








	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	ในปีการศึกษา	2563	การส�าเร็จการศึกษา
ตามหลกัสตูรเป็นเป้าหมายของนกัเรยีนทกุคนทีค่าดหวงัไว้ตัง้แต่ก้าวแรกทีเ่ข้ามาศกึษาในสถาบนัแห่งนี	้หากมอง
ย้อนกลับไปตลอดระยะเวลาที่นักเรียนเพียรพยายามศึกษาเล่าเรียน	ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ	จากวันแรกจนมา
ถึงวันแห่งความภาคภูมิใจนี้	 เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนคงได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์มากมายหลากหลาย	
ขอให้นกัเรยีนจงน�าความรู	้และประสบการณ์ต่างๆ	ทีไ่ด้รบัจากรัว้แดงขาวแห่งนี	้ตดิตวัไปเปรยีบเสมอืนเป็นอาวธุ
ที่จะใช้ในการเริ่มต้นการศึกษาขั้นสูงต่อไป	
	 ถึงแม้สถานการณ์ในปีนี้เหตุการณ์จะไม่ปกติส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ราบรื่น	 ด้วยเกิดการระบาด										
ครัง้ใหญ่ของโรคอบุตัใิหม่อย่าง	COVID-19	แต่โรงเรยีนกย็งัคงมุง่มัน่จดัการศกึษาตามปณธิานทีต่ัง้ไว้	เพือ่ท�าหน้าที่
ผลักดันศักยภาพของนักเรียนให้พร้อมจบออกไปอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม	 นักเรียนทุกคนจึง
เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียน	 ขอให้แสดงศักยภาพแห่งความเป็นผู้น�า	 ความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและ
สุนทรียภาพต่างๆ	 ให้เป็นที่ประจักษ์	 และจงระลึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นผู้ทรงเกียรติท่ีได้จบจากสถานศึกษา						
แห่งนี้	เมื่อจะกระท�าการสิ่งใด	ควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ	และพึงครองตนให้อยู่ในวัฒนธรรมอันดีงาม
	 นี่คงเป็นเพียงบันไดก้าวแรก	หนทางแห่งความส�าเร็จยังอีกยาวไกล	นักเรียนจงหมั่น	 ใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	มีความ
กระตือรือร้น	 สนใจเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 ด้วยสังคมในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	
วิทยาการต่างๆ	 เจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดย้ัง	 การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก	
ซึ่งสิ่งส�าคัญคือความพร้อมในการปรับตัวของนักเรียนเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
	 ขอแม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	 ท่านนักบุญหลุยส์	 มารีย์	 เดอ	 มงฟอร์ต	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์										
ทั้งหลายได้โปรดอวยพรและคุ้มครองให้นักเรียนได้ประสบความส�าเร็จตามที่ปรารถนาไว้ทุกประการ

ด้วยความปรารถนาดี

Dear ACS. M.6 Students Batch ACS 7457,

 Warmest greetings, ACS 7457

           It is an honour to share this important moment in your life and extend a sincere congratulations and 

best of luck to all of you. You have been exceptional representatives of Assumption College Sriracha. I have 

no doubt that you will continue to serve as worthy ambassadors for our beloved school by building upon 

our reputation for excellence.

   It must be a very proud moment for you as your graduation from school is certainly an achievement 

that mark major transitional moments in your life. Let us celebrate all the hard work and look forward to 

the future. Anything will be possible when you just believe in yourself. Chasing a dream requires your efforts 

and passion. You have to be prepared for the new challenges waiting in the new chapter of life. Hard work 

isn’t over. Look back with warmth and gratitude, look forward with optimism. Learning every day is the 

key to success! Someone as special as you has the ability to create a beautiful world of tomorrow. Each of 

you will find your own special place in this world.
 I would also like to give special thanks to all the parents, teachers, collaborators and students for their 

patience, understanding, sacrifices and support during these challenging, but rewarding, years at the school.
 In the coming years, I would ask that you not forget your school, former teachers, and friends. I invite 

you to continue your relationship with Assumption College Sriracha to which you have dedicated so much 

time, hard work and energy. I encourage you to not only give back to our school by supporting activities, 

programs and scholarships, but also by keeping us updated on the many achievements you will experience 

in your careers and personal lives. We will always take great pride in your achievements.    

 Congratulations once again on your success. The entire Assumption College Sriracha is very proud of 

you. Be proud of what you have worked to achieve and remember those who have supported you to reach 

this end. I wish you every success as you enter the next exciting stage of your life and career, and very much 

hope that you will stay connected with Assumption College Sriracha in the years to come. May your graduation 

from school be the beginning of a bright future for you. 

 May God be with you, every step of the way as you continue your life’s journey and best wishes for 

wonderful learning years to come.

Head of Academic Affair

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

Brother Siam  Kaewprasith

Head of Academic Affair, Assumption College Sriracha



ยุคปัจจุบัน
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์

อธิการ/ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ยุคสร้างสรรค์ครู ยุครักษาการ (แทน) ยุคไฮเทค ยุคเพชรบูรพา
ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย

ปีการศึกษา 2526-2531
ภราดาชุมพล ดีสุดจิต

(ด�ารงต�าแหน่ง 1 ภาคาเรียน)
ปีการศึกษา 2532

ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ปีการศึกษา 2532-2534

ภราดาหลุยส์ ชาแนล
(วิริยะ ฉันทวโรดม)

ปีการศึกษา 2535-2540

ยุคปฏิรูป ยุครักษาการ (แทน) ยุคประชาธิปไตยและฟื้นฟูโรงเรียน ยุคประหยัด
ภราดาฟรังซัวส์

ปีการศึกษา 2509-2514
ภราดายอห์น แมรี่

ปีการศึกษา 2515-2516

ยุคอนุรักษ์ธรรมชาติ ยุคพัฒนาบุคลากร ยุคการพัฒนาการจัดการ
ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต

ปีการศึกษา 2553
ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา

ปีการศึกษา 2554-2555
ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล

ปีการศึกษา 2556-2562
ภราดาหลุยส์ ชาแนล
(วิริยะ ฉันทวโรดม)

ปีการศึกษา 2517-2519

ภราดาเลโอ
(วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์)

ปีการศึกษา 2520-2525

ยุคบุกเบิก ยุคลงหลักปักฐาน ยุคทองทางกีฬา ยุครักษาการ (4 เดือน)
ภราดาเทโอฟาน

(ชิน บุณยานันทน์)
ปีการศึกษา 2487-2495

ภราดามงฟอร์ต
ปีการศึกษา 2496-2503

ภราดาโฮโนรา
ปีการศึกษา 2504-2508

ภราดาซีเมออน
ปีการศึกษา 2509

ยุคระเบียบดี กีฬาเด่น เคร่งคุณธรรม ยุคปฏิรูปการเรียนรู้ ยุคองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยุคบูรณาการ
ภราดาศักดา กิจเจริญ
ปีการศึกษา 2541-2543

ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล
ปีการศึกษา 2544-2546

ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
ปีการศึกษา 2547-2549

ภราดาศักดา กิจเจริญ
ปีการศึกษา 2550-2552



พ.ศ.	 2487	 โดยมี	ภราดาเทโอฟาน (ชิน บุณยานันทน์)	 เป็นอธิการผู้ก่อต้ัง	 และได้รับอนุญาตจากกระทรวง
ศึกษาธิการ	ให้จัดตั้งโรงเรียนตั้งแต่วันที	่3	กันยายน	พ.ศ.	2491	และได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
เมื่อวันที	่18	พฤษภาคม	พ.ศ.	2493
	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็น	1	ใน	17	สถาบันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ปัจจุบัน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล	 1	 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 รับนักเรียนทั้งประเภทประจ�าและไป–กลับ	 รับทั้ง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง

	 จากโรงเรียนกลางป่า	 พัฒนาเป็นอุทยานการศึกษา	 สืบสานสู่การเป็น “เพชรบูรพา” 
ร่มรื่นตระการตา	ในเนื้อที่กว่า	500	ไร่	มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลก
ยุคปัจจุบัน	 เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญา	 ที่ผลิตเยาวชนและบุคลากรสู่การเป็นทรัพยากร
บุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทย

	 ในระหว่างปี	พ.ศ.	2484-2486	ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะสงครามโลก	ครั้งที่	2	สถานที่ต่างๆ	ในพระนคร	
รวมทั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ	 (บางรัก)	 ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดอย่างหนัก	 โรงเรียนจึงปิดการเรียน								
การสอนชั่วคราว	 คณะภราดาเห็นว่าถ้ายังอยู่ในพระนครอาจได้รับอันตรายจึงได้พยายามหาสถานที่ที่ปลอดภัย	
เพื่อเปิดการสอนต่อไป	 ในราวเดือนธันวาคม	 2485	 คณะภราดาจึงได้ตัดสินใจอพยพนักเรียนส่วนหนึ่งซึ่งเป็น					
เด็กก�าพร้าและนักเรียนประจ�า	 ซึ่งมีภูมิล�าเนาอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้	 มาเปิดการสอน						
ที่ศรีราชาชั่วคราว	 คณะภราดา	 ครู	 และนักเรียนรุ่นแรก	 เรียกว่า	“รุ่นบุกเบิก”	 ต่างช่วยกันแผ้วถางปรับพื้นป่า			
ให้เป็นโรงเรียน	 เปลี่ยนไร่ตะไคร้เป็นไร่สับปะรดจนกลายเป็นไร่สับปะรด	 เอ	 ซี	 ที่มีชื่อเสียงเป็นอันมากและ												
น�าผลผลิตจากไร่ไปจ�าหน่ายเพื่อเป็นรายได้มาจุนเจือโรงเรียน	และเลี้ยงดูนักเรียนในระหว่างสงคราม	
		 กลางปี	พ.ศ.	2486	สงครามโลกสิ้นสุดลงโรงเรียนอัสสัมชัญ	(บางรัก)	เปิดสอนตามเดิม	แต่อาคารนอนของ
นกัเรยีนประจ�าถกูท�าลายได้รับความเสยีหายเป็นอย่างมาก	จงึไม่สามารถย้ายเดก็ก�าพร้า	และนกัเรยีนประจ�าจาก
ศรีราชากลับไปอยู่ที่พระนครได	้ จึงจ�าเป็นต้องเปิดสอนที่ศรีราชาต่อไป	 ประกอบกับเยาวชนในท้องถิ่นสมัครเข้า
เป็นนกัเรยีนไป-กลบัจ�านวนมากขึน้	คณะภราดา	จงึตดัสนิใจเปิดสอนอย่างจรงิจงัครัง้แรก	เมือ่วนัที	่17	พฤษภาคม	



 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เป็น	1	ใน	17	สถาบันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย																
เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล	ถึง	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ด�ารง
ต�าแหน่งอธิการ/ผู้อ�านวยการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นโรงเรียนประเภทประจ�าและไป-กลับ	 มีนักเรียน			
เกือบทุกจังหวัดมาเรียน

สถานที่ตั้ง	 :	 29	หมู่	10	ต�าบลสุรศักดิ	์อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุร	ี20110	ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
	 	 อ�าเภอศรีราชา	แยกจากถนนสุขุมวิทตามถนนหมายเลข	3241	เข้าไปประมาณ	1	กิโลเมตร
	 	 หรือจากถนนสายมอเตอรเ์วยท์างหลวงหมายเลข	7	แยกลงทีด่่านบางพระและว่ิงบนถนนคูข่นาน
	 	 มอเตอร์เวย์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายศรีราชา-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

ประเภทและ
จำนวนนักเรียน

นักเรียนไป	–	กลับ	 2,460	 คน
นักเรียนประจ�าหอพักโรงเรียน	 517	 คน
นักเรียนหอพักครู	 770	 คน
นักเรียนเณรคณะพระมหาไถ่	 41	 คน
นักเรียนเณรคามิลเลียน	 36	 คน
นักเรียนยุวนิสคณะเซนต์คาเบรียล	 45	 คน
นักเรียนนักกีฬาโครงการช้างเผือก	 95	 คน
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพฯ	 4	 คน
นักเรียนทุนเทโอฟาน	 41	 คน
บุตรครู	 75	 คน
บุตรพนักงาน	 9	 คน
บุตรเจ้าหน้าที่	 15	 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด	 4,108	 คนจำนวนพนักงาน

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

ภราดา	 9	 คน
ครูไทยชาย	 73	 คน
ครูไทยหญิง	 173	 คน
รวมครูไทย	 246	 คน
ครูชาวต่างประเทศชาย	 41	 คน
ครูชาวต่างประเทศหญิง	 33	 คน
รวมครูชาวต่างประเทศ	 74	 คน
เจ้าหน้าที่ชาย	 15	 คน
เจ้าหน้าที่หญิง	 40	 คน
รวมเจ้าหน้าที่	 55	 คน
รวมบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 375	 คน

จำนวนบุคลากร



อาคารสถานที่

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

สนามกีฬาประเภทต่างๆ รวม 67 สนาม
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



ตราสารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

เราชาวอัสสัมชัญศรีราชา
ต้องตั้งมั่นในคุณธรรมของศาสนา
ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคน
ต้องมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านศิลปะวิทยาการ
ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ปณิธาณของโรงเรียน

อัสสัมชัญ มาจากภาษาอังกฤษ ASSUMPTION มีความหมาย ทางคริสตศาสนา 
 คือการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ของพระนางพรหมจารีมารีอา
 พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นค�ายกย่องถวายเกียรติแด่พระนางฯ 
 ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

อัสสัม มาจากค�าว่า “อาศรม” แปลว่า “ที่อยู่ของนักพรต”
ชัญ มาจากค�าว่า “ชญญ” แปลว่า “ความรู้”

อัสสัมชัญ เป็นค�าไทยแปลได้ความว่า “ที่อยู่ของความรู้”

ความหมายค�าว่า “อัสสัมชัญ”

1. พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
จิตใจ ภายในบรรยากาศ ของเสรีภาพและความรัก

2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย รู้จักรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาติ

3. เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้นักเรียนเป็นคนมีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเป็นตรรกะ       
มีระเบียบวินัยต่อตนเอง เป็นคนมีทรรศนะกว้าง รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา        
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพของชีวิตในสังคมมนุษย์

4. เน้นการปฏบิตัแิละการปลกูฝังค่านยิมของการเคารพในสทิธต่ิอกนัและกนั และการผนกึ
ก�าลังท�าความดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยการศึกษาและเข้าใจวัฒนธรรม 
และมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน และของชาติเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริม
สันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์

5. มีหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย มีการวัด ประเมินผล 
และการนิเทศการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

6. มอีาคารสถานที ่แหล่งการเรยีนรู ้สือ่ เทคโนโลย ีนวตักรรม และสิง่อ�านวยความสะดวก 
ที่พอเพียง

ปณิธาณของโรงเรียน

ยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ
รับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ภาษาดี กีฬาเด่น เน้นเรียนรู้ คู่คุณธรรม

คติพจน์ของโรงเรียน
ความวิริยะอุตสาหะ น�ามาซึ่งความส�าเร็จ

1. จุดหมายของชีวิต คือ การรู ้จัก
สจัธรรมความจรงิและการเข้าถงึธรรม 
อันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต

2. มนษุย์ทกุคนต้องท�างาน ความวริยิะ
อุตสาหะ เป็นหนทางไปสู่ความ
ส�าเร็จ ดังคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า 
“LABOR OMNIA VINCIT”

ปรัชญาของโรงเรียน

สีแดง - ขาว

สีประจ�าโรงเรียน

ต้นสนประดิพัทธ์

ต้นไม้ประจ�าโรงเรียน

ความรู้คู่คุณธรรม น�าสังคมสู่ความดี

ค�าขวัญของโรงเรียน



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	ซึ่งความหมายของตราสัญลักษณ์	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	



	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี				
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดตึกสุวรรณสมโภช	เมื่อวันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๓๘

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี			
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดตึกโดนาเซียง	และทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์	ตึกราฟาแอล	เมื่อ
วันที	่๑๒	มกราคม	๒๕๔๗

	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 เสด็จเป็นองค์ประธานและ	
ทรงแสดงคอนเสิร์ต	 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	่เมือ่วันพุธที่	๒๒	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพติร	เสดจ็
พระราชด�าเนิน	พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จ	พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร	มหาวชิรา
ลงกรณ	พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเปิดตึกวัชรสมโภช	โอกาสฉลองการเข้ามาด�าเนินงาน
ด้านการศึกษาในประเทศไทยของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล	เป็นเวลา	๗๕	ปี	เมื่อวันที่	
๙	พฤศจิกายน	๒๕๑๙

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

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี			
เสด็จพระราชด�าเนิน	 ทรงเปิดสนาม	 “สิรินธร”	 และทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์	 ตึกสุวรรณ
สมโภช	เมื่อวันที	่๑๗	มิถุนายน	๒๕๓๖

พระบารมีปกเกล้าฯ



พ.ศ. 2487 	 โรงเรียนเปิดสอนเป็นครั้งแรก	เมื่อวันที	่17	พฤษภาคม	2487
พ.ศ. 2491 	 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ		เมื่อวันที	่3	กันยายน	2491
พ.ศ. 2493 	 ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล	เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2493
พ.ศ. 2505 	 ได้รับรางวัลพระราชทานนักกีฬาดีเด่น	 จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช	บรมนาถบพิตร
พ.ศ. 2509 	 ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น	จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช	บรมนาถบพิตร
พ.ศ. 2512 	 ได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนดีเด่น
พ.ศ. 2537 	 ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน	 นักศึกษา	 และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 	 ได้รับพระราชทานรางวัลห้องสมุดดีเด่น
 	 โภชนาคารของโรงเรียนได้รับการรับรองจากกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	ว่าเป็นโรงอาหารที่ได้

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมากตั้งแต่ปี	2537	เป็นต้นมา
 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ประเภท	 ก	 ในการแข่งขันวง

