด็กชายศรัณย์ ล�าใย, เด็กชายกฤษริญ ศรีประเสริฐ, เด็กชายณัฐนันท์ วงษ์หาญ, เด็กชายภูเบศ 
มุ่งหาทรัพย์, เด็กชายหฤษฏ์ อุบลแย้ม, เด็กชายจิรัฏฐ์ ชื่นอุปการนันท์, เด็กชายปัฐพล สิทธิวัง, เด็กชายก้องภพ กสิบุตร, เด็กหญิงนลนภัส ติวิทย์ศิริกุล, 
เด็กหญิงรัญชิตา อัตตนาถ, เด็กหญิงรินรภัสร์ เกียรติหิรัญโชติ, เด็กชายณฐกร สมาธิ, เด็กชายรัฐนนท์ แซ่ก๊วย, เด็กชายรุจิภาส จงศักดิ์สวัสดิ์, 
เด็กชายดิน โรจนมณเฑียร, เด็กชายธัชพล จันทนวรานนท์, เด็กชายชัชวาลย์ เม่นคล้าย, เด็กชายชาคริต มากมี, เด็กหญิงมนัสนันท์ กันหาเวียง, 
เด็กชายคุณาวุฒิ บุญยิ่งเหลือ, เด็กหญิงบุศรินทร์ ทองขาว, เด็กหญิงชัญญา ทิวารัตนอังกูร, เด็กชายกัญจน์ บูรสุขสวัสดิ์, เด็กชายภูธเรศ วิทยารัมภะ, 
เด็กชายนพฤทธิ์ เปี้ยสืบ, เด็กชายยศพร พันธิราช, เด็กชายนิพิท กมลสุทธิ, เด็กชายพงศพัศ พันธ์วิไล, เด็กชายพันธกานต์ อาจสมบูรณ์, 
เด็กชายนพคุณ ศรีสินธุ์

ครูประจ�ำชั้น : มิสชลธิชำ ต่อจรัส  ครูคู่ชั้น : Ms. Janet Sanchez



เด็กชายรัชพล เมืองนาคิน, เด็กชายสุพงค์ เม้ยนรธา, เด็กชายสืบสกุล วิญญาสุข, เด็กชายปุญชรัสมิ์ เกื้อกูลธรรมกุล, เด็กชายสุขวิชญ์ ศรีสุข, 
เด็กชายฐปณรรฏ ซื่อตรง, เด็กชายกฤษฎา ประทุมทอง, เด็กชายบูรณภัทร โยธาทิพย์, เด็กชายเทียนอุบล สดใส, เด็กชายภูดิศ อินทรสุวรรณ, 
เด็กชายชินกฤต พึ่งเมือง, เด็กชายสรชัย ศิริรัตน์, เด็กชายสุทธิกมล อัจฉริยวงศ์เมธี, เด็กชายปรามภิรักษ์ นุ่มน้อย, เด็กชายกฤตเมธ แสงทอง, 
เด็กชายพุฒิพงศ์ สัณหภักดี, เด็กชายกฤษณกร จันดาแพง, เด็กชายศิวกรณ์ บุญเกิด, เด็กชายชนภัช บัวพันธ์, เด็กชายศรวิกรม เจริญสุข, 
เด็กชายวรเมษ สุกปลั่ง, เด็กชายชนวีร์ น้อยเจริญ, เด็กชายวรพล จันทพาล, เด็กชายภิรายุ ไทยประเสริฐ, เด็กชายรวีโรจน์ มูลพิมพ์, 
เด็กชายฐิติวัฒน์ สุขาทิพย์, เด็กชายธาวิน แซ่หว่อง, เด็กชายธนภัทร ไวยฉัยยา, เด็กชายณัฐพงศ์ จังกระวรรดิ์, เด็กชายชานนท์ ทองดี, 
เด็กชายเดชธนากร ตรีชา, เด็กชายชนเมธ สติภา, เด็กชายพานทองแท้ ยงยิ่ง, เด็กชายพีรดนย์ พูลพืชชนม์, เด็กชายปริยวิศว์ โพธิชัยชิน, 
เด็กชายพศวัต ประสารวุฒิ, เด็กชายกิตติศักดิ์ เดชดี, นายชัยอนันต์ พานุช, เด็กชายชินวัตร ศิลลา, เด็กชายยศกร นาคเอี่ยม

ครูประจ�ำชั้น : มิสเจณิศำ เรืองสุวรรณกุล  ครูคู่ชั้น : Mr. John Andrew Bonilta

เด็กชายวศิน แก้วตา, เด็กชายทัตเทพ ทวีปัญญาภรณ์, เด็กชายธนวินท์ ราศรีจันทร์, เด็กชายณัฐนันท์ มานิตเจริญ, เด็กชายกฤตณัท หงษ์ศิริมงคล, 
เด็กชายรัฐภูมิ กรีธาธร, เด็กชายศิรภัส ศรีนนท์, เด็กชายภวัต บุญสัมพุทธ, นายธนภัทร ปานมี, เด็กชายวันชัย จิตรัตน์, เด็กชายฐากร เกษมเปรมจิต, 
เด็กชายพรภวิษย์ จิรเลิศวิทยาพร, เด็กชายณภัทร คงสมจรูญ, เด็กชายมงคล ชื่นแฉ่ง, เด็กชายภูมิสิทธิ์ เมฆฉาย, เด็กชายคุณกร เรืองไทย, 
นายคงณัฐ มีคะชา, เด็กชายศุภวิชญ์ แสนเมือง, เด็กชายภูมิภัทร ไพรขจี, เด็กชายกรพันธ์ สมัครพันธ์, เด็กชายธัญวัฒน์ จรข�า, เด็กชายเปี่ยมปิติ 
เจียรกิตติมศักดิ์, เด็กชายธนกร ฉัยยา, เด็กชายอรรฆพล ดวงดาว, เด็กชายสุกฤษฎิ์ มุกดาสถิตกุล, เด็กชายธนทัต เอื้อเฟื้อ, เด็กชายจง เห ภูริ โล่ย, 
เด็กชายพัคหยุ่น โล่ย, เด็กชายเมธาวี บุญรอด, เด็กชายณรัตน์ นลินรัตน์, นายภูมรินทร์ บันลือธัญลักษณ์, เด็กชายฐิติวุฒิ พนมไตรทิพย์, นายศุภกร 
แสงธรรม, เด็กชายจิรภัทร ยิ้มงาม, นายเหมมาภาส เหมโส, เด็กชายปรัตถกร จิรภัทรโชติ, นางสาวภคนันท์ ธรรมอารี, นายภูริทัศน์ ปัตเถ, 
นางสาวรัตนพร ดวงเวา, เด็กชายธีระศักดิ์ เตชประสพชัย

ครูประจ�ำชั้น : มิสสุภัทรำ ชัยสุริยำ



เด็กชายศิวดล อัศวพันธุ์นิมิต, เด็กชายภาคิน พระแท่น, เด็กชายกฤษฎิ์ฉันทัช พรหมสวัสดิ์, เด็กชายภัทรชนน ประสพโชคดี, เด็กชายวงศกร สวัสดีสุข, 
เด็กชายศรานนท์ ตุลา, เด็กชายพรวิวัฒน์ เน้ือละออ, เด็กชายสราลัญ จันทร์ฉาย, เด็กชายบัลลังก์ ขาวเจริญ, เด็กชายบรรณสรณ์ เผือกวัด, 
เด็กชายพีรกร ลักษณะ, เด็กชายเลิศปัญญา จันทร์ตรา, เด็กชายปิติภูมิ ประมวลพิมพ์, เด็กหญิงมิยุคิ อุเอซึงิ, เด็กชายธนวัฒน์ ออกผล, เด็กหญิงกัลยกร 
สวัสดี, เด็กชายเนทาเนียล กรีนวูด, เด็กชายจิณณวัตร เกาะกง, เด็กชายพีรพัฒ พรชัยสิริอรุณ, เด็กชายวรเทพ ช่วงชิต, เด็กชายศุกล วรศักดิ์, 
เด็กหญิงชลิตา เปรมจินดา, เด็กชายบัญชา เกษประดิษฐ, เด็กชายณัฐภัทร หรัญรัตน์, เด็กชายบารมี เขมศุภณัฐ, เด็กชายเจ้าคุณ แสงอุทัย, 
เด็กชายคณาธิป นิลกนิษฐ, เด็กชายบุญญพัฒน์ นารินรักษ์, เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีษาวรรณ, เด็กชายภูธนพัทธ์ ศิริประเสริฐโชค, เด็กชายธนัช โพธิศิริ, 
เด็กชายธนัน เมตตา, เด็กชายธีดนัย ไชยสงค์, เด็กชายณัฐชนน ศรีแจ้ง, เด็กชายอาทินันท์ จันตะมา, เด็กชายชวิน ไตรภูธร, เด็กชายธนกฤษ ทองบริบูรณ์, 
เด็กชายคุณาวัตร ทองใบศุภศิริ, เด็กชายธีรภัทร เพ็ชรสุข, เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ หมอนสอาด

ครูประจ�ำชั้น : ม.ประภำส สมบูรณ์  ครูคู่ชั้น : มิสนริศรำ กุลลำ

เด็กชายจิตติ แก้วเชียงทอง, เด็กชายภัทรวรรธน์ พงษ์สีชมพู, เด็กชายปาราเมศ แสงประทุม, เด็กชายอดิเทพ เห็นใจชน, เด็กชายชินาธิป ธีราวาณิชพัทธ์, 
เด็กชายจิรพงศ์ ไชยสุวรรณ์, เด็กชายต่อตระกูล ผลสัมฤทธิ์, เด็กชายธนาวุธ ตั้งทรงเจริญ, เด็กชายอรรคภณ มงคลวงษ์, เด็กชายกรวิชญ์ ประกอบธรรม, 
เด็กชายสหรัถ ถมยาแก้ว, เด็กชายธนวัตร ฐานะภักดี, เด็กชายเตชสิทธิ์ ศรีนารถนาวา, เด็กชายอภิชาติ รัตนประเสริฐ, เด็กชายสิทธิชัย สิงหราชัย, 
เด็กชายภาคิณ โคตะนนท์, เด็กหญิงธีรดา กาญจนเกตุ, เด็กชายปณิธิ พงศ์พิพัฒนา, เด็กชายชวิศ วาสันต์, เด็กชายพิสิษฐ์ ฤทธิเกิด, เด็กชายณัฐภัทร 
วันเที่ยง, เด็กหญิงพิมพ์สุภา จันทร์วิจิตร, เด็กชายธนากร กรรณสูตร, เด็กชายรักเกียรติ ธรรมวงค์, เด็กชายธีรวุฒิ ช่างท�า, เด็กชายเวธน์ พลรักษา, 
เด็กหญิงราบียา คิชิ, เด็กชายธงชัย คุณบ�ารุง, เด็กชายชินวัตร พรหมสาขา ณ สกลนคร, เด็กชายวรพล แจ่มแจ้ง, เด็กชายอัครพนธ์ ตรังคสันต์, 
เด็กชายดนุนัย ผังดี, เด็กชายไชยภัทร สดเอี่ยม, เด็กชายอภิรวิชญ์ ฝั้นต๊ะ, เด็กชายพุฒิพงศ์ ช้างวิเศษ, เด็กชายอภิสิทธิ์ งามจิตรกุล, เด็กชายราเชน 
มีหอม, เด็กชายสรวิศ สุกสิ, เด็กชายคริสติชา ภูมิเงิน, เด็กชายธีรนพ เหลืองชบารัตน์

ครูประจ�ำชั้น : มิสจิตวลี ใช้ฮวดเจริญ,  ครูคู่ชั้น : ม.วิษณุ ขันทะโฮม



เด็กชายพุทธิวัฒน์ ศรีทองแท้, เด็กชายคริษฐ์ธร บ�ารุงพิพัฒนพร, เด็กชายอัสฎายุทธ เข็มจันทร์, เด็กชายธีระพันธ์ พินิจกุล, เด็กชายเอกอัศวิน ยศศรี, 
เด็กชายยูได โฮรีคาวา, เด็กชายญาณโชติ แซ่ตั้ง, เด็กชายชินพัฒน์ ศิริวรรณา, เด็กชายอภิสิทธิ์ กลิ่นภู่, เด็กชายพงษ์เพชร กลิ่นภู่, เด็กหญิงวาริศา ผึ่งผาย, 
เด็กหญิงณัททร พฤติสุนากร, เด็กชายสราวุธ ปรางสุข, เด็กหญิงอรปรียา ยงชัยหิรัญ, เด็กชายณัฐพล วีระโสภณ, เด็กชายณฐศร วัฒนโสภิณ, 
เด็กหญิงมิสลดา วงศ์ยะรา, เด็กชายกรกฎ ญาโนภาส, เด็กหญิงวิลาสินี ช่วยมณี, เด็กชายธนชิต อุบล, เด็กหญิงศรัณย์พร แดงรักษ์, เด็กชายคณิศร 
ริมแพร, เด็กหญิงพิมพ์ภัทร์ ประเสริฐ, เด็กชายวรัญชิต ลิ่มกตัญญู, เด็กชายยศภัทร หอมระรื่น, เด็กชายธนาดล อาจรักษา, เด็กชายณธรรศ รกรุ่งโรจน์, 
เด็กหญิงเจสิก้า เขียวค�ารพ, เด็กชายวีรภัทร กีระกิตติวาทย์, เด็กหญิงสุพิมพ์ชนก มนต์วิเศษ, เด็กหญิงกนกอร พึ่งขุนทด, เด็กชายยศกร ศิวนารถ, 
เด็กหญิงธนภรณ์ ค�าปัน, เด็กชายอภิรักษ์ ต้นวงศ์ตระกูล, เด็กชายนิธิศ อุดมศิลป์, เด็กหญิงนภัสชนก เลิศทรัพย์สถาพร, เด็กชายพณพน วรรณรัตน์, 
เด็กชายพิมุกต์ อุดมทีฆะศิริ, เด็กชายสรรค์สุข สุขเย็น, เด็กชายภคพล พรหมขุนทอง, เด็กชายภูมิ สถิตวิทยา, เด็กชายธราธิป บุญสุวรรณ

ครูประจ�ำชั้น : ม.รำชำณัฐ อนุลนธิ์  ครูคู่ชั้น : Mr. Griffin Williams

เด็กชายเบญญสิทธิ์ สมานพงษ์, เด็กชายปวิตร คุณะไชยโชติ, เด็กชายเบญจมินทร์ เปรมเจริญ, เด็กชายชินกฤต แจ่มกลิ้ง, เด็กชายอัครพล ทัตตะทองค�า, 
เด็กหญิงณิชาภา ผ่องฉาย, เด็กหญิงญาณิศา เฮงสุวนิช, เด็กหญิงธนัชชา ผาสุข, เด็กหญิงกัญญากรณ์ งามสม, เด็กหญิงณฐพร อู่เงิน, เด็กหญิงรักสิตา 
สมแสน, เด็กชายธนวรรธน์  สายนภา, เด็กชายธนบูลย์ สุนทรมหิทธิ, เด็กชายปวริศร์ เรืองจิรพจน์, เด็กชายกิตติวินท์ วงษ์ทอง, เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยแสง, 
เด็กหญิงฐิตาภา อุบลรัตน์, เด็กชายกัณฑ์เอนก ชินะธิมาตร์มงคล, เด็กชายธนกฤต แจ้งจิตร, เด็กหญิงสาธิตา อมรธรรมสิน, เด็กชายภิษณวุฒิ ทางธนกุล, 
เด็กหญิงสิริกร อภิจิรฉัตร, เด็กชายชิษณุพงศ์ โจมฤทธิ์, เด็กชายนนทพงศ์ อิ่วสกุล, เด็กชายธนทรัพย์ หัสราช, เด็กชายพรหมพิริยะ สุวรรณธาร, 
เด็กชายธนสาร เจนจิตร์สันติ, เด็กชายทัศน์พล กังเจริญ, เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ถาวร, เด็กชายปฐมพร วิจิตร์วงษ์, เด็กชายอนาวิล ป้องพันธ์, 
เด็กชายพิเชฐพงศ์ เพชรวิสิทธิ์, เด็กชายศักรินทร์ บุญไพโรจน์, เด็กหญิงชญานุช คงมั่น, เด็กหญิงพรชนก บุญเสริม, เด็กชายบูรพา สมบัติทยานนท์, 
เด็กชายบาร์คาลร์ บัวทอง, เด็กชายวรินทร รพีโชติโสภณ, เด็กหญิงเจตน์ญาณ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล, เด็กหญิงนริศรา  บุญมา, เด็กชายธนกร คงแก้ว, 
เด็กหญิงชนัทสนันตน์ รุ่งรัตนพันธ์, เด็กชายปวัตน์ วิเศษนอก

ครูประจ�ำชั้น :  ม.วัชชรำวุธ ยำงตลำด



เด็กชายเดชชาติ ทาศิลป์, เด็กชายฉัฐกนก กนกหงษ์, เด็กชายปราชญ์ วิเชียรเครือ, เด็กชายพัณณกร ชาวกล้า, 
เด็กชายกิตติโชติ กิจโชติธ�ารง, เด็กชายพงศ์พณิช ทาเคอิ, เด็กชายศิวกร สอนสะอาด, เด็กชายนนฑิวัฒ ธไนสวรรค์, 
เด็กชายรังสิมันตุ์ สัตยารมณ์, เด็กชายพลกฤต กิตติกุลนารา, เด็กชายอัครเดช โคเรซาวา, เด็กชายชลภัญญ์ กิจกุลพิเชฐ, 
เด็กชายพีรดนย์ จึงศิรกุลวิทย์, เด็กหญิงฐานิดา คงศรี, เด็กหญิงจินห์จุฑา วงศ์สายเชื้อ, เด็กชายศักดิโชติ ศรีข�า, 
เด็กหญิงจันทร์จรัส ตั้งเจริญศิริ, เด็กชายชยพล ตุลาผล, เด็กชายวชรธร วงศ์ใหญ่, เด็กชายวัชรวุฒิ วุฒิศิริวิโรจน์,

ครูประจ�ำชั้น :  ม.เอกณัฐ กำลกรณ์สุรปรำณี  ครูคู่ชั้น : Mr. Ma xue yun

เด็กชายนนทพัทธ์ จิตรโรจนรักษ์, เด็กชายแสงอาทิตย์ โรจนเรืองรอง, เด็กชายฐาปนพงษ์ ชื่นสมถ้อย, เด็กชายสุรบดินทร์ สุรพิพิธ, 
เด็กชายปลายตะวัน ศิริพานทอง, เด็กชายภูหลวง พูลศักดิ์, เด็กชายธนกฤต จิตต์เจริญ, เด็กชายภูริชช์ พินิจธนสาร, เด็กชายณัฐสิทธิ์ อูเอโนะ, 
เด็กชายเอเดน โรเบิร์ตสัน, เด็กหญิงมนันญา นามสนธิ, เด็กหญิงสุวนันท์ วงษ์ก�าภู, เด็กชายเรจจินัลด์ จักรกฤษ แอสตั้น, 
เด็กชายสิปปวิชช์ วิชชาบุญศิริ, เด็กชายพิจักษณ์ เปี่ยมพงศ์สานต์, เด็กหญิงกีรติกา พัตรปาน, เด็กชายณัชญ์ธนภูมิ คูวิจิตรสุวรรณ, 
เด็กหญิงชนิสรา เข็มกลัด, เด็กชายปัฏศกรฐ์ เหล่าฉัตริญารัตน์, เด็กชายเจมส์ ภูตะวัน วิลเลี่ยม แอนนิสัน, เด็กชายภูวศิน เกรียงเดชาชัย, 
เด็กชายธนชัย สาลีกงชัย, เด็กชายเสฏฐนันท์ พรสวัสดิ์, เด็กชายชฎายุ คงเมือง, เด็กชายโกศัลย์ นีลเวนฮูส, เด็กหญิงรักษิณา เซอร์ซันซี

ครูประจ�ำชั้น : Ms. Marites Magsipoc, Ms. Phanpapon Ketthong 



เด็กชายเป็นหนึ่ง เปี่ยมไทย, เด็กชายชลชาติ เต็มศิริพงศ์, เด็กชายรัชนาท คง, เด็กชายสกลวรรธน์ เจษฏาอภิบาล, 
เด็กชายพัชรพล ศิรินุกูลพิพัฒน์, เด็กชายก้องภพ ทองศาสตร์, เด็กชายรัชพล จินตนาเลิศ, เด็กชายกันต์ พิทักษ์ทวยหาญ, 
เด็กชายอันโตนีโอ ลาเมร่า, เด็กชายณฐวัฒน์ วิวรรธนพันธุ์, เด็กชายสหรัตน์ แพททริก สงวนเรือง, เด็กชายกงกฤช ละม่อมพร้อม, 
เด็กชายวรวุฒิ จันทร์สุข, เด็กชายจื่อ ซิง นิ, เด็กชายนิพิฐพนธ์ สัจจเดว, เด็กหญิงเมลิสสา อารยา เซบาสเตียน, 
เด็กชายกฤชวัฏ ศุภพฤกษ์สกุล, เด็กชายอเล็คซ์ ภูวดล ลีไวน์, เด็กชายสิรภพ มานะดี, เด็กชายวารวัต เพิ่มพูน, เด็กชายปัณณวิชญ์ อุ่นทวง, 
เด็กหญิงแองจีรีน่า กฤตอร เมอห์เล, เด็กชายธนพล สุขุมธรรมรัตน์, เด็กหญิงพัทธนันท์ ต้นสายเพ็ชร์, เด็กชายธนกร ศิริศักดิ์, 
เด็กหญิงชิณาริญ กีทีปกูล

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Russell Robinson,  Ms. Rattana Namwong



31058	 นายชินาธิป	ธีราวาณิชพัทธ์	(โมเด็ม)	 ม.3/5
ที่อยู่	 369/97	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110	
Tel.	 084-5135786	 E-Mail	:	modemacst@gmail.com

31089	 นายวงศกร	สวัสดีสุข	(เวฟ)	 ม.3/4
ที่อยู่	 123/4	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.	 090-2838769	 E-Mail	:	ware.te2337te@gmail.com

33880	 นายสหรัถ	ถมยาแก้ว	(เหนือ)	 ม.3/5
ที่อยู่	 42/3	ม.5	ต.เหมือง	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20130
Tel.	 090-8958895	 E-Mail	:	saharat33880@gmail.com

31107	 นายต่อตระกูล	ผลสัมฤทธิ์	(แต๊งกิ้ว)	 ม.3/5
ที่อยู่	 80/32	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.	 062-3399295	

30991	 นายนทีบริสุทธิ์	สีกล้า	(ป้อง)	 ม.3/1
ที่อยู่	 99/41	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 061-1863778	 E-Mail	:	nateeborisut@gmail.com

31046	 นายกฤษฎิ์ฉันทัช	พรหมสวัสดิ	์(ริว)	 ม.3/4
ที่อยู่	 หมู่บ้านศรีราชาธาน	ีอ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-9278887	 E-Mail	:	krisryo.ryu@gmail.com

36464	 นายธนวัฒน์	ออกผล	(ไอ)	 ม.3/4
ที่อยู่	 110/16	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 095-570677	 E-Mail	:	thanawat06776@gmail.com

38783	 นายพุฒิพงศ์	ศรีษาวสรณ์	(นาย)	 ม.3/4
ที่อยู่	 649/99	เขตบางกะปิ	ซ.ลาดพร้าว	107	กรุงเทพฯ	10240
Tel.		 099-8969695	 E-Mail	:	Puttipong	srisawon@gmail.com

38994	 นายพุฒิพงศ์	ช้างวิเศษ	(โอโน่)	 	ม.3/5
ที่อยู่	 274/67	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 083-4506493	

38250	 นายคณาธิป	นิลกนิษฐ	(โจ๊กเกอร์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี
Tel.		 098-2605778	

39772	 นายธนกฤษ	ทวงบริบูรณ์	(คิมมี่)	 ม.3/4
ที่อยู่	 65/38	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 062-6194297	

31048	 นายอดิเทพ	เห็นใจชน	(แสนดี)	 ม.3/5
ที่อยู่	 305/45	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 087-2798473	

38609	 นายวรเทพ	ช่วงชิต	(ท็อฟฟี่)	 ม.3/4
ที่อยู่	 อ.บ่อวิน	จ.ชลบุรี
Tel.		 064-7713465	

38700	 นายธนากร	กรรณสูตร	(เติ้ล)	 ม.3/5
ที่อยู่	 จ.พระนครศรีอยุทธยา
Tel.		 095-7596489	

33656	 นายเลิศปัญญา	(เนส)	 ม.3/4
ที่อยู่	 ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 094-5313499	 E-Mail	:	smwiltion@gmail.com

31115	 นายบูรณภัทร	โยธาทิพย	์(เฟิร์ม)	 ม.3/2
Tel.		 097-2800907	

35133	 นายอัครพล	ทัตตะทองค�า	(ไบร์ท)	 ม.3/7
ที่อยู่	 9/46	ต.พูตาหลวง	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
Tel.		 062-4601529	 E-Mail	:	2004bright@gmail.com

31067	 นายธีระพันธ	์พินิจกุล	(โชกุล)	 ม.3/6
ที่อยู่	 188/22	ต.หนองยายบู	่อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 093-9269554	 E-Mail	:	tp.chokul@gmail.com

38610	 นายธนบูลย	์สุนทรมหิทธิ	(แบงค์)	 ม.3/7
ที่อยู่	 685/3	อ.พังโคน	จ.สกลนคร	47160
Tel.	 095-1955932	 E-Mail	:	Tanaboonsoon@gmail.com

31027	 นายคริษฐ์ธร	บ�ารุงพิพัฒนพร	(ทักษ์)	 ม.3/6
ที่อยู	่ 126/287	ม.7	หมูบ้่านอสิเทริน์แลนด์	2	ต.สรุศักดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.	 095-7853364	 E-Mail	:	karitthorn@gmail.com

37513	 นายจิณณวัตร	เกาะกง	(จิมมี่)	 ม.3/4
ที่อยู่	 129/2	ม.11	ต.สองพี่น้อง	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	22120
Tel.		 091-8155510	 E-Mail	:	jimmy	kungza48@gmail.com

31101	 นายศรานนท์	ตุลา	(เปต๊อป)	 ม.3/4
ที่อยู่	 หมู่บ้านธาราริน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 084-7121550	 E-Mail	:	savanon3303@gmail.com

31076	 นายภัทรชนน	ประสพโชคด	ี(ปลาย)	 ม.3/4
ที่อยู่	 หมูบ้่านรุง่โรช	ตลาดวรกจิเก้ากโิล	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรีุ	20110
Tel.		 095-0092987	 E-Mail	:	patchanon555@gmail.com

38739	 นายเจ้าคุณ	แสงอุทัย	(กาแฟ)	 ม.3/4
ที่อยู่	 ถ.มิตรไมตรี	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	10530
Tel.		 083-0007652	 E-Mail	:	chaokhunza@gmail.com

39014	 เด็กหญิงธนภรณ์	ค�าปัน	(มายด์)	 ม.3/6
ที่อยู่	 196	ม.1	ต.เกาะช้าง	อ.แม่สาย	จ.เชียงราย	57130
Tel.		 065-4308279	
38943	 เด็กหญิงกนกอร	พึ่งขุนทด	(ปิ่นมุก)	 ม.3/6
ที่อยู่	 40/3	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 098-3969622	 E-Mail	:	kanoken.knps@gmail.com
38635	 น.ส.วิลาสิน	ีช่วยมณี	(เอิร์น)	 ม.3/6
ที่อยู่	 339/475	ชั้น	9	วิวทะเล	จอมเทียนโครงการ1	ถ.พัทยา	
	 ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 098-0624633	 E-Mail	:	cyber46610@gmail.com
36415	 เด็กหญิงวาริศา	ผึ่งผาย	(แป้ง)	 ม.3/6
ที่อยู่	 76/156	อัมพร	เพลส	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 081-9451921	 E-Mail	:	warisapp@outlook.com

31509	 นายเบญจมินทร์	เปรมเจริญ	(ซี)	 ม.3/7
Tel.		 080-256-1036	 E-Mail	:	benjaminprem2547@gmail.com

40018	 นายธนกร	คงแก้ว	(นิว)	 ม.3/7
ที่อยู่	 521/18	หมู่บ้านมารวย	ต.บ้านใหม่หนองไทร	อ.อรัญประเทศ	
	 จ.สระแก้ว	27120
Tel.		 065-5377626	 E-Mail	:	new5532706@gmail.com

38766	 นายนนทพงศ์	อิ่วสกุล	(ปลื้ม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 80/1	ถ.อุดมธารา	ต.ตะกั่วป่า	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	82110
Tel.		 062-9616783	 E-Mail	:	nontapong_pleum@hotmail.com

38476	 นายศักรินทร์	บุญไพโรจน	์(บีม)	 ม.3/7
E-Mail	:		 sakkavinbeem1319@gmail.com



31125	 นายภัทรพล	แซ่เฮ้ง	(ไจ่ไจ๋)	 ม.3/1
ที่อยู่	 1/61	ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20000
Tel.		 063-4289539	 E-Mail	:	trigoon1@gmail.com

31082	 นายสิริชัยชาญ	นันทรักษา	(ภูผา)	 ม.3/1
ที่อยู่	 191/68	ม.3	ต.สุรศักดิ์	.อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 064-1420777	 E-Mail	:	nantaruksaolo@gmail.com

33693	 นายปัฐพล	สิทธิวัง	(โบอิ้ง)	 ม.3/1
ที่อยู่	 170/32	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 080-3058297	 E-Mail	:	halehuya33693@gmail.com

33466	 นายศรัณย์	ล�าใย	(ปังปอนด์)	 ม.3/1
ที่อยู่	 397	ม.1	ต.ปลวกแดง	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 080-6639390	 E-Mail	:	instasarun@gmail.com

36989	 น.ส.ณัททร	พฤติสุนากร	(ตันหยง)	 ม.3/6
ที่อยู่	 112/4	ม.6	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 094-8676722

37856	 น.ส.มิสลดา	วงศ์ยะรา	(ส้มจีน)	 ม.3/6
ที่อยู่	 306/41	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 088-0893344	

39049	 น.ส.นภัทสชนก	เลศทรัพย์สถาพร	(ยูกิ)	 ม.3/6
ที่อยู่	 120/51	ม.10	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 084-0935777	

37264	 น.ส.อรปรียา	ยงชัยหิรัญ	(จูนจูน)	 ม.3/6
ที่อยู่	 511	ม.1	ต.คลองกิ่ว	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	20220
Tel.		 090-9931804	

40034	 น.ส.ชนัทสนันตน์	รุ่งรัตนพันธ์	(พรีม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 114/57	ม.10	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 095-8822534	 E-Mail	:	shanutsanun@gmail.com

38835	 น.ส.ชญานุช	คงมั่น	(แบมบิท)	 ม.3/7
ที่อยู่	 321/28	ม.6	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 097-2469482	 E-Mail	:	chayanut_2004@hotmail.com