โยธวาทิต	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	แห่งประเทศไทย
 	 วงโยธวาทติไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่มแสดงในงานมหกรรมดนตรนีานาชาต	ิณ	กรงุไทเป	ประเทศสาธารณรฐั

จีน	(ไต้หวัน)
พ.ศ. 2538 	 วงโยธวาทิตเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษก						

ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมและเงินรางวัล	100,000	บาท	ณ	ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร	์กรุงเทพฯ

 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันวงโยธวาทิต	ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ณ	สนามกีฬา	700	ปี	
จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2539 	 สภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	มอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ	การจดักจิกรรม
วันแม่ดีเด่น	ระดับอนุบาล	ปี	พ.ศ.	2539

พ.ศ. 2540 	 ได้รับโล่เกียรติคุณจากจังหวัดชลบุรี	 เพื่อแสดงว่าโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมนักเรียนตามนโยบายของรัฐ

 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ประเภท	 ก	 การประกวด										
วงโยธวาทิต	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษาแห่งประเทศไทย

 	 วงโยธวาทิตเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีชิงแชมป์โลก	 ณ	 เมือง	 KerKrade	 ประเทศเนเธอร์แลนด์														
ได้รับรางวัล	2	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	จากการประกวดวงโยธวาทิตชิงชนะเลิศระดับโลก

พ.ศ. 2542 	 ได้รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ	เพื่อแสดงว่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เป็นโรงเรียน
สีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด

พ.ศ. 2543 	 ได้รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาดีเด่นในการรวมใจ											
สู้ภัยเศรษฐกิจระดับอ�าเภอ	ประเภท	ข	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	6	

 	 ได้รับใบรับรองมาตรฐาน	ISO	9002	จากบริษัท	BVQI	(Bureau	Veritas	Quality	International)	
ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ. 2544 	 ได้รับรางวัลเกียรติยศพิเศษ	 ส�าหรับสถานศึกษาที่มีผลงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 และให้ความ				
ร่วมมือในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 	 นักฟุตบอลทีมโรงเรียนรุ่นอายุ	 15	 ป	ี ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันฟุตบอล	 NIKE	 PREMIER	 CUP	 และ					
ได้เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล	NIKE	 PREMIER	 CUP	 ชิงแชมป์โลก	ณ	 เมือง
แฮร์ธ่า	เบอร์ลิน	ประเทศเยอรมัน	ได้อันดับ	13	ของโลก

เกียรติประวัติโรงเรียน



 	 ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียน	 รุ่นอายุไม่เกิน	18	 ปี	ประเภท	ก	
“บรุ๊คลีก”	ครั้งที่	 2	จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี

พ.ศ. 2545 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม	 ด้านจริยศึกษาดีเด่น	 ประจ�า																			
ปีการศึกษา	2544	ของจังหวัดชลบุรี

 	 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ	“สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านจริยศึกษาดีเด่น”	ประจ�าปีการศึกษา	2544	ของ
กรมการศาสนา	กระทรวงศึกษาธิการ

 	 ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาปลอดยาเสพติดดีเด่นภาคเอกชน	 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า
โสมสวลี	กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	โดยมูลนิธิต่อต้านอาชญากรรม	และยาเสพติดในประเทศไทย

 	 นักฟุตบอลทีมโรงเรียนรุ่นอายุ	 15	 ปี	 ได้เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล	 NIKE	
PREMIER	CUP	ชิงแชมป์โลก	ณ	ประเทศโปรตุเกส

 	 ไดร้บัรางวลัชนะเลศิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	การแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา	รุ่นอาย	ุ18	ปี	ก	“KFC	LEAGUE”	ประจ�าปี	
2545	 โดยถือเป็นการคว้าแชมป์รายการที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนเป็น	 3	 สมัยซ้อน	
และเป็นแชมป์	5	สมัย	ในรอบ	6	ป	ี(พ.ศ.2540,	2541,	2542,	2543,	2544,	2545)

พ.ศ. 2546 	 นักกีฬาบาสเกตบอลทีมโรงเรียนรุ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลกลุ่ม	 10	 ดาว											
ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ																
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 	 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน	ระดับก่อน	
ประถมศึกษาขนาดใหญ่

 	 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็น	 1	 ใน	 20	 โรงเรียนที่มีอัตราการประหยัดไฟฟ้าของ
นกัเรยีนมากทีส่ดุประจ�าป	ี2546	จากกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน	ส�านกังานนโยบาย	และ
แผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

 	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่าแห่งประเทศไทย	 ชิงถ้วยพระราชทานฯ								
ครั้งที	่8	ประจ�าปี	2546

พ.ศ. 2547 	 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ	 ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน	 ระดับ
ประถมศึกษาขนาดใหญ่

 	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนกีฬาจังหวัดชลบุรี															
ปีการศึกษา	2547

พ.ศ. 2548 	 ได้รับป้ายโรงเรียนเขตปลอดบุหรี	่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ชลบุรี	เขต	3
 	 ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารระดับ	 “ดีมาก”	 ของกรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสุข
พ.ศ.	2549 	 ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน	 นักศึกษา	 และสถานศึกษา	 เพื่อรับรางวัล

พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 	 ไดร้บัโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ	“เปน็สถานศกึษาทีม่ผีลงานในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดดเีดน่

ประจ�าปี	2549”	จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุร	ี(ศตส.จ.ชบ)	เมื่อวันที่	
26	มิถุนายน	2549

พ.ศ. 2550 	 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ		
การศึกษา	(สมศ.)

พ.ศ. 2556 	 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา	 จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ											
การศึกษา	(สมศ.)	รอบสาม

พ.ศ. 2557 	 ได้รับรางวัล	 Thailand	 Energy	 Awards	 2014	 รางวัล	 ดีเด่นประเภทสถาบันการศึกษา	 ระดับ
มัธยมศึกษา	 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 และพลังงานทดแทน	 จัดโดย	 กระทรวงพลังงาน						
โดยมี	พลเอก	ประยุทธ	์จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล	ณ	ตึกสันติไมตร	ี
ท�าเนียบรัฐบาล	วันศุกร์ที่	21	พฤศจิกายน	2557

 	 ได้รับรางวัลโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรมในสถานศึกษา	 ปีการศึกษา	 2557	 จาก
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พ.ศ. 2558 	 ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชน	ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลระดับดีมาก	ประจ�าปี
การศึกษา	2558	จากส�านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

พ.ศ. 2559  ได้รับรางวัล	โรงเรียนที่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	3	ในโครงการประกวด
โรงเรียนคาร์บอนต�่าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	ได้รับโล่เกียรติคุณ	และวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติ

 	 ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชน	ที่มีผลการทดสอบระดับชาต	ิ ขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ปีการศึกษา	 2558				
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

พ.ศ. 2560 	 ได้รับรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมระดับชาติ	 เรื่อง	 ตามรอยงานที่พ่อท�า	 ตามค�าที่พ่อสอน										
ระดับเหรียญเงิน	ในการแสดงนวัตกรรม “ครูสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยน�าเสนอผลงานนวัตกรรม	
“รู้รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน”

พ.ศ. 2561 	 ไดผ้า่นการตรวจประเมนิ	โรงอาหารทีไ่ดม้าตรฐานจากสขุาภบิาลอาหารจากกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข	 ได้รับโล่เกียรติคุณและวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติ	 รางวัลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	 (Clean	
Food	Good	Tase)

 	 ไดร้บัรางวลัครุบุรูพา สาขาบริหารดเีดน่ ประเภทหนว่ยฝกึสอน จากคณะศกึษาศาสตร	์มหาวทิยาลยั
บูรพา

พ.ศ. 2562 	 ไดผ้า่นการตรวจประเมนิ	โรงอาหารทีไ่ดม้าตรฐานจากสขุาภบิาลอาหารจากกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข	 ได้รับโล่เกียรติคุณและวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติ	 รางวัลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	 (Clean	
Food	Good	Tase)



เกียรติประวัติผู้บริหาร
 พ.ศ.	2530  ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย	ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ	“เบญจมาภรณ์ช้างเผือก”
 พ.ศ.	2537	  ภราดาวริยิะ ฉนัทวโรดม	ได้รบัเกยีรตบิตัรเพือ่แสดงว่าเป็นผูป้ฏบิตังิานมผีลงานด	ีสร้างคณุประโยชน์
	 	 ในด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติจากคุรุสภา
 พ.ศ.	2537  ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม	ได้รับประกาศเกียรติคุณฯ	มาตรฐานทองค�าแห่งประเทศไทย	
	 	 สาขานักบริหารงาน	ผู้มีคุณธรรม	และจรรยาบรรณดีเด่น
 พ.ศ.	2541  ภราดาศักดา กิจเจริญ	ได้รับโล่เกียรติคุณ	“ผู้บริหารดีเด่นระดับมัธยมศึกษา”	จากสมาคมผู้บริหาร
	 	 โรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย
 พ.ศ.	2542  ภราดาศักดา กิจเจริญ	 ได้รับโล่เกียรติคุณ	 “ผู้บริหารดีเด่น สาขาพัฒนาการศึกษาและบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ 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	ครูใหญ่	ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรต	ิ“คุรุสดุดี”
   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย	ผู้อ�านวยการ	ได้รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ	“สธ”
	 	 ฐานะผูท้�าคณุประโยชน์แก่โรงเรยีนอสัสมัชญัอุบลราชธานี	จากสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า	
	 	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

   ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ครูใหญ่	ได้รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ	“สธ”	
	 	 ฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์แก่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธาน	ีจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
	 	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
 พ.ศ.	2549  ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย	ผู้อ�านวยการ	ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรต	ิ“คุรุสดุดี”	
 พ.ศ.	2550  ภราดาศักดา กิจเจริญ	ผู้อ�านวยการ	ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรต	ิ“คุรุสดุดี”
 พ.ศ.	2553	  ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต	ผู้อ�านวยการ	ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจังหวัดชลบุร	ี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.	2560	  ภราดา ดร. วีรยุทธ พุญพราหมณ	์ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	จากสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา
พ.ศ.	2562	  ภราดา ดร. วีรยุทธ พุญพราหมณ	์ได้รับรางวัลต�านานเพชรบูรพา	75	ปี	
	 	 จากสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา
  ภราดา ดร. สยาม แก้วประสิทธิ	์ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติส�าหรับผู้บริหารครูที่ได้รับ
	 	 การบรรจุเป็นครูโรงเรียนเอกชนครบตั้งแต	่20	ปี	ขึ้นไป	โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
พ.ศ.	2563	  ภราดา ดร. วีรยุทธ พุญพราหมณ	์ได้รับรางวัลคุรุดีเด่นของแผ่นดิน
  ภราดา ดร. สยาม แก้วประสิทธิ	์ได้รับรางวัลคุรุดีเด่นของแผ่นดิน



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

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
	 -	 มิสเกศกาญจน์	 สกุลมาก
	 -	 มิสจินตนา	 กองทอง
	 -	 มิสจุไรรัตน์	 พณะสรรพ์
	 -	 มิสชยาภรณ์	 โกสินทราภรณ์
	 -	 มิสเทวี	 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
	 -	 มิสสุนีย์	 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
	 -	 มิสปิยาภรณ์	 เฉลิมรัตนสกุล
	 -	 มิสภัทรวรรณ	 มิ่งขวัญ
	 -	 มิสวลัยลักษณ์		 ศรีสุข
	 -	 มิสสายทิพย์	 สวัสดิกูล

	 -	 มิสสุวัฒนา	 มั่นภาวนา
	 -	 มิสอัชรา	 แสงอ่อน
พ.ศ. 2547
	 -	 ม.ประภาส	 สมบูรณ์
	 -	 ม.ปราศรัย	 กลัดนิล
	 -	 ม.พิเชษฐ์	 สกุลมาก
	 -	 มิสกุลธิดา	 ทรัพย์พิพัฒนา
	 -	 มิสจงจิตร์	 ลิ้มบ�ารุง
	 -	 มิสจรรยา	 เลิศเรืองศิลป์
	 -	 มิสจันทร์เพ็ญ	 นาคะพงศ์
	 -	 มิสจันทร์แรม	 ผ่องภักดิ์
	 -	 มิสบุญธิดา	 ทองเจริญพานิช
	 -	 มิสมนทิพย์	 เลามีชัยเจริญ
	 -	 มิสมยุรี	 จายนียโยธิน
	 -	 มิสรัตนา	 ยิ่งยืน
	 -	 มิสสุชีรา	 ผลาผล
	 -	 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
	 -	 มิสจิราภรณ	์		 พิมพ์ทอง
	 -	 ม.วิรวรรธน	์	 พงษ์สีชมพู
	 -	 มิสสุภาภรณ์	 พรรัตนกิจกุล
	 -	 มิสดวงพร			 ทัตตะทองค�า

ครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์



พ.ศ. 2553
	 -	 มิสศุภสิริ	 พิทักษ์สายชล
	 -	 ม.ชัยวัชร	์		 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

พ.ศ. 2563
 มสิสดุา มงคลสิทธิ ์ได้รบัรางวลัผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนเอกชน
ดีเด่น	 จากงานวันการศึกษาเอกชน	 เม่ือวันที่	 10	 กุมภาพันธ์	
2563

 มสิสดุา มงคลสทิธิ ์ได้รบัรางวลัครดูขีองแผ่นดนิขัน้พืน้ฐาน	จาก
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน	 เจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาท	เมื่อวันที	่1	สิงหาคม	2563

ระดับจังหวัด
พ.ศ. 2534
 มิสอัชรา แสงอ่อน	ได้รับรางวัลคุรุสภาจังหวัดชลบุรี	ครูผู้สอน
ดีเด่น

พ.ศ. 2536
 มิสอมราพร ตันเจริญ	 ได้รับรางวัลคุรุสภาดีเด่นจังหวัดชลบุร	ี						
ครูดีเด่นระดับก่อนประถมศึกษา

พ.ศ. 2541
 มิสนงเยาว์ คชชา	 ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	 จังหวัดชลบุรี		
ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร	์ระดับมัธยมศึกษา

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

 มิสสมนึก สุทธิถวิล	 ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิชาภาษาไทยดีเด่น	
ระดับมัธยมศึกษา	จังหวัดชลบุรี

 ม.เดชา ขนัธจติต์	ได้รบัรางวลัครูวชิาวทิยาศาสตร์ดเีด่น	ครุสุภา	
จังหวัดชลบุรี	ด้านการสอนวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษา

 ม.เดชา ขันธจิตต์	 ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่มีผลงานดีเด่น										
คุรุสภา	จังหวัดชลบุร	ีประเภทผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

 มิสจุไรรัตน์ พณะสรรพ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	 จังหวัด
ชลบุรี	ด้านการสอนวิชาภาษาไทย	ระดับประถมศึกษา

 มสินรศิรา ธารากลุประทีป	ได้รบัรางวลัครดูเีด่นครุสุภา	จงัหวดั
ชลบุรี	ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	ระดับประถมศึกษา

พ.ศ. 2543
 ม.สมศักดิ์ กิติเกียรติศักดิ์ ได้รับโล่รางวัลผู้ปฏิบัติคุณธรรม						
ตามพระราชด�ารัส	 ในโครงการเสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระ
ราชด�ารัส	จังหวัดชลบุรี

 มสิอรทยั ภวิงศ์ ได้รบัรางวลัครดีูเด่นคุรสุภา	จงัหวดัชลบุร	ีด้าน
การสอนวิชาภาษาไทย	ระดับมัธยมศึกษา

 มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา	ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น	อันดับ
ที	่2	กลุม่โรงเรยีนมัธยมศกึษาจังหวดัชลบรุ	ีกลุม่ที	่3	สงักดัคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน

 มิสโสภา ฤกษ์ศิริ	 ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	 จังหวัดชลบุรี							
ด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร	์ระดับมัธยมศึกษา

 ม.เจษฎา สังข์ทอง	ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	จังหวัดชลบุรี				
ด้านการสอนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต	 ระดับประถม
ศึกษา

 ม.สมชาย วรรณพงษ์ ได้รบัรางวลัครดูเีด่นครุสุภา	จงัหวดัชลบรุ	ี
ด้านการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ	ระดับประถมศึกษา

พ.ศ. 2542
 มิสพูนสุข ประจงกิจ	ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”

พ.ศ. 2543
 ม.เทียบ พงษ์ศิริ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”
 ม.เทียบ พงษ์ศิริ	 ได้รับประกาศเกียรติคุณ	 “ผู้สร้างสรรค์คุณ
ประโยชน์เพื่อสังคม”	จากหนังสือพิมพ์ข่าวผู้น�า

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

 มิสพูนสุข ประจงกิจ	ได้รับการเชิดชูเกียรติ	“ผู้มีผลงานดีเด่น”	
สาขาครูตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์ข่าวสภา	กรุงเทพฯ

 มิสบุปผาชาติ คมข�า	 ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น	 ระดับ
มัธยมศึกษา

 มิสอัชรา แสงอ่อน	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ผู้ปฏิบัติ
งานมีผลงานดีเด่น	 ประเภทก่อนประถมศึกษา	 จากส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน	(สช.)

 มิสนงเยาว์ คชชา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	ครูผู้ปฏิบัติงานมี
ผลงานดีเด่น	 ระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	
(สช.)	ประเภทมัธยมศึกษา

พ.ศ. 2544
 ม.ปรีชา วรศิลป์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรต	ิ“คุรุสดุดี”
 ม.ปรชีา วรศลิป์	ได้รบัโล่และเหรยีญสดดุ	ี“ต้นแบบคนด”ี	สาขา
การศึกษา	จากหนังสือพิมพ์ทันโลก

พ.ศ. 2545
 ม.ปรีชา วรศิลป์ ได้รับโล่และเหรียญสดุดี	 TOP	 PEOPLE	
AWARDS	NUMBER	ONE	จากนิตยสาร	วิชาชีพสู่ความส�าเร็จ

 ม.สมบัติ โรจนารุณ	ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”
 ม.ปรีชา วรศิลป์ ได้รับโล่และเหรียญประกาศเกียรติคุณ	
“บุคคลตัวอย่าง”	 สาขาการศึกษา	 จากหนังสือพิมพ์พัฒนา
เศรษฐกิจ

 ม.ปรีชา วรศิลป์	 ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ	GOOD	
IDEA	AWARDS	จากหนังสือพิมพ์	GOOD	IDEA	NEWS

 มิสสมนึก สุทธิถวิล	 ได้รับรางวัลคนสร้างชาติ	 รุ่นที่	 1	 สาขา				
“ผู้หญิงเก่งแห่งปี”	จากนิตยสารสารคดีคนสร้างชาติ

 ม.ก�าจาย จาบทอง	ได้รับรางวลัครดูเีด่น	ผูอ้ทิุศตนในการปฏบิตัิ
งาน	ป้องกันปัญหายาเสพติด	จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์
เจ ้าโสมสวลี	 กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	 โดยมูลนิธิต ่อต ้าน
อาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย

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

พ.ศ. 2553
 ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ	ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร	์ได้รับรางวัล	ครูดี
เด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์	 8	 จังหวัดภาคตะวันออก	
ประจ�าปีการศึกษา	2553

พ.ศ. 2554
 ม.สมชาย วรรณพงษ์	ได้รบัรางวลั	“ผู้ท�าคณุประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา”	 จากส�านักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	(สกสค.)	

 ม.เดชา ขันธจิตต์ ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านวิทยาศาสตร	์
คณิตศาสตร	์8	จังหวัดภาคตะวันออกประจ�าปี	2554

พ.ศ. 2555
 ม.ปณิธิ อินทศิร	ิได้รับรางวัล	“ผู้ท�าคุณประโยชน์ทางด้านการ
ศกึษา”	จากส�านกังานสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	(สกสค.)

 ม.เดชา ขนัธจิตต์	และม.สมชาย วรรณพงษ์ ได้รบัเครือ่งหมาย
เชิดชูเกียรติ	 “คุรุสดุดี”	 จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

 มสิคมคาย ชโินดม	ได้รับรางวลั	“นกัแนะแนวเก่ง	ดมีคุีณภาพ”	
ระดบัยอดเยีย่ม	และเกยีรตบิตัรนกัแนะแนวผูเ้สยีสละและอทุศิ
ตนงานแนะแนวอย่างต่อเนื่อง	20	ปี	จากสมาคมแนะแนวแห่ง
ประเทศไทย

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

ไพรเลิศ, ม.ภวัต ไพรเลิศ, มิสทิพากร สุวรรณกิจเจริญ,         
มิสสุริยา หัตถกิจ, ม.ณัฏฐพัฒน์ มรุธพงษ์สาธร, ม.ภคิน ธนา
กูลธัญทิพา	 ได้รับการประกาศเกียรติคุณ	 ยกย่องเชิดชู
เกียรติ	เข้ารับรางวัล	“ครูสอนดี”	ตามรอยครูของแผ่นดิน	จาก
นายจาตุรนต์	ฉายแสง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
สาขา	“ผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษา”	

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

พ.ศ. 2559
 มิสสุดา มงคลสิทธิ์ ได้รับรางวัลจากโครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน	สร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน	สาขาครูผู้สอนดีเด่น	จาก
หม่อมเจ้ามาลินีมงคล	ยุคลอมาตยกุล	วันที	่3	ธันวาคม	2559

พ.ศ. 2562
 ม.ตฤณ โกมลธนกิจ	 ได้รับรางวัลคุรุสดุด	ี โครงการผู้ประกอบ
วชิาชพีทางการศกึษาเพือ่รบัเครือ่งหมายเชดิชเูกียรต	ิ“ครุสุดดุ”ี		
ประจ�าป	ี2562	ระดับประเทศ	จากคุรุสภา

 มิสสุดา มงคลสิทธิ์ ได้รับรางวัลสดุดีครูเอกชน	ระดับประเทศ	
ประจ�าปี	 2563	 ได้รับการยกย่องว่าเป็นครู	 ที่ปฏิบัติหน้าที	่
ปฏิบัติตน	มีผลงานดีเด่น	เป็นที่ประจักษ์	และเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่สังคม	จากกระทรวงศึกษาธิิการ

ระดับประเทศ



 ม.สิทธิชัย สุทธิผล	ได้รับรางวัลผู้ก�ากับลูกเสือดีเด่น	ส�านักงาน
เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	1

 ม.สมชาย วรรณพงษ์ ได้รับรางวัลผู ้ก�ากับลูกเสือดีเด่น	
ส�านักงานเขตพื้นที่ชลบุร	ีเขต	1

พ.ศ. 2553
 ม.เดชา ขนัธจติต์ ได้รบัรางวลั	“ครดูเีด่น”	ในโครงการตามรอย
เกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณคร	ูประจ�าปี	2553	
ส�านักงานเขตพื้นที่ชลบุรีเขต	3

พ.ศ. 2555
 มิสวิจิตรา แจ่มกระจ่าง	 ได้รับรางวัล	“ครูผู้สอนดีเด่น”	กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี”	 จากส�านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา	กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2556
 มิสนงเยาว์ คชชา	 ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น	 กลุ่มสาระการ
เรียนรู	้วิทยาศาสตร	์คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา	ชลบุร	ีเขต	1

พ.ศ. 2557
 ม.สมชาย วรรณพงษ์	 ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ	 เป็นผู้ท�า											
คุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จากส�านักงาน																	
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

พ.ศ. 2558
 มสิรชันกีลู พวงผ่อง	ได้รบัรางวลัผูท้�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม	จากส�านักงานวัฒนธรรม	จังหวัดชลบุร	ี

 มิสรัชนีกูล พวงผ่อง รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา		
รางวัลคุรุสภา	 ประจ�าปี	 2558	 จากส�านักงานสวัสดิการและ
สวสัดภิาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา	(สกสค.)	จงัหวดัชลบุรี

พ.ศ. 2562
 ม.ชานน นิติรัตนโชติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น	 กลุ่มสาระ
สขุศกึษาและพลศึกษา	โครงการคดัเลอืกผูป้ระกอบวิชาชพีทาง	
การศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียน
รู้ประจ�าปีพ.ศ.	2562	“ระดับจังหวัด”	จากคุรุสภา

 มิสนัยนา ไพจิตต์	 ได้รับรางวัลครูผู ้สอนดีเด่น	 กลุ่มสาระ

พ.ศ. 2544
 มิสกมลวรรณ เจริญเตีย	ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	จังหวัด
ชลบุรี	 ด้านการสอนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต	 ระดับ
ประถมศึกษา

 มสิสาวสายทพิย์ สวสัดกิลู	ได้รบัรางวลัครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร์	
ดีเด่นระดับมัธยมศึกษา	จังหวัดชลบุรี

 มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา	ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิชาภาษาไทย	ดี
เด่นระดับมัธยมศึกษา	จังหวัดชลบุรี		

 ม.นพดล ชมโฉม	 ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา	 จังหวัดชลบุรี			
ด้านการสอนพลานามัย	ระดับมัธยมศึกษา

 ม.ดนัย ตรีศาสตร์	 ได้รับโล่เกียรติยศ	 “ผู ้ก�ากับนักศึกษา									
วิชาทหารดีเด่น”	 จากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที	่ 14	 ค่าย
นวมินทราชินี	จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2545
 มิสบุปผาชาติ คมข�า	 ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่มีผลงานดี
เด่น	คุรุสภาจังหวัดชลบุรี	ประเภทผู้สอน	ระดับมัธยมศึกษา

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

 ม.เดชา ขันธจิตต์	 ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น	
ระดับมัธยมศึกษา	ของโรงเรียนมัธยมศึกษา	กลุ่มที	่ 3	จังหวัด
ชลบุรี

 ม.สทิธิชัย สทุธผิล	ได้รบัรางวลัครผููส้อนพลานามัยดีเด่น	ระดบั
มัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	กลุ่มที	่3	จังหวัดชลบุรี

 มสิกลุธดิา ทรพัย์พพิฒันา	ได้รบัรางวลัครดูเีด่นครุสุภา	จงัหวดั
ชลบุรี	ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	มัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2552
 มสิสดุา มงคลสทิธิ ์ได้รบัรางวัลครดูเีด่นผูท้�าประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา	 จากส�านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา	จังหวัดชลบุรี

 มิสอัชรา แสงอ่อน	 ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับปฐมวัย	
ส�านักงานเขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	1

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

คณติศาสตร์	โครงการคดัเลอืกผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศึกษา		
เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจ�าปี	
2562	“ระดับสถานศึกษาเอกชน”	จากคุรุสภา

ระดับอำเภอ
พ.ศ. 2534
 มิสอัชรา แสงอ่อน ได้รับรางวัลคุรุสภา	 อ�าเภอบางละมุง	
ประเภทครูผู้สอน	ระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น

พ.ศ. 2539
 ม.มนตร ีหรัง่รอด	ได้รบัรางวลัครผููส้อนวชิาศลิปะดเีด่น	ครุสุภา	
อ�าเภอศรีราชา