38667	 น.ส.สาธิตา	อมรธรรมสิน	(เจแปน)	 ม.3/7
ที่อยู่	 333/33	ม.3	ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 095-7742525	 E-Mail	:	satita.jp@gmail.com

36460	 น.ส.ธนัชชา	ผาสุข	(เฟิร์ม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 188/131	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 090-4484804	 E-Mail	:	Firm36460@gmail.com

39090	 นายโกศัลย์	นีลเวนฮูส	(โก)	 ม.3/A
ที่อยู่	 10/4	ถ.เทศบาล	2	ต.สระแก้ว	อ.เมอืงสระแก้ว	จ.สระแก้ว	27000
Tel.		 061-3856199	 E-Mail	:	kosan2125@icloud.com

33476	 นายภูริชข์	พินิจธนสาร	(ฟาโรห์)	 ม.3/A
ที่อยู่	 77/317	ถ.จตุโชต	ิเขตสายไหม	กรุงเทพฯ	10220
Tel.		 097-1226073	 E-Mail	:	Phovid23fano@gmail.com

36421	 นายเรจจินัลด์	จักรกฤษ	แอสตั้น	(เรจจี้)	 ม.3/A
ที่อยู่	 318/40	ม.12	ต.หนองปรือ	อ.บาละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 091-8035961

33475	 นายอันโตนีโอ	ลาเมร่า	(โทนี่)	 ม.3/B
ที่อยู่	 136/33	ม.10	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20130
Tel.		 063-6699055	 E-Mail	:	antoniolamera10@gmail.com

39108	 น.ส.พัทธนันท	์ต้นสายเพ็ชร์	(ปันปัน)	 ม.3/B
Tel.		 083-0092101	 E-Mail	:	pan162004@gmail.com

38657	 น.ส.ศรัณย์พร	แดงรักษ์	(น�้าใส)	 ม.3/6
ที่อยู่	 62/12	ซ.แมนฮัตตัน	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	
Tel.		 082-4566996	 E-Mail	:	s.dangrak@gmail.com

39742	 น.ส.ภคนันท	์ธรรมอารี(โฟกัส)	 ม.3/3
ที่อยู่	 2044/78	ถ.สขุมุวทิ	แขวงบางจาก	เขตพระโขนง	กรงุเทพฯ	10260
Tel.		 062-5015649	 E-Mail	:	PakhananTummaarlee@gmail.com

39777	 น.ส.รักษิณา	เซอร์ซันซี	(นิหน่า)	 ม.3/A
ที่อยู่	 100/207	แขวงขมุทอง-ล�าต้อยติง่	เขตลาดกระบงั	กรงุเทพฯ	10520
Tel.		 098-2852066	 E-Mail	:	Friendlygoldfish1122@gmail.com

31012	 นายแสงอาทิตย์	โรจนเรืองรอง	(มังกร)	 ม.3/A
ที่อยู่	 79/810	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 081-2959112	

35118	 นายสหรัตน์	สงวนเรือง	(แพททริก)	 ม.3/B
ที่อยู่	 224/14	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 083-0916012	

38691	 นายสิรภพ	มานะด	ี(ไนท์)	 ม.3/B
Tel.		 083-0363101	

38685	 นายอเล็คซ์	ภูวดล	ลีไวน์	(อเล็คซ์)	 ม.3/B
ที่อยู่	 45/46	ต.ต้นมะม่วง	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	71000
Tel.		 062-3854555	

36994	 น.ส.กัลยกร	สวัสด	ี(อีฟ)	 ม.3/4
ที่อยู่	 207/7	หมูบ้่านธาราปรุะ	ต.หนองขาม	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20230
Tel.		 095-5786967	 E-Mail	:	kanyakornsawasdee@gmail.com

37379	 น.ส.กัญญากรณ์	งามสม	(เมย์)	 ม.3/7
ที่อยู่	 93/35	หมู่บ้านกีรดา	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 063-4516924	 E-Mail	:	Maykanyakron_2004@gmail.com

38603	 น.ส.ธีรดา	กาญจนเกตุ	(ทิพย์)	 ม.3/5
ที่อยู่	 126/8	ม.2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-5579904	 E-Mail	:	teerada2604@gmail.com

38770	 นายภูธเรศ	วิทยารัมภะ	(ยูโร)	 ม.3/1
ที่อยู่	 369/69	ม.2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 099-1129084	 E-Mail	:	euro9084@gmail.com

38682	 นายกฤชวัฏ	ศุภพฤกษ์สกุล	(ฟิวส์)	 ม.3/B
ที่อยู่	 ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	10210
Tel.		 091-7728214	 E-Mail	:	fuse_krit@hotmail.com

38914	 นายปัณณวิชญ์	อุ่นทวง	(อั่งเปา)	 ม.3/B
ที่อยู่	 99/283	ถ.ข้าวหลาม	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 095-8846408	 E-Mail	:	panawit_2018@hotmail.com

38839	 นายวารวัต	เพิ่มพูน	(ต้นน�า้)	 ม.3/B
Tel.		 098-2649278	 E-Mail		:	warawat.@hotmail.com



38614	 น.ส.มนัสนันท์	กันหาเวียง	(กาฟิว)	 ม.3/1
ที่อยู่	 589/6	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 097-9952865	 E-Mail	:	manussanun5151@gmail.com

38630	 น.ส.ชัญญา	ทิวารัตนอังกูร	(องุ่น)	 ม.3/1
ที่อยู่	 88/231	ม.2	ต.ตะเคียนเตี้ย	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 090-3242154	 E-Mail	:	chanya03092547@gmail.com

36103	 น.ส.รัญชิตา	อัตตนาถ	(พลอย)	 ม.3/1
ที่อยู่	 122/4	ม.1	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-8624221	 E-Mail	:	Ranchita8522@gmail.com

36102	 น.ส.นลนภัส	ติวิทย์ศิริกุล	(มาดี)	 ม.3/1
ที่อยู่	 200/3	ม.10	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 099-8300420	 E-Mail	:	nolnaphatt2548@gmail.com

36437	 นายรัฐนนท์	แซ่ก๊วย	(คิม)	 ม.3/1
ที่อยู่	 201/7	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 099-7560741	 E-Mail	:	s.ratthanon@gmail.com

36464	 นายธนวัฒน์	ออกผล	(ไอซ์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 110/16	ม.9	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 095-5706776	 E-Mail	:	Thanawat06776@gmail.com

33661	 นายหฤษฏ์	อุบลแย้ม	(กาย)	 ม.3/1
ที่อยู่	 305/128	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 097-2305313	 E-Mail	:	guynuza11@gmail.com

33665	 นายจิรัฏฐ์	ชื่นอุปการนันท์	(จิ)	 ม.3/1
ที่อยู่	 109/31	ม.11	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 081-6632609	 E-Mail	:	vipch.33665@gmail.com

38627	 นายสุกฤษฎิ์	มุกการกิตกุล	(น๊อต)	 ม.3/3
ที่อยู่	 8	ซ.สามัคค	ีต.ท่าทราย	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000
Tel.		 093-5384262	 E-Mail	:	sakitmuk@gmail.com

37269	 นายรุจิภาส	จงศักดิ์สวัสดิ์	(แซน)	 ม.3/1
ที่อยู่	 33	ถ.ประชาธิปไตย	ต.ท่าพี่เลี้ยง	อ.เมือง	จ.สุพรรณบุรี	72000
Tel.		 091-7933388	 E-Mail	:	rujipas170747@gmail.com

34287	 นายภูมิสิทธิ์	เมฆฉาย	(ภูมิ)	 ม.3/3
ที่อยู่	 742/2	ถ.หลวงแพ่ง	แขวงทบัยาว	เขตลาดกระบงั	กรงุเทพฯ	10520
Tel.		 081-9098014	 E-Mail	:	poomsitmakec@gmail.com

37483	 นายสิทธิชัย	สิงหราชัย	(ตี้)	 ม.3/5
ที่อยู่	 220/530	ม.4	ต.ในคลองบางปลากด	อ.พระสมุทรเจดีย	์
	 จ.สมุทรปราการ	10290
Tel.		 083-0917465	 E-Mail	:	Sittichaisingharachai@gmail.com

38993	 นายอภิรวิชญ์	ฝั้นต๊ะ	(เฟรม)	 ม.3/5
ที่อยู่	 ต.แม่แรง	อ.ป่าซาง	จ.ล�าพูน	51120
Tel.		 095-1411952	

32116	 นายเทียนอุบล	สดใส	(หยอย)	 ม.3/2
ที่อยู่	 70	ม.6	ต.ปลวกแดง	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 061-8201516	 E-Mail	:	sodsaitheanubal@gmail.com

38335	 นายธัญวัฒน์	จรข�า	(ซูม)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ต.บางลาย	อ.บึงนาราง	จ.พิจิตร	66130
Tel.		 091-1350667	

38987	 นายณัฐชนน	ศรีแจ้ง	(ทักษ์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 90	ม.4	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200
Tel.		 082-6365013	

39060	 นายราเชน	มีหอม	(ราม)	 ม.3/5
ที่อยู่	 44/1	ถ.ราชการด�าเนิน	อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด	45000
Tel.		 061-1078511	 E-Mail	:	rammeehom31@gmail.com

39116	 นายสรรค์สุข	สุขเย็น	(ปาล์ม)	 ม.3/6
ที่อยู่	 186/1	ม.3	แขวงกระทุ่มราย	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	10530
Tel.		 083-7146999	 E-Mail	:	sansuk477777@gmail.com

33854	 นายณภัทร	คงสมจรูญ	(เบส)	 ม.3/3
ที่อยู่	 9/2	ม.3	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150

38622	 นายปวริศร	์เรืองจิรพจน์	(คิม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 อุดรธานี
Tel.		 086-9551552	 E-Mail	:	kim.kim980k@gmail.com

38994	 นายเดชธนากร	ตรีชา	(โฟน)	 ม.3/2
ที่อยู่	 แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทว	ีกรุงเทพฯ	10400
Tel.		 095-4814079	 E-Mail	:	xfonedt-30

39038	 นายนพคุณ	ศรีสินธุ	์(เบิร์ด)	 ม.3/1
ที่อยู่	 2/40	ชุมชนหัวโค้ง	แขวง/เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
Tel.		 095-6560520	 E-Mail	:	Goodthing@gmail.com

38301	 นายชัชวาลย์	เม่นคล้าย	(แค็ป)	 ม.3/1
ที่อยู่	 79/61	ม.8	ถ.สุขประยูร	ต.บ้านสวน	เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 086-3134237	 E-Mail	:	chatchawan	chm

38305	 นายชนภัช	บัวพันธ	์(ปอนด์)	 ม.3/2
ที่อยู่	 96/57	ต.โพตลาดแก้ว	อ.ท่าวุ้ง	จ.ลพบุรี	15150
Tel.		 097-1193949	 E-Mail	:	pond.nnpp

38611	 นายศุกล	วรศักดิ์	(ฟร้องแฟร้ง)	 ม.3/4
ที่อยู่	 177/19	ต.ศาลายา	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	73170
Tel.		 093-3354546	 E-Mail	:	IG_farxfronk

36464	 นายธนวัฒน	์ออกผล	(ไอซ์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 110/16	ม.9	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 095-5706776	 E-Mail	:	Thanawat06776@gmail.com

36437	 นายรัฐนนท	์แซ่ก๊วย	(คิม)	 ม.3/1
ที่อยู่	 201/71	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 099-7560741	 E-Mail	:	s.ratthanon@gmail.com

40297	 นายธีรนพ	เหลืองชบารัตน์	(ติว)	 ม.3/5
ที่อยู่	 77/8	ต.ปัถวี	อ.มะขาม	จ.จันทบุรี	22150
Tel.		 082-6341215	 E-Mail	:	nebtew7788@gmail.com

38975	 นายฐิติวุฒิ	พนมไตรทิพย	์(วุ้น)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ม.12	ต.กลาย	อ.ท่าศาลา	จ.นครศรีธรรมราช	
Tel.		 094-4969743	

38974	 นายณัฐพงศ์	จังกระวรรดิ	์(นิว)	 ม.3/2
ที่อยู่	 ม.10	ต.เสาภา	อ.สิชล	จ.นครศรีธรรมราช	80120
Tel.		 098-2846170	

38838	 นายธนัช	โพธิศร	ี(โต)	 ม.3/4
ที่อยู่	 57/290	ม.1	ต.บางบัวทอง	อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี	11110
Tel.		 081-1234900	 E-Mail	:	Thanat2018@gmail.com

38780	 นายรวีโรจน์	มูลพิมพ	์(เวฟ)	 ม.3/2
ที่อยู่	 8/512	ม.8	ต.ท้ายบ้านใหม	่อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	10280
Tel.		 082-2808798	 E-Mail	:	raweerod1352@gmail.com



38996	 นายชนเมธ	ธิติภา	(มิก)	 ม.3/2
ที่อยู่	 147/53	ต.ห้วยกะปิ	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000	
Tel.		 063-3981635	 E-Mail	:	chonnamate38996@gmail.com

38951	 นายธีดนัย	ไชยสงค	์(ไร)	 ม.3/4
ที่อยู่	 28/1	ม.11	ต.พวา	อ.แก่งหางแมว	จ.จันทบุร	ี22160	
Tel.		 092-3702960	 E-Mail	:	teedanai2547@gmail.com

38624	 นายธนกร	ฉัยยา	(นาย)	 ม.3/3
ที่อยู่	 98/16	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 095-5409523	

38613	 นายปณิธิ	พงศ์พิพัฒนา	(โชกุน)	 ม.3/5
ที่อยู่	 164/52	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 097-3295595	 E-Mail	:	panithi24@gmail.com

40415	 นายกิตติศักดิ์	เดชด	ี(พีช)	 ม.3/2
ที่อยู่	 301	ซ.บรมราชชนนี	75	แขวงบางระมาด	เขตตลิ่งชัน
	 กรุงเทพฯ		10170
Tel.		 083-1491664	 E-Mail	:	foxya199@gmail.com

37523	 นายณฐศร	วัฒนโสภิน	(ปิง)	 ม.3/6
ที่อยู	่ 301	ซ.บรมราชชนนี	75	แขวงบางระมาด	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ	10170
Tel.		 083-1491664	 E-Mail	:	pingpingnathason@gmail.com

37252	 นายสราวุธ	ปรางสุข	(ต่อ)	 ม.3/6
ที่อยู่	 1/14	ม.3	ต.บ้านแดง	อ.พิบูลลักษณ์	จ.อุดรธานี	41130
Tel.		 098-3839314	 E-Mail	:	bazfrae@gmail.com

38626	 นายวรเมธ	สุกปลั่ง	(จ๋าย)	 ม.3/2
ที่อยู่	 262/82	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
		

31055	 นายณัฐนันท์	มานิตเจริญ	(เต้)	 ม.3/3
ที่อยู่	 159/53	ม.7	หมูบ้่านเปรมวรา	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 095-3855872	 E-Mail	:	nuttanunmanitcharoen@gmail.com

31090	 นายจิรพงศ์	ไชยสุวรรณ์	(อะตอม)	 ม.3/5
ที่อยู่	 123/35	ม.5	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 095-4241947	 E-Mail	:	Atom3090@gmail.com

38652	 นายพัคหยู่น	โล่ย	(พี)	 ม.3/3
ที่อยู่	 55/30	ม.10	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 090-6252845	 E-Mail	:	peepakyuen.i@gmail.com

37308	 นายศุภวิชญ	์แสนเมือง	(ปาล์ม)	 ม.3/3
ที่อยู่	 199/90	ซ.11	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 097-2567094	 E-Mail	:	supawich37308@gmail.com

38778	 นายรักเกียรติ	ธรรมวงศ์	(กาย)	 ม.3/5
ที่อยู่	 228	ม.6	ต.เวียงคุก	อ.เมือง	จ.หนองคาย	43000
Tel.		 098-1433978	 E-Mail	:	guyhappy@gmail.com

38997	 นายอภิสิทธิ์	งามจิตรกุล	(โดม)	 ม.3/5
ที่อยู่	 205	ต.แม่ข้าวต้ม	อ.เมือง	จ.เชียงราย	57100
Tel.		 063-1016228	 E-Mail	:	apisit.ngamjitkul@gmail.com

38998	 นายพานทองแท้	ยงยิ่ง	(โอ๊ต)	 ม.3/2
ที่อยู่	 62/26	ม.9	ต.ตะพง	อ.เมือง	จ.ระยอง	21000
Tel.		 095-9023671	

33966	 นายปิติภูมิ	ประมวลพิมพ	์(เจ)	 ม.3/4
ที่อยู่	 15/27	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 096-6739194	

38976	 นายไชยภัทร	สดเอี่ยม	(หมีมี่)	 ม.3/5
ที่อยู่	 12/11	ต.คลองพล	ูอ.เขาคิชกูฎ	จ.จันทบุรี	22210
Tel.		 097-2968647	 E-Mail	:	Mheetkacs234@gmail.com

39736	 นายคริสติชา	ภูมิเงิน	(ปีม)	 ม.3/5
ที่อยู่	 153/27	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 093-0029519	 	

36422	 นายธนวัตร	ฐานะภักดี	(เบียร์)	 ม.3/5
ที่อยู่	 888/131	หมูบ้่านประภัสสร	8	ต.บ่อวนิ	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20230
Tel.		 063-4372477	 E-Mail	:	thanawart090@gmail.com

38973	 นายดนุนัย	ผังดี	(นุ)	 ม.3/5
ที่อยู่	 79/2	ต.ท่าไร่	อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช	80000
Tel.		 063-9101757	

39788	 นายคุณาวัตร	ทองใบศุภศิร	ิ(แทนไท)	 ม.3/4
ที่อยู่	 29/143	ม.10	ต.บางแม่นาง	อ.บางใหญ	่จ.นนทบุรี	11140
Tel.		 064-6122044	 E-Mail	:	ninjanpity@gmail.com

38646	 นายณัฐภัทร	หรัญรัตน	์(ฟีนิกซ์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 2/50	ม.4	ต.บางขนุน	อ.บางกรวย	จ.นนทบุรี	11130
Tel.		 061-8803163	 E-Mail	:	nuttaphatbbza45@gmail.com

38649	 นายชนวีร์	น้อยเจริญ	(ภู)	 ม.3/2
ที่อยู่	 28/1	ม.2	ต.เทพราช	อ.บ้านโพธิ	์จ.ฉะเชิงเทรา	24140
Tel.		 099-1515232	 E-Mail	:	Chanawee888@gmail.com

37387	 นายเนทาเนียล	กรีนวูด		(เนียล)	 ม.3/4
ที่อยู่	 28/1	ม.2	ต.เทพราช	อ.บ้านโพธิ	์จ.ฉะเชิงเทรา	24140
Tel.		 064-5499402	 E-Mail	:	neal.gneenwood9999@gmail.com

38762	 นายธนาดล	อาจรักษา	(ติณณ์)	 ม.3/6
ที่อยู่	 14/8	ต.ปลวกแดง	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 091-7867169	 E-Mail	:	instatanadon@gmail.com

39062	 นายพณพน	วรรณรัตน์	(เฟียส)	 ม.3/6
ที่อยู่	 70-71	ม.16	ต.บ้านเพชร	อ.บ�าเหน็จณรงค์	จ.ชัยภูมิ	36160
Tel.		 098-3292092	 E-Mail	:	phanaphon.48wann@gmail.com

38665	 นายธนกฤต	แจ้งจิตร	(นะโม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 1/120	อ.บางปะอิน	จ.อยุธยา	13160
Tel.		 092-6858780	 E-Mail	:	thanakit.11222

38730	 นายภิษการวุฒิ	ทางธนกุล	(best)	 ม.3/7
ที่อยู่	 อ.เมือง	จ.อยุธยา	13000
Tel.		 061-4142924	 E-Mail	:	bestza38230@gmail.com

31123	 นายสราลัญ	จันทร์ฉาย	(แผน)	 ม.3/4
ที่อยู่	 242/7	ม.2	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 062-4948112	 E-Mail	:	nonskhunphon@gmail.com
33649	 นายพีรกร	ลักษณะ	(มี่)	 ม.3/4
ที่อยู่	 65	ม.4	ต.ห้วยกะป	ิอ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 084-7034185	 E-Mail	:	kobandmi@gmail.com
31079	 นายฐปณรรฏ	ซื่อตรง	(คิน)	 ม.3/2
ที่อยู่	 154/43	ม.2	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 089-4919450	 E-Mail	:	kinbouy@gmail.com
31011	 นายสืบสกุล	วิญญาสุข	(โม)	 ม.3/2
ที่อยู่	 323/2	ม.5	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 083-1113842	 E-Mail	:	thanbnn.bnn@gmail.com
38693	 นายวรพล	จันทพาล	(เบ้นซ์)	 ม.3/2
Tel.		 089-0595514	 E-Mail	:	Benz	worrapol@hotmail.com



39072	 นายพิมุกต	์อุดมทีฆะศิริ	(พีร์)	 ม.3/6
ที่อยู่	 344	ม.3	ต.อ่างทอง	อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธาน	ี84140
Tel.		 087-0447722	 E-Mail	:	pimook88@gmail.com
31042	 นายอัสฎายุทธ	เข็มจันทร	์(ฮิวโก้)	 ม.3/6
ที่อยู่	 310/13	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 085-4194298	 E-Mail	:	huzaza@gmail.com
38636	 นายกิตติวินท	์วงษ์ทอง	(เต้)	 ม.3/7
ที่อยู่	 118/121	ม.2	ซ.ธนพฒัน์	ต.ส�านกัขาม	อ.สะเดา	จ.สงขลา	90320
Tel.		 063-0785449	 E-Mail	:	Avanwongthong1976@gmail.com
39017	 นายอภิรักษ์	ต้นวงค์ตระกูล	(หม่อน)	 ม.3/6
ที่อยู่	 11/66	ม.3	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 063-1687687	 E-Mail	:	Apirak34587@gmail.com
33654	 นายญาณโชติ	แซ่ตั้ง	(บีม)	 ม.3/6
Tel.		 088-9176089	

38908	 นายณรัตน์	นลินรัตน์	(ไนท์)	 ม.3/3
ที่อยู่	 16/12	ม.1	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 064-0541376	 E-Mail	:	narat.nice@gmail.com

31024	 นายทัตเทพ	ทวีปัญญาภรณ์	(แทน)	 ม.3/3
ที่อยู่	 188/71	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 065-2949493	 E-Mail	:	tan.tatthep@gmail.com

38645	 นายธนทัต	เอื้อเฟื้อ	(ทัต)	 ม.3/3
ที่อยู่	 130/20-22	ม.2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 062-3631706	 E-Mail	:	tart24590@gmail.com

32118	 นายวันชัย	จิตรัตน์	(เอิร์ท)	 ม.3/3
ที่อยู่	 48/2	ม.10	ต.ศรีราชา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 081-6838105	 E-Mail	:	Wanchai.earth32118@gmail.com

39556	 นายสรวิศ	สุกสิ	(อิส)	 ม.3/5
ที่อยู่	 6	ม.4	ต.จันทนิมิต	อ.เมือง	จ.จันทบุร	ี22000
Tel.		 081-9457705	 E-Mail	:	Soravit25481@gmail.com

38266	 นายกรพันธ์	สมัครพันธ์	(กร)	 ม.3/3
ที่อยู่	 89/46	ซ.10	หมูบ้่านกรนีววิ2	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 086-3796095	 E-Mail	:	koraphant@gmail.com

33143	 นายอรรคภณ	มงคลวงษ์	(บอส)	 ม.3/5
ที่อยู่	 678/98	ม.5	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 097-0418027	 E-Mail	:	akaponnnnn@gmail.com

31659	 นายธนาวุธ	ตั้งทรงเจริญ	(หนึ่ง)	 ม.3/5
ที่อยู่	 94/3	ม.4	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 093-1135816	 E-Mail	:	one002569@gmail.com

31037	 นายภาคิน	พระแท่น	(โม)	 ม.3/4
ที่อยู่	 177/2	ม.10	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 062-4400640	 E-Mail	:	mokunpratean@gmail.com
31029	 นายศิวดล	อัศวพันธุ์นิมิต	(ติวเตอร์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 77/4	ม.6	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 093-0710098	 E-Mail	:	tewterrr@gmail.com
31044	 นายธนวินท์	ราศรีจันทร์	(วิน)	 ม.3/3
ที่อยู่	 31/1	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 092-7489699	 E-Mail	:	thanawin@gmail.com
31120	 นายพรวิวัฒน์	เนื้อละออ	(เอ็กซ์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 26/2	ม.10	ต.เขาคันทรง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 099-4166589	 E-Mail	:	porviwat@gmail.com
37257	 นายกฤษณกร	จันดาแพง	(ติม)	 ม.3/2
ที่อยู่	 47	ม.2	ต.บ้านแป้ง	อ.บางปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธยา	13160
Tel.		 093-9836240	 E-Mail	:	kitranakornjundapang@gmail.com

37399	 นายศิวกรณ	์บุญเกิด	(ทีน)	 ม.3/2
ที่อยู่	 98/137	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 086-3997496	 E-Mail	:	siwakorn37399@gmail.com
34105	 นายปรามภิรักษ์	นุ่มน้อย	(ปราม)	 ม.3/2
ที่อยู่	 ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 063-0310137	 E-Mail	:	Plamsy@gmail.com
33635	 นายกฤษริญ	ศรีประเสริฐ	(โอ๊ค)	 ม.3/1
ที่อยู่	 604/25	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 081-5753862	
36426	 นายณฐกร	สมาธิ	(โกนะ)	 ม.3/1
ที่อยู่	 ต.เขาคันทรง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 061-7032233
31103	 นายพงศ์กฤต	เรืองธรรมพิศาล	(จั๊ก)	 ม.3/1
ที่อยู่	 97/44	ม.2	ต.ตะเคียนเตี้ย	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 061-1814301	

35127	 นายชลภัญญ	กิจกุลพิเชง	(มิก)	 ม.3/8
ที่อยู่	 745	ต.ท่าเรือ	อ.ท่ามะกา	จ.กาญจนบุรี	71130
Tel.		 061-1833232	 E-Mail	:	mix35127@gmail.com

33636	 นายนนฑิวัฒ	ธไนสวรรค	์(นน)	 ม.3/8
ที่อยู่	 371/77	ม.8	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-8184899	 E-Mail	:	33636@acs.ac.th

31050	 นายพัณณกร	ชาวกล้า	(ปอนด์)	 ม.3/8
ที่อยู่	 919/77	ม.12	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 062-3398364	 E-Mail	:	phunnakorn.chaokla@yahoo.com

31028	 นายปราชญ์	วิเชียรเครือ	(โฟน)	 ม.3/8
ที่อยู่	 305/130	ม.5	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 082-2023101	 E-Mail	:	prach.vck@gmail.com

34014	 นายมงคล	ชื่นแฉ่ง	(แบงค์)	 ม.3/3
ที่อยู่	 15/2	ม.8	ต.หมอนนาง	อ.พนัสนิคม	จ.ชลบุรี	20140
Tel.		 092-5837222	 E-Mail	:	bang34014@gmail.com

36210	 น.ส.รินรภัสร	์เกียรติหิรัญโชติ	(อิน)	 ม.3/1
ที่อยู่	 99/451	ม.5	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 095-9297266	 E-Mail	:	Rinrapas.inki@gmail.com

38629	 น.ส.บุศรินทร	์ทองขาว	(เฟิร์น)	 ม.3/1
ที่อยู่	 157/65	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 063-9503707	 E-Mail	:	dadsarin.47fern@gmail.com

33648	 นายภูเบศ	มุ่งหาทรัพย์	(เบศ)	 ม.3/1
ที่อยู่	 222/147	ม.4	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 091-7636485	 E-Mail	:	phubate33648@gmail.com

38653	 นายณัฐภัทร	วันเที่ยง	(เก๊ก)	 ม.3/5
ที่อยู่	 302/192	ถ.เลยีบคลองสอง	แขวงคลองสามวา	เขตมนีบรุ	ี10510
Tel.		 094-5476116	 E-Mail	:	Nattapat.Kek@gmail.com

30989	 นายภัทรวรรธน์	พงษ์สีชมพ	ู(พอส)	 ม.3/5
ที่อยู่	 306/93	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-4269156	 E-Mail	:	Pause30989@gmail.com

31034	 นายปาราเมศ	แสงประทุม	(ฟอร์ด)	 ม.3/5
ที่อยู่	 305/9	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 092-5658586	 E-Mail	:	Fordnin2547@gmail.com

33469	 นายบรรณสรณ์	เผือกวัด	(สตางค์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 337/61	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 061-4689511	 E-Mail	:	bannasonpuakwat@gmail.com



31118	 นายติณณภพ	เนียมรอด	(มิว)	 ม.3/1
ที่อยู่	 118/114	ม.1	ต.ตะเคียนเตี้ย	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 095-3905523	 E-Mail	:	tinnaphopmuu@gmail.com

33644	 นายณัฐนันท์	วงษ์หาญ	(เอิร์ธ)	 ม.3/1
ที่อยู่	 88/249	หมู่บ้านกลางสวน	ม.2	ต.ตะเคียนเตี้ย	อ.บางละมุง	
	 จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 095-7958808	 E-Mail	:	Nattanant33644@gmail.com

31085	 นายณัฐดนัย	บุญเสมอ	(มาร์ค)	 ม.3/1
ที่อยู่	 28/1	ม.1	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 063-1686829	 E-Mail	:	markboonsamer@gmail.com

33634	 นายฐากร	เกษมเปรมจิต	(ฐา)	 ม.3/3
ที่อยู่	 10/19	ม.2	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 063-1892014	 E-Mail	:	tha33634@gmail.com

32108	 นายธนกฤต	จิตต์เจริญ	(เปรม)	 ม.3/A
ที่อยู่	 334/10	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 089-5593456	 E-Mail	:	chitcharoathanakit@gmail.com

40309	 นายธนกร	ศิริศักดิ์	(พลับ)	 ม.3/B
ที่อยู่	 16/86	หมูบ้่านลมทะเล2	ต.บ้านฉาง	อ.บ้านฉาง	จ.ระยอง	21130
Tel.		 088-1237700	 E-Mail	:	pkubrock3965@gmail.com

31007	 นายเป็นหนึ่ง	เปี่ยมไทย	(โปร)	 ม.3/B
ที่อยู่	 สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-8511575	 E-Mail	:	pennueng	piemthai@gmail.com

35479	 นายพีรดนย์	จึงศิรกุลวิทย์	(ปิง)	 ม.3/8
ที่อยู่	 9/99	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 062-6891459	 E-Mail	:	35479@acs.ac.th

31043	 นายกิตติโชติ	กิจโชติธ�ารง	(ปลื้ม)	 ม.3/8
ที่อยู่	 155/47	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 095-5205570	 E-Mail	:	Kittichot31073@gmail.com

31025	 นายณัฐกนก	กนกหงษ์	(ตู้เซฟ)	 ม.3/8
ที่อยู่	 97/38	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 084-9974097	 E-Mail	:	chartkanok30125@gmail.com

38637	 นายณัฐวุฒิ	ชัยแสง	(ต้าหนิง)	 ม.3/7
ที่อยู่	 192/78	ม.11	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 099-2512923	 E-Mail	:	tar097447@gmail.com

36499	 นายเตชสิทธิ์	ศรีนารถนาวา	(เตเต้)	 ม.3/5
ที่อยู่	 143/25	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 092-8433550	 E-Mail	:	bianga079@gmail.com

31109	 นายปฏิภาณ	คัมภีรศาสตร	์(เอิ๊ก)	 ม.3/1
ที่อยู่	 94	ม.4	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 096-2258646	 E-Mail	:	Pathiparn31109@gmail.com

38950	 นายธงชัย	คุณบ�ารุง	(ฟิวส์)	 ม.3/5
ที่อยู่	 บ้านโพธิ์ทอง	ม.2	ต.วังสมบูรณ	์อ.วังสมบูรณ	์จ.สระแก้ว	27250
Tel.		 098-4584123	 E-Mail	:	thongchaifiu123@gmail.com

38919	 นายมาร์คาลร์	บัวทอง	(โจ)	 ม.3/7
ที่อยู่	 13	ม.6	ต.มะเร็ต	อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี	84130
Tel.		 065-3488360	

37303	 นายณัฐพล	วีรโสภณ	(ณัฐ)	 ม.3/6
ที่อยู่	 1/6ซ.ลาดกระบัง	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520
Tel.		 095-0083611	

38651	 นายจงเหภูริ	โล่ย	(เจมส์)	 ม.3/3
ที่อยู่	 เอกมงคล4	เขาตาโล	ซ.10	ต.หนองปรือ	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 062-3316617	 E-Mail	:	Jame38651@gmail.com

38671	 นายเจมส์	ภูตะวัน	แอนนิสัน	(เจมส์)	 ม.3/A
ที่อยู	่ 238/182	หมูบ้่านพทัยากลาง	ต.หนองปรอื	อ.บางละมงุ	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 093-4798443	 E-Mail	:	jamesputawan@icloud.com
38655	 น.ส.กีรติกา	พัตรปาน	(ซิน)	 ม.3/A
ที่อยู่	 3/109	ซ.ล�าลูกกา	57	ถ.ล�าลูกกา	ต.ลาดสวาย	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทมุธานี	12150
Tel.		 095-7509494	 E-Mail	:	Keeratika053488@gmail.com
38677	 น.ส.เมลิสสา	อารยา	เซบาสเตียน	(เมย์)	 ม.3/B
ที่อยู่	 64/27	ม.6	SP.village	2	ซ.สยามคันทรีคลับ	ถ.พรประภานิมิต	
	 ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 098-9121588	 E-Mail	:	melissa2004may@gmail.com
38930	 น.ส.แองจีรีน่า	กฤตอร	เมอห์เล	(อุ้ม)	 ม.3/B
ที่อยู่	 1070	หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส	ซ.เคหะร่มเกล้า	64	
	 เขตคลองสองต้นนุ่น	กรุงเทพฯ	10520
Tel.		 099-4968950	 E-Mail	:	lina.mo04174@gmail.com

38600	 นายวชรธร	วงศ์ใหญ	่(กีตาร์)	 ม.3/8
ที่อยู่	 451/211	ซ.สวุนิทวงศ์	11	แขวงแสนแสบ	เขตมนีบรุ	ีกรงุเทพฯ	10510
Tel.		 089-2899252	 E-Mail	:	guitar159za_ck@hotmail.com

37249	 นายศักดิโชต	ิศรีข�า	(โบ๊ท)	 ม.3/8
ที่อยู่	 72/7	ม.6	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 095-8955940	 E-Mail	:	bboattb@gmail.com

31010	 นายเดชชาต	ิทาศิลป์	(ซี)	 ม.3/8
ที่อยู่	 88/58	ถ.สขุลาพบิาล	8	ม.11	ต.หนองขาม	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 099-4196648	 E-Mail	:	dachchart31010@gmail.com

38284	 นายชยพล	ตุลาผล	(พล)	 ม.3/8
ที่อยู่	 563/31	ม.2	ต.หนองเสือช้าง	อ.หนองใหญ	่จ.ชลบุรี	20190
Tel.		 090-9166037	 E-Mail	:	ppolchayaphol@gmail.com

38608	 นายชาคริต	มากม	ี(หยอง)	 ม.3/1
ที่อยู่	 อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี
E-Mail	:		 chakrit1855@gmail.com

38075	 นายดิน	โรจนมณเฑียร	(ดิน)	 ม.3/1
E-Mail	:	 	dinzaza2547@gmail.com

38784	 นายพงศพัศ	พันธ์วิไล	(สปาย)	 ม.3/1
ที่อยู่	 37	ม.4	ต.ค�าเนียม	อ.กันทรารมย	์จ.ศรีสะเกษ	33130
Tel.		 069-1383618	 E-Mail

38768	 นายกัญจน์	บูรสุขสวัสดิ	์(ไจ๋)	 ม.3/1
ที่อยู่	 ลาดกระบัง	กรุงเทพฯ



39025	 นายจิรภัทร	ยิ้มงาม	(โอม)	 ม.3/3
ที่อยู่	 135/3	ม.8	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 095-6724370	 E-Mail	:	ohmreturn1@gmail.com

40435	 นายธีระศักดิ์	เตชประสพชัย	(ธี)	 ม.3/3
ที่อยู่	 319/30	สุขสวัสดิ์	62	แขวงบางนา	เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ	10140
Tel.		 062-0935093	 	

38991	 นายศุภกร	แสงธรรม	(กร)	 ม.3/3
ที่อยู่	 70/250	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	10530
Tel.		 091-7384548	 E-Mail	:	SupakornSangthan2547@gmail.com

39037	 นายเหมมาภาส	เหมโส	(กล้า)	 ม.3/3
ที่อยู่	 45/1	อ.เมือง	จ.มุกดาหาร	49000
Tel.		 062-9542003	 E-Mail	:	Hemmapas2004@gmail.com

31023	 นายปวิตร	คุณะไชยโชต	ิ(ปัณณ์)	 ม.3/7
ที่อยู่	 18	ซ.พิพัฒนา	1	ต.ศรีราชา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 062-6636593	 E-Mail	:	pun.pavit@gmail.com

35124	 นายชินพัฒน์	ศิริวรรณา	(มิว)	 ม.3/6
ที่อยู่	 135/79	หมูบ้่านคนัทรโีฮม	1	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 097-506111	 E-Mail	:	chianasatsiri@gmail.com

39019	 นายนิธิศ	อุดมศิลป์	(กังฟู)	 ม.3/6
ที่อยู่	 429/6	หมู่บ้านสมบูรณ์ทรัพย	์ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20130
Tel.		 081-9401305	 E-Mail	:	knkillbear@gmail.com

40454	 นายธราธิป	บุญสุวรรณ	(ไอซ์)	 ม.3/6
ที่อยู่	 87/81	ม.9	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 091-7418311	 E-Mail	:	tharathip160846@gmail.com

38656	 นายณัชญ์ธนภูมิ	คูวิจิตรสุวรรณ	(ญินท์)	 ม.3/A
ที่อยู่	 300	ม.9	ต.คลองเรือ	อ.วิหารแดง	จ.สระบุรี	18150
Tel.		 082-1981764	 E-Mail	:	Natthanaphan.kuichitsuwan@gmail.com

38681	 นายธนชัย	สาลีกงชัย	(แทน)	 ม.3/A
ที่อยู่	 32/60	หมูบ้่านพทัยาปาค์	ต.นาเกลอื	อ.บางละมุง	จ.ชลบรุ	ี20150
Tel.		 099-3295745	 E-Mail	:	wuthithanachai@gmail.com

34041	 นายเอเดน	โรเบิร์ตสัน	(เอเดน)	 ม.3/A
ที่อยู่	 74/8	ม.5	ต.โป่ง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 065579835	 E-Mail	:	aderba@gmail.com

33646	 นายณัฐสิทธิ์	อูเอโนะ	(โอมา)	 ม.3/A
ที่อยู่	 155/50	มณีรินทร์เพลส	2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 097-0407217	 E-Mail	:	Natthasitueno@gmail.com

31511	 นายพัชรพล	ศิรินุกูลพิพัฒน์	(มันปู)	 ม.3/B
ที่อยู่	 271/350	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 083-0026648	 E-Mail	:	patchaapol@gmail.com

38647	 นายจื่อซิง	นิ	(หมิง)	 ม.3/B
ที่อยู่	 305/176	ม.8	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 092-9876518	 E-Mail	:	chuestngmi@gmail.com

38670	 นายนิพิฐพนธ์	สัจจเดว	(เซนต์)	 ม.3/B
ที่อยู่	 59/9	ม.11	ต.ขามใหญ่	อ.เมือง	จ.อุบลฯ
Tel.		 099-4591954	 E-Mail	 :	 niphitphon.saint.sachdev@gmail.
com

31119	 นายภูหลวง	พูลศักดิ์	(ภูหลวง)	 ม.3/A
ที่อยู่	 99/100	หมูบ้่านพานทองแท้	3	ม.5	ต.บงึ	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20230
Tel.		 099-3280638	 E-Mail	:	pphooluang@gmail.com

38669	 นายปัฏศกรฐ	์เหล่าฉัตริญารัตน์	(กาย)	 ม.3/A
ที่อยู่	 185	แสนแสบ	สุวินทวงศ์	กรุงเทพฯ	10510
Tel.		 064-0271009	 E-Mail	:	passakorn.mpk@gmail.com

31488	 นายสกลวรรธน	์เจษฎาอภิบาล	(บอส)	 ม.3/B
ที่อยู่	 ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 094-4797203	

33467	 นายกันต์	พิทักษ์ทายหาญ	(กันต์)	 ม.3/B
ที่อยู่	 99/17	ม.2	ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 092-2814840	 E-Mail	:	kantzaa2150@gmail.com

33643	 นายณฐวัฒน์	วิวรรธนพันธุ	์(ณฐ)	 ม.3/B
ที่อยู่	 ถ.พัทยากลาง	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
E-Mail	:		 nvivattanaphar@gmail.com

38684	 นายเสฎฐนันท์	พรสวัสดิ	์(มิว)	 ม.3/A
ที่อยู่	 41	ถ.ประโยชน	์1	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	20170
Tel.		 095-5859398	

31002	 นายนนทพัทธ	์จิตรโรจนรักษ์	(โชกุน)	 ม.3/A
ที่อยู่	 333/118	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 062-7502828	 E-Mail	:	chokul2515@gmail.com

31019	 นายชลชาต	ิเต็มศิริพงศ์	(ติว)	 ม.3/B
ที่อยู่	 ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-4483966	 E-Mail	:	tiw31019@gmail.com

31039	 นายฐาปนพงษ	์ชื่นสมถ้อย	(เปรม)	 ม.3/A
ที่อยู่	 189/72	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-5494049	 E-Mail	:	prean0811732244@gmail.com

38970	 นายชฎายุ	คงเมือง	(พู)	 ม.3/A
ที่อยู่	 80/116	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
Tel.		 086-3843341	 E-Mail	:	ckongmvcang@gmail.com

31041	 นายสุรบดินทร์	สุรพิพิธ	(จูเนียร์)	 ม.3/A
ที่อยู่	 1/12	ม.4	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 086-3503812	 E-Mail	:	junior12oct@gmail.com

38678	 นายภูวศิน	เกรียงเดชาชัย	(ฟลุ๊ค)	 ม.3/A
ที่อยู่	 78-82	ถ.บางขุนเทียน	แขวงแสมด�า	กรุงเทพฯ	10150
Tel.		 092-2467556	 E-Mail	:	fluke_craft@gmail.com

31095	 นายปลายตะวัน	ศิริพานทอง	(ร็อคกี้)	 ม.3/A
ที่อยู่	 23	ศรีราชานคร	ซอย	8	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 086-3521808	 E-Mail	:	pokemok2@gmail.com



35439	 นายอภิสิทธิ์	กลิ่นภู่	(มิกซ์)	 ม.3/6
ที่อยู่	 444	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 063-8583579	 E-Mail	:	Mixdokai123@gmail.com

40455	 นายปวัตน์	วิเศษนอก	(ขวัญ)	 ม.3/7
ที่อยู่	 89/149	ม.ชยัพฤกษ์ป่ินเกล้า	ต.บางใหญ่	อ.บางใหญ่	จ.นนทบรุ	ี11140
Tel.		 081-3631566	 E-Mail	:	Pawatwisednork@gmail.com

35440	 นายพงษ์เพชร	กลิ่นภู่	(แมน)	 ม.3/6
ที่อยู่	 444	ม.1	ต.ปิ่นทอง	อ.พานทอง	จ.ชลบุรี	20160
Tel.		 064-3032468	 E-Mail	:	Pongphet7642@gmail.com

31507	 นายเอกอัศวิน	ยศศรี	(แซค)	 ม.3/6
ที่อยู่	 280/56	ม.1	ต.ปลวกแดง	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 098-9433159	 E-Mail	:	akeaswin@gmail.com

34092	 นายพลกฤต	กิตติกุลนารา	(นนท์)	 ม.3/8
ที่อยู่	 306/64	ม.5	หมูบ้่านโกลเด้นปาร์ค	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 097-0064395	 E-Mail	:	nonpollakit@gmail.com

31097	 นายพงศ์พณิช	ทาเคอ	ิ(อั้ม)	 ม.3/8
ที่อยู	่ 127/57	หมูบ้่านศรรีาชาแลนด์	1	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรีุ	20110
Tel.		 082-3403957	 E-Mail	:	aumliveth@gmail.com

34003	 นายรังสิมันตุ์	สัตยารมณ์	(ป๊อป)	 ม.3/8
ที่อยู่	 54/70	ม.11	ม.สวนทองสมุ	ต.หนองปรอื	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150
Tel.		 097-1310592	 E-Mail	:	rangsimann34003@gmail.com

34301	 นายอัครเดช	โคเรซาวา	(โตโต้)	 ม.3/8
ที่อยู่	 188/92	ซ.6	หมูบ้่าน	Baulevarl	ต.สุรศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 095-3192981	 E-Mail	:	maskatm34301@gmail.com

33053	 นายรัชพล	จินตนาเลิศ	(ท็อป)	 ม.3/B
ที่อยู่	 99	ม.4	ต.เขาซก	อ.หนองใหญ่	จ.ชลบุร	ี20190
Tel.		 081-3293030	 E-Mail	:	ratchapol33053@gmail.com

38214	 นายพิจักษณ์	เปี่ยมพงศ์สานต์	(บอส)	 ม.3/A
ที่อยู่	 51	ม.5	ต.ตะพง	อ.เมือง	จ.ระยอง	21000	
Tel.		 098-9896124	

37285	 นายสิปปวิชช์	วิชชาบุญศิริ	(กร)	 ม.3/A
ที่อยู่	 33/4	ม.10	ต.นาป่า	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20000
Tel.		 086-1398448	 E-Mail	:	korn37285@gmail.com

39771	 นายภูริทัศน์	ปัตเก	(โฟร์)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230

38995	 นายอาทินันท์	จันตะมา	(ทีม)	 ม.3/4
ที่อยู่	 54/54	ม.2	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 083-0086941	 E-Mail	:	teamacs47@gmail.com

38988	 นายชานนท์	ทองดี	(เฟริส)	 ม.3/2
ที่อยู่	 ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 062-4355667

39768	 นายพศวัต	ประสารวุฒิ	(พีซ)	 ม.3/2
E-Mail	:		 peace-posssawat@hotmail.com

38666	 น.ส.ชนิสรา	เข็มกลัด	(แบมบู)	 ม.3/A
ที่อยู่	 267/675	ม.3	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 086-887258	 E-Mail	:	chanisarakhem@gmail.com

36111	 น.ส.สุวนันท	์วงษ์ก�าภู	(ส้ม)	 ม.3/A
ที่อยู่	 4/33	ม.3	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 083-0117937	 E-Mail	:	somzom2908@gmail.com

36092	 น.ส.มนันญา	นามสนธิ	(มาย)	 ม.3/A
ที่อยู่	 383	ม.ปัญญารสีอร์ท	ซ.22	ม.3	ต.เหมอืง	อ.เมอืง	จ.ชลบรุ	ี20130
Tel.		 094-4977336	 E-Mail	:	mildnamsonthi@yahoo.com

33641	 นายสรชัย	ศิริรัตน	์(นาย)	 ม.3/2
ที่อยู่	 305/22	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 097-9826542	 E-Mail	:	mrnineza701@gmail.com

33972	 นายชินกฤต	พึ่งเมือง	(บูม)	 ม.3/2
ที่อยู่	 59/18	ม.1	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 099-7179433	 E-Mail	:	poom2547.chinakit@gmail.com

37256	 นายพุฒิพงศ์	สัณหภักด	ี(เนียร์)	 ม.3/2
ที่อยู่	 159/99	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 086-3761575	 E-Mail	:	nearjoke@gmail.com

38081	เด็กหญิงณฐพร	อู่เงิน	(ฟ้า)	 ม.3/7
ที่อยู่	 57/14	ม.5	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี
Tel.	 061-9162085	 E-mail	:	Nathapornoungern@gmail.com
39823	เด็กหญิงนริศรา	บุญมา	(นุ่น)	 ม.3/7
ที่อยู่	 888/23	ม.3	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี
Tel.	 091-7199193	 E-mail	:	noonnie.narisara@gmail.com
38672	เด็กหญิงพิมพ์สุภา	จันทร์วิจิตร	(แพรวา)	 ม.3/5
ที่อยู่	 189/292	ต.หนองขาม	ม.1	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี
Tel.	 095-9468311	 E-mail	:	pimsuphajanwijit@gmail.com
38785	เด็กชายธีรวุฒิ	ช่างท�า	(ฮอนด้า)		 ม.3/5
ที่อยู่	 140	ม.7	ต.ค�าเตย	อ.ไทยเจริญ	จ.ยโสธร	35120
Tel.		 095-7101884
38797	เด็กชายณธรรศ	รกรุ่งโรจน์	(ไนน์)	 ม.3/6
ที่อยู่	 212/25	หมู่บ้านเดอะกายแฟมิลี่	ซอยถมถวิล	ถ.กรุงเทพ-นนท์	37
	 แขวงบางซื่อ	เขตวงศ์สว่าง	กรุงเทพฯ	10800
Tel.		 093-1476210	 E-mail	:	errorsans004@gmail.com

30986	 นายจิตติ	แก้วเชียงทอง	(บอส)	 ม.3/5
ที่อยู่	 88/97	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 094-4729663	 E-Mail	:	Boss30986@gmail.com

31124	 นายศิรภัส	ศรีนนท์	(โช)	 ม.3/3
ที่อยู่	 120/213	ม.เดอะทร	ีต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 065-8153647	 E-Mail	:	chozaa12345@gmail.com

30987	 นายปุณณวิช	ธรรมประเสริฐ	(เซฟ)	 ม.3/1
ที่อยู่	 402/3	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 090-9871139	 E-Mail	:	save3098734@gmail.com



30999	 นายเบญญสิทธิ	์สมานพงษ์	(เบน)	 ม.3/7
ที่อยู่	 152/39	ม.1	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 062-1707170	 E-Mail	:	phoopa309@gmail.com

36098	 น.ส.ณิชาภา	ผ่องฉาย	(พราว)	 ม.3/7
ที่อยู่	 399/1	ม.4	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 084-7387199	 E-Mail	:	pprawpraw01@gmail.com

38639	 น.ส.ฐิตาภา	อุบลรัตน์	(สปาย)	 ม.3/7
ที่อยู่	 75/19	ม.5	ต.สัตหีบ	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุร	ี20180
Tel.		 091-7914167	 E-Mail	:	spyza5055@gmail.com

38232	 น.ส.รักสิตา	สมแสน	(เนย)	 ม.3/7
ที่อยู่	 19/29	หมู่บ้านแปซิฟิคโฮมส์	ต.เหมือง	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 099-6184499	 E-Mail	:	noey24957@gmail.com

39006	 นายยศกร	ศิวนารถ	(ดราก้อน)	 ม.3/6
ที่อยู่	 97/18	ม.7	หมู่บ้านธาราริน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 083-2604364	 E-Mail	:	penguin777@gmail.com

38776	 นายภิรายุ	ไทยประเสริฐ	(เซ้นท์)	 ม.3/2
Tel.		 095-2481461	

40400	 นายภูมิ	สกิตวิทยา	(ภูมิ)	 ม.3/6
ที่อยู่	 56	ม.4	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 092-7501117

31043	 นายปุณชรัสมิ์	เกื้อกูลธรรมกุล	(มังกร)	 ม.3/2
ที่อยู่	 56	ม.4	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 090-9255639	 E-Mail	:	pooncharat3104331043@gmail.com

38906	 น.ส.สุพิมพ์ชนก	มนต์วิเศษ	(เอ๋ย)	 ม.3/6
ที่อยู่	 311/13	ม.3	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 093-5144698	 E-Mail	:	aoeyo22548@gmail.com

38615	 น.ส.ชลิตา	เปรมจินดา	(ตา)	 ม.3/4
ที่อยู่	 60/10	ม.12	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-7592361	 E-Mail	:	38615charita@gmail.com

36222	 น.ส.ญาณิศา	เฮงสุวนิช	(มิว)	 ม.3/1
ที่อยู่	 678/9	ต.บางปลาสร้อย	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20000
Tel.		 092-5620196	

38659	 น.ส.พิมพ์ภัทร์	ประเสริฐ	(มุก)	 ม.3/6
ที่อยู่	 285	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 098-8241623	 E-Mail	:	pimphat4976@gmail.com

38962	 นายธนภัทร	ไวยฉัยหงา	(ปลั๊ก)	 ม.3/2
ที่อยู่	 3/1173	แขวงคลองจั่น	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	
Tel.		 092-3738466	 E-Mail	:	unknowty@gmail.com

38617	 นายเปี่ยมปิติ	เจียรกิตติมศักดิ	์(ปอนด์)	 ม.3/3
ที่อยู่	 525	แขวง/เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	10230
Tel.		 086-3723181	 E-Mail	:	pangpone1204@gmail.com

39008	 นาย	ชวิน	ไตรภูธร(บอส)	 ม.3/4
Tel.		 063-2324912	 E-Mail	:	bosscasa99206@gmail.com

38616	 นายชวิศ	วาสันต์	(เต็ม)	 ม.3/5
ที่อยู่	 77/11	casa	vile	แขวงบางชนั	เขตคลองสามวา	กรงุเทพฯ	10510
Tel.		 097-207191	 E-Mail	:	chavit.wasan48@gmail.com

38658	 นายคณิศร	ริมแพร	(เพิร์ส)	 ม.3/6
ที่อยู่	 299/3	ม.8	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 092-4715251	 E-Mail	:	nutpurse.appleid@gmail.com

38638	 นายธนชิต	อุบล	(แม็ก)	 ม.3/6
ที่อยู่	 88/144	ม.3	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-3728786	 E-Mail	:	maxx11471@gmail.com

34684	 นายชินกฤต	แล่มกลิ้ง	(ก้อง)	 ม.3/7
ที่อยู่	 129/313	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 097-2284146	 E-Mail	:	chinnakrit.kong@gmail.com

31020	 นายญาณสิทธิ์	ฮุนศิริกุล	(เม่น)	 ม.3/1
ที่อยู่	 333/110	ม.4	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 086-8326306	 E-Mail	:	Yanasith.2015@gmail.com

39016	 นายพันธกานต์	อาจสมบูรณ	์(ก้อง)	 ม.3/1
ที่อยู่	 314/18	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 095-2511543	 E-Mail	:	kkong82547@gmail.com

38774	 นายนพฤทธิ์	เปี้ยสืบ	(น�้า)	 ม.3/1
ที่อยู่	 5/1062	หมู่บ้านนันทวัน5	อ.หนองจอก	กรุงเทพฯ	10530
Tel.		 099-8827916	 E-Mail	:	nopparit.peab@gmail.com

40330	 น.ส.ชิณาริญ	กีทีปกูล	(กรุ๊งกริ๊ง)	 ม.3/B
ที่อยู่	 111/1	ม.1	ต.เขาไม้แก้ว	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 095-9099063	 E-Mail	:	ig_chinarr_@gmail.com

39567	 น.ส.เจตน์ญาณ	ชาญเตชะสิทธิกุล	(เจย่า)	 ม.3/7
ที่อยู่	 37/207	ต.คลองสาม	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120
Tel.		 094-3388811	 E-Mail	:	jettaya3248@gmail.com

38749	 น.ส.สิริกร	อภิจิรฉัตร	(ถิงถิง)	 ม.3/7
ที่อยู่	 อ.พนัสนิคม	จ.ชลบุรี	20140
Tel.		 062-4514192	 E-Mail	:	sirikorntingting@gmail.com

38872	 น.ส.เจสิก้า	เขียวค�ารพ	(เจสสิก้า)	 ม.3/6
ที่อยู่	 184/22	ม.6	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 091-7691968	 E-Mail	:	jesteawoumrgp@gmail.com

36090	 น.ส.ฐานิดา	คงศร	ี(อาร์ตูน)	 ม.3/8
ที่อยู่	 307/8	ม.8	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 091-7270674	 E-Mail	:	36090@acs.ac.th

36139	 น.ส.จินห์จุฑา	วงศ์สายเชื้อ	(หมิง	ๆ)	 ม.3/8
ที่อยู่	 700/42	หมู่บ้านคาซาลูน่า	บางแสน	ซ.11	ต.แสนสุข
	 อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20130
Tel.		 063-2151251	 E-Mail	:	36139@acs.ac.th

31635	 นายศิวกร	สอนสะอาด	(อาร์ม)	 ม.3/8
ที่อยู่	 99/200	หมู่บ้านคลาสสิคโฮม	ม.7	ต.สุรศักดิ์	
	 อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 081-6672908	 E-Mail	:	31635@acs.as.th



38863	 น.ส.ราบียา	คิชิ	(บีย่า)	 ม.3/5
ที่อยู่	 289/39	ซ.ร่มเกล้า	6/1	ถ.ร่มเกล้า	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510
Tel.		 092-5804401	 E-Mail	:	rabiyakhichi@gmail.com

38087	 น.ส.จันทร์จรัส	ตั้งเจริญศิริ	(แคทรียา)	 ม.3/8
ที่อยู่	 55/5	ม.5	ต.คลองขุด	อ.ท่าใหม	่จ.จันทบุรี	22120
Tel.		 090-9896567	 E-Mail	:	38087@acs.ac.th

36091	 น.ส.มิยุคิ	อุเอซึงิ	(มิยุคิ)	 ม.3/4
ที่อยู่	 93/42	ม.10	หมูบ้่านวลิเลจปาร์ค	ต.หนองขาม	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20230
Tel.		 062-9939948	

39828	 น.ส.รัตนพร	ดวงชวา	(หมวย)	 ม.3/3
ที่อยู่	 301/26	หมู่บ้านปาล์มสวีต	แขวง/เขตวังทองหลาง	
	 ลาดพร้าว	80	กรุงเทพฯ	10310
Tel.		 062-990369	 E-Mail	:	dadyda1402@gmail.com

38941	 นายภูมรินทร์	บันลือรัญลักษณ์	(คิว)	 ม.3/3
ที่อยู่	 842	แขวงหลักสอง	เขตบางแค	กรุงเทพฯ	10160
Tel.		 096-1154414	 E-Mail	:	ikkyu2547@gmail.com
38625	 นายอรรฆพล	ดวงดาว	(ปลั๊กกี่)	 ม.3/3
ที่อยู่	 1/351	ม.20	แขวงบางพลใีหญ่	เขตบางพล	ีจ.สมทุรปราการ	10540
Tel.		 084-2314510	 E-Mail	:	atkphon@gmail.com
38901	 นายวีรภัทร	กิตติวาทย	์(เบ็ค)	 ม.3/6
ที่อยู่	 นครสวรรค์
Tel.		 088-8864809	
35141	 นายก้องภพ	กสิบุตร	(อาร์ม)	 ม.3/1
ที่อยู่	 พัทยา	จ.ชลบุรี
Tel.		 094-5465346	
38791	 นายภัคพล	พรหมขุนทอง	(ปาล์ม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 ต.ขุนทะเล	อ.เมืองสุราษฎร์ธานี	จ.สุราษฎร์ธาน	ี84100	
Tel.		 088-6939556	

38618	 นายคุนาวุฒ	ิบุญยิ่งเหลือ	(เมเจอร์)	 ม.3/1
Tel.		 093-5832149	 E-Mail:	khuawut3011@gmail.com

39795	 นายธีรภัทร	เพ็ชรสุข	(บังโร่)	 ม.3/4
Tel.		 094-4239350	 E-Mail	:	teerapat	taro	pechsuk

38623	 นายบัญชา	เกษประดิษฐ	(ท่อม)	 ม.3/4
ที่อยู่	 3/2	ม.7	ถ.สงัฆประชา	แขวงล�าผกัช	ีเขตหนองจอก	กรงุเทพฯ	10530
Tel.		 096-8324101	 E-Mail	:	Boncha	ketpradit

38965	 นายวรพล	แจ่มแจ้ง	(อาม)	 ม.3/5
ที่อยู่	 104	ม.7	ต.บ่อทอง	อ.บ่อทอง	จ.ชลบุรี	20270

38654	 นายบารมี	เขมศุภณัฐ	(เด็ม)	 ม.3/4
ที่อยู่	 169/51	ม.4	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 062-4891205	 E-Mail	:	motem_@gmail.com

40228	 นายพงษ์พิพัฒน์	หมอนสอาด	(โอม)	 ม.3/4
ที่อยู่	 188/253	หมู่บ้านบูเลอหวาด	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี		
	 20110
Tel.		 064-4673946	 E-Mail	:	pongpipat064@gmail.com

38604	 นายพีรพัฒ	พรชัยสิริอรุณ	(ไตเติ้ล)	 ม.3/4
ที่อยู่	 99/17	ถ.พระองค์ขาว	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
Tel.		 091-1968642	 E-Mail	:	tobbit00123@gmail.com

38792	 นายปฐมพร	วิจิตร์วงษ์	(เท็น)	 ม.3/7
ที่อยู่	 92/13	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-6971586	 E-Mail	:	pathamnornvijitvong@gmail.com

38789	 นายธนสาร	เจนจิตร์สันต	ิ(คิว)	 ม.3/7
ที่อยู่	 ถ.ช้างคลาน	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50110
Tel.		 098-8158213	 E-Mail	:	tanasan@gmail.com

38790	 นายทัศน์พล	กังเจริญ	(นัท)	 ม.3/7
ที่อยู่	 314/19	ม.5	ถ.ประชาอุทิศ	แขวง/เขตทุ่งคร	ุกรุงเทพฯ	10140
Tel.		 095-6291454	 E-Mail	:	tatsaphol.kungcharocn@gmail.com