พ.ศ. 2542
 ม.สทิธชิยั สทุธผิล	ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	ครดูเีด่นคุรสุภา	อ�าเภอ
ศรีราชา	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 มสิสมนกึ สทุธถิวลิ	ได้รบัรางวลั	“ครดูศีรรีาชา”	ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย

 ม.สมบูรณ์ เจริญรูป	 ได้รับรางวัลชนะเลิศครูดีเด่นคุรุสภา	
อ�าเภอศรีราชา	ระดับประถมศึกษา

 มสิมนทพิย์ เลามชียัเจริญ	ได้รบัรางวัลชนะเลศิครดีูเด่นคุรสุภา
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. 2545
 ม.สมชาย วรรณพงษ์	ได้รบัรางวลัครผููส้อนดเีด่น	กลุม่การงาน	
พื้นฐานอาชีพ	ระดับประถมศึกษา	อ�าเภอศรีราชา	

 มสิวจิติรา แจ่มกระจ่าง	ได้รบัรางวลัครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญเงนิ					
กลุ่มสาระฯ	การงานและเทคโนโลยีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มสิดวงพร ทตัตะทองค�า	ได้รบัรางวลัครูดเีด่น	ระดบัเหรยีญเงิน	

กลุ่มสาระฯ	การงานและเทคโนโลยีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มิสพัชรินทร์ อยู่ยั่งยืน	ได้รับรางวัลครูดีเด่น	ระดับเหรียญเงิน						
กลุ่มสาระฯ	ภาษาต่างประเทศ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ม.วชิยั โพนทะยาน	รางวลัครดูเีด่นระดบัเหรยีญเงนิ	กลุม่สาระฯ	
ภาษาต่างประเทศ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสธารินี มะปรางหวาน	 รางวัลครูดีเด่นระดับเหรียญเงิน											
กลุ่มสาระฯ	ภาษาต่างประเทศ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มสิหทยัรตัน์ ใต้ตรงเขยีน	รางวลัครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญทองแดง	
กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร	์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มสิอมราพร ชืน่ใจ รางวลัครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญทอง	การศกึษา
ปฐมวัย

 มิสสุรางรัตน์ แบมขุนทด	 รางวัลครูดีเด่น	 ระดับเหรียญทอง								
การศึกษาปฐมวัย

 มสิกิง่แก้ว แขสวสัดิ ์รางวัลครดีูเด่น	ระดบัเหรยีญทอง	กลุม่สาระฯ	
ภาษาไทย	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา	รางวัลครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	กลุ่ม
สาระฯ	ภาษาไทย	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มสิเจณศิา ฤกษ์ศริ	ิรางวลัครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญทอง	กลุม่สาระฯ	
คณิตศาสตร์	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ม.นวิฒัน์ พลูสวสัดิ ์รางวลัครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญทอง	กลุม่สาระฯ	
สุขศึกษาและพลศึกษา	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสอลิศรา บุญจันทร์	รางวัลครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	กลุ่ม
สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มสิผ่องศร ีวทิยนคร	รางวลัครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญเงนิ	การศกึษา
ปฐมวัย

 ม.ยทุธนา ค�าหอม	รางวัลครดูเีด่น	ระดบัเหรยีญเงิน	กลุม่สาระฯ	
สุขศึกษาและพลศึกษา	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสวัฒนา จาบทอง	 ครูดีเด่น	 ระดับเหรียญทอง	 กลุ่มสาระฯ	
ภาษาไทย	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ม.วนัสชัย ศรีทองดี	 ครูดีเด่น	 ระดับเหรียญทอง	 กลุ่มสาระฯ	
ศิลปะ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี รางวัลครูดีเด่น	 ระดับเหรียญทอง									
	 การศึกษาปฐมวัย
 มิสเสาวนีย์ โชติพิริยะ รางวัลครูดีเด่น	 ระดับเหรียญทอง
	 การศึกษาปฐมวัย



จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา

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
	 ช่วงชั้นที่	1
-	 มิสวิจิตรา แจ่มกระจ่าง
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ช่วงชั้นที่	1
-	 ม.เอนก สุวาท	ครูดีเด่น
	 ระดับเหรียญทอง	ช่วงชั้นที	่2
-	 มิสจรรยา เลิศเรืองศิลป์
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 ช่วงชั้นที่	4
-	 ม.นิวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ครูดีเด่น	

ระดับเหรียญทอง	ช่วงชั้นที	่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
-	 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

 มิสทิพากร สุวรรณกิจเจริญ รางวัลครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง	
กลุ่มสาระฯ	การงานพื้นฐานอาชีพ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

 มสิเอมวิกา นราเบญจพล	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	ระดบัปฐมวยั	
โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจประจ�าปีการศึกษา	 2562	 จาก
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 มิสมัทรียา อาจธินาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 กลุ่มสาระ
คณติศาสตร์	โครงการสร้างขวัญและก�าลงัใจประจ�าปีการศกึษา	
2562	จากสมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนอ�าเภอศรรีาชาจงัหวดั
ชลบุรี

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

 มิสพรสุดา ศรีสังข์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 กลุ ่มสาระ
สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 โครงการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจประจ�าปีการศึกษา	2562	จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนอ�าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 ม.ราชาณัฐ อนุสนธิ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 โครงการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจประจ�าปีการศึกษา	2561	จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนอ�าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 มิสสุจิตรา ข�าประเสริฐพร ได้รับรางวัลเหรียญทอง	กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ	โครงการสร้างขวญัและก�าลงัใจประจ�าปีการ
ศกึษา	2561	จากสมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนอ�าเภอศรรีาชา
จังหวัดชลบุรี

 มิสสุชาดา สอนศิริ ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 กลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ	โครงการสร้างขวญัและก�าลงัใจประจ�าปีการศกึษา	
2561	จากสมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนอ�าเภอศรรีาชาจงัหวดั
ชลบุรี

 มิสศุภาวรรณ สีหัดตา	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์	โครงการสร้างขวญัและก�าลงัใจ	ปีการศกึษา	2561	
จากสมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนอ�าเภอศรรีาชาจงัหวดัชลบรุี

 ม.จักรกฤษณ์  แจ่มจันทร์	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	กลุ่มสาระ
ศิลปะ	โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจ	ปีการศึกษา	2561	จาก
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 ม.วิชญ์พลเดชา ท�าทอง	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา	 โครงการสร้างขวัญและก�าลังใจ														
ปีการศึกษา	 2561	 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอ
ศรีราชาจังหวัดชลบุรี

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
พ.ศ. 2547
 ม.ณรงค์ฤทธิ์ ไชยดวง ครูค�าสอนทรงคุณค่าศูนย์คริสต							
ศาสนธรรม	สังฆมณฑลจันทบุร	ี

 มิสอัชรา แสงอ่อน	 ชนะเลิศการประกวดสื่อ	 ระดับปฐมวัย											
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	3

 มิสจันทร์แรม ผ่องภักดิ์ ครูดีเด่นระดับเหรียญทอง	ครูผู้สอนดี
เด่น	ระดับปฐมวัย	ส�านักงานพื้นที่การศึกษา	เขต	3

 ม.สิทธิชัย สุทธิผล ครูผู้สอนดีเด่น	 กลุ่มสาระฯ	 สุขศึกษาฯ	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ีเขต	3

 มิสจุไรรัตน์ พณะสรรพ์	 ชนะเลิศการประกวดสื่อการเรียน					
การสอนภาษาไทย	ระดับประถมศึกษา	ส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาชลบุรี	เขต	3

 ม.สมชาย วรรณพงษ์ ครสูอนดเีด่น	กลุม่สาระฯ	การงานอาชพีฯ	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ีเขต	3

 ม.เดชา ขันธจิตต์ ครูสอนดีเด่น	 กลุ่มสาระฯ	 วิทยาศาสตร์	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ีเขต	3

 มิสอุทัยลักษณ์ อมรเดชาพล	 ครูดีเด่น	 กลุ่มสาระฯ	 การงาน
อาชพีและเทคโนโลย	ีส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุ	ีเขต	3

พ.ศ. 2553
 ม.สมบตั ิโรจนารณุ ได้รบัรางวลั	“ผูบ้รหิารดเีด่นจังหวัดชลบรุ”ี	
โครงการตามรอยเกยีรตยิศครผููม้อีดุมการณ์และจติวญิญาณครู	
ครัง้ที	่8	ประจ�าปี	2554	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุ	ีเขต	3



-	 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
-	 มิสผกาทิพย์ 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	
-	 มิสณัฐชยา ไพรเลิศ 
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุม่สาระฯ	ภาษาต่างประเทศ	
-	 ม.ตฤณ โกมลธนกิจ
	 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร	์
-	 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 สีหัดตา
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์	
-	 มิสมัทรียา อาจธินาค
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์	
-	 ม.ปรวิทย์ มีศรี 
 ครูดีเด่น	ระดับเหรียญทอง
	 กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์	
-	 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



	 -	 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

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาปฏิบัติงานอายุเกษียณ 60 ปี

พ.ศ.	2563
	 -	 มิสสุชีรา	 ผลาผล
	 -	 มิสวรรณา	 จรัลเวชสุทธิ
	 -	 ม.ณรงค์ฤทิธิ์	 ไชยดวง