38793	 นายอนาวิล	ป้องพันธ์	(มาร์ค)	 ม.3/7
E-Mail	:		 anawinpongoan@gmail.com

38794	 นายพิเชฐพงศ์	เพชรวิสิทธิ	์(First)	 ม.3/7
ที่อยู่	 บ้านหนองค	ูต.นาเวียง	อ.เสนางคนิคม	จ.อ�านาจเจริญ	37290

38788	 นายพรหมพิริยะ	สุวรรณธาร	(ter)	 ม.3/7
ที่อยู่	 176	แขวงบ้านช่างหล่อ	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	10700

38386	 นายธนทรัพย์	หัสราช	(Frame)	 ม.3/7
ที่อยู่	 ถ.ชยางกูล	อ.เมือ	จ.มุกดาหาร	72000

38791	 นายณัฏฐกิตติ์	ถาวร	(John)	 ม.3/7
ที่อยู่	 บ้านหนองค	ูต.นาเวียง	อ.เสนางคนิคม	จ.อ�านาจเจริญ	37290
Tel.		 094-9358462

38640	 นายกันต์อเนก	ชินะมาตร์มงคล	(พร้อม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 144/1	ม.1	ต.คลองกิ่ว	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	20220
Tel.		 095-2836488

38620	 นายกรกฎ	ญาโนภาส	(ฟอร์จ)	 ม.3/6
ที่อยู่	 198	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000
Tel.		 090-2592277	 E-Mail	:	forge6857@gmail.com

38764	 นายชิษณุพงศ	์โจมฤกธ์	(เฟิร์ส)	 ม.3/7
ที่อยู	่ 241/7	ถ.กาญจนาภิเษก	แขวงดอกไม	้เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250
Tel.		 097-1856714	 E-Mail	:	notbadcazy@gmail.com

39051	 นายวรินทร	รพีโชติโสภณ	(ต้า)	 ม.3/7
ที่อยู่	 298/130	ม.5	ต.บ้านกรด	อ.บางปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธยา	13160
Tel.		 086-3445581	 E-Mail	:	warintornrapeechotsophon@gmail.com

30993	 นายพุทธิวัฒน์	ศรีทองแท	้(เซซาร์)	 ม.3/6
ที่อยู่	 139/22	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 091-8199830	
38602	 นายศรวิกรม	เจริญสุข	(เปรม)	 ม.3/2
ที่อยู่	 134/12	ม.1	ต.อ่างศิลา	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 088-6678122
38662	 นายวรัญชิต	ลิ่มกตัญญ	ู(บ่าว)	 ม.3/6
ที่อยู่	 624	ต.ควนลัง	อ.หาดใหญ	่จ.สงขลา	90110
Tel.		 091-8457878	
38663	 นายยศภัทร	หอมระรื่น	(โรเบิร์ต)	 ม.3/6
ที่อยู่	 75	ต.มาบข่า	อ.นิคมพัฒนา	จ.ระยอง	21180
Tel.		 090-8895370	
38234	 นายธนวรรธน์	สายนภา	(ก้อง)	 ม.3/7
Tel.		 063-5636654	 E-Mail	:	thanawat38233@gmail.com



38959	 นายธาวิน	แซ่หว่อง	(ซัน)	 ม.3/2
ที่อยู่	 456/4	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.อุบลราชธาน	ี34000
Tel.		 097-3359216	 E-Mail	:	sunnymimi38959@gmail.com
38912	 นายบูรพา	สมบัติทยานนท์	(ฟาร์ม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 50	ม.7	ต.พัฒนานิคม	อ.พัฒนานิคม	จ.ลพบุรี	15140
Tel.		 095-8022369	 E-Mail	:	aaaexin12@gmail.com
38939	 นายธนัน	เมตตา	(ยิม)	 ม.3/4
ที่อยู่	 42/2	ม.2	อ.แกลง	จ.ระยอง	
Tel.		 098-8944471	 E-Mail	:	thanan@gmail.com
38968	 นายอัครพนธ์	ตรังคสันต์	(กาฟิวส์)	 ม.3/5
ที่อยู่	 63/213	ซ.บรม64	แขวงศาลาธรรมสพน	์เขตทวีวัฒนา	
	 กรุงเทพฯ	20170
Tel.		 086-3374469	 E-Mail	:	Aukkaraphon.trangkasan@gmail.com

31064	 นายสุขวิชญ์	ศรีสุข	(เวฟ)	 ม.3/2
ที่อยู่	 149/91	ม.2	จ.ชลบุรี
E-Mail	:	 sukkawich2548@gmail.com

38882	 นายเมธาวี	บุญรอด	(ฟลุ๊ค)	 ม.3/3
ที่อยู่	 160/1	ม.4	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 096-9564980	 E-Mail	:	matavee232527@gmail.com

33666	 นายสุทธิกมล	อัจฉริยาวงศ์เมธ	ี(หมากรุก)	 ม.3/2
ที่อยู่	 188/102	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 065-5133310	 E-Mail	:	Marklook@gmail.com

31510	 นายภวัต	บุญสัมพุทธ	(คิว)	 ม.3/3
ที่อยู่	 372/26	ม.8	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 098-4149486	 E-Mail	:	Pawat2546@gmail.com

31114	 นายกฤษฎา	ประทุมทอง	(ไก่โต้ง)	 ม.3/2
ที่อยู่	 79/79ก.	ถ.แสนสุข	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 079-5049466	 E-Mail	:	kritsadapratumtong76@gmail.com

38827	 นายฐิติวัฒน์	สุขาทิพย์	(อาโนว์)	 ม.3/2
ที่อยู่	 113-114	ม.5	ต.ท่าทองหลาง	อ.บางคล้า	จ.ฉะเชิงเทรา	24110
Tel.		 091-9614591	 E-Mail	:	thitwatsukathip@gmail.com

39021	 นายพีรดนย์	พูลพืชชนม์	(สาม)	 ม.3/2
ที่อยู่	 ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 096-9082733	 E-Mail	:	phiradon55pp@gmail.com

38251	 นายธัชพล	จันทนวรานนท์	(ต้า)	 ม.3/1
ที่อยู่	 ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี
Tel.		 099-1452882	 E-Mail	:	touchapol412548@gmail.com

38779	 นายยศพร	พันธิราช	(บูม)	 ม.3/1
ที่อยู่	 59/87	ต.ปากน�้า	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	10270
Tel.		 092-9513567	 E-Mail	:	pickupany@gmail.com

31093	 นายศุภกร	พวงภู	่(ปลื้ม)	 ม.3/1
ที่อยู่	 23/1	ม.3	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 092-9513567	 E-Mail	:	supakon123@gmail.com

38781	 นายนิพิท	กมลสุทธ	ิ(เพชร)	 ม.3/1
ที่อยู่	 126	ม.12	ต.บางวัว	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	24180
Tel.		 094-5584625	

38144	 นายภูมิภัทร	ไพรสจี	(ภู)	 ม.3/3
ที่อยู่	 98	ม.9		ต.บางพึ่ง	อ.บ้านหมี่	จ.ลพบุรี	15180
Tel.		 091-8079101	
36656	 นายอภิชาติ	รัตนประเสริฐ	(เนส)	 ม.3/5
ที่อยู่	 126	ม.8	ต.สุรศักดิ์		อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-6622028	 E-Mail	:	ness_Apichart@hotmail.com
33302	 นายภูดิศ	อินทรสุวรรณ	(อัส)	 ม.3/2
ที่อยู่	 37/2	ม.4	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-1652051
31009	 นายสุพงค	์เม้ยนรธา	(วิกเตอร์)	 ม.3/2
Tel.		 099-0081525	 E-Mail	:	vmeiynorvata@gmail.com
38816	 นายภูธนพัทธ	์ศิริประเสริฐโชค	(ปาล์ม)	 ม.3/4
ที่อยู่	 524/99	ต.บ้านสวน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 095-7396398	 E-Mail	:	fakeoppaa@gmail.com

31065	 นายกฤตณัท	หงษ์ศิริมงคล	(มิก)	 ม.3/3
ที่อยู่	 15	ซ.6	ถ.สันติเกษม	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 061-4145189	 E-Mail	:	mickey22004@gmail.com

31061	 นายอัครพนธ์	ยาน	(พรู)	 ม.3/1
ที่อยู่	 129/192	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 091-8852516	 E-Mail	:	pru.akkarapon@gmail.com

31093	 นายศุภกร	พวงภู	่(ปลื้ม)	 ม.3/1
ที่อยู่	 2/1	ม.5	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 099-9999999	 E-Mail	:	supakon123@gmail.com

31066	 นายณฐกร	อินจันทร	์(ณัท)	 ม.3/1
ที่อยู่	 159/62	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 061-9414216	 E-Mail	:	nathakorn31066@gmail.com

31110	 นายรัชนาท	คง	(ตี่)	 ม.3/B
ที่อยู่	 77/116	ม.1	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 091-8156337	 E-Mail	:	ratchankhong10@gmail.com

36511	 นายกงกฤช	ละม่อมพร้อม	(โอ)	 ม.3/B
ที่อยู่	 162/16	ม.1	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 097-3420567	 E-Mail	:	Kongkrit6574@icloud.com

32904	 นายยูได	โฮริคาวา	(มาสซึมาโมโต้)	 ม.3/6
ที่อยู่	 93/206	ม.10	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-2269251	 	

39040	 นายธนพล	สุขุมธรรมรัตน์	(จูเนียร์)	 ม.3/B
ที่อยู่	 90/35/36	ม.2	ต.บึงยี่โถ	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12130
Tel.		 093-1344500	 E-Mail	:	t.sukhumthamarat@gmail.com

38228	 นายภาคิณ	โดตะนนท	์(ไกด์)	 ม.3/5
ที่อยู่	 15/59	หมู่บ้านโชคชัยวิเลจ	5	พัทยา
Tel.		 085-3541565	 E-Mail	:	phokinkotonon@gmail.com

31763	 นายธนภัทร	ปานม	ี(น�้าพุ)	 ม.3/3
ที่อยู่	 189/1	ม.1	หมูบ้่านคนัทรโีฮมเลคแอนพาร์ค	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 094-4710559	 E-Mail	:	tahnopat	panmee@gmail.com

31001	 นายวศิน	แก้วตา	(โอ๊ต)	 ม.3/3
ที่อยู่	 100/40	ม.7	ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 095-7019808	 E-Mail	:	wasinkaewta@gmail.com

38775	 นายบุญญพัฒน์	นารินรักษ	์(เอเธนส์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 จ.สกลนคร
Tel.		 096-7747418	 E-Mail	:	boonyapat123123za@hotmail.com



นายพงศภัค ฉลวยศรี, นายภาณุกร ลักษณ์วิเศษดี, นายธนธรณ์ ธรรมสิทธิ์, นายภูมิรพี ปรีชาไว, นายเมธา กุลอารีย์รัตน์, นายกษิดิศ นุวงษ์, นายฐณะวัฒน์ จิรเจริญยิ่งสุข, นายจิรภาส 
อินทร์เจริญ, นายณยศ สุบินยัง, นายแทนภัทร อาชีวมงคล, นายอุกฤษฎ์ สอสูงเนิน, นายกิตติพัฒน์ สุขกิตติสิริวงศ์, นายเจษฎา ราชกิจ, นายไกรวิชญ์ จันทร์เสงี่ยม, นายสิปปพล เนตรศิริ, 
นายศุภกิตติ์ มะสุนสืบ, นายวรสิทธิ์ อมรเวช, นายจิรโรจน์ พนมรัสมี, นายชานน ภักดีราช, นายสุวิจักขณ์ วิจิตรภาพ, นายพุฒิพงษ์ จันทร์เจริญสุข, นางสาวกัญญาพร ศรีสัจจัง, 
นางสาวมณินทร เผือดผ่อง, นางสาวณฤดี อ้นเชิด, นายปฏิพล คันธวณิช, นางสาวกัญญารัตน์ โรจนารุณ, นายคริษฐ์ ชักชวน, นายภูริ โกดี, นายเจษฎา คุณาวุฒิ, นายชนะพล หมั่นชัย, 
นายธนาคาร เกษรมาลา, นางสาวอัฐภิญญา เต็มเปี่ยม, นายวิศรุต อุดมเดช, นายชิตวสุท ปุญญพัฒนกุล, นางสาววรัทยา วิทยารัตน์, นางสาวอิศวรา บัลลังก์นาค, นางสาวสุจิตรา
เปรมจินดา, นางสาวปรวิศา ปิ่นจอม, นางสาวชนกานต์ ค�าพรมมา, นางสาวปภาวรินทร์ เกิดขาว, นายปฐภูมิ ผู้รักสันติ

ครูประจ�ำชั้น : ม.สรวิศ แก้วงำม

นายไชยาวัฒน์ ลือเฟื่อง, นายธนพัฒน์ แก้วแดง, นายนนทพัทธ์ โขมพัตร, นายพฤกษ์ สลีอ่อน, นายวัศพล เหล่าจันอัน, นายรชต ผดุงผล, นายจักรภัทร อ่องสมบัติ, นายสุริยพงษ์ 
เมฆหมอก, นายจิรภัทร มากี, นายกิตติทัต บวรผดุงกิตติ, นายจิรัฎฐ์ สมจิตร, นายชลทิตย์ ซ่ือสัตย์, นายจักริน แก้วขุนทดเจริญ, นายภานุพงค์ คะเชนรัมย์, นางสาวฐิติญา เปี่ยมพร้อม, 
นางสาวพรรณพัชร พงษ์กระสินธุ์, นายกฤษฏิ์พงศ์ วรรณสีทอง, นายอัครประชา อัครประชะ, นายวิณภัค กาแก้วกิตตินาวา, นายสิทธิโชค บุญประสิทธิ์, นายธชาพัฒน์ นาดี, 
นายธนชิต ไชยสิทธิ์, นายณภัทร์ นลินรัตน์, นายธงตะวัน ทองทรวง, นายบุญญณัฐ นิลหงษ์, นางสาวอัฐภิญญา ทาทอง, นายญาณภพ จันทภาโส, นายศุภกฤษ์ กู้ทรัพย์, 
นางสาวปรายฟ้า สารพันล�า, นายสุธีพัทธ์ ธีรัตน์กุลจิรา, นางสาวนภชนก โมรินทร์, นางสาวธัญญลักษณ์ นาคแจ่มใส, นายชิษณุพงศ์ เอี่ยมวิจิตร, นางสาวกมลพร แก้วพิภพ, 
นายธนภัทร ไชยประยา, นายพงษ์พิทักษ์ รักษาอนันต์, นายสิริชล ผลศิริ, นางสาวศรุตยา สิทธิพรไพบูลย์, นายพฤหัส ทิมชื่น

ครูประจ�ำชั้น : ม.ตฤณ โกมลธนกิจ  ครูคู่ชั้น : ม.ณัฐวุฒิ เสนำธรรม

นายชัยภัทร การกิ่ง, นายวรินทร พิชัยยุทธ์, นายพลภัทร แสงเทียนมงคล, นายรัฐนันท์ พิชพันธ์, นายบุณยธร สงวนความดี, นายภาณุวิชญ์ พิริยะปัญญาพร, นายยศวรรธน์ เพ็งแจ่ม, 
นายนครินทร์ ผ่องศรี, นายรตนภูมิ อนุพันธ์สืบสาย, นายภูริพัศร์ ด่อนแผ้ว, นายพชร คงเพชร, นางสาวณัชชา รอดชาติ, นางสาวมนัญชยา อนันตวุฒิ, นางสาวปวีณ์กร ทองอินทร์, 
นางสาวพิมพ์ญฎา เหมือนเพ็ชร์, นายเจริชบราย ซีซอน, นายเกียรติผจง ค�าหลอด, นายกิตติภพ ฮุงหวล, นายณภัทร เกตุรัตน์, นายอนันทพันธ์ น�าสุย, นายทักษิณ  เห็นงาม, 
นายศิวสรรค์ คูวิจิตรสุวรรณ, นายยอห์น ทวีอภิรดีกิตติ, นางสาวชญาดา ต๊ะวิชัย, นายกฤษไนย์ รามนันท์, นายป้ายเพชร ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา, นายปุณณวิทย์ โชคพิริยะภิญโญ, 
นายปฐมพร เกสระ, นายรชต เกิดพูล, นายกฤษติเมศ อุราแก้ว, นายภัทรพล จิตรชัยนานุกูล, นายธนพร รุ่งโรจน์, นางสาวพิชชาพร ค�า้ชู, นายนิติพงษ์ พุฒิไพรวัลย์, 
นางสาวกมลลักษณ์ นิจโรจน์กุล, นายขุนพล สิ้นภัย, นางสาวกฤษฎาภา รุ่งธนาเจริญ

ครูประจ�ำชั้น : มิสจรรยำ เลิศเรืองศิลป์  ครูคู่ชั้น : ม.วิชญ์พลเดชำ ท�ำทอง

นายเสฎฐวุฒิ วิเชียรดิลกกุล, นายธนวัฒน์ กังอี้, นายกฤตภาส ดวงพลอย, นายคุณภัทร สุรวย, นายภสุ ไพศาลนววิช, นายธนกฤต ตุ้มฉิม, นายศิรเวธน์ นิจนิรันดร์กุล, 
นายศิวะวงศ์ ผาวันดี, นายนิศรัณย์ แสงวิรัญ, นายมือน�้า สุขสวัสดิ์, นายสุทธวิชญ์ บุตรนนท์, นายณภัทร วิเศษศิริ, นายสุรดิษ ศิริจิระโชติ, นายชลสิทธิ์ กิจกุลพิเชฐ, นายศุภวิชญ์ แตงหนู, 
นายต้นกล้า ค�าอุ่น, นายหลักฐาน หลักโลก, นายณัฏฐกฤติ ละเลิศ, นายธนาธิป หอมหวล, นางสาวกิรณา เอี่ยมวสันต์, นางสาวอัญชิษฐา ขวัญโกมล, นายกฤษนัย ใยบัวเอี่ยม, 
นายนรวิชญ์ ไชยแสง, นายภาสวร หิรัญพฤกษ์, นางสาวพิมพ์ลภัส เดชสุภา, นายสุขวุฒิ พลวิเศษ, นายจิรพงษ์ โตชาญชัย, นางสาวศิรินภา หมายผล, นายวชิรวิทย์ สุภานิช, 
นายนัธทวัฒน์ บุญผ่อง, นายธนัท กมลวงษ์, นายธาริต เนตรจรัสแสง, นางสาวพิราภรณ์ ประเสริฐ, นางสาวจาริญญา จอมศักดิ์, นายวริทธิ์ พุ่มภักดี, นายปภินวิช เสนามนตรี, 
นายธรรมสิงห์ มูสิกะปาละ

ครูประจ�ำชั้น : ม.สุจินต์ ศรชัย



นายเปรมินทร์ เปรมเจริญ, นายนภัสรพี ชวนานุกูล, นายกิตติวัฒน์ พุดกลัด, นายอภิวัฒน์ สดสวัสดิ์, นายภานุวัฒน์ พุทธตรัส, นายพรกฤต พอล เมนโดซา, นายธรรณฤทธิ์ ค�าถา, 
นายสิปปกร วารุกา, นายภัคพงษ์ บุญเผือก, นายพัชรพล สถาวรัตนกุล, นายเกียรติกุล รุ่งรัตน์, นายจักรวาล เพชรเลิศอนันต์, นายพศิน ยิ่งสุขผล, นายกฤษณพงศ์ เวชกามา, 
นายภัคพล แก้วสีขาว, นางสาวพิยดา จันทุมมา, นายพิสุทธิ์ ดวงมาลย์, นางสาวพิชชาภา แก้วอ่อนดี, นายธีรภัทร บัณฑุวนิช, นายธัญธร ด้วงกลัด, นายสกล ว่องไว, 
นายอัครวินท์ ก่อกุลสนธิเลิศ, นายณัฐพนธ์ เจียนผัน, นางสาวชลธิชา อภิสนธิ์, นายสิปกรณ์ เจริญสุข, นายธนกานต์ ชัยเชาวรัตน์, นางสาวเกษแก้วมณีรัตน์ ตรงฉาก, 
นายอรรถพล เสระทอง, นายณภัทรพงค์ รัชต์ธนสถิตย์, นางสาวปุณิกา เลิศการค้าสุข, นายชิตะ ไวยเพ็ชร์, นางสาวพิฌาภรณ์ กลิ่นสุคนธ์, นายปุณณวิช ปีปทุม, นายเตย์ชนิตต์ บัวเล็ก, 
นายพีรวิชญ์ แซ่ซั่ว, นายปิยบุตร เกษตรภิบาล, นายพศวีร์ มนตรี, นายอรรถพล วิจิตรเตมีย์, นายพูนไทย อาจสมบูรณ์, นายภูริพัศร์ ด่อนแผ้ว, นายอฤต กสิผล

ครูประจ�ำชั้น : มิสฉวีวรรณ กันภัย  ครูคู่ชั้น : Mr. Rexel Viaje

นายยศพล แพงมี, นายศิวกร องคะริยะพงษ์, นายธนพล มหาสุคนธชาติ, นายทักษิณ กุลประยงค์, นางสาวปัญจารีย์ เปี่ยมพงศ์สานต์, นางสาวศุภสุตา บุญพราหมณ์, 
นายภูริณัฐ วงษ์จินดา, นางสาวธนภร มงคลบริรักษ์, นางสาวภิญญ์ กาญจนประภาส, นางสาวนริศรา พลซื่อ, นางสาวน�า้ฟ้า เป็นสุข, นายสุรศักดิ์ รุ่งรัศมี, นายจรัสพงษ์ นิยมรัตน์,
นายเผด็จ แก้วมณี, นายวรวิช อินทร์ท่าฉาง, นายปวิตร เกิดผล, นายวัชรินทร์ น้อยหนองหว้า, นายศักย์ศรณ์ สวัสดิ์พงศ์ธาดา, นายปฐมพงศ์ ศรีวาจา, นายนวัตกรณ์ เที่ยงบุญ, 
นายสรวิชญ์ แซ่ตั้ง, นายสุธพร คงวุฒิ, นายสุเมธ ชาวนา, นายภาณุวิชญ์ เห็มพา, นายจิรพงษ์ เสือมีทรัพย์, นายกฤตพัส ติ๊บลังกา, นางสาวเขมจิรา ครูเจริญกิจ, นางสาวพรพนา 
นามโคตร, นางสาวขัตติยา กรึกรัมย์, นางสาวพัชรพร เจริญสินทวีวงศ์, นางสาวเบญจรัตน์ บัวกอง, นายธนกฤต ศรีถาการ, เด็กหญิงชิดชนก เย็นอารมย์, นางสาววรรณิภรณ์ บวรธนวินิจ, 
นายสุรพงศ์ ค�าภานุช, นายธีรภัทร มุมทอง, นายสหภูมิ แขกรัมย์, นายจิรเมธ พิมลศรี, นางสาวศรัณยา และแฟง, นายธนิภัทร บุญเจริญ, นายพนายพล ฤทธิวรากุล, นายศุภวิทย์ เยาว์สุต, 
นายกันตพิชญ์ มงคลสาธุวัฒน์

ครูประจ�ำชั้น : มิสณัฐนันท์ รังสิยำนุสิต  ครูคู่ชั้น : มิสจุฑำทิพย์ อ่อนทอง

นายพุฒินาท เสนะสกุล, นายอิทธิพล พันธุ์สมบูรณ์, นายภัคพล ชลวาสิน, นายคุณาสิน แสงโชติ, นายปฐวี ปัญญา, นายณัฐพัชร์ เศวตศิลป์, นายกรภัทร์ มาเอี่ยม, 
นายธนเดช  แพรวเพชรขาว, นายมานัสวิน ประดับทอง, นายพงศภัค คงจันทร์, นายณัฐวัฒน์ อภัยสันติกุล, นายกันต์พจน์ คงประเสริฐ, นายแม็คซิมจิรายุ จูก้า, 
นายธนัท ธนนาทธนะชน, นายธีรภัทร์ ลือวิโรจน์, นางสาวนฤมณัส สร้อยสน, นายภูมิบดินทร์ ลาทวง, นายพิชชากร เวียงนนท์, นายภารุจ นิโครธานนท์, 
นางสาวธมนต์ภัทร วัฒนวิสัย, นายธีรภัทร์ เฟื่องพวง, นายปรัชธรรม พิมพา, นายรัตนชัย ราดด่านจาก, นางสาวพรรษมน สุขปรั่ง, นายกฤษดากร ใจภักดี, 
นางสาวอริสรา เนื่องจ�านงค์, นายจรัลชัย ไกรจิตรพนา, นางสาวนัทธมน แดงกระจ่าง, นายพีรกฤษณ์ มีบุญรอด, นางสาวปัณณธร อาษาคง, นางสาวศวรรยา กรังพานิชย์, 
นายโชติพัฒน์ อนันตกูล, นายธนวันต์ โรจน์ติยากรณ์, นางสาววิมาดา เถาเจริญ

ครูประจ�ำชั้น : มิสณัฐชยำ ไพรเลิศ  ครูคู่ชั้น : มิสอชัณชญำ สวำสดิ์นำ

นายจิรภาส ความชอบ, นายโอบนิธิ ด�าริห์ชอบ, นายรัฐศาสตร์ บุญขจรธ�ารง, นายภัทรพล รักเหล่า, นายวีรวิชญ์ กุศลธรรมรัตน์, นายภัทรพงษ์ สถาวระ, นายกีรติ สารทศรี, 
นายณัฐกร วงษ์อุทา, นายณัฐาศักดิ์ สิริมณีรัตน์, นายณัฐพร  ค�าเครือ, นายกฤตพล นาสืบ, นายสุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค, นายอภิเวท ค้าขาย, นายธนกฤต จันเดิม, 
นายชมน์ชล ชัยวงศ์ศรีอรุณ, นายปรียวัฒน์ มาทอง, นางสาวอิสซาเบล่า กรีนวูด, นางสาวศุจีภรณ์ เสงี่ยมพรพาณิชย์, นายกฤตพัฒน์ ลิ้มเจริญ, นางสาวศศินันท์ รณรงค์ไพรีดล, 
นางสาวศิตารัศมิ์ ชลธาร์นนท์, นางสาวอารยา หมายหาทอง, นายสินภูมิ คุ้มทรัพย์, นางสาวชารีนา มูหะหมัด, นางสาวนาราภัทร คูหาเพิ่มทรัพย์, นายกิรฎา  กู้ทรัพย์, 
นายศราวิน เจริญส�าราญ, นายโฮซานนา กัญญะพงศ์, นายพัทธดนย์ เหลาทอง, นายธีรภัทร เลค, นางสาวมนรดา งามเถื่อน, นายบูรพา ศิริธัญญาลักษณ์, นางสาวกรกช พลเยี่ยม, 
นางสาวบาลี บัญชานิตยกาล, นายจิรายุ สุดใจนาค, นางสาวณฐภัทร เกิดดี, นางสาวนัฐชยา ศรีประดับ, นางสาวชญานิษฐ์ มิตรสุวรรณ, นางสาวปัทมาริษา ปัดภัย, 
นางสาวณัฏฐ์ปัณชญา ลาภวัตวิชญ์ภาส, นายอติชาติ ยงวัตร์

ครูประจ�ำชั้น : ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุล  ครูคู่ชั้น : ม.พิเชษฐ์ พุ่มแจ้ง



นายพรหมพิพัฒน์ ลาภใหญ่, นายชญานนท์ อนันต์, นายศุภกร บุญสม, นายปวริศร แซ่อึ๊ง, นายณัฐพล พิกุลผล, นายชยุตม์ พงศ์หรรษา, นายภาวัต สะแกนอก, 
นายธีรพรรดิ์ สีด�านิล, นายสุรภูมิ อริยะเครือ, นายโสภณวิชญ์ เพ็ชรอ�าไพ, นางสาวคิ้วช์ ผดุงกิจ, นายสุรศักดิ์ ปิ่นเกตุ, นายจีรศักดิ์ ชีพจ�าเป็น, 
นายภูมิเพชร ภูมิอินทร์, นายนัทชานนท์ พันมานิมิตร, นางสาวจารวี สาลี, นายณรงค์ฤทธิ์ สมัยมงคล, นายชัยพล คนซื่อ, นางสาวกีรติกา ทองอ่อน, 
นายศุณัฐพงศ์ นาวีเสถียร, นางสาวพิชญดา สุขสาตร์, นายจักรภัทร ดวงสมศรี, นายณัฐพงศ์ เผือกหอม, นายพิชัยณรงค์ ณรงค์ฤทธิ์, นายธนาศิลป์ จันทร์แหล้, 
นายวสวัตติ์ ศตชัยวิสิทธิ์, นายเกริกภูมิ ธนวศินกุล, นายธนกฤต ฟองเจริญ, นายโชคทวี คินาทิพย์, นายพรชัย ทวีนิธินันท์, นางสาวณัฐธิดา วรโยธา, 
นางสาวพอฤทัย ไชยราช, นางสาวอารียา ทินกรอ่อนแสง, นายพราหมณ์กริช ธนาวรรษชล, นางสาวชนิสรา ศรีเจริญ, นางสาวประภัสสร แสนซื่อ

ครูประจ�ำชั้น : มิสสรำภรณ์ ปำนพิมพ์  ครูคู่ชั้น : มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์

นายรัชชานนท์ ชะนะเกิด, นายศุภกร กู้เมือง, นายพรตะวัน เสาวคนธ์, นายอธิน โรจน์วนาการ, นายปกาสิต กฤตอ�าพัน, 
นายพุฒินันทน์ โหสกุล, นายธนวัช นักสัตย์, นายชลสิทธิ์ ธนะนพรัตน์, นายเอิร์ล ไอยสวรรค์ ตะเวทีกุล, 
นางสาอัญพิมุกต์ พรหมแพทย์

ครูประจ�ำชั้น : Ms. Chompoonooch  Lalitmongkol

นายชญานนท์ เกศวพิทักษ์, นายจิรโชติ คง, นายภคิณ ยอดคีรี, นายปรินซ์ พันธ์สวัสดิ์, นายอมฤต กสิผล, 
นางสาวณัฏฐณิชา หนูมี, นายเควิน ไช่, นายภัทรธร ธีระวาส, นางสาวสุภัสสรา จันทะพาหะ, นางสาวชัญญาวรรณ เกี๋ยงค�า, 
นางสาววรนุช รัฐฐาน, นางสาวมิอุ ทากาฮาชิ, นายธนานิวัต กรรณสกุล

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Rei J. Gonzaga.

นายชิษณุพงศ์ ฟูรัตน์, นายปัณณธร ศรีบุญเรือง, นายสกุลภพ สมแสน, นายหฏฐกร รื่นวงษา, นายพุฒิพงศ์ หลิน, นายน่านฟ้า สุทธิกุล, นายอชิระ ชั่งชัย, นายภูสิทธิ์ พระแท่น, 
นายธนานันต์ กองปัญญา, นายณภัทร จองศิริกุล, นายมัชฌิม นามสนธิ, นายภีม ต่อจรัส, นายธีรภัทร์ จันทร์คล้าย, นายกษิดิศณ์ รุ่งชัยยันต์, นายธรรมธร บุนนาค, นายริโซ โจ, 
นายวริศ ธีระพงษ์, นายวัชพล ไพจิตต์, นายธนาดุล จาง, นายภาณุพัฒน์ ยาวุธ, นายพีรวัส เขตรการ, นายจิรัฐเกียรติ ศิริทัตธ�ารง, นายพิเชษฐ์ สุจริตธรรม, นายกิตติณัฐ ชลธาร์นนท์, 
นายเซวิยนถิง เฉิน, นายอธิชา จ�ารัสกิตติวัลย์, นางสาววันวิสาข์ พุกกระทุ่ม, นายรัฐนันท์ วัฒนพงษ์, นายพรพสุธาร์ แพร่ศิริรักษ์, นางสาวประภาศิริ ทองคต, นายศุภณัฐ วรรณฤทธิ์, 
นายสุทธิภัทร มหาวรมากร, นางสาวหทัยชนก์ พยอมสวย, นายภัทรภูมิ จิตรชัยนานุกูล, นางสาวรัฐนัสฌา มูลพิมพ์, นายมินโฮ คิม, นางสาวศุภกร จันทะพา, นายอภินันท์ ตันเจริญ

ครูประจ�ำชั้น : ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ  ครูคู่ชั้น : มิสกนกวรรณ พรมมำนนท์



นายกรปพัทธ์ จันทร์เพ็ชร์, นายณัฐพงษ์ วงศ์จีน, นายธนกร สุดสงวน, นายปัณณ์ธฤต ฉลาดสิทธิ์, นายธรา ปฐพีนารา, นายธนชัย เจริญอยู่คงรอด, นายวิชฌน์ เจียมศิริ, 
นายศิรชัช อ้นไชยะ, นายเจษฎา ญาติเจริญ, นายวรภพ จันทร์เพชร, นายสิริศักดิ์ ยินสูตร, นายวีรวงศ์ ตาลน้อยธนันชัย, นายอนวัช คงปลิก, นางสาวกวิสรา รุ่งโรจน์, 
นายกฤษกร ชาญอักษร, นายธานัท สร้อยมงคล, นายศิลา นรเศรษฐสกุล, นางสาวภัทริยา บุญอารีย์, นายวชิรวิทย์ แพงทอง, นางสาวบุษบา วงษ์ก�าภู, นายอภสร ยงชัยหิรัญ, 
นายกฤติพงษ์ ว่องไว, นายพงศภัค โชคสมุทร์, นางสาวอภิชญา รัตนเสนีย์, นายกมล เขตสกุลคีรี, นางสาวนรากร นรารัมย์, นายจารุกิตติ์ สุวัตร์, นายพศุตม์ สิริเอี่ยมสกุล, 
นายพสิษฐ์ สิริเอี่ยมสกุล, นางสาววศินี ทรัพย์ศุภกุล, นางสาวปลายฝน เนื่องจ�านงค์, นายนรบดินทร์ ด้วงสงค์, นางสาวรุจิลาภา อรุณวิภาส, นายภราดร แขกปัญญา, 
นายวัชรพงษ์ งามพัด, นางสาวเรญ่า ไทเลอร์, นางสาวศุภิสรา นาคเทียม, นายธนพล ศรีศุภสุพรรณ, นางสาววิภาวี เล้าคิมสวัสดิ์, นายโทนี พูลทาสี, นายชลธร ระลึกมูล, 
นายจอมพล โรจนเกียรติก�าจร

ครูประจ�ำชั้น : มิสนุชนำรถ ศรีวิลัย

นายนันทกร เทศกรณ์, นายภาณุวิชญ์ โสทก, นายก้องภพ บุญปรีชา, นายธนภัทร ค�าบ�ารุง, นายคมกริช คูณวัต, นายปรเมษฐ์ วิชัยกิตติ, นายกษิดิส ถิ่นพนม, นายภาสวุฒิ ดีบุญชัย, 
นายธีรพล รัตสถิตย์, นายณัฐเสฐ งามสว่างรุ่งโรจน์, นายอรรณพ จิตรบุตร์, นายธาม ขวัญเมือง, นายบดินทร์ ตะวันหะ, นางสาวระพีพร ไชยดวง, นายธีภพ ธิวะโต, นายน่านฟ้า เรืองแก้ว, 
นายรพี วิชชาพิณ, นายชนารุจ ดาราเย็น, นายจิรายุ บุญคุณ, นายศิฏิณ ต.วิเชียร, นายนภสินธุ์ พรมศรี, นายณัฐพงศ์ ศรีสวัสดิ์, นายพัสกร รัตนกิจธรรม, นายรัชชานนท์ สิงห์ไชย, 
นายเซย่า ซูซูกิ, นายณัฐสิทธิ์ ลิขิตปัญญา, นายธนบดี เทศยุคุณธร, นางสาวปุณยวีร์ ชูประดิษฐ, นางสาวกนกณภัทร กิจวิชา, นายพงศพัศ เกตุพุฒ, นางสาวดนิตา เบญญากรวิจิตร, 
นางสาวสมสกุล ขจรกลิ่น, นายสัณหณัฐ ภัทรธ�ารง, นางสาวสุทธิดา กันทอง, นางสาวพัชรพร อาตหาร, นางสาวโชติรส โชติกเสถียร, นายอธิปภูวัส อุดมสิน

ครูประจ�ำชั้น : ม.เดชำ ขันธจิตต์  ครูคู่ชั้น : Ms. Sky Ubagan

นายปรินทร ปรารมย์, นายศุภณัฐ สุทธิรักษ์, นายอนุภัทร ติณะคัด, นายรังรักษ์ มรดก, นายปิยสกล เจริญลาภธนกุล, นายวรปรัชญ์ จันธ�ารงค์, นายศักดินนท์ กสิบุตร, 
นายทวีชัย หอกิจเจริญ, นายศุภกิตติ์ เจริญสุข, นางสาวณภัทร จินตนาเลิศ, นางสาวพิชญาภรณ์ รัตนเทพ, นายธรณ์ธัณย์ เพ็ญบุญประเสริฐ, นายธันยธรณ์ วงษ์คาร, นายพีรณัฐ ด�าปาน, 
นายชินวัฒน์ กิมทอง, นายภาคภูมิ พูลขาว, นายจักรภัทร สวนเกตุ, นายธนัสถ์ พุทธรักษา, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนทรัพย์, นายรัชเดช เชาว์วัฒน์พงษ์, นางสาวสุธีธิดา มีปราง, 
นางสาวพัชรพร พลเมือง, นายพีรวัส เกตุพุฒ, นายกฤติพงศ์ อยู่แพ, นายกฤษฏาภูมิ วันพลทอง, นางสาวสิริกาณดาม์ บุญเกิด, นางสาวชนม์นิภา จุลเจริญ, นายณัฐนิช คาดสนิท, 
นายอัคนัย บุญไสย์, นายนวพล มงคลค�านวณเขตต์, นายนันทพัทธ์ ขจรศักดิพันธ์, นายสถาปัตย์ สิทธิแสง, นางสาวพรชิตา พงษ์ลุน, นางสาวภัทรกร สอนสุภาพ, นายณัชพน ณัจนานนท์, 
นางสาวฐิตารีย์ นิลใจพงษ์, นายณพัทธ ช่วงพิมาย, นายกฤตภาส ชาลีกันหา, นายจิมมี่ แม็ก คอร์ท

ครูประจ�ำชั้น : มิสวันเพ็ญ กันสุทธิ  ครูคู่ชั้น : มิสวลินดำ นิรันต์เรือง

นายภาณุพงศ์ พิริยะปัญญาพร, นายศิวกร จันทร์เล็ก, นายอิทธิกร พิศพันธุ์, นายลภัส ศิลาบัณฑิตย์, นายธนุส คชรักษ์, นายปัณฑเสฏฐ บัณณพรพงศ์, นายโรมีโอ เขียวรักษา, 
นายบุพกร ธรรมวงค์, นายณัฏฐชัย เมฆฉาย, นายธนกฤต ด่อนแก้ว, นายชยุต รัศมี, นายบุรเศรษฐ์ นันทนาพรชัย, นายกฤษทัศ สุขมาก, นายชัยชนะ ช่วยคงมา, นายราม ค�าแหง, 
นายเกตุชัย จรัสรัศมี, นายชญานิน อมาตยกุล, นายธนัช เถาว์พิมาย, นางสาวธนารีย์ ศรีไทย, นางสาววรันทร์พร อนุกูลราชธน, นางสาวอรจิรา ดวงกระโทก, นางสาวณิศรา เหลืองอ่อน, 
นายธนกฤต ไชยอรรถ, นายธนวัฒน์ ประดับรัตน์, นายวิศวะ ขานเขว้า, นายชนาธิป โพทา, นายติณณ์ มหาดไทย, นายสุทธิพงษ์ ชะอุ่ม, นายพชรพล โชคชัยช�านาญกิจ, 
นายอัครวินท์ อนันตกูล, นายณภัทร ล�้าเลิศธรรม, นายณัฐิวุฒิ นิลมุด, นางสาวชลิตตา ไร่พิมาย, นายภัทรภณ จ�านงค์ธรรม, นายก้องภพ หม้อทิพย์, นายคุณัช วรรณเสวก, 
นายณัฐภาคย์ ฐานะอุดมมงคล, นางสาวนภัสสร ลิ่มเสริมสกุล, นายธีรเมธ กอบประเสริฐกุล, นายทินภัทร เอี่ยมวิจิตร, นายพีรดนย์  จุลพงศ์, นางสาววราพร ปิยะพงษ์กุล

ครูประจ�ำชั้น : มิสวลัยลักษณ์ โปตะวนิช  ครูคู่ชั้น : Ms. Rosalie A Apa-ap



นายภาดล ตรีลักษณวรรณ, นายเจษฎากร มนต์วิเศษ, นายสิปพัฒณ์ โพธิสารัตนะ, นายกษิดิศ ร่วมกุลกิจ, นายพงศ์พล โรจนะประเสริฐกิจ, นายณภัทร บัวเทศ, นายภัทรนิษฐ์ นิมิตมั่งมี, 
นายธนายุ ธนาวุฒิกุล, นายก้องเกียรติภูมิ กิจศักดิ์, นายปภังกร เต่าทอง, นายกล้าตะวัน กุลชล, นายสหพันธ์ เถียรสวัสดิ์, นายวิชชาบูรณ์ สุนทรสวัสดิ์, นายพีรพงษ์ โฆชบาล, 
นางสาวอารีรัตน์ หิรัญปัญจราชัย, นางสาวนรมน บุญเผือก, นายพนมกร สัณหภักดี, นางสาวรดา จิตต์ศิริ, นายศตายุ นพรัตน์, นายนรภัทร ชุติมาทิพากร, นายสุรศักดิ์ ศรีธนวันต์, 
นายนวพล กรรณสูตร, นายศุรดิตถ์ เหลืองธรรมศิริ, นางสาวเกศรินทร์ แซ่ตั้น, นางสาวปุณยาพร ทองสุข, นางสาวณัฐธยาน์ มหาวรรณ, นางสาวณัฐธยาน์ จงประดิษฐ์, นายโรแม็ง คนับ, 
นางสาวฑิคัมพร สว่างอารมณ์, นางสาวสิริกร นิธิโรจน์ภักดี, นางสาวจิราภรณ์ นวลเสน, นางสาวปิยภรณ์ ค�าหล่อ, นายวิชิต กริยาลีลากุล, นางสาววรรณนภา พัฒนา, 
นางสาวปุณณภา มนต์ประสิทธิ์, นางสาวกิตติยาภรณ์ ประดับเขตร์, นางสาวธวัลรัตน์ จันทร์ทอง, นายธีรพันธ์ บุญธนฟุ้งเฟื่อง, นางสาวสวรินทร์ สุวรรณรัตน์, 
นางสาวนวรัตน์ ธนกุลธีรดิษฐ์, นางสาวขนิษฐ์พรรณ ศรีสวัสดิ์

ครูประจ�ำชั้น : มิสประนอม มีศรี

นายปพนรัตน์ มณีเภตรา, นายศักดิพงศ์ ศรีจงใจ, นายรัชชานนท์ กาญจนสุมน, นายวชิรวิชญ์ วีรยาพาณิชย์, นายชานน ถมสวัสดิ์, นายแทนธรรม อินทญาติ, นายชลเทพ เต็กอวยพร, 
นายณัฏฐวัจน์ อะไชยยัง, นายพงศ์กรณ์ จินตนาเลิศ, นายบูรพา ถมยา, นายพงศธร สงค์สุข, นายสิทธิพล ยะเชียงค�า, นายธิราชา จินวุฒิ, นายภพพัชร์ พรหมคุ้ม, นายธีรโชติ เสมาเงิน, 
นายจิรวัฒน์ บุญมี, นางสาวธัญวรัตม์ หาญเอี่ยม, นายศุภากร เจียรนัย, นายนันทพงศ์ ชาญชาติ, นายพันธ์ปวร เกิดศิริ, นางสาวนฤชฎา กลีบบัวบาน, นางสาวชัชฎาพร บุญโกย, 
นายภาคิน จุฬาจตุรศิระรัตน์, นายปุนยวีร์ เจียมพิริยะกุล, นายภัทรพล สิงหพันธ์, นายนันทพง มิสาริ, นาย เดชขจร รื่นเริง, นางสาวสุรัญญา ดาบใหม่, นางสาวปวริศา สิทธิโชค, 
นางสาวสุปรียา ผลบุตร, นางสาวภัณฑิรา ธัญญาโภชน์, นายศิรศักดิ์ เกตุการณ์, นางสาวธันยพร เชื้อนาค, นายวิชญะ เหลืองอ่อน, นายทิชานนท์ แก้วประเสริฐ, นายจาตุรันต์ พุ่มสวัสดิ์, 
นายบัญชาการ งามหนองอ้อ, นางสาววรรณกร ผลพูน, นางสาวณัฐธิดา ศรีสอน

ครูประจ�ำชั้น : มิสสุภำภรณ์ พรรัตนกิจกุล  ครูคู่ชั้น : Mr.Jardy Baculpo

นายธนสิษฐ์ มานัสนัยน์, นายวรายุทธ ศรีทองแท้, นายกิตติธัช กลีอิ่ม, นายจิรพัฒน์ ก�าเหนิดวัน, นายณัฏฐ์กฤศ วิโรจน์แดนไทย, นายพงศ์กานต์ สุวรรณรัตน์, 
นายอติชาติ กาญจนวุฒิธรรม, นางสาวอภิญญา ฉัตรอินทร์, นางสาวศุทธินี ศักดิ์สาลากุล, นางสาวอภิชญา เต็มเปี่ยม, นายปฏิภาณกรณ์ ทัพซ้าย, นายธนภัทร ลายวงศ์เลิศ, 
นายนับเงิน เก้าเกตุกรณ์, นายปริทัศน์ ศรีอ่อน, นายรัฐพล พันธ์วิไล, นายปฎิวัติ วงศ์กลม, นางสาวตวงภรณ์ ปิยะยาตัง, นางสาวจิรัชยา มิ่งมาศ, นางสาวชัญญาณัฏฐ์ วงษ์วิชาวัฒนา, 
นายพิพัฒน์พงศ์ ใจทัศน์กุล, นางสาวพิมพ์ชนก อร่ามเดช, นายธรรศ ชักชวน, นายประพัฒน์ ลือวิโรจน์, นายเจษฎาภรณ์ ศรีมาลา, นางสาวรินรดา เนตรตา, นายปธานิน ใสแสง, 
นางสาวศิริลักษณ์ ศรส�าราญ, นางสาวปภาวรินท์ สัณหจริยา, นายปราบพล วีระพันธ์, นางสาวศุกลภัทร เตมิยานนท์, นางสาวจิดาภา สิงหนนท์, นางสาวอัญมณี วงศ์อรุณ, 
นายอดุลวิทย์ แซ่ยะ, นายสมเกียรติ ธนากรเดช, นายนวพล ชุติวัฒน์ธารสุข, นายเสรีเดช มฤคมาศ, นางสาวฐิติยา อยู่ส�าราญ, นางสาวปวริศา โชติภูมินนท์, นายธนภัทร มุทรพัฒน์, 
นางสาวกัญญรัตน์ สืบสิงห์, นางสาวธารรดา กิจด�ารงธรรม

ครูประจ�ำชั้น : ม.วิฑูรย์ เปียอรุณ  ครูคู่ชั้น : Mr. Christopher Fontanoza

นายณัฏฐากร ประสิทธิผล, นายพรพิพัฒน์ เมืองมูล, นายปัณณพงษ์ สถาพรพงษ์ภิญโญ, นายศุภวิชญ์ นรคีม, นายชัยภัทร วงศ์สว่าง, นายภูริวงศ์ จันทศักดิ์, นายเมธา สว่างไพร, 
นายรัชชานนท์ หนูนวล, นายทินภัทร์ เชื้อวงศ์, นายณฐกร ชอนบุรี, นายเจษฎา แย้มปราศัย, นายวัชรินทร์ พินัยรัมย์, นายศรุต บุหลัน, นายธนวิทย์ สาตะนิมิ, นายนันธวัฒน์ อ่อนทอง, 
นายเอกลักษณ์ มะลิงาม, นายณัฐสิทธิ์ ค�าหวาน, นายอชิตะ พลพร, นายภูริวัจน์ ศรีสาครพัฒน์, นายสรรพวัต ทุมมา, นายพีรธัช กาแดง, นายพรหมลิขิต แก้วสง่า, นายปฏิพล นุกูลการ, 
นายสุขสันต์ บุญตา, นายวุฒิพงศ์ สอนเต็ม, นายพลายุตม์ อินทรสด, นายเจษฎา วันจา, นายสหพัทธ์ พืชเพียร, นายอุทัย โพธิ์สุทธิ์, นายพิพัฒน์ พัฒกอ, นายธฤต หมื่นแก้ว, 
นายพรีะพัฒน์ พบสุวรรณ์, นายธนกร ทรัพย์ศุภกุล, นายรชานนท์ เสอืนาค, นายจริพฤทธิ ์ตรรกวาทการ, นายพงษ์กมล กติตพิรมงคล, นายคงคา มาเหล่านาถ, นายปริญญา จารกุรโชตมิา, 
นางสาวอรยา ทนิกรอ่อนแสง, นางสาวอริสรา เหลืองตระกาลกรู, นายพีรณัฐ ทะสา, นายสิรภพ เนื่องเกตุ, นายปราบดา อินทร์ค�า

ครูประจ�ำชั้น : มิสกุลธิดำ ทรัพย์พิพัฒนำ  ครูคู่ชั้น : ม.ชำนน นิติรัตนโชติ



นายรัชชานนท์ กาญจนอุทัยศิริ, นายปฏิภาณ ศุภรัตนลีลา, นายฤทธิรัช คงจะฤทธิ์, นายพชรภูมิ เหมือนเพ็ชร์, นายริอิ โจ, นายธนะวัฒน์ หมั่นหาทรัพย์, 
นายกฤตเมธ บุพพัณหสมัย, นายจิรายุ กลิ่นอุดม, นายสุพศิน ศิริทัตธ�ารง, นายณัทกร อาจโยธา, นายชลพัชร แก้วนุช, นายอาร์นัส เชญพิชดา, 
นายธนาวุฒิ ทิมพิทักษ์, นายอมรชัย สุวรรณรัศมี, นายปฏิกันต์ ชูยิ่งสกุลทิพย์, นายฐิติ กองแก้ว, นางสาวสิริลดา นาคประสิทธิ์, นางสาวปนัดดา ฮวบข�า, 
นายศุภวิชญ์ สืบแสง, นางสาวพฤจิ ต่อจรัส, นายนิติธร เพ็ญตระกูล, นางสาวเญจี บุณยสรณ์สิริ, นางสาวพิรามน เปาอินทร์, นางสาวพรรษา 
ตวงทรัพย์สิน, นางสาวบุญฑริกา สินทอง, นางสาวชณิฎสา โชติกเสถียร, นางสาวณัฐวิภา ลิ่มถาวรานันต์, นางสาวพิชชาญาดา มีบุญรอด, 
นางสาวจินต์จุฑา เอื้อเฟื้อ, นางสาวอรณพัชร นุ่นช่วย, นางสาวศศิกาน ก้องเสียง, นางสาววริฐา ศรีวรฏังกนันท์, นางสาวสโรชา บุญลาโภ, 
นางสาวสวิตตา ผลโกศล, นางสาวนวพร วิจิตรเตมีย์, นางสาวสิรภัทร สีสังข์, นางสาวปุณยนุช พารารักษ์, นายธีรวิชญ์ ศุภจิตเกษม, 
นางสาวเจินหยู สุดโสม, นางสาวภัทรภรณ์ ทวีธนวาณิชย์, นางสาวสุชัญญา นุวงษ์

ครูประจ�ำชั้น : มิสจุรี ทวีธนวำณิชย์  ครูคู่ชั้น : มิสธำริณี มะปรำงหวำน

นายปุณฐ์พัฒน์ พยัคฆันตร, นายธนธรณ์ เฉลาธรรมาภรณ์, นายธนกฤต ฉัตรเงิน, นายวรภัทร มีครองแบ่ง, นายวรเมธ คิ้วยม, นายชยกร บุญธรรม, 
นายธีรภัทร มาลาอบ, นายทองระวี ถกลสุเวช, นายศุภณัฐฐ์ อมรวัฒนพงศ์, นายปพนฐ์วัช วัฒนะจิตเสรี, นายปวริศร์ เสมจันทร์, นายศักดิธัช วันจันทร์, 
นางสาววรินทร์พร อนุกูลราชธน, นางสาวกรพินธ์ บุญโสธรสถิตย์, นางสาวชัญญาณัฏฐ์ วิโรจน์แดนไทย, นางสาวณัฏฐ์รดา นิธิเศรษฐ์ตั้ง, 
นายกษิดิศ รักษาภักดี, นางสาวลักษมี เชื้อพุฒตาล, นายภูริณัฐ ปิยะสินธ์ชาติ, นายศุภกฤต วัฒนศรี, นางสาววรัสยา แจ่มเมฆ, นางสาวลักษิกา ติสโส, 
นางสาวชยาภรณ์ ซิ้มเจริญ, นางสาวพิชญาภรณ์ ทองมี, นางสาวนรวีร์ สุนทวนิค, นายเศรษฐภักค์ แจ่มเจริญ, นางสาววศิมน พูลสวัสดิ์, 
นางสาวรวิสรา กุลเวิน, นางสาวทอรุ้ง ดวงแก้ว, นายรังสิมันตุ์ เพชรประพันธ์, นางสาวมุทิตา พาลี, นางสาวชุติมณฑน์ พรมจันทร์, 
นายปวริศร สรุปราษฎร์, นายธนพัฒน์ ข�ารัตน์, นางสาวธนวันต์ สุริยะ, นางสาวรุจิรา เห็นใจชน, นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ต่าย, นายศุภโชค สถิตย์เสถียร, 
นายวาเลนไทน์ เด็ลปอร์ต

ครูประจ�ำชั้น : ม.ศรำยุทธ อุดม  ครูคู่ชั้น : ม.ภวัณพงศ์ สกุลชัยธนำนันท์



นายนภดล ประวัติยากูร, นายธนกร ศรีประยูร, นายพลเอก ประวัติยางกูร, นายยศวัฒน์ โสภา, นายพงศธร พันธ์เฉลิมชัย, นายมังกร ตัณฑเจริญกิจ, 
นายก้องกนก นิ่มเจริญ, นายภูมิพัฒน์ ชลวาสิน, นายพกร พลอยประดับ, นายรัชชานนท์ บุตรนนท์, นายพาณิษย์ชพล รุ่งวิจิตรชัย, 
นายพีระพล โรจนารุณ, นายญาณวิทย์ พึ่งผล, นายกฤตพัฒน์ วิมุกตายน, นายเพชร คงเพชร, นายพฤฒินันท์ เศรษฐมานพ, นายโตยธร เรืองกิตติกุล, 
นางสาวนุชาณา ทองมานิช, นายอาทิตย์ ตั้งเจริญศิริ, นายอรชุน คุปตัษเฐียร, นายชินวัตร หันชะนา, นายศรันญ์พงศ์ ประสิทธิ์ผล, นายวัชรากร โพธิ์หร่าย, 
นายภูวเดช ศักดิ์สูง, นายหาญ เนินทอง, นายภรัณยู ภักดี, นายจักรกฤษณ์ มงคล, นายวิลเลี่ยม แกร์รี่ลินซ์, นายองค์กรณ์ บุญชูวงศ์, 
นางสาวศตพร ยอดพิกุล, นางสาวนริสรา ศาลางาม, นางสาววนิดา พูลสวัสดิ์, นายพีรพงษ์ สมุทรน้อย, นายชัชชน จักรคุ้ม, นายศุภเชษฐ์ รุ่งรัชชานนท์, 
นายกฤตนันทน์ บุริยเมธากุล

ครูประจ�ำชั้น : มิสสุนิธ พิทักษ์กรณ์  ครูคู่ชั้น : มิสภิญญำนันท์ มีกลิ่นหอม

นายภูมิพงศ์ อภัยวงศ์, นายชนกันต์ จันทะโร, นายปิยะกฤษ ยุวรี, นายธนโชติ เต็มศิริพงศ์, นายกันตพงศ์ อินทร์ฉาย, นายสิรดนัย พลชัย, 
นายธนดล สิทธิโชติ, นายกิตติเชษฐ์ วีรยาพาณิชย์, นายกัณฐ์สกรณ์ มหาสุเมธกุล, นายพีระวิชญ์ รชตวรรณวงษ์, นายกังซัน ลี, นายเสฎฐวุฒิ ยงเพชร, 
นายณภัทร สืบญาติ, นายวริษฐ์ สุวีรานุวัฒน์, นายกฤตไชย ทองเขาอ่อน, นายธนกฤต ศิริสุวรรณ์, นางสาวพรหมพร เพ็ชรรัตน์, นายเจริชแชด ซีซอน, 
นายศิวกร ยาสาธร, นางสาวรติกานต์ อุบลจันทร์, นายอรรถพร ทานะเวช, นายระพีพัฒน์ รุ่งเรืองกุล, นายพีระยุทธ พรมนอก, นางสาวกรธิตา หวังต่�า, 
นายศุภวิชญ์ ภูแสนใบ, นายนนทพัทธ์ จ�าเนียรสวัสดิ์, นายสิทธิโชค ศรีลารักษ์, นายศิโรตม์ วีรวัฒน์สุนทร, นายมงคล เจริญแพทย์, นายชัยวัฒน์ จารุรัตน์, 
นางสาวอัญชลี กาญจนกันติ, นายกฤติน จันดาแก้ว, นายศิวกร ถาวรวิริยะนันท์, นายปวีณวิทย์ ชุติภาสสกุล, นางสาวธนันยา เมตตา

ครูประจ�ำชั้น : ม.ปริญญำ วิชำ  ครูคู่ชั้น : มิสชวิศำ โชคพล



นายณรงค์วิท ปัญญา, นายชานุวัฒน์ ทองฉวี, นายพงศกร เจียมศิริ, นายศิริพงษ์ สมนวล, นายธนัช วจนวรรณ, นายวนัสบดี ธรรมไพศาล, 
นายพงศกร โพธิ์เกษม, นายวีรภัทร โฆชบาล, นายนิภัทรภูมิ มีหา, นายธรรมปพน ปานทิพย์, นายธนภัทร ฐานะภักดี, นายศิวกร เงาศรี, 
นายธนกฤต แสงตันชัย, นายวาลิด กลัดนิล, นายณัฐภัทร์ กมลปลื้ม, นางสาวกุลจิรา เจิมขัน, นายจิรเมธ พรมพิทักษ์, นางสาวณัชชา โพนทองถิ่น, 
นายนวพล ร้อยแก้ว, นายจิรายุส พิณยุวรรณ, นางสาวเค็ทลิน โอไรล์ลี่, นายปรัชญา ชิงชัย, นายภัทร ปัญญาอินทร์, นายนักปราชญ์ นทีเลิศผดุง, 
นายศักรินทร์ ตั้งสุข, นายวิทวัส ผ่องใส, นางสาวณัฐชา รวยรื่น, นายจิรายุ ศรีประสาธน์, นางสาวกรภัทร โยวัง, นายสุขวัฒน์ เอื้อเฟื้อ, 
นางสาวพัณณ์ชิตา ชัยจิรอารีย์, นายณรงค์ศักดิ์ การะเกตุ, นางสาวพิชชารีย์ ภูชิตวสุภัทร์, นายจิรสิน ณ นคร, นายภูมินท์ เฉียวกุล, นายเอกณัฐ ผงทอง, 
นายนิธินาถ สือขุนทด, นายปราชญ์ ลี้ก�าจร, นางสาวเรืองศิวาณี ไชยศิวามงคล

ครูประจ�ำชั้น : มิสนัยนำ ไพจิตต์  ครูคู่ชั้น : มิสสุชำดำ สอนศิริ

นายชลนรากร เพ็ชรสังข์, นายวีรวุฒิ ทรัพย์ถาวร, นายปาณบดี มาสูงเนิน, นายภูมิรพี นิ่มมาศ, นายธีรภัทร รุ่งสูงเนิน, นายทักษ์ ทรัพย์บวรโรจน์, 
นายธีระยุทธ พูลศิริมงคลชัย, นายสิทธิโชติ ปานมี, นายอลงกรณ์ ทาระมนต์, นายพิชญะ เรืองธรรมพิศาล, นายรชต ธานินทรประชา, นายณฐดนย์ ตูพานิช, 
นายพลภัทร ชินเลิศกิจ, นายจุลจักร สุขเจริญ, นางสาวศานันศินี ธิแปงวงศ์, นางสาวเฉลิมขวัญ แก้วนิล, นางสาวภัททิยา พิสัยพันธุ์, นายฮิโรกิ คามิมูระ, 
นางสาวรัตน์นิศา บุ้นเฮงหลี, นายก้องภพ เอ่ียมวสันต์, นางสาวณัฎฐณิชา ศิริยาน, นางสาวสิรินทรัตน์ เดชาไพศาลกิต, นายพิชชากร ตระกูลเจริญผล, 
นายกตกร สุขสิริรัตน, นางสาวชิดชนก ทองคต, นางสาวอรุณวดี เจี่ยเจริญ, นายพุฒิสรรค์ อัมพรพัฒน์, นายศักดิ์เศรษฐ์ เหงี่ยมไพศาล, 
นายณัฐนันท์ ตันบุญเจริญ, นางสาวชุติกาญจน์ วุฒิปัญญารัตนกุล, นางสาวรวินันท์ กาญจนกัณโห, นางสาวรุจิรดา วนะภูติ, นางสาวกนกจันทร์ 
กิตติพันธ์พงษ์, นางสาวพัชรา ยาทุม, นางสาวจิณธิดามาศ โอ่งดาวงษ์, นางสาวจณิสตา ท้าวนันท์, นายประคัลภ์ ครูเจริญกิจ, นางสาววนัชพร กลิ่นสุทโธ, 
นางสาวศศิวิมล สมศรี, นายจิรัฏฐ์ อัครอนันต์ชานน, นางสาวปาณิสรา พิพัฒนมงคลเลิศ, นางสาวกัลยรัตน์ นามวงษ์