	 -	 ม.เชิดชัย	 ยังให้ผล
	 -	 มิสคมคาย	 ชิโนดม
	 -	 มิสอุทัยลักษณ์	อมรเดชาพล
	 -	 ม.วิชิต	 ตงศิริกุล

รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

พ.ศ.	2563
-	 ม.เชิดชัย	 ยังให้ผล
-	 มิสปสุตา									โอษฐ์จันทร์ศรี
-	 มิสอัฉราวดี	 ทองขาว
-	 มิสจงวิไล	 แจ่มศรี
-	 มิสประนอม	 มีศรี
-	 ม.ปรวิทย์	 มีศรี
-	 มิสหทยากาญจน์	 ดุจดา
-	 มิสอมรรัตน์	 ศรีส่ง
-	 ม.ปรัชญา	 วิชา
-	 มิสสุนิธ	 พิทักษ์กรณ์
-	 ม.อภิชาติ	 จิตประสาท
-	 มิสวลินดา	 นิรันต์เรือง
-	 ม.ปกรณ์	 วรศิลป์
-	 มิสอังคณา	 คงอยู่
-	 มิสประภารัตน์	 อู่อรุณ
-	 มิสศิรลิกัษณ์	 แก้วประเสรฐิ

-	 มิสปรารถนา	 วิโสรัมย์
-	 มิสลักขณา	 ตอพล
-	 ม.เสกสันต์	 ตะพิมพ์
-	 ม.วรท	 ศรีรัตนโช
-	 มิสวันเพ็ญ	 กันสุทธิ
-	 มิสวิชญาฎา	 ทิวไผ่งาม
-	 มิสจิตวลี	 ใช้ฮวดเจริญ
-	 ม.วีระพงศ์	 ศรีเพ็ชร
-	 มิสพิยดา	 วิชา
-	 ม.รัฐนันท์	 ญาณกฤตยา
-	 มิสภิญญานันท	์		 มีกลิ่นหอม
-	 มิสเพ็ญนภา	 พูพวก
-	 มิสมัทรียา	 อาจธินาค
-	 มิสอรนุช	 ชลาดี
-	 ม.สุวรรณ						เลิศสุทธิชวาล
-	 มิสรุจี	 เรืองทองดีรางวัลครูและบุคลากรดีเด่น 8 กลุ่มสาระฯ

พ.ศ.	2563
ปฐมวัย
-	 ม.เอกชัย	 อุดมเกตุ
-	 มิสฐิติชญา	 บัณฑิตย์
กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
-	 มิสพรยมล	 จันทรานนท์
-	 ม.เอกณัฐ				กาลกรณ์สุรปราณี
-	 มิสศุภาวรรณ	 สีหัดตา
กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
-	 มิสชลทิชา	 ต่อจรัส
-	 ม.ชัยวัชร์	 ต่อจรัส
-	 มิสณัฐณิชา	 บุญชู
กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา
-	 มิสมาลี	 อั้งลิ้ม
-	 มิสกนกกาญจน์	 นิ่มนุช
-	 ม.นันทพงศ์	 ศรีประเสริฐ

กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
-	 ม.ชัญญณัฐ		 นิจนิรันดร์กุล
-	 มิสลัดดาวรรณ์	 ฮวบนรินทร์
กลุ่มสาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
-	 มิสสรารัตน์	 พิชพันธ์
-	 มิสณัฐชยา	 ไพรเลิศ
-	 มิสศิริภัสสร		 โชติกุลสุรนันท์
กลุ่มสาระฯ	สุขศึกษาและพลศึกษา
-	 ม.อนุชิต	 บุญพราหมณ์
กลุม่สาระฯ	การงานอาชพีและเทคโนโลยี
-	 ม.สุจินต์	 ศรชัย
-	 ม.ปณิธิ	 อินทศิริ
-	 ม.วิษณุ	 ขันทะโฮม
กลุ่มสาระฯ	การเรียนรู้ศิลปะ
-	 มิสศิรินทรา	 โปรยเจริญ
-	 มิสดวงพร	 ทัตตะทองค�า
-	 ม.ภคิน									ธนากูลธัญทิพา

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ครบ 20 ปี

พ.ศ.	2563
	 -	 มิสพโยม	 เนาโนนทอง
	 -	 ม.จักรพันธ์	 ถาวิกุล
	 -	 มิสมนัสนันท์	 เนื่องสมศรี

	 -	 ม.พีรัชชัย	 บัวค�า
	 -	 มิสรุ่งทิวา	 ประสงค์
	 -	 มิสพลอยมาดา	วิญญาสุข
	 -	 มิสกรกมล	 นุชศิริ

-	 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 สืบสาย

 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
	 -	 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

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

	 -	 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	
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

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

	 -	 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”

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.	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		 ขันธจิตต์
	 -	 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

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
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
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 ขันธจิตต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    ม.เอนก สุวาท	รางวัลชมเชย	ระดับประถมศึกษา

พ.ศ. 2557
  มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล รางวัลครูดีเด่น	ประเภทครูนิเทศ	
  มิสรุ่งทิวา ประสงค์ รางวัลชมเชย	ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
พ.ศ. 2558
  มิสรุ่งทิวา ประสงค	์รางวัลชมเชย	ระดับปฐมวัย
  มิสภณติาภทัร สงิห์ชยั รางวลัชมเชย	ระดบัประถมศกึษาตอนต้น
  มิสสุดา มงคลสิทธิ์ รางวัลชมเชย	ผู้บริหารดีเด่น
พ.ศ. 2562
  มิสเอมวิกา นราเบญจพล	 ได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรม

ทางการศึกษา	 เหรียญเงิน	ระดับปฐมวัย	 เรื่อง	นิทาน	นักบุญ
หลุยส์	มารี	กรีญอง	เดอมงฟอร์ต	

  มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์ ได้รับรางวัลส่ือและนวัตกรรมทาง				
การศึกษา	เหรียญเงิน	กลุ่มสาระศิลปะ	เรื่อง	SMART	Draw

  มสิพรสดุา ศรสีงัข์ ได้รบัรางวัลสือ่และนวตักรรมทางการศกึษา	
เหรียญทองแดง	กลุ่มสาระสังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	
เรื่อง	การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงระดับโรงเรียน		

  ม.สรวิศ แก้วงาม ได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา	
เหรียญทองแดง	 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เรื่อง	
การสอนแบบวิทยาศาตร์ภาษาบูรณาการในวิชาพันธุศาสตร์

  มสิจรุ ีทวธีนวานชิย์ ได้รบัรางวัลสือ่และนวตักรรมทางการศกึษา	
เหรียญทองแดง	 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เรื่อง	
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้บันได	5	ขั้น

ครูดีเด่น 3 ดาวบูรพา ครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย



ระดับนานาชาติ
พ.ศ. 2544
	 นักฟุตบอลทีมโรงเรียนรุ่นอายุ	15	ปี	ได้เป็นตัวแทนทวีปเอเชีย	
เข้าร่วมแข่งขัน	NIKE	PREMIER	CUP	ณ	เมืองแฮร์ธ่า	เบอร์ลิน	
ประเทศเยอรมนี	ได้อันดับ	13	ของโลก

 นายกฤษฎา สริวิชิยักลุ	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	การแข่งขนัวาด
ภาพศิลปะเด็กนานาชาติ	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

 นักฟุตบอลทีมโรงเรียนรุ่นอายุ	15	ปี	ได้เป็นตัวแทนทวีปเอเชีย	
เข้าร่วมแข่งขัน	NIKE	PREMIER	CUP	ชิงแชมป์โลก	ณ	ประเทศ
โปรตุเกส

 นายเอกพันธ์ อินทเสน	ได้รับเลือกเป็นนักเตะทีมเยาวชนไทย	
อายุ	 20	 ปี	 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล	 “เยาวชนชิงแชมป์
อาเซียน	อายุ	20	ปี	ครั้งที่	1”	ณ	ประเทศมาเลเซีย	และได้รับ
โล่	“นักเตะยอดเยี่ยม”	จากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน

 นายไปรเวท วันนา, นายณัฐพงษ์ สมณะ ได้รับเลือกเป็น						
นักเตะทีมเยาวชนไทย	อายุ	20	ปี	เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล	
“เยาวชนชิงแชมป์อาเซียน	อายุ	20	ปี	ครั้งที่	1”	ณ	ประเทศ
มาเลเซีย

 นายเอกพันธ์ อินทเสน	ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย	
ฝึกฟตุบอลทีส่โมสรยไูนเตด็	ประเทศองักฤษ	เป็นเวลา	1	ปี	จาก
โครงการ	LG	Flatron	Search	for	Soccer	Star	2002

พ.ศ. 2547
 นายศุภวัฒน์ กงประโคน	ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวทูตไทย	
ไปร่วมถอืธงการแข่งขนัฟตุบอลยโูร	2004	ณ	ประเทศโปรตเุกส