ครูประจ�ำชั้น : มิสศรุตำ นิจนิรันดร์กุล  ครูคู่ชั้น : ม.วรท  ศรีรัตนโช



นายสิริวุฒิ ชูยิ่งสกุลทิพย์, นายณัฐภัทร บัวทอง, นายชัชพล สมีแจ้ง, นายธนพล วโรดมย์กร, นายธนิกนนท์ ปรีดิศรีพิพัฒน์, นายภณภพ เศรษฐวิวัฒน์, 
นายพสิษฐ์ จุลจิราภรณ์กุล, นายจุฬบุตร เบ็ญจนิรัตน์, นายปุณณภัทร วิศิษฎ์ศักดิ์, นางสาวนรินทร ศิลปมงคล, นายวีรกิตติ์ิ เกียรติหิรัญโชติ, 
นายสหรัฐ เพชรเลิศอนันต์, นางสาวพชรพร ยี่หวา, นายสุทธิพจน์ พงศ์พิเชฐกุล, นายณัฐพงศ์ ชวนเจริญ, นางสาวโมนิก้าทองเปลว โทมัส, 
นายยันดาห์ ผ่องใส, นายยศวริศ สุขใส, นางสาวภัครมัย คงค�า, นายภศุ ศุภศรี, นายชัชพล ใหญ่กระโทก, นายตฤณ โจชัว แฮริสัน, นายหัสวีร์ 
นันทิภาคย์วงษ์, นายฐนศร สิริวชิรภักดี, นางสาวกีรติกา สังข์สุข, นางสาวสุธิตา เสาโร, นางสาวสุธิดา เถาเจริญ, นายภูริภัทร วัชรวารี, นางสาวปวีณา 
ปัญจเสวี, นายสิรวิชญ์ บุญจงรักษ์, นายอัครพล พงษ์คุณ, นางสาวนันทกานต์ แสงสุวรรณ, นายปุณณภพ อมราวชิรากุล, นายสุทธศาสตร์ หิรัญสาลี, 
นายศิริโชค สาคร, นางสาวปัทมสรณ์ อรชร, นายวรพนธ์ ประทุมมา, นายวุฒิพงษ์ คนว่อง, นางสาวนิชาภัทร อินทนา

ครูประจ�ำชั้น : มิสคมคำย ชิโนดม  ครูคู่ชั้น : มิสจีรนันท์ นิยมไทย

นายนรวิชญ์ สุวรรณกิจเจริญ, นายกิตติศักดิ์ จางวาง, นายภัทรพล เทียนเจ๊ก, นายปรมะ อยู่ไทย, นายชนกันต์ ค�าพรมมา, นายกรวุฒิ ยินดี, 
นายวีรินทร์ ชิวเว่ย, นายธนวัฒน์ โมหิรัญ, นายจิรภัทร สุวรรณโฆษิต, นายรัฐพงษ์ จริยฉัตร, นายนนทพัทธ์ พงค์พิศน์, นายชคัตตรัย ท้าวน้อย, 
นายธรรมธร ตระหง่านศรี, นางสาวจาฏุพัจน์ ผ่องผล, นางสาวธัญสมร ณ นคร, นางสาววิสสุตา เหลืองงาม, นางสาวธันยพร สีลาดเลา, 
นายรชานนท์ แซ่ก๊วย, นายชนุตร์ จีนะวนิช, นายสุทธิพงษ์ ป้องพันธ์, นายเมธัสศักดิ์ แดนดงเมือง, นายธเนศ รัตนพิบูลย์, นางสาวสุนิสา คุ้มทรัพย์, 
นายณัฐนัย พรมเล็ก, นายธนพล ฉิมพลี, นายนนท์ปวิธ อมรสิงหเวช, นายธนภัทร คงนมนาน, นางสาววนัชพร อุสมร, นางสาวนัทธนันท์ สมจิตร, 
นางสาวณัฐนันท์ อภิสนธิ์, นางสาวอริสา ศรีประเสริฐ, นางสาวชนิษฐา มารศรี, นายพิสชารัล วาณิชชากุล, นางสาวอัญชลีญาณ์ เที่ยงธรรม, 
นายอรรถวิทย์ ผุดผ่อง, นางสาวปิยะดา สุขกุล, นายพีรณัฐ สัญญลักษณ์, นายทอมธนภัทร์ ไฮเดนเบอร์ก, นางสาวจูลี่ คนับ

ครูประจ�ำชั้น : มิสสุดำ มงคลสิทธิ์  ครูคู่ชั้น : Ms. Marginette Estella



นายอัคคัญญ์ ชึสเซเลอร์, นายสิรวิชญ์ ชื้อทัศนประสิทธิ, นายธีรภัทร วันสา, นายภานุวัฒน์ หลักพล, นายติณห์ บัญชานิตยกาล, นายธรรมธร โสรธร, 
นายชญานนท์ วิจิตรไพบูลย์สุข, นายทองโทมัส ภู่ถาวร, นายไพรัตน์ เกิดมงคล, นายพิชญะ ชุณหชัชวาลกุล, นายทรงชัย สังข์ทองรัมย์, 
นายพัทธ์ คงกิจภากรณ์, นายชนม์สิทธิ์ เหล็กคม, นายชินวุฒิ หันชะนา, นายณัฐดนัย ค�าผ่อง, นายอิทธิกร นุชธิสาร, นายกมลชัย ต่อการพฤกษ์, 
นายชานนท์ แม้นเดช, นายอภิวัฒน์ สังกันตกุล, นายปิยะพงศ์ ทองจีน, นายภควัชร ศรีเมือง, นายชัชชัย ชาน้อย, นายอติคุณ ก่�าพันธ์ดี, 
นายโสภณ ค�านาแซง, นายเฉลิมวงศ์ ญาติชาวสวน, นายบูรพา จันทร์ละมูล, นายพลกฤต รอดพรม, นายสุประกานต์ เอี่ยมแข, นายพันธกานต์ จุไร, 
นายวัชรพล เขียวน้อย, นายเนติธร แก้วเจริญ, นายวรินทร ดวงมาตย์พล, นายวรรธนะ อินเพชร, นายสุรยุทธ์ อินทรโชติ, นายชนะพล บุญแย้ม, 
นายธรรมรักษ์ ส�าราญจิต

ครูประจ�ำชั้น : มิสบุปผำชำติ บุญสมภพ  ครูคู่ชั้น : มิสนพวรรณ อุ่นมำก



36238	 น.ส.ธัญสมร	ณนคร	(ข้าวสวย)	 ม.6/8
ที่อยู่	 29/4	ม.3	ต.ท่าศาลา	อ.ท่าศาลา	จ.นครศรีธรรมราช	80160
Tel.		 096-8170555	 E-Mail	:	thansamon456@gmail.com

36307	 น.ส.วิสสุตา	เหลืองงาม	(แคท)	 ม.6/8
ที่อยู่	 80/43	ม.3	ถ.พระยาสัจจา	ต.บ้านสวน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 092-4745691	 E-Mail	:	cat36307@gmail.com

38745	 น.ส.อริสา	ศรีประเสริฐ	(มายด์)	 ม.6/8
ที่อยู่	 19/235	ม.7	ต.พลูตาหลวง	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุร	ี20180
Tel.		 086-3631830	 E-Mail	:	Arisa.Mild3363@gmail.com

38736	 น.ส.วนัชพร	อุสมร	(เบบี๋)	 ม.6/8
ที่อยู่	 211	ม.6	ต.วัฒนานคร	อ.วัฒนานคร	จ.สระแก้ว	27160
Tel.		 098-2763692	 E-Mail	:	wanatchaporn2545@gmail.com

39031	 น.ส.ภัทรภรณ์	ทวีธนวาณิชย	์(เพียว)	 ม.6/1
ที่อยู่	 136	ม.1	ต.เมืองคง	อ.ราษีไศล	จ.ศรีสะเกษ	33160
Tel.		 062-1800686	 E-Mail	:	vaaanizs29@hotmail.com

38905	 น.ส.เจินหยู	สุดโสม	(เจนิธ)	 ม.6/1
ที่อยู่	 76/147	ม.5	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 091-1203916	 E-Mail	:	janyuss14@outlook.com

38102	 น.ส.ณัฐวิภา	ลิ่มถาวรานันต์	(แป้ง)	 ม.6/1
ที่อยู่	 151/113	หมู่บ้านคันทรีโฮม	2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	
	 จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-4415397	 E-Mail	:	pang.nl041144@gmail.com

36179	 น.ส.ปนัดดา	ฮวบข�า	(แป้ง)	 ม.6/1
ที่อยู่	 305/131	หมูบ้่านธารดารา	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 061-0298981	 E-Mail	:	montha3993@gmail.com

36409	 น.ส.พรรษา	ตวงทรัพย์สิน	(ษา)	 ม.6/1
ที่อยู่	 26/10	ม.5	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 086-4001578	 E-Mail	:	pansatuangsubsin@gmail.com

36366	 น.ส.พิรามน	เปาอินทร	์(วิว)	 ม.6/1
ที่อยู่	 164/2	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 098-9965365	 E-Mail	:	piramonpaointara@gmail.com

28658	 นายรัชชานนท	์กาญจนอุทัยศิริ	(ฟร้องซ์)	 ม.6/1
ที่อยู่	 210/81	ม.11	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 088-8471814	 E-Mail	:	28658@acs.ao.th
28663	 นายปฏิกาณ	ศุภรัตนลีลา	(วิน)	 ม.6/1
ที่อยู่	 247/1	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 096-9417161	 E-Mail	:	patiphan	supurattanaleela@gmail.com
29516	 นายกฤตเมธ	บุพพัณหสมัย	(ปัณณ์)	 ม.6/1
ที่อยู่	 16/142	ม.5	ต.ห้วยกะปิ	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 095-5089817	 E-Mail	:	Pun.krittamet@gmail.com
33500	 นายอาร์นัส	เชญพิชดา	(อาร์นัส)	 ม.6/1
ที่อยู่	 126/2	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 093-9254952	 E-Mail	:	arnas44mchovern@gmail.com
36244	 นายนิติธร	เพ็ญตระกูล	(พีค)	 ม.6/1
ที่อยู่	 176/3	ม.3	ถ.เทศบาล	1	ซ.22	ต.ห้วยใหญ่	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150
Tel.		 092-2467499	 E-Mail	:	peakau495@gmail.com

28756	 นายติณห์	บัญชานิตยกาล	(โนอา)	 ม.6/9
ที่อยู่	 320/18	หมูบ้่านววิไิม้	ม.6	ต.ทุง่สขุลา	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20230

36225	 นายกตกร	สุขสิริรัตน	(เอเธน)	 ม.6/6
ที่อยู่	 35	ถ.ผลประสิทธิ์	ต.ท่าใหม่	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	22120
Tel.		 091-2787866	

36234	 นายณัฐดนัย	ค�าผ่อง	(ตะวัน)	 ม.6/9
ที่อยู่	 61	ถ.รังสิต	ต.ประชาธิปิติ	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12130

36523	 นายจิรายุส	พิณยุวรรณ	(หมู)	 ม.6/5
ที่อยู่	 333/58	ต.หัวรอ	อ.อยุธยา	จ.อยุธยา	13000
Tel.		 064-5709090	

28942	 นายธนวัฒน	์โมหิรัญ	(นิค)	 ม.6/8
ที่อยู่	 2/9	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 062-4670730	 E-Mail	:	tanawatmohiran@gmail.com
28723	 นายชนกันต	์ค�าพรมมา	(กาเซียร์)	 ม.6/8
ที่อยู่	 102/3	ม.2	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 090-9918245	 E-Mail	:	karngarcia@gmail.com
28764	 นายวีรินทร	์ชิวเอ่ย	(เจ)	 ม.6/5
ที่อยู่	 102/97	ม.2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 090-9532992	 E-Mail	:	virin.chiuwei@gmail.com
36533	 นายชนุตร	์จีนะวนิช	(พล)	 ม.6/8
Tel.		 095-9414486	 E-Mail	:	phon.dog1@gmail.com
29334	 นายจิรภัทร	สุวรรณโฆษิต	(จูเนียร์)	 ม.6/8
ที่อยู่	 221/103	ม.2	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-8489449	 E-Mail	:	junior29334@gmail.com

35633	 นายปฏิกันต	์ชูยิ่งสกุลทิพย์	(เฟม)	 ม.6/1
ที่อยู่	 618/1	ม.6	ต.เขาคันทรง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 089-6172333	 E-Mail	:	f.ptknn@gmail.com

29537	 นายจิราย	ุกลิ่นอุดม	(เจมส์)	 ม.6/1
ที่อยู่	 76/37	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-5358120	 E-Mail	:	jizato.jirayu2001@gmail.com

28692	 นายฤทธิรัช	คงจะฤทธิ	์(พร้อม)	 ม.6/1
ที่อยู่	 255/11	ม.2	ซ.9	ถ.เก้ากิโล	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 082-7154763	 E-Mail	:	ritthirach@hotmail.com

28702	 นายพชรภูมิ	เหมือนเพ็ชร์	(ภูมิ)	 ม.6/1
ที่อยู่	 154/3	ม.4	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 061-1247571	 E-Mail	:	pacharpoommuenpetza@gmail.com

36380	 น.ส.ธันยพร	สีลาดเลา	(นัน)	 ม.6/8
ที่อยู่	 306/190	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 091-7260853	 E-Mail	:	nannarung@hotmail.com

28730	 นายปาณบดี	มาสูงเนิน	(มิเตอร์)	 ม.6/6
ที่อยู่	 102/108	ม.2	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 090-9822240	 E-Mail	:	meter081@hotmail.com

38772	 น.ส.อัญชลีญาณ์	เที่ยงธรรม	(จ๊ะจ๋า)	 ม.6/8
ที่อยู่	 388/94	ม.10	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 082-9180044	 E-Mail	:	jaja08882@gmail.com



36487	 น.ส.บุญฑริกา	สินทอง	(เปาเปา)	 ม.6/1
ที่อยู่	 147/2	หมู่บ้านมณีแก้ว	ต.ห้วยกะปิ	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 085-6982844	 E-Mail	:	pao-pao44@hotmail.com
38763	 น.ส.สิรภัทร	สีสังข์	(เปาะเปี๊ยะ)	 ม.6/1
ที่อยู่	 168/206	ม.3	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 081-9968304	 E-Mail	:	srpss18@gmail.com
38763	 น.ส.เญจี	บุณยสรณ์สิร	ิ(เญจี)	 ม.6/1
ที่อยู่	 326/67	ม.8	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-3683004	 E-Mail	:	yejeebysr@gmail.com
38687	 น.ส.อรณพัชร	นุ่นช่วย	(แพร)	 ม.6/1
ที่อยู่	 1/14	ม.3	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 097-0012918	 E-Mail	:		Girlzonp@gmail.com
38690	 น.ส.ศศิกาน	ก้องเสียง	(บิว)	 ม.6/1
ที่อยู่	 23/15	ม.3	ต.ตะเคียนเตี้ย	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 094-9502384	 E-Mail	:	sasikan.kongsaing@gmail.com

33308	 นายณัทกร		อาจโยธา	(ต้น)	 ม.6/1
ที่อยู่	 80/86	ม.5	ต.ทับมา	อ.เมือง	จ.ระยอง	21000
Tel.		 062-5256414	 E-Mail	:	natthakorn.ardyotha@gmail.com

28721	 นายริอิ	โจ	(ริชชี่)	 ม.6/1
ที่อยู่	 159/935	วิวิทะเล8คอนโด	ม.12	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	
	 จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 096-0934667	 E-Mail	:	richy28721@gmail.com

28729	 นายธนะวัฒน์	หมั่นหาทรัพย	์(ก้อง)	 ม.6/1
ที่อยู่	 41	ม.1	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 083-9824614	 E-Mail	:	Thanawatmanhasap@gmail.com

34894	 นายอมรชัย	สุวรรณรัศมี	(Gems)	 ม.6/1
Tel.		 062-9615154	 E-Mail	:	latealltime@gmail.com

28653	 นายปุณฐ์พัฒน์	พยัคฆันตร	(อิม)	 ม.6/2
ที่อยู่	 2/5	ม.1	ซ.สุขสบาย	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 063-1456959		 E-Mail	:	imm2545@hotmail.com
34709	 นายธนาวุฒ	ิฑิมพิทักษ	์(เอิร์ธ)	 ม.6/1
ที่อยู่	 79/11	ม.6	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 092-7828250	 E-Mail	:	earth34709@gmail.com
30288	 นายสุพศิน	ศิริทัตธ�ารง	(ปัน)	 ม.6/1
ที่อยู	่ 116/43	ม.5	ถ.พัทยานาเกลือ	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 093-3583356	 E-Mail	:	Panpanpan1902@gmail.com
39041	 นายวาเลนไทน์	เด็ลปอร์ต	(วาเลน)	 ม.6/2
ที่อยู่	 48/170	ม.7	ต.หนองข้างคอก	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 095-1166191	 E-Mail	:	valentingry08@gmail.com
38896	 นายธีรวิชญ	์ศุภจิตเกษม	(ธีร์)	 ม.6/1
ที่อยู่	 99/77	ม.6	ต.ทับมา	อ.เมือง	จ.ระยอง	21000
Tel.		 095-2507916	 E-Mail	:	kujira.rojin7356@gmail.com

28724	 นายวีรวุฒิ	ทรัพย์ถาวร	(บัส)	 ม.6/6
ที่อยู่	 328/49	ม.8	หมู่บ้านศรีราชาโมเดิร์นโฮม	อ.ศรีราชา	
	 จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 097-1083673	 E-Mail	:	archer_buss@hotmail.com

36165	 นายภูริณัฐ	ปิยะสินชาต	ิ(กาฟิลด์)	 ม.6/2
ที่อยู่	 25/200	ม.5	อ.บางบ่อ	ต.บางบ่อ	จ.สมุทรปราการ	10560
Tel.		 086-3286223	 E-Mail	:	piyasinchat36165@gmail.com

33690	 นายพลภัทร	ชินเลิศกิจ	(แฮม)	 ม.6/6
Tel.		 095-2936464	 E-Mail	:	Ponlapatchinlertkij@gmail.com

36155	 นายฮิโรกิ	คามิมูระ	(ฮิโรกิ)	 ม.6/6
ที่อยู่	 129/1	หมูบ้่านโฮมทาวน์	ต.หนองยายบู	่อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 094-6615109	 E-Mail	:	hiroki2557@outlook.com

38710	 น.ส.รุจิรา	เห็นใจชน	(สกาย)	 ม.6/2
ที่อยู่	 305/45	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-9137665	 	

38738	 น.ส.นัทธนันท	์สมจิตร	(หนุน)	 ม.6/8
ที่อยู่	 97/89	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 097-1541813	 E-Mail	:	nuttanan2845@gmail.com

38875	 น.ส.ศตพร	ยอดพิกุล	(จูน)	 ม.6/3
ที่อยู่	 52/150	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 093-5687414	

38697	 น.ส.วริฐา	ศรีวรฏังกนันท	์(แพร)	 ม.6/1
ที่อยู่	 678/53	ม.5	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 098-2511406	

	

37359	 น.ส.ชณิฎสา	โชติกเสถียร	(กั้ง)	 ม.6/1
ที่อยู่	 19/10	ม.7	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 089-4848964	
36161	 น.ส.ลักษมี	เชื้อพุฒตาล	(เนย)	 ม.6/2
ที่อยู่	 190/2	ม.11	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 093-3246933	
36190	 นายศุภวิชญ์	สืบแสง	(เอก)	 ม.6/1
ที่อยู่	 330/24	ม.8	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 091-7327187	
36110	 น.ส.วรินทร์พร	อนุกูลราชธน	(ดีเดย์)	 ม.6/2
ที่อยู่	 88/150	ม.9	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-2031716	
36510	 น.ส.มุทิตา	พาลี	(แตงกวา)	 ม.6/2
ที่อยู่	 82/15	ถ.สุขุมวิท	ต.ศรีราชา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-9700073	

40404	 น.ส.กัลยรัตน	์นามวงษ์	(แม็กกี้)	 ม.6/6
ที่อยู่	 253/1242	หมู่บ้านพูนสินธานี	3	ซ.เคหะร่มเกล้า	54	
	 แขวงคลองสองต้นนุ่น	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10510
Tel.		 095-0857863	 E-Mail	:	maggisohappy.123@gmail.com
36101	 น.ส.ศานันศิน	ีธิแปงวงศ	์(นุ่น)	 ม.6/6
ที่อยู่	 333/119	ม.4	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 087-6703484	 E-Mail	:	sanunsinee@hotmail.com
28733	 นายธีรภัทร	รุ่งสูงเนิน	(ตุ๊ต๊ะ)	 ม.6/6
ที่อยู่	 139/1	ม.2	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 091-5070147	 E-Mail	:	tutaky28733@gmail.com
36114	 น.ส.เฉลิมขวัญ	แก้วนิล	(อาย)	 ม.6/6
ที่อยู่	 84/4	ม.10	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 061-9860849	 E-Mail	:	Chaloemkhwankacwnin@gmail.com
38744	 น.ส.รุจิรดา	วนะภูต	ิ(จินจิน)	 ม.6/6
ที่อยู่	 ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20000
Tel.		 064-1515796	 E-Mail	:	lovelyjinnyandpinky@gmail.com

38731	 นายภูริภัทร	วัชรวารี	(ต้า)	 ม.6/7
ที่อยู่	 275/22	ม.12	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 092-8617291	 E-Mail	:	mib.tata@gmail.com

36742	 นายยศวริศ	สุขใส	(โยโมสต์)	 ม.6/7
ที่อยู่	 28/10	ม.12	ต.ห้วยใหญ่	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 090-6491457	 E-Mail	:	yomost.acs@gmail.com

28693	 นายสิริวุฒิ	ชูยิ่งสกุลทิพย์	(พาย)	 ม.6/7
ที่อยู่	 618/1-4	ม.6	ต.เขาคันทรง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-4314699	 E-Mail	:	pp.poppine@gmail.com

36197	 นายสุทธิพจน์	พงศ์พิเชฐกุล	(เบส)	 ม.6/7
ที่อยู่	 134/39	หมูบ้่านรามนชุ	19	ม.4	ต.สัตหบี	อ.สตัหบี	จ.ชลบรุ	ี20180
Tel.		 097-1311745	 E-Mail	:	best19.10.2544@gmail.com



37591	 นายจิรายุ	ศรีประสาธน์	(ภูมิ)	 ม.6/5
ที่อยู่	 19	วชิรธรรมสาธิต	46	แขวงบางจาก	เขตพระโขนง	
	 กรุงเทพฯ	10260
Tel.		 093-2544342	 E-Mail	:	poomjirayu1423@gmail.com
38093	 นายภศุ	ศุภศรี	(ข้าวตู)	 ม.6/7
ที่อยู่	 99/466	มณัฑนา	อ่อนนชุ–วงแหวน	เขตประเวศ	กรงุเทพฯ	10250
Tel.		 092-7748885	 E-Mail	:	kaotoo04@hotmail.com
38911	 นายสุทธศาสตร	หิรัญสาลี	(คุด)	 ม.6/7
ที่อยู่	 160	ม.6	ต.นาทว	ีอ.นาทว	ีจ.สงขลา	90160
Tel.		 061-4842727	 E-Mail	:	lilprite@gmail.com
38936	 นายทอม	ธนภัทธ์	ไฮเดนเบอร์ก	(ทอมมี่)	 ม.6/8
ที่อยู่	 26/2	ม.11	ต.ห้วยใหญ่	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 086-3789135	 E-Mail	:	tmgamerch@gmail.com

34388	 นายพสิษฐ์	จุลจิราภรณ์กุล	(ทาโร่)	 ม.6/7	
ที่อยู่	 หนองขามคันทรี่
Tel.		 095-5467369	 E-Mail	:	Taroko2002@gmail.com

31645	 นายธนพล	วโรดมย์กร	(แฟร้งค์)	 ม.6/7
ที่อยู่	 คันทรี่โฮม
Tel.		 091-0510826	 E-Mail	:	frank31645@gmail.com

38096	 นายธเนศ	รัตนพิบูลย์	(โฟล์ค)	 ม.6/8
ที่อยู่	 คันทรี่โฮม
Tel.		 061-6944545	 E-Mail	:	Frok.chai225@gmail.com

30079	 นายสิทธิโชติ	ปานมี	(ตะวัน)	 ม.6/6
ที่อยู่	 คันทรี่โฮม
Tel.		 080-1851509	 E-Mail	:	sittichotpanmoc123@gmail.com

38695	 นายศุภวิชญ์	ภูแสนใบ	(หม่อน)	 ม.6/4
ที่อยู่	 89/153	หมู่บ้านชัยพฤกษ์	ต.บางบ่อ	อ.บางเสาธง	
	 จ.สมุทรปราการ	10560
Tel.		 095-7372910	
38806	 นายปวีณวิทย์	ชุติภาสสกุล	(ไอซ์)	 ม.6/4
ที่อยู่	 198/123	ม.3	หมูบ้่านโกลเด้นทเวน์	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 095-5318353	
36506	 นายเจริช	แชค	ซีซอน	(ฉัตร)	 ม.6/4
ที่อยู่	 99/137	คลาสสิคโฮม	2	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี
Tel.		 064-7497798	
37426	 นายอรรถพร	ทานะเวช	(arf)	 ม.6/4
ที่อยู่	 196	ม.7	ต.ค�าเตย	อ.ไทยเจริญ	จ.ยโสธร	35120
Tel.		 098-1753373	

31148	 นายพีระวิชญ์	รชตวรรณวงษ์	(ตะวัน)	 ม.6/4
ที่อยู่	 320/76	ถ.เก้ากิโล	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 097-2722841	 E-Mail	:	Tawanpeerawit@gmail.com

28683	 นายปิยะกฤษ	ยุวรี	(ต้นกล้า)	 ม.6/4
ที่อยู่	 104/1	ม.5	ต.ห้วยกะปิ	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 095-2469363	 E-Mail	:	asdf27311@gmail.com

29502	 นายกิตติเชษฐ์	วีรยาพาณิชย	์(nior)	 ม.6/4
Tel.		 090-2419154	 E-Mail	:	Kittichet46@gmail.com

28659	 นายชนกันต์	จันทะโร	(ซัน)	 ม.6/4
ที่อยู่	 201/120	หมู่บ้านโคโค่ฮิลส์แหลมฉบับ	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	
	 อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 089-0928448	 E-Mail	:	sunchanakun@gmail.com

28959	 นายพงศธร	พันธ์เฉลิมชัย	(ปลื้ม)	 ม.6/3
ที่อยู่	 69	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-2498794	

28654	 นายภูมิพงศ	์อภัยวงศ	์(กาย)	 ม.6/4
ที่อยู่	 93/76	ม.10	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 098-3027115	 E-Mail	:	Poompong	guy

28714	 นายธนโชต	ิเต็มศิริพงศ์	(ต้น)	 ม.6/4
34760	 นายพฤฒินันท	์เศรษฐมานพ	(พร้อม)	 ม.6/3
ที่อยู่	 กรุงเทพฯ
Tel.		 086-4185156

28738	 นายกานุวัฒน์	หลีกพล	(เฟย)	 ม.6/9
ที่อยู่	 คันทรี่โฮม
Tel.		 063-3563311	 E-Mail	:	panufci@hotmail.com

31150	 นายกังซัน	ลี	(กังซัน)	 ม.6/4
ที่อยู่	 คันทรี่โฮม
Tel.		 095-7092211	 E-Mail	:	sanmanu31150@gmail.com

33009	 นายทอง	โทมัส	ภู่ถาวร	(ทอง)	 ม.6/9
ที่อยู่	 คันทรี่โฮม
Tel.		 083-0918946	 E-Mail	:thongg

34325	 นายภณภพ	เศรษฐวิวัฒน์	(พาท)	 ม.6/7
ที่อยู่	 คันทรี่โฮม
Tel.		 083-0403510	 E-Mail	:	panapop3510@gmail.com

28453	 นายณัฐภัทร	บัวทอง	(ต้น)	 ม.6/7
ที่อยู่	 104/13	ม.5	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 091-4055744	 E-Mail	:	tonwa2010@hotmail.com
35464	 นายปุณณภัทร	วิศิษฎ์ศักดิ	์(ปอนด์)	 ม.6/7
ที่อยู่	 127/1	ถ.บางแสนล่าง	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20130
Tel.		 084-7744487	 E-Mail	:	pond35464@hotmail.com
33159	 นายพีระพล	โรจนารุณ	(พล)	 ม.6/3
ที่อยู่	 99/305	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 097-0453632	 E-Mail	:	perapon33159@hotmail.com
36527	 นายยันดาห	์ผ่องใส	(โอม)	 ม.6/7
ที่อยู่	 88/131	ซ.4	บ้านกลางสวน	ต.ตะเคยีนเตีย้	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150
Tel.		 064-1916161	 E-Mail	:	yandaaoom1234@gmail.com
38717	 นายหัสวีร	์นันทิภาคย์วงษ	์(กัน)	 ม.6/7
ที่อยู่	 369/33	ม.สิริศา	ถ.หนองยายบู่	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 080-0774949	 E-Mail	:	gunnerhsw@hotmail.com

38686	 นายพีระยุทธ	พรมนอก	(โอเว่น)	 ม.6/4
ที่อยู่	 249/7	ม.8	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 064-8318835	 E-Mail	:	itsmewayne02@gmail.com

32403	 นายณภัทร	สืบญาติ	(มอส)	 ม.6/4
ที่อยู่	 183/6	ม.10	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 089-9365188	

34044	 นายกฤตไชย	ทองเขาอ่อน	(แปะน้อย)	 ม.6/4
ที่อยู่	 73	ม.4	ต.เพ	อ.เมือง	จ.ระยอง	21160
Tel.		 062-1454291	 E-Mail	:	tangkitchai34044@gmail.com

32998	 นายวริษฐ์	สุวีรานุวัฒน์	(กัญจน์)	 ม.6/4
ที่อยู่	 505	ม.1	ต.ปากน�้า	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร	86150
Tel.		 085-5258648	 E-Mail	:	Warit	Suveeranuwat



28955	 นายสิรดนัย	พลชัย	(ขนุน)	 ม.6/4
ที่อยู่	 91/3	ม.3	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 091-7060872	 E-Mail	:	bnwhanoi3018@hotmail.com

28662	 นายนภดล	ประวัติยากูร	(ฟิล์ม)	 ม.6/3
ที่อยู่	 212/2	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 090-7744116	

28667	 นายพลเอก	ประวัติยางกูร	(Boss)	 ม.6/3
Tel.		 098-4197928	 E-Mail	:	phonck@gmail.com

28731	 นายภูมิรพ	ีนิ่มมาศ	(กัปตัน)	 ม.6/6
ที่อยู่	 305/101	ม.3	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 083-0150576	 E-Mail	:	phoomrapee1234@gmail.com

36158	 นายชินวัตร	หันชะนา	(หมูกรอบ)	 ม.6/3
ที่อยู่	 529/42	แขวงบางแวก	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	10160
Tel.		 064-9035634	
31631	 นายเสฎฐวุฒิ	ยงเพชร	(แอ๊ดดี้)	 ม.6/4
ที่อยู่	 230/57	ม.11	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 092-4572373	
31134	 นายรัชชานนท์	บุตรนนท์	(ออยล์)	 ม.6/3
ที่อยู่	 69/9	ม.6	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 063-1453626	
34324	 นายเพชร	คงเพชร	(เขียว)	 ม.6/3
ที่อยู่	 จ.ปทุมธานี
Tel.		 095-9424994	
38758	 นายองค์กรณ์	บุญชูวงศ์	(ต้น)	 ม.6/3
ที่อยู่	 16/8	ถ.ผังเมือง	2	ซ.ประสารมิตร	อ.สะเตง	จ.ยะลา	95000
Tel.		 088-7821949	

31723	 นายชญานนท์	วิจิตรไพบูลย์สุข	(frakliin)	 ม.6/9
ที่อยู่	 32/5	ม.1	ถ.เลี่ยงเมือง	ต.บางตีนเป็ด	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	24000
Tel.		 089-4991155	 E-Mail	:	texaontu

38913	 นายเอกณัฐ	ผงทอง	(เต้)	 ม.6/5
Tel.		 088-8254655	 E-Mail	:	Tae	Ekanut	Phongthong

37563	 นายระพีพัฒน์	รุ่งเรือกุล	(mangkorn)	 ม.6/4
ที่อยู่	 193/1	ม.1	ต.เกาะช้าง	อ.แม่สาย	จ.เชียงราย	57130
Tel.		 062-7171736	 E-Mail	:	kaewmamgkorn.420@gmail.com

36476	 นายนวพล	ร้อยแก้ว	(บังฟา)	 ม.6/5
Tel.		 095-1761079	 E-Mail	:	Nawapol	roikeaw

28682	 นายกิตติศักดิ์	จางวาง	(garfied)	 ม.6/8
ที่อยู่	 91	ม.7	ต.ช้างมิ่ง	อ.พรรณานิคม	จ.สกลนคร	47130
Tel.		 061-4471634	 E-Mail	:	garfiedyy

38702	 นายสิทธิโชค	ศรีลารักษ์	(โชค)	 ม.6/4
ที่อยู่	 สุพรรณบุรี
Tel.		 082-2406922	

38716	 นายชัยวัฒน์	จารุรัตน์	(ฟีม)	 ม.6/4
ที่อยู่	 จันทบุรี
Tel.		 092-6939514	

36537	 นายปรัชญา	ชิงชัย	(ป้อง)	 ม.6/5
ที่อยู่	 ม.6	ต.ประณีต	อ.เขาสมิง	จ.ตราด	23150
Tel.		 092-9018065	

32767	 นายอัครพล	พงษ์คุณ	(เก้า)	 ม.6/7
ที่อยู่	 ม.1	ต.บางกระเขา	อ.บ้านสร้าง	จ.ปราจีนบุร	ี25150
Tel.		 064-4824893	 E-Mail	:	aukarapolpongkun@gmail.com

30323	 นายชัชพล	สมีแจ้ง	(เบส)	 ม.6/7
ที่อยู่	 280/15	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 097-1386085	 E-Mail	:	chatchaphol_best@hotmail.com

30328	 นายอลงกรณ	์ทาระมนต์	(หนุ่ม)	 ม.6/6
ที่อยู่	 37/3	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 061-8950848	 E-Mail	:	alonggorn258@gmail.com

34327	 นายธนัช	วจนวรรณ	(แบงค์)	 ม.6/5
ที่อยู่	 38/12	ม.5	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 065-4962642	 E-Mail	:	tanach15@hotmail.com

31147	 นายพงศกร	เจียมศิริ	(กร)	 ม.6/5
ที่อยู่	 76/138	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-2749192	

36256	 นายภูวเดช	ศักดิ์สูง	(มิก)	 ม.6/3
Tel.		 096-5259909	

39010	 นายพีรพงษ์	สมุทรน้อย	(จ๊อด)	 ม.6/3
Tel.		 064-7980820	

28666	 นายธนกร	ศรีประยูร	(โอ๊ต)	 ม.6/3
ที่อยู่	 326/98	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 061-9496451	

34702	 นายวนัสบดี	ธรรมไพศาล	(มาร์ค)	 ม.6/5
ที่อยู่	 136	ม.3	ต.นาจอมเทียน	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20250
Tel.		 064-5692415	

36739	 นายนักปราชญ์	นทีเลิศผดุง	(Louis)	 ม.6/5
ที่อยู่	 508/59	ซ.สุคนธสวัสดิ์	ถ.สุคนธสวัสดิ์	แขวง/เขตลาดพร้าว	
	 กรุงเทพฯ	10230
Tel.		 092-8955993	 E-Mail	:	zerotoa2557@outlook.co.th
36188	 นายณัฐภัทร	กมลปลื้ม	(Marwin)	 ม.6/5
ที่อยู่	 299/226	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210
Tel.		 085-6114554	
36595	 นายศิวกร	ยาสาธร	(Bank)	 ม.6/4
ที่อยู่	 ลาดพร้าว	84	กรุงเทพฯ	10310
Tel.		 094-4901749	
38718	 นายณรงค์ศักดิ	์การะเกตุ	(โตส)	 ม.6/5
ที่อยู่	 2/1	ม.2	ต.พิมพา	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	24130
Tel.		 080-0908559	

38915	 นายพลกฤต	รอดพรม	(Bar)	 ม.6/9
ที่อยู่	 29	ม.6	ต.ขุนศรี	อ.ไทรน้อย	จ.นนทบุรี	11150
Tel.		 084-1344511	

35142	 นายพงศกร	โพธิ์เกษม	(ฟลุ๊ค)	 ม.6/5
ที่อยู่	 22/9	ม.3	ต.เกาะช้าง	อ.เกาะช้าง	จ.ตราด	23170
Tel.		 097-9705836	 E-Mail	:	pongsakorn35142@gmail.com

36331	 นายจิรเมธ	พรมพิทักษ	์(เมธลาย)	 ม.6/5
ที่อยู่	 52/3	ม.9	ต.คู้ยายหมี	อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	24160
Tel.		 097-1340454	

38718	 นายจิรสิน	ณ	นคร	(เจมส์)	 ม.6/5
ที่อยู่	 พัทยากลาง
Tel.		 092-4841202	



33471	 นายไพรัตน	์เกิดมงคล	(นับหนึ่ง)	 ม.6/9
ที่อยู่	 16/26	ม.4	ซ.ประชาราษฎร์	11	ถ.ประชาราษฎร์	
	 ต.สวนใหญ	่อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000
Tel.		 094-2817796	 E-Mail	:	kuy33471acs@gmail.com

38707	 นายมงคล	เจริญแพทย	์(ออม)	 ม.6/4
ที่อยู่	 107/50	ม.6	ซ.35	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 091-5384515	 E-Mail	:	Mongkhon950@hotmail.com

38674	 นายภรัณย	ูภักดี	(พี)	 ม.6/3
ที่อยู่	 88/16	หมู่บ้านกฤษณา	ถนนกาญจนาภิเษก	ต.บางคูเวียง	
	 อ.บางกรวยจ	จ.นนทบุรี	11120
Tel.		 065-5053396	 E-Mail	:	Pee38674@gmail.com

38721	 นายกฤติน	อันดาแก้ว	(โฟกัส)	 ม.6/4
ที่อยู่	 387/62	หมู่บ้านเบลส์พาร์ด2	ซ.รามอินทรา	65	แขวงท่าแร้ง	
	 เขตบางเขต	กรุงเทพฯ	10220
Tel.		 080-6407736	 E-Mail	:	fogusxxxz@gmail.com

38725	 น.ส.กีรติกา	สังข์สุข	(เกรซ)	 ม.6/7
ที่อยู่	 225/94	ม.5	หมูบ้่านพฤกษา	ต.บ้านสวน	อ.เมอืง	จ.ชลบรุ	ี20000
Tel.		 092-3298651	 E-Mail	:	16marchg@gmail.com

38720	 น.ส.อัญชลี	กาญจนกันติ	(ออมมี่)	 ม.6/4
ที่อยู่	 87/1	ม.4	ต.พานทอง	อ.พานทอง	จ.ชลบุรี	20160
Tel.		 062-8732571	 E-Mail	:	anchaleeaommy27@gmail.com

36242	 น.ส.ชยาภรณ์	ซิ้มเจริญ	(โลมา)	 ม.6/2
ที่อยู่	 227/8	ม.11	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 088-1961132	 E-Mail	:	loma.cyp@hotmail.com

	

38918	 นายพีรณัฐ	สัญญลักษณ์	(กาย)	 ม.6/8
ที่อยู่	 53/7	ต.คูคต	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	12130
Tel.		 095-8573560	 E-Mail	:	sky-like12@hotmail.co.th
28668	 นายนรวิชญ	์สุวรรณกิจเจริญ	(แซนต้า)	 ม.6/8
ที่อยู่	 222/15	ม.4	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 092-2592249	 E-Mail	:	acsdell54@gmail.com
36626	 นายเมธัสศักดิ์	แดนดงเมือง	(สตาร์)	 ม.6/8
ที่อยู่	 18	ถ.ประชาอุทิศ	ต.หนองแสง	อ.เมือง	จ.นครพนม	48000
E-Mail	:		 star.dandongmuang@gmail.com
36621	 นายสุทธิพงษ์	ป้องพันธ์	(เฟิร์ส)	 ม.6/8
ที่อยู่	 ต.กระโสน	อ.เมือง	จ.อุบล	34000
Tel.		 080-8102806	
36471	 นายรชานนท	์แซ่ก๊วย	(คิว)	 ม.6/8
ที่อยู่	 201/71	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 084-7605813	

38694	 น.ส.กรธิตา	หวังต�่า	(นาเดียร์)	 ม.6/4
ที่อยู่	 กรุงเทพฯ	10530
Tel.		 095-7531773	 E-Mail	:	dearkt19@gmail.com

36267	 นายเศรษฐภักดิ์	แจ่มเจริญ	(ภูมิ)	 ม.6/2
ที่อยู่	 ชลบุรี	20150
Tel.		 082-2316289	 E-Mail	:	pphoom2.02@gmail.com

38711	 น.ส.พัณณ์ชิตา	ชัยจิรอารีย	์(ไม้เมตร)	 ม.6/5
ที่อยู่	 119/321	ม.3	ต.เหมือง	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20130
Tel.		 099-5769447	 E-Mail	:	mai-meat@hotmail.com

37268	 น.ส.รติกานต	์อุบลจันทร์	(ฟิว)	 ม.6/4
ที่อยู่	 527/46	ม.3	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 090-8909605	 E-Mail	:	Ratikarnubonchan@gmail.com
38120	 น.ส.สุนิสา	คุ้มทรัพย์	(หลิว)	 ม.6/8
ที่อยู่	 481/10	ซ.10	ถ.เลยีบชาดหาด	ม.10	ต.หนองปรอื	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรีุ	20150
Tel.		 081-7232321	 E-Mail	:	dummeew@gmail.com
38729	 น.ส.สุธิดา	เถาเจริญ	(จัสมิน)	 ม.6/7
ที่อยู่	 26/24	ม.13	ถ.พัฒนาการ	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 097-2071758	 E-Mail	:	jasminesotidaxt@gmail.com
38737	 น.ส.ปวีณา	ปัญจเสวี	(แตงกวา)	 ม.6/7
ที่อยู่	 239/1	ม.1	ต.ตาสิทธิ	์อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 094-7979700	 E-Mail	:	tanggigy_qwatang@hotmail.com

38852	 น.ส.นันทกานต	์แสงสุวรรณ	(อีฟ)	 ม.6/7
ที่อยู่	 131/2	ม.1	ต.ปลวกแดง	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 095-6942360	 E-Mail	:	ntkssw14@gmail.com

28685	 นายชลนรากร	เพ็ชรสังข์	(โฟโมส)	 ม.6/6
ที่อยู่	 292/169	ม.10	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 097-1153386	

28686	 นายภัทรพล	เทียนเจ๊ก	(ซูกัส)	 ม.6/8
ที่อยู่	 173/25	ม.7	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 093-2362593	

36536	 นายศักดิ์เศรษฐ์	เหลี่ยมไพศาล	(ซิม)	 ม.6/6
ที่อยู่	 14/11	ม.1	ต.เกาะเต่า	อ.เกาะพงัน	จ.สุราษฎร์ธานี	84360
Tel.		 061-3545914	

38699	 นายจักรกฤษณ	์มงคล	(โจ)	 ม.6/3
ที่อยู่	 18/31	ม.2	ต.สัตหีบ	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
Tel.		 089-1559887	 E-Mail	:	joekuncha420@hotmail.com

38215	 นายชัชพล	ใหญ่กระโทก	(มอส)	 ม.6/7
ที่อยู่	 413/34	ม.3	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 083-0768247	 E-Mail	:	lovezaparty1234@gmail.com

38741	 นายสิรวิชญ	์บุญจงรักษ์	(จีโน่)	 ม.6/7
ที่อยู่	 333/80	ม.4	ต.บางพลีใหญ	่อ.บางพล	ีจ.สมุทรปราการ	10540
Tel.		 092-5733389	 E-Mail	:	jeenosiravit@gmail.com

39001	 นายนิธินาถ	สือขุนทด	(ซีน)	 ม.6/5
ที่อยู่	 300/35	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 094-8851818	 E-Mail	:	nitinard104@gmail.com

39084	 น.ส.สุชัญญา	นุวงษ์	(ปริม)	 ม.6/1
ที่อยู่	 249/30	ม.2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 080-2472265	 E-Mail	:	prim_suchanya@hotmail.com

38705	 น.ส.สโรชา	บุญลาโภ	(บิว)	 ม.6/1
ที่อยู่	 20/53	ม.8	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 095-7074542	 E-Mail	:	bewffg20117@gmail.com

38683	 น.ส.จินต์จุฑา	เอื้อเฟื้อ	(ซิน)	 ม.6/1
ที่อยู่	 550/4	ม.11	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 097-2467045	 E-Mail	:	jin-cin1@hotmail.com

38715	 น.ส.สวิตตา	ผลโกศล	(แป้ง)	 ม.6/1
ที่อยู่	 72/2	ม.1	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-8399269	 E-Mail	:	psawitta55@gmail.com



38756	 น.ส.นวพร	วิจิตรเตมีย	์(นุ๊ก)	 ม.6/1
ที่อยู่	 277/6	ม.12	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 096-9255803	 E-Mail	:	nookwijittamee@yahoo.com

36488	 น.ส.อรุณวดี	เจี่ยเจริญ	(พลอย)	 ม.6/6
ที่อยู่	 108/8	ม.11	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 089-7506469	 E-Mail	:	ploy.fordclub@gmail.com

38706	 น.ส.ธนวันต์	สุริยะ	(วาวา)	 ม.6/2
ที่อยู่	 888/70	หมูบ้่านคีรรีาชา	ม.3	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 098-2595061	 E-Mail	:	vava_tanawan@hotmail.com

36349	 น.ส.ทอรุ้ง	ดวงแก้ว	(รุ้ง)	 ม.6/2
ที่อยู่	 189/15	หมูบ้่านสขุกมล	ม.3	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 091-2451408	 E-Mail	:	namm.zill@gmail.com

31606	 นายทองระวี	ถกลสุเวช	(เอฟ)	 ม.6/2
ที่อยู่	 175/8-9	ม.9	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 064-4538542	 E-Mail	:	thongraweee1@hotmail.com
30335	 นายกัณฐ์สกรณ์	มหาสุเมธกุล	(กรรณ)	 ม.6/4
ที่อยู่	 17/49	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 098-1296298	 E-Mail	:	knahasumetkul@gmail.com
26107	 นายศักดิ์ธัช	วันจันทร์	(โบ๊ท)	 ม.6/2
ที่อยู่	 79/62	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130	
Tel.		 063-2424057	 E-Mail	:	boattyyyyyyyy@gmail.com
36146	 นายอรชุน	คุปตัษเฐียร	(ชุน)	 ม.6/3
ที่อยู่	 63/155	วิภาวดี	16	วิภาวดี-รังสิต	จอมพล	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
Tel.		 099-2923956	 E-Mail	:	Orachan.satang@mail.com
36106	 นายฐิติ	กองแก้ว	(ก้อง)	 ม.6/1
ที่อยู่	 51/4	ม.3	ต.นาจอมเทียน	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20250
Tel.		 097-3194416	

36180	 น.ส.ณัฏฐณิชา	ศิริยาน	(ใบเฟิร์น)	 ม.6/6
ที่อยู่	 9/6	ม.6	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 062-7843960	

36122	 น.ส.นุชาณา	ทองมานิช	(เบส)	 ม.6/3
ที่อยู่	 377/98	ม.2	ซ.1	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 095-6498676	 E-Mail	:	nuchana.best@gmail.com

36151	 น.ส.ณัฏฐ์รดา	นิธิเศรษฐ์ตั้ง	(หลิน)	 ม.6/2
ที่อยู่	 330/60	ม.8	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 098-5945294	 E-Mail	:	natrdnithisettany@gmail.com

36119	 น.ส.กรพินธ์	บุญโสธรสถิตย์	(อาย)	 ม.6/2
ที่อยู่	 3/69	ม.ซิตี้โฮม	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 094-9795055	 E-Mail	:	kopinn123@gmail.com

38696	 นายปวริศร	สรุปราษฎร์	(ซัน)	 ม.6/2
ที่อยู่	 77/508-509	ม.3	ซ.ประเสริฐมนูกิจ	แขวงลาดพร้าว	
	 เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	10230

28732	 นายวรภัทร	มีครองแบ่ง	(นาย)	 ม.6/2
ที่อยู่	 76/56	ม.5	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 062-6791501	

33676	 นายปพน	วัฒนะ	(นัท)	 ม.6/2
ที่อยู่	 ศรีราชา	ชลบุรี
Tel.		 089-2449344	

30342	 นายวรเมธ	คิ้วยม	(สปาย)	 ม.6/2
ที่อยู่	 ศรีราชา

36224	 น.ส.ลักษิกา	ติสโส	(การ์ตูน)	 ม.6/2
ที่อยู	่ 129/195	หมู่บ้านโฮมทาวน์	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 083-0313646	 E-Mail	:	laksika.tisso@gmail.com
36084	 น.ส.นรินทร	ศิลปมงคล	(แน็ตตี้)	 ม.6/7
ที่อยู่	 129/155	หมูบ้่านเซนทรลัปาร์ค	ม.8	ต.หนองปรอื	อ.บางละมงุ	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 061-5479045
37592	 น.ส.ชุติกาญจน	์วุฒิปัญญารัตนกุล	(ครีม)	 ม.6/6
ที่อยู่	 36/20	ม.5	ต.พลูตาหลวง	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุร	ี20180
Tel.		 082-8244994	
36217	 น.ส.โมนิก้า	ทองเปลว	โทมัส	(โมนิค)	 ม.6/7
ที่อยู่	 146/22	ม.6	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 097-0651604	
38753	 น.ส.พัชรา	ยาทุม	(บี)	 ม.6/6
ที่อยู่	 39/44	ม.4	กม.121	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 063-7766561	

31128	 นายพกร	พลอยประดับ	(ทีม)	 ม.6/3
ที่อยู่	 333	ม.8	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 081-9377511	 E-Mail	:	team1257@hotmail.com
29498	 นายก้องกนก	นิ่มเจริญ	(ก้อง)	 ม.6/3
ที่อยู่	 86/5	ถ.เปรมใจราษฎร	์ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 092-2577455	 E-Mail	:	kong29498@gmail.com
33124	 นายศุภณัฐฐ์	อมรวัฒนพงศ์	(พล)	 ม.6/2
ที่อยู่	 116/1	ม.6	ถ.สุขุมวิท	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 091-1426555	 E-Mail	:	Pol33124@gmail.com
36159	 นายกษิดิศ	รักษาภักด	ี(แน็ค)	 ม.6/2
ที่อยู่	 97/6	ม.6	ถ.ผดุงสามัคคี	ต.ท่าบ่อ	อ.ท่าบ่อ	จ.หนองคาย	43110
Tel.		 095-6540040	
E-Mail	:	 nacknacknacknacknacknacknackna@gmail.com

37506	 น.ส.ภัครมัย	คงค�า	(ทรายแก้ว)	 ม.6/7
ที่อยู่	 123/8-9	ม.9	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-0826697	 E-Mail	:	Pakkaramai88669@gmail.com

36774	 น.ส.ชุติมณฑน	์พรมจันทร์	(บิว)	 ม.6/2
ที่อยู่	 139/1	ม.9	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 097-1249132	

36164	 น.ส.รัตน์นิศา	บุ้นเฮงหลี	(ไอส์)	 ม.6/6
ที่อยู่	 100/80	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 082-1063500	

36185	 น.ส.สิรินทรัตน	์เดชาไพศาลกิต	(ทราย)	 ม.6/6
Tel.		 086-1126396	

28769	 นายทักษ์	ทรัพย์บวรโรจน์	(น็อต)	 ม.6/6
ที่อยู	่ 320/110	ถ.เก้ากิโล	ซ.เขาน�า้ซับ	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 094-9956125	 E-Mail	:	notsaoos@gmail.com
36569	 นายณัฐนันท์	ตันบุญเจริญ	(stang)	 ม.6/6
ที่อยู่	 43	ม.6	ต.เตาปูน	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี	18110
Tel.		 088-5486199	 E-Mail	:	nuttanunku44@gmail.com
31608	 นายพัชญะ	เรืองธรรมพิศาล	(จ๊ะ)	 ม.6/6
ที่อยู่	 97/44	ม.2	ต.ตะเคียนเตี้ย	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 092-7255662	 E-Mail	:	Pichaya517@gmail.com
36507	 นายพุฒิสรรค์	อัมพรพัฒน	์(พี)	 ม.6/6
ที่อยู่	 26/20	ซ.พระยาสวุรรณ	3	เขตคลองสามวา	คนันายาว	กรงุเทพฯ10230
Tel.		 092-5291212	 E-Mail	:	Puttisanpee@gmail.com
32999	 นายรชต	ธานินทรประชา	(นูโน่)	 ม.6/6
ที่อยู่	 99/167	ม.6	ปารชิาตซอย11	แขวงล�าปลาทวิ	เขตลาดกระบงั	กรงุเทพฯ10520
Tel.		 084-0707657	 E-Mail	:	demonno123@gmail.com



38761	 น.ส.วนัชพร	กลิ่นสุทโธ	(อาย)	 ม.6/6
ที่อยู	่ 188/335	ม.4	หมู่บ้านปิยวัฒน์อ่างศิลา	ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 092-7544792	 E-Mail	:	mi_kin_bear@hotmail.com

38754	 น.ส.จิณธิดามาศ	โอ่งดาวงษ์	(ตู้เซฟ)	 ม.6/6
ที่อยู่	 7/9	ม.4	SP	PLACE	HOTELต.	เกาะช้าง	อ.เกาะช้าง	จ.ตราด	20170
Tel.		 091-7518756	 E-Mail	:	syptsape@icloud.com

39579	 น.ส.ปาณิสรา	พิพัฒนมงคลเลิศ	(ซิ่ว)	 ม.6/6
ที่อยู่	 400/21	ม.4	ต.ปรุใหญ	่อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000
E-Mail	:		 pnsr2002@gmail.com

38769	 น.ส.ศศิวิมล	สมศรี	(บ๊วย)	 ม.6/6
ที่อยู่	 133/1	ม.10	ต.ตะโหมด	อ.ตะโหมด	จ.พัทลุง	93160
Tel.		 098-9045344	 E-Mail	:	Sasiwimolsomsri1234@gmail.com

34317	 นายพิชญะ	ชุณหชัชวาลกุล	(pure)	 ม.6/9
ที่อยู่	 108/1	แยก	6	ซ.สุนทรศิริ	ถ.ประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ	
	 แขวง/เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
Tel.		 082-9610610	 E-Mail	:	pichaya490@gmail.com

29491	 นายธรรมธร	โสรธร	(chris)	 ม.6/9
ที่อยู	่ 322/530	หมูบ้่านไลฟ์อนิเดอะการ์เด้น	ต.หนองขาม	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 092-5056562	 E-Mail	:	christhammathorn@hotmail.com

38732	 นายโสภณ	ค�านาแซง	(Pram)	 ม.6/9
ที่อยู่	 559/5	ต.ปลวกแดง	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 061-6722577	 E-Mail	:	sammacca_2012@hotmail.com

28706	 นายอัคภัญญ์	ซึสเซเลอร	์(Kurt)	 ม.6/9
ที่อยู่	 112/18	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 092-8496179	 E-Mail	:	kutakan@gmail.com

37262	 นายศักรินทร์	ตั้งสุข	(อ๊อฟ)	 ม.6/5
ที่อยู่	 478/887	ม.12	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 092-9199657	

38724	 นายฐนศร	สิริวชิรภักดี	(อิม)	 ม.6/7
ที่อยู่	 25/96	ต.ฉลอง	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83130
Tel.		 093-6949335	 E-Mail	:	imm.thns@gmail.com

38719	 นายวิลเลี่ยม	แกร์รี	่ลินซ์	(วิลเลี่ยม)	 ม.6/3
ที่อยู่	 37/37	ม.6	ต.สัตหีบ	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุร	ี20250
Tel.		 099-6139272	 E-Mail	:	williangary1594@gmail.com

38709	 นายตฤณ	โจชัว	แฮร์สัน	(โจชัว)	 ม.6/7
ที่อยู่	 34/35	อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธาน	ี84140
Tel.		 095-9253263	 E-Mail	:	littlebuggar@gmail.com

37480	 นายชัชชัย	ชาน้อย	(บอสส์)	 ม.6/9
ที่อยู่	 429/44	พรีเมียมเพลส	แขวงลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	10230
Tel.		 093-4098008	 E-Mail	:	Bosscm2545@gmail.com

28709	 นายสิรวิชญ์	ชื้อทัศนประสิทธิ	์(Paody)	 ม.6/9
Tel.		 094-4982681	

38733	 นายเฉลิมวงศ์	ญาติชาวสวน	(เต๋า)	 ม.6/9
Tel.		 092-4276984	 E-Mail	:	chalermwong38733@hotmail.com

39277	 นายสุรยุทธ์	อินทรโชติ	(เสือ)	 ม.6/9
Tel.		 095-9567032	

36157	 นายชินวุฒิ	หันชะนา	(บุ๊ค)	 ม.6/9
ที่อยู่	 529/42	แขวงบางแวก	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	10160

33678	 นายณฐดนย	์ตูพานิช	(เตอร์)	 ม.6/6
ที่อยู่	 164/3	ม.6	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 093-0261955	 E-Mail	:	ter33678@hotmail.com

38752	 น.ส.กนกจันทร	์กิตตพันธ์พงษ์	(กิ่ง)	 ม.6/6
ที่อยู่	 135/2	ม.1	ต.ห้วยใหญ่	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 081-1349149	 E-Mail	:	Gingqp@hotmail.com

38755	 น.ส.จณิสตา	ท้าวนันท	์(กิ่งยุ่น)	 ม.6/6
ที่อยู่	 188/71	ม.3	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 098-6214962	 E-Mail	:	6119erawan@gmail.com

38757	 นายประคัลภ	์ครูเจริญกิจ	(พู่กัน)	 ม.6/6
ที่อยู่	 90/26-30	ม.2	ต.ท่าช้าง	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	22000
Tel.		 083-0901199	 E-Mail	:	prakhon1150@gmail.com

38726	 นายธนพล	ฉิมพลี	(เอิงเอย)	 ม.6/8
ที่อยู่	 9/34	ม.7	ต.พลูตาหลวง	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
E-Mail	:	 aeie-aeie@hotmail.com
38746	 น.ส.ชนิษฐา	มารศรี	(พลอย)	 ม.6/8
ที่อยู่	 392/132	ม.10	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 086-3661049	 E-Mail	:	ploy1357@gmail.com
39002	 น.ส.จูลี่	คนับ	(จูลี่)	 ม.6/8
ที่อยู่	 148/247	ม.9	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 063-2013700	 E-Mail	:	Julie_345@msn.com
38854	 น.ส.ปิยะดา	สุขกุล	(ฟ้า)	 ม.6/8
ที่อยู่	 43	ม.5	ถ.ห้วยเสียดชลประทาน	ต.เขาพนม	อ.เขาพนม	จ.กระบี่	81140
Tel.		 092-2764524	 E-Mail	:	piyada2001f@gmail.com
38743	 น.ส.ณัฐนันท์	อภิสนธิ์	(เนย)	 ม.6/8
ที่อยู่	 187/5	ม.1	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 092-7370006	 E-Mail	:	neuy25@hotmail.com

32958	 นายธนิกนนท	์ปรีดิศรีพิพัฒน์	(mick)	 ม.6/7
ที่อยู่	 สายไหม	กรุงเทพฯ	10220
Tel.		 083-7545559	 E-Mail	:	jordielnino@brazzers.com

39039	 นายวรพนธ	์ประทุมมา	(OHM)	 ม.6/7
ที่อยู่	 อ.เมือง	จ.มุกดาหาร	49000
E-Mail	:		 ohmstedsister@pornhub.com

38698	 นายธนพัฒน	์ข�ารัตน์	(ARM)	 ม.6/2
E-Mail	:		 armfaketaxi@pornhub.com

38866	 นายปุณณภพ	อมราวชิรากุล	(peter)	 ม.6/7
ที่อยู่	 อ.เมือง	จ.สุราษฎร์ธานี
E-Mail	:		 peterfakestudent@gmail.com

38701	 นายนนทพัทธ	์จ�าเนียรสวัสดิ	์(god)	 ม.6/4
ที่อยู่	 อ.พานทอง	จ.ชลบุรี
Tel.		 099-3989814	 E-Mail	:	god7dog@stepmom.com

36683	 นายกมลชัย	ต่อการพฤกษ์	(ตี้)	 ม.6/9
ที่อยู่	 200/2305	ต.บ้านใหม่	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	12000
Tel.		 094-9950707	

39071	 นายวรินทร	ดวงมาตย์พล	(ปาย)	 ม.6/9
ที่อยู่	 54	ม.3	ต.ทุ่งโป่ง	อ.อุบลรัตน	์จ.ขอนแก่น	40250
Tel.		 099-4409523	 E-Mail	:	warintorn1619@gmail.com

35392	 นายพัทธ์	คงกิจภากรณ์	(พัทธ์)	 ม.6/9
ที่อยู่	 34	ม.2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-0278978	 E-Mail	:	pat28369@hotmail.com

36688	 นายอภิวัฒน์	สังกันตกุล	(แคปหมู)	 ม.6/9
ที่อยู่	 141/2	ถ.ประชารักษา	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	41000
Tel.		 063-7219779		 E-Mail	:	Apivatcapmu@gmil.com



38760	 นายพิสชารัล	วาณิชชากุล	(ดอม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 109/101	ต.บางแก้ว	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	10540
Tel.		 095-6869565	 E-Mail	:	dom220545@hotmail.com
38714	 นายณัฐนัย	พรมเล็ก	(ณัฐ)	 ม.6/8
ที่อยู่	 19/1	ม.6	ต.ขุนกระทิง	อ.เมือง	จ.ชุมพร	86000
Tel.		 094-3147508	 E-Mail	:	nattanai2002@hotmail.com
38734	 นายนนท์ปวิธ	อมรสิงหเวช	(นนท์)	 ม.6/8
ที่อยู่	 53/249-250	ม.1	ถนนรงัสติ-ปทมุ	ต.บ้านกลาง	อ.เมอืง	จ.ปทมุธาน	ี12000
Tel.		 063-1451529	 E-Mail	:	Nonpawitamorn@gmail.com
38918	 นายพีรณัฐ	สัญญลักษณ์	(กาย)	 ม.6/8
ที่อยู่	 53/7	ต.คูคต	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	12130
Tel.		 095-8573560	 E-Mail	:	sky-like12@hotmail.co.th
28711	 นายปรมะ	อยู่ไทย	(มีน)	 ม.6/8
ที่อยู่	 288/75	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 064-3044606	

36088	 นายธนภัทร	ฐานะภักดี	(บอล)	 ม.6/5
ที่อยู่	 888/131	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 094-4352010	 E-Mail	:	thanapart.tanapukdee

36113	 นายศิวกร	เงาศร	ี(กีต้าร์)	 ม.6/5
ที่อยู่	 101/127	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 083-0155306	

28963	 นายธนดล	สิทธิโชต	ิ(ไอซ์)	 ม.6/4
ที่อยู่	 99/47	ต.เหมือง	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 099-4159614	 E-Mail	:	iceza038@gmail.com

39651	 นายชนะพล	บุญแย้ม	(ไบร์ท)	 ม.6/9
ที่อยู่	 44/3	ม.3	ต.บางกรูด	อ.บ้านโพธิ์	จ.ฉะเชิงเทรา	24140
Tel.		 095-7074198	 E-Mail	:	Birt1125@gmail.com

38982	 นายพันธกานต์	จุไร	(แพ็กกี้)	 ม.6/9
ที่อยู่	 119/93	ม.13	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 095-7150364	 E-Mail	:	Pantakanpag@gmail.com

36245	 นายอิทธิกร	นุชธิสาร	(โซ้ยเต้ย)	 ม.6/9
ที่อยู่	 4/288-89	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 095-7782293	 E-Mail	:	Toeycombat45@gmail.com

38980	 นายสุประกานต์	เอี่ยมแข	(ฟลุ๊ค)	 ม.6/9
ที่อยู่	 2506/38	ม.1	ต.สัตหีบ	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุร	ี20180
Tel.		 092-6960826	 E-Mail	:	Supragan.44@gmail.com

36311	 น.ส.ชิดชนก	ทองคต	(ปอ)	 ม.6/6
ที่อยู่	 ระยอง	21130
Tel.		 061-5511454	

36194	 น.ส.จาฏุพัจน์	ผ่องผล	(ฟิล์ม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 จันทบุร	ี22170
Tel.		 092-2528112	

36236		น.ส.พรหมพร	เพ็ชรรัตน	์(ตังค์)	 ม.6/4
ที่อยู่	 จันทบุร	ี22140
Tel.		 097-2377134	 E-Mail	:	money_14142424@hotmail.com

36258	 น.ส.นรวีร์	สุนทวนิค	(นิ้มส์)	 ม.6/2
ที่อยู่	 ตราด	23150
Tel.		 097-1630138	

34792	 นายนนทพัทธ	์พงค์พิศน	์(โฟล์ค)	 ม.6/8
ที่อยู่	 ม.9	พัทยา	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 088-6661441	 E-Mail	:	folksvaken16@gmail.com

36167	 นายธรรมธร	ตระหง่านศรี	(ทีม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 300	ถ.สุขุมวิท	ต.เชิงเนิน	อ.เมือง	จ.ระยอง	21000
Tel.		 095-4902820	

36120	 นายชคัตตรัย	ท้าวน้อย	(ต๋อง)	 ม.6/8
ที่อยู่	 303/27	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 097-3516866	 E-Mail	:	tonglverver@gmail.com

38735	 นายธนภัทร	คงนมนาน	(โอเว่น)	 ม.6/8
ที่อยู่	 184/70	ต.บางเสร่	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20250
Tel.		 062-6965050	 E-Mail	:	owensickzz@hotmail.com

31141	 นายรัฐพงษ	์จริยฉัตร	(น�้า)	 ม.6/8
ที่อยู่	 1/127	ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20000
Tel.		 082-2574446	 E-Mail	:	Rathapong31141@hotmail.com

36691	 นายปิยะพงศ์	ทองจีน	(บิวคุง)	 ม.6/9
ที่อยู่	 32/11	ถ.สันติเกษม	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 084-8837163	 E-Mail	:	Bew	piyapong
39048	 นายเนติธร	แก้วเจริญ	(อั้มซ่า)	 ม.6/9
ที่อยู่	 74	ม.6	ต.ไคสี	อ.เมือง	จ.บึงกาฬ	38000
Tel.		 061-0403634	
37528	 นายอติคุณ	ก�าพันธ์ดี	(ภูมิ)	 ม.6/9
ที่อยู่	 160	ม.3	ต.หนองนกแก้ว	อ.เลาขวัญ	จ.กาญจนบุรี	71210
Tel.		 065-0148091	 	
39098	 นายวรรธนะ	อินเพชร	(เฟริส)	 ม.6/9
ที่อยู่	 469/117	ม.5	ต.แพรกษาใหม่	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	10280
Tel.		 091-7685909	
36695	 นายภควัชร	ศรีเมือง	(แทน)	 ม.6/9
ที่อยู่	 25	ม.3	ต.หนองพันจันทร์	อ.บ้านคา	จ.ราชบุรี	70180
Tel.		 081-0084805	

36368	 น.ส.ณัชชา	โพนทองถิ่น	(ปาย)	 ม.6/5
ที่อยู่	 60/2	ถ.ประชาอุทิศ	แขวงขุมทอง	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520
Tel.		 062-4252321	 E-Mail	:	pwr2544@gmail.com

37400	 น.ส.ณัฐชา	รวยรื่น	(ไหม)	 ม.6/5
Tel.		 089-6047940	

38723	 น.ส.พิชชารีย	์ภูชิตวสุภัทร์	(ภู)	 ม.6/5
ที่อยู่	 123/95	ถ.เทพารักษ์	ต.บางพลี	อ.บางปลา	จ.สมุทรปราการ	10540
Tel.		 094-4987955	 E-Mail	:	pitcharee@gmail.com

36576	 น.ส.เค็ทลิน	โอไรล์ลี่	(เค็ทลิน)	 ม.6/5
ที่อยู่	 158	ม.12	ต.โคกปี่ฆ้อง	อ.เมือง	จ.สระแก้ว	27000
Tel.		 093-1250799	 E-Mail	:	kitlin210101@gmail.com

39059	 น.ส.เรืองศิวาณ	ีไชยศิวามงคล	(ต้นข้าว)	 ม.6/5
ที่อยู่	 91/7	ถ.ถีนานนท์	ต.อุมเม่า	อ.ยางตลาด	จ.กาฬสินธุ์	46120
Tel.		 093-5087667	 E-Mail	:	Thonkhaw_7@hotmail.com

35107	 นายโตยธร	เรืองกิตติกุล	(โตโต้)	 ม.6/3
ที่อยู่	 9/99	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 086-8440588	 E-Mail	:	toyatorn@ccs.co.th
28675	 นายยศวัฒน์	โสภา	(ก้อง)	 ม.6/3
ที่อยู่	 111	ม.8	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 098-9686656	 E-Mail	:	gong562010@hotmail.com
30797	 นายภูมิพัฒน์	ชลวาสิน	(มิ้น)	 ม.6/3
ที่อยู่	 77/29	ม.7	ต.บ้านเก่า	อ.พานทอง	จ.ชลบุรี	20160
Tel.		 093-0042475	 E-Mail	:	chonwasin@gmail.com
33889	 นายกฤตพัฒน์	วิมุกตายน	(ภูผา)	 ม.6/3
ที่อยู่	 17/1	ม.4	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 092-6340001	 E-Mail	:	kritpat2000@hotmail.com
29229	 นายมังกร	ตัณฑเจริญกิจ	(มังกร)	 ม.6/3
ที่อยู่	 700/156	ถ.สุขุมวิท	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 098-9147414	 E-Mail	:	mangkornacs73@gmail.com



36247	 น.ส.พิชญาภรณ	์ทองม	ี(ปูเป้)	 ม.6/2
ที่อยู่	 อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 062-1989892	
39030	 น.ส.ธนันยา	เมตตา	(ยิว)	 ม.6/4
ที่อยู่	 ระยอง	21110
Tel.		 098-5844482	
36237	 น.ส.พฤจิ	ต่อจรัส	(เพลง)	 ม.6/1
ที่อยู่	 337/35	ม.8	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 089-0704603	 E-Mail	:	pplengji89@gmail.com
38225	 น.ส.พิชชาญาดา	มีบุญรอด	(เปล)	 ม.6/1
ที่อยู่	 40/20	ม.4	ซ.กิ่งแก้ว	34	ต.ราชาเทวะ	อ.บางพลี	
	 จ.สมุทรปราการ	10540
Tel.		 085-0604400	 E-Mail	:	pitchayada0403@gmail.com

36173	 นายวาลิค	กลัดนิล	(ปอง)	 ม.6/5
ที่อยู่	 820/2	ปรีดีพนมยงค์	34	สุขุมวิท	71	
Tel.		 094-4352223	 E-Mail	:	walid_k.n

35511	 นายวีรภัทร	โฆชบาล	(เคน)	 ม.6/5
ที่อยู่	 968	ซ.ทองหล่อ	ถ.สุขุมวิท	55	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ
Tel.		 094-8762445	 E-Mail	:	kenly_kcb

39026	 นายปราชญ์	ลี้กิเจร	(ป่าฝน)	 ม.6/5
ที่อยู่	 1-23/20	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 097-0174388	 E-Mail	:	Pafonnn

38878	 นายภูมินท์	เฉียวกุล	(บาส)	 ม.6/5
ที่อยู่	 91/89	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-9693127	 E-Mail	:	Bas	puminn

35709	 นายธรรมปพน	ปานทิพย์	(เมษ)	 ม.6/5
ที่อยู่	 79/124	ต.บ้านฉาง	อ.บ้านฉาง	จ.ระยอง	21130
Tel.		 061-3687906	 E-Mail	:	thampaphonpantip@outlook.com

36133	 นายชนม์สิทธิ์	เหล็กคม	(เอเชีย)	 ม.6/9
ที่อยู่	 17/110	แขวง/เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510
Tel.		 098-5795361	 E-Mail	:	asialovelypet@gmail.com

39036	 นายจิรัฏฐ	์อัครอนันต์ชานน	(ท่าน)	 ม.6/6
ที่อยู่	 เอกชัย	80/1	แขวงบางคลอง	เขตบางบอน	กรุงเทพฯ	10150
Tel.		 095-4012442	 E-Mail	:	chirat5445@gmail.com

36172	นายก้องภพ	เอี่ยมวสันต์	(ก้อง)	 ม.6/6
ที่อยู่	 166	ถ.เมืองเก่า	ต.พนัสนิคม	อ.พนัสนิคม	จ.ชลบุร	ี20140
Tel.		 095-8809692	 E-Mail	:	Kongkandm@gmail.com

38850	 น.ส.ปุณยนุช	นารารักษ์	(เกรซ)	 ม.6/1
ที่อยู่	 229/1	ม.9	ต.วังน�้าเย็น	อ.วังน�า้เย็น	จ.สระแก้ว	27210
Tel.		 092-2755118	 E-Mail	:	Punyanut	pararak@gmail.com

36189	 น.ส.กุลจิรา	เจิมขัน	(บิว)	 ม.6/5
ที่อยู่	 160/38	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-7898458	

38391	 น.ส.กรภัทร	โยวัง	(แอม)	 ม.6/5
ที่อยู่	 320/52	ม.1	ต.พิชัย	อ.เมือง	จ.ล�าปาง	52000
Tel.		 096-9358777	 E-Mail	:	korapatyowang@gmail.com

36223	 น.ส.วรัสยา	แจ่มเมฆ	(น�้าฝน)	 ม.6/2
ที่อยู่	 23/4	ม.6	ต.โป่ง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 088-2415565	 E-Mail	:	Njammek@gmail.com

35164	 นายทรงชัย	สังข์ทองรัมย์	(ชัย)	 ม.6/9
ที่อยู่	 216/138	ม.6	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 094-3518161	
39046	 นายวัชรพล	เขียวน้อย	(ขวัญ)	 ม.6/9
ที่อยู่	 195/11	ม.3	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 094-4981631	
28715	 นายธีรภัทร	วันสา	(คิว)	 ม.6/9
ที่อยู่	 102/161	ม.	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 091-0105890	
36685	 นายชานนท	์แม้นเดช	(คิง)	 ม.6/9
ที่อยู่	 154/3	ม.5	ต.วังขนาย	อ.ท่าม่วง	จ.กาญจนบุรี	71110
Tel.		 094-9920139	
39732	 นายธรรรักษ์	ส�าราญจิต	(เต้)	 ม.6/9
ที่อยู่	 575/3	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	41000
Tel.		 083-3485756	

36142	 นายธนกฤต	แสงตันชัย	(ป่าน)	 ม.6/5
ที่อยู่	 201/137	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 095-1630506

38675	 นายสุขวัฒน์	เอื้อเฟื้อ	(เตอร์)	 ม.6/5
ที่อยู่	 130/20-22	ม.2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 064-0950996	

38851	 นายบูรพา	จันทร์ละมูล	(พี)	 ม.6/9
Tel.		 097-2522872	

29174	 นายชานุวัฒน์	ทองฉวี	(God)	 ม.6/5
Tel.		 097-2538297

31151	 นายศิริพงษ	์สมนวล	(เติ้ล)	 ม.6/5
ที่อยู่	 34/4	ถ.เปรมใจราษฎร์	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20130
Tel.		 094-5530721	 E-Mail	:	srp	tle
28720	 นายณรงค์วิท	ปัญญา	(เวฟ)	 ม.6/5
ที่อยู่	 132/9	ม.5	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 098-4268365	 E-Mail	:	Narongvit6@gmail.com
37380	 นายวิทวัส	ผ่องใส	(ต๊ะ)	 ม.6/5
ที่อยู่	 109/81	ม.4	ต.มาบโป่ง	อ.พานทอง	จ.ชลบุร	ี20160
Tel.		 061-4372891	 E-Mail	:	tayajy91491@gmail.com
35612	 นายนิภัทรภูม	ิมีหา	(หมิง)	 ม.6/5
ที่อยู่	 442/66	ม.5	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 095-6763316	 E-Mail	:	Nipetpoomconerlly@gmail.com
36677	 นายภัทร	ปัญญาอินทร์	(สิงห์)	 ม.6/5
ที่อยู่	 129	ม.3	ต.มาบโป่ง	อ.พานทอง	จ.ชลบุร	ี20160
Tel.		 063-1712727	 E-Mail	:	zhinggvitar@gmail.com

36124	 น.ส.ชัญญาณัฏฐ์	วิโรจน์แดนไทย	(ต้นน�า้)	 ม.6/2
ที่อยู่	 89/133	ม.7	ต.คลองหลวง	อ.คลองสอง	จ.ปทุมธานี	12120
Tel.		 063-6483451	 E-Mail	:	tonnum36124@gmail.com

36143	 น.ส.ภัททิยา	พิสัยพันธุ์	(มู่หลาน)	 ม.6/6
ที่อยู่	 42/4	ม.7	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 097-2365680	 E-Mail	:	mulanpattiya@gmail.com

36323	 น.ส.รวิสรา	กุลเวิน	(เวฟ)	 ม.6/2
ที่อยู่	 36/478	ม.3	ต.สัตหีบ	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
Tel.		 098-5795425	 E-Mail	:	rawisara36323@gmail.com

36112	 น.ส.สิริลดา	นาคประสิทธิ	์(แพร)	 ม.6/1
ที่อยู่	 103/130	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
E-Mail	:		 psr-ld	@outlook.com



38880	 นายศุภโชค	สถิตย์เสถียร	(มาร์ค)	 ม.6/2
ที่อยู่	 36	ม.5	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 097-2324422	 E-Mail	:	supachokmark@outlook.co.th

36181	 นายศุภกฤต	วัฒนศรี	(นาย)	 ม.6/2
ที่อยู่	 30/143	เสรไีทย	68	แขวงอนสุาวรย์ี	เขตบางเขน	กรงุเทพฯ	10220
Tel.		 089-7949006	 E-Mail	:	wattanasri	suppakrit@gmail.com

31135	 นายธีรภัทร	มาลาอบ	(อั๊น)	 ม.6/2
ที่อยู่	 199/14	ม.9	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 080-5930144	 E-Mail	:	anz19032002@gmail.com

28684	 นายธนกฤต	ฉัตรเงิน	(ตูน)	 ม.6/2
ที่อยู่	 233/1	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 096-8064282	 E-Mail	:	Lonelyfeelss@gmail.com

39129	 น.ส.นิชาภัทร	อินทนา	(ปลาย)	 ม.6/7
ที่อยู่	 102/45	ม.	ถ.อัสสัมชัญ	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 091-7595015	 E-Mail	:	paii25
38957	 น.ส.ปัทมสรณ์	อรชร	(ปัด)	 ม.6/7
ที่อยู่	 seahill	condo	ชั้น	3	ตึก	C	ห้อง123/313	ต.สุรศักดิ	์
	 อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 094-7975558	 E-Mail	:	patthamasorn.or@gmail.com
30187	 น.ส.พชรพร	ยี่หวา	(บัว)	 ม.6/7
Tel.		 095-7398629	 E-Mail
36271	 น.ส.วศิมน	พูลสวัสดิ	์(บีม)	 ม.6/2
ที่อยู่	 189/318	หมู่บ้านคันทรี่โฮมเลคแอนปาร์ค	ซอย	3/7	ม.1
	 ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 095-2507934	 E-Mail	:	Beamm_08@hotmail.com

39029	 นายศุภเชษฐ์	รุ่งรัชชานนท์	(เสี่ยว)	 ม.6/3
ที่อยู่	 155/18	ม.6	ต.กบินทร	์อ.กบินทร์บุร	ีจ.ปราจีนบุร	ี25110
Tel.		 086-4157586	 E-Mail	:	subhachet@gmail.com

36136	 นายอาทิตย์	ตั้งเจริญศิริ	(กัส)	 ม.6/3
ที่อยู่	 52/1	ม.5	ต.คลอดขุด	อ.ท่าใหม	่จ.จันทบุร	ี22120
Tel.		 090-7655572	 E-Mail	:	focus1595@gmail.com

33674	 นายญาณวิทย์	พึ่งผล	(น็อต)	 ม.6/3
ที่อยู่	 สุรินทร	์32150
Tel.		 061-5422037	 E-Mail	:	c.toc242@gmail.com

31110	 นายพาณิษย์ชพล	รุ่งวิจิตรชัย	(gucgi)	 ม.6/3
Tel.		 097-2516806	 E-Mail	:	boom31140@gmail.com

34691	 นายจุลจักร	สุขเจริญ	(น็อฟ)	 ม.6/6
ที่อยู่	 17/7	ม.10	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 092-4794989	 E-Mail	:	jullajak334@gmail.com
35144	 นายจุฬบุตร	เบ็ญจนิรัตน์	(Leon)	 ม.6/7
ที่อยู่	 78	ซ.20	มิถุนาแยก	9	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
Tel.		 063-8696000	 E-Mail	:	leon.wolfbloodsdz35144@gmail.com
29508	 นายธีระยุทธ	พูลศิริมงคลชัย	(ต้น)	 ม.6/6
ที่อยู่	 164/16	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 098/2833172	 E-Mail	:	tonthebest1232@gmail.com
36207	 นายพิชชากร	ตระกูลเจริญผล	(ติณณ์)	 ม.6/6
ที่อยู่	 88/96	ต.ตะเคียนเตี้ย	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 096-8851805	 E-Mail	:	deathmark8896@gmail.com
38704	 นายศิโรตม์	วีรวัฒน์สุนทร	(ชุน)	 ม.6/4
ที่อยู่	 423	ม.2	แม่สาย	อ.แม่สาย	จ.เชียงราย	57130
Tel.		 062-7061366	 E-Mail	:	Sirot15907@gmail.com

38722	 นายศิวกร	ถาวรวิริยะนันท	์(กร)	 ม.6/4
Tel.		 091-7686939	

39087	 นายวุฒิพงษ	์คนว่อง	(บอล)	 ม.6/7
ที่อยู่	 327/271	ม.9	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 090-9234853	

39024	 นายชัชชน	จักรคุ้ม	(บัง)	 ม.6/3
Tel.		 099-0499355	

36494	 นายรังสิมันต	์เพชรประพันธ์	(ซัน)	 ม.6/2
Tel.		 080-6400467	

38765	 น.ส.พัชราภรณ์	จันทร์ต่าย	(หยกฟ้า)	 ม.6/2
ที่อยู่	 75	ต.อรัญประเทศ	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	27120
Tel.		 092-6383238	 E-Mail	:	yogfar_25@hotmail.com
38742	 น.ส.รวินันท์	กาญจนกัณโห	(แฟมิลี่)	 ม.6/6
ที่อยู่	 64/46	ม.5	หมูบ้่านมารวย	ต.ท่าสะอ้าน	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชงิเทรา	24130
Tel.		 085-9048197	 E-Mail	:	rawinan2001@gmail.com
38940	 น.ส.วนิดา	พูลสวัสดิ์	(แวว)	 ม.6/3
ที่อยู่	 25/45	ม.6	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150	
Tel.		 091-7145621	 E-Mail	:	wlalee6@gmail.com
38727	 น.ส.สุธิตา	เสาโร	(ออย)	 ม.6/7
ที่อยู	่ 98/74	ม.12	หมู่บ้านฮีลไซด์วิลเลจ	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 061-5726248	 E-Mail	:	sutita1111@gmail.com
38932	 น.ส.นริสรา	ศาลางาม	(มะปราง)	 ม.6/3
ที่อยู่	 5/23	ถ.เทศบาล	1	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-9914588	 E-Mail	:	Maprang250744@hotmail.com

36162	 นายวัชรากร	โพธิ์หร่าย	(ต้า)	 ม.6/3
ที่อยู่	 2/9	ม.3	ต.ล�าผักกูด	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธาน	ี12110
Tel.		 081-8173206	 E-Mail	:	tar36162@gmail.com
35678	 นายปวริศร	์เสมจันทร์	(นัท)	 ม.6/2
ที่อยู่	 47/1	1	ม.2	ต.บ้านม้า	อ.บางไทร	จ.อยุธยา	13190
Tel.		 092-6327222	 E-Mail	:	Nut35678@gmail.com
28664	 นายธนธรณ	์เฉลาธรรมาภรณ์	(ทักษ์)	 ม.6/2
ที่อยู่	 185/27	ม.10	ซ.วัดวังหิน	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 062-6800222	 E-Mail	:	tak_tanathon@hotmail.com
33493	 นายชลพัชร	แก้วนุช	(อัน)	 ม.6/1
ที่อยู่	 4/34	ม.9	ต.ท่าช้าง	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	22000
Tel.		 064-6735105	 E-Mail	:	Unza00@gmail.com
30345 นายชยกร	บุญธรรม	(โอโซน)	 ม.6/2
ที่อยู่	 444/58	ม.11	หมูบ้่านณฐัาวด2ี	ต.หนองขาม	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 092-2506326	 E-Mail	:	ozonebuntham@gmail.com

38795	นายอรรถวิทย์	ผุดฝอง	(อาร์ท)	 ม.6/8
ที่อยู่	 9/214	พฤษษลดา	บางนา	ซอย7/6	ต.บางบ่อ	อ.บางบ่อ	จ.สมทุรปราการ
Tel.	 089-2798689	 E-mail	:	Artlovephone@hotmail.com
38924	นายศิริโชค	สาคร	(โป้ง)	 ม.6/7
ที่อยู่		 234/245	ม.3	มัณฑนา	เทพารักษ์	ต.บางพลีใหญ	่อ.บางพล	ีจ.สมุทรปราการ
Tel.		 063-9377783	 E-mail	:	SS.Sirichak@gmail.com
36130	นายสหรัฐ	เพชรเลิศอนันต์	(ตั้น)	 ม.6/7
ที่อยู่		 271/101	ถ.มิตรภาพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา
Tel.		 090-2983796		 E-mail	:	brightonsaharnt@gmail.com
36240	นายณัฐพงศ	์ชวนเจริญ	(Bike)		 ม.6/7
ที่อยู่		 4/77	ม.2	ต.อ่างลึกใต้	อ.อ่าวสัก	จ.กระบี่
E-mail	:		 Bike2545@hotmail.com
36520	นายหาญ	เนินทอง	(อาร์ม)	 ม.6/3
ที่อยู่		 356/40	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 092-2811219	 E-mail	:	wizarddfx@gmail.com



36219	 นายธนกฤต	ศิริสุวรรณ์	(ปัน)	 ม.6/4
ที่อยู่	 184/1	ม.7	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 097-2349179	 E-Mail	:	pun070145@gmail.com

28737	 นายกันตพงศ์	อินทร์ฉาย	(ฟลุ๊ค)	 ม.6/4
ที่อยู่	 280/44	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 089-6935879	 E-Mail	:	teenvines123@gmail.com

36100	 นายวีรกิตติ์	เกียรติหิรัญโชติ	(คิว)	 ม.6/7
ที่อยู่	 99/457	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 095-9051014	 E-Mail	:	veerahit36100@gmail.com

28757	 นายกรวุฒ	ิยินดี	(เจมส์)	 ม.6/8
ที่อยู่	 299/43	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 083-0328312	 E-Mail	:	jamednagaba@gmail.com

สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ประจ�าปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 20

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยกำร คณะภรำดำ และผู้แทนครูฝำ่ยต่ำงๆ เขำ้ร่วมกำรสัมมนำคณะ
ภรำดำและครูผู้ร่วมบริหำรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 ครั้งที่ 
20 “FSG SUCCESSION PLAN” “การมุ่งสู่ความส�าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย”  ระหวำ่งวันที่ 2 - 4 ตุลำคม 2562  ณ หอประชุมหลุยส์ ชำแนล  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี



วจนพิธีกรรมเสกและท�าบุญค่ายลูกเสือลูโดวีโก
 ฝ่ำยกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ จัดวจนพิธีกรรมเสกค่ำยลูกเสือลูโดวิโก เพื่อขอพระเจ้ำโปรดพิทักษ์คุ้มครอง 
ประทำนพระพรค่ำยลูกเสือ และผู้เข้ำมำใช้คำ่ยลูกเสือแห่งนี้ทุกคน พร้อมทั้งเสกรูปกำงเขนและรูปแม่พระ ในบริเวณค่ำย โดยมี
คุณพ่อสมนึก ประทุมราช เป็นผู้ประกอบพิธี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อควำมเป็นสิริมงคล โดยมีพระครูสำธิตติญำณเมตตำ
เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วยคณะภรำดำ คณะครู ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 
2562 ณ คำ่ยลูกเสือลูโดวีโก 

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดา 2 ท่าน

 พิธีบูชำขอบพระคุณเนื่องในโอกำสวันคลำ้ยวันเกิดของ ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ และ ภราดา ดร.สยาม 
แก้วประสิทธิ์ และเป็นพิธีบูชำขอบพระคุณในวันศุกร์ต้นเดือน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 ณ วัดน้อย เดล โรซำ
รีโอ อัสสัมชัญศรีรำชำ



การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
 คณะครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีำชำ เข้ำร่วมกำรแข่งขนักฬีำครคูณะเซนต์คำเบรยีลแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 8 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 ชิงถ้วยพระรำชทำนจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ        
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พระรำชทำนถ้วยรำงวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับหนึ่งจำก
ทุกประเภทกีฬำ ระหว่ำงวันที่ 17 - 19 ตุลำคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

งานเลี้ยงขอบคุณครูและเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ
 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยกำร จัดงำนเลี้ยงขอบคุณคณะครูและเจ้ำหน้ำที่ ที่เป็นตัวแทนเข้ำ                     
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระหวำ่งวันที่ 17-19 ตุลำคม 2562 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซ่ึงผลกำรแข่งขันปรำกฏว่ำโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำคว้ำชัยชนะได้รับถ้วยคะแนนรวม เป็นแชมป์     
3 สมัย และครองถ้วยพระรำชทำนจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี        
เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2562 ณ ห้องประชุมโอเซ่1 อำคำรโอเซ่



การแข่งขันกีฬาสี ประจ�าปีการศึกษา 2562
 ฝ่ำยกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ จัดกำรแข่งขันกีฬำสี ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญ
ศรีรำชำ อุทยำนกำรศึกษำ เพชรบูรพำ สรำ้งสรรค์สังคม โดย พล.ต.ท.เชษฐา  โกมลวรรธนะ ผู้บัญชำกำรต�ำรวจท่อง
เที่ยว ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีิีเปิดกำรแข่งขัน วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 และภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์         
ผู้อ�ำนวยกำร เป็นประธำนในพิธีปิดกำรแข่งขัน วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562  ณ สนำมสิรินธร  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ

ฉลองสุวรรณสมโภชการถวายตัวของภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำเป็นเจ้ำภำพสถำนที่ในกำรจัดพิธีบูชำขอบพระคุณโอกำสฉลองสุวรรณสมโภชกำรถวำยตัวของ ภราดา
สุรสิทธิ์ สุขชัย โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนำยกแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธำนในพิธีและพระคุณเจ้าลอเรนซ์ 
เทียนชัย สมานจิต มุขนำยกกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติมำร่วมในพิธี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิกำรเจำ้คณะฯ     
กล่ำวแสดงควำมยินดี พร้อมด้วยคณะภรำดำ นักบวชชำยหญิง คณะผู้บริหำรโรงเรียนในเครือฯ และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมแสดงควำมยินดี
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2562 ณ วัดเดลโรซำริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ
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