พ.ศ. 2548
 นายวิศวะ วงโยธา	 นักกีฬาเซปักตะกร้อตัวแทนทีมชาติไทย		
ได้รับต�าแหน่งชนะเลิศแชมป์โลก	 SEPAK	 TAKRAW	WORLD	
2005	ณ	ประเทศเวียดนาม

 นายอภริกัษ์ พรมมณ,ี นายวรีะวฒุ ิคงศรทีอง, นายคณติ ทพัพล,ี 
นายโชคทว ีอาจประจกัษ์, นายสมศกัดิ ์สรสทิธิ ์ได้รบัคดัเลอืก
เป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อ	 นักเรียนระหว่างประเทศอาเซียน				
ครั้งที่	19	ณ			กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม

 นายรวิน นนทเกษ, นายเกรียงไกร ชาสังค์, นายภานุวัฒน์     
จนิตะ, นายนวพล ตนัตระเสนย์ี ได้รบัคดัเลอืกเป็นทมีนกัเรยีน
ไทย	รุน่อายไุม่เกนิ	18	ปี	(จาก	รายการ	The	Winner	ทางสถานี
โทรทัศน์สีช่อง	3)	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ในการแข่งขันชิงแชมป์
ฟุตบอลเอเชีย	ณ	กรุงจาการ์ต้า	ประเทศอินโดนีเซีย

 ด.ช.ธนัชชา เฮงตระกูล ได้รับคัดเลือกจากสมาคมหมากล้อม
แห่งประเทศไทยให้เป็นตวัแทนไปแข่งขนัหมากล้อม	ณ	ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

 นายปรเมศ ชะเอม	ได้รับทุนเพื่อศึกษาภาษาฝรั่งเศส	และแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรม	ณ	ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา	1	เดือน	จัดโดย
ส�านักวัฒนธรรม	ณ	ประเทศฝรั่งเศส	

 ด.ช.ญจพล อังศุธรางกูร	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน	
“The	Road	to	Asia	Cup”	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	มือใหม่รวม	
SD	 GUNDAM	 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไป
แข่งขันที่	ฮ่องกง

 นายตฤณชาติ เรืองวิมลเวทย์, นายชิงธง วงศ์สุนพรัตน์,     
นายกฤษฎา อาทติย์เรอืงโรจน์ ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผูถ้วาย

รายงานผลงานโครงการวทิยาศาสตร์	เรือ่ง	“การศกึษาการผลติ
วสัดแุทนไม้จากวสัดเุหลอืใช้และวสัดธุรรมชาต”ิ	ต่อสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	ในงาน	The	1st	Thailand	International	Science	
Fair	ณ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

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

ชยัวฒัน์ นามวฒัน์, นางสาวพชัรยีา บรรจสุขุ, นางสาวปัณรส 
วิบูลย์ศักดิ์สกุล	 เข้าร่วมการแข่งขันการผลิตสารคดีเชิงข่าว	
“ควายไทย...	 ในนาข้าว”	 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ	
ระดับเอเซียตะวันออกเฉียงใต	้ณ	ประเทศมาเลเซีย	และได้รับ
เลอืกให้เป็นสารคดเีด่น	1	ใน	6	จากสารคดทีัว่โลก	จดัโดยบริษทั
พานาโซนิค	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 นายสิวพงศ์ พานแก้ว นายวสิน เทียมเทือง	ได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย	 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ
ฟุตบอลนักเรียน	ชิงแชมป์เอเชีย	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย	และผู้
ฝึกสอนรักษาประตู	มาสเตอร์ยุทธนา	ธรรมประเสริฐ	ได้รับคัด
เลือกให้เป็นผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู		ในรายการนี้ด้วย

 นักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอาย	ุ22	ปี	นายกิตติไกร จันทรรักษา	ได้รับ
คดัเลอืกเป็นตวัแทนประเทศไทย	เข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอล	ณ	
ประเทศบังคลาเทศ

พ.ศ. 2558
 ด.ช.ธนานันต์ ปรีดิศรีพิพัฒน์ ม.2/8	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	
การแข่งขันคณิตศาสตร	์นานาชาติ	(IMSO)	

 นกักฬีาฟตุบอลทมีโรงเรยีน	จ�านวน	5	คน	ได้รบัคดัเลอืกให้เป็น
ตวัแทนนักกฬีาไทย	ไปแข่งขนัรายการฟตุบอลเยาวชนชิงแชมป์
เอเชีย	2016	ณ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	(เกาหลีใต้)

	 นักกีฬาว่ายน�้าทีมโรงเรียน	จ�านวน	2	คน	ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนนักกีฬาไทย	ไปแข่งขันรายการว่ายน�า้เยาวชนชิงแชมป์
เอเชีย	2016	ณ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี		(เกาหลีใต้)

พ.ศ. 2559
 นายกิตติพงษ์ ใจบุญ และ	นายดุสิต ชินจ�าปา	 ม.6/9	 เป็น
ตัวแทนนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย	 รุ่นอาย	ุ 18	 ปี	 ได้รับ
รางวลั	2	เหรยีญทอง	การแข่งขนักฬีานกัเรยีนอาเซีย่นสกลูเกมส์	
2016	ณ	 จ.เชียงใหม่	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 วันที่	
21-29	กรกฎาคม	2559

 นายตฤนภทัร โภคประเสรฐิ	ม.4/2	นกักฬีาว่ายน�า้	ได้รบัรางวลั	
เหรียญทอง	ผลัด	4x100	 เมตร	การแข่งขันว่ายน�า้	 Sea	Age	
Group	 2016	 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 วันที่ี	 9-10	
ธันวาคม	2559

 นายศตวรรษ พิธกิจ	 นักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ได้รับ						
คดัเลอืกเป็นตวัแทนทมีชาตไิทย	เข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอล	ชงิ
แชมป์เอเชยี	รุน่อายไุม่เกิน	16	ปี	(AFC	U-16	Championship)	
รฐักวั	ประเทศอนิเดยี	วนัที	่15	กนัยายน–2	ตลุาคม	พ.ศ.	2559

 นายศตวรรษ พธิกจิ	และนายรชักาล ขวาไทย	นกักฬีาฟตุบอล	

รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย	 เข้าร่วม
การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน	 AFF	 Youth	 U16	
Championship	ประเทศกัมพชูา	วนัที	่10-23	กรกฎาคม	2559

 นายจกัรกฤษณ์ เสนแก้ว นายอศิรา อปุระ นายจ�ารสั ปมุชยัสงค์ 
นายอิทธิพล เอกปัชชา นายจิตติ คุ้มกดขมิ้น	และนายภคพล 
แสนวงษ์ นักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้รับคัดเลือกเป็น
ตวัแทนทมีชาตไิทย	เข้าร่วมการแข่งขนัฟุตบอลนกัเรยีนชงิแชมป์
เอเชยี	ครัง้ที	่44	ณ	เมอืงกวางจ	ูประเทศเกาหลใีต้	วนัที	่22	-	29	
พฤษภาคม	2559

 ด.ช.กิรัชภาส ถาวร	 ป.4B	 ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน								
การแข่งขัน	WMI-World	Mathematics	Invitational	จัดโดย			
ค่ายวชิาการคณติศาสตร์ประเทศไทย	สูเ่วทแีข่งขนัคณติศาสตร์
นานาชาต	ิThai	Talent	Training	ณ	ประเทศมาเลเซีย	วันที่	
30	มีนาคม	-1	เมษายน	2559

พ.ศ. 2560
 ด.ช.กริชัภาส ถาวร	ป.5B	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัด้าน
วิชาการในรายการ	 International	 Singapore	 Maths	
Competition	 2017	ณ	 สนามสอบกรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่	 23	
มิถุนายน	2560

 ด.ญ.ศศิณัฎฐ์ อินต๊ะสงค์ ป.1A	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการ
แข่งขันคณิตคิดเร็วและคณิตศาสตร์นานาชาติ	 ประเภทการ
แข่งขันคณิตคิดเร็ว	ณ	กรุงไทเป	ประเทศไต้หวัน	เมื่อวันที่	12	
สิงหาคม	2560

 ด.ช.ฐาปนพงษ์ ชื่นสมถ้อย	 ม.1A	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	
2017	การแข่งขันเปียโนในรายการ	Singapore	Asian	Youth	
Piano	Competition	Finals	ณ	ประเทศสิงคโปร์	 	 เมื่อวันที่	
19	กันยายน	2560

 ด.ช.กิรัชภาส ถาวร ป.5B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	
American	Mathematics	Olympiad	2017	ณ	สนามสอบ
กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที	่14	ตุลาคม	2560

 ด.ช.ปีติคุณ อภิชนกิจ ด.ช.สุวิจักษ์ อานนท์กิจพานิช ป.2A	
ด.ช.ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ	ป.4A	และ	ด.ช.กิรัชภาส ถาวร	ป.5B	
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	การแข่ง	SEAMO	
Test	(Southeast	Asian	Mathematical	Olympiad)	จัดโดย	
Southeast	Asian	Mathematical	Olympiad	ณ	 โรงเรียน		
อัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันที	่18	พฤศจิกายน	2560

 ด.ญ.ศศิณัฎฐ์ อินต๊ะสงค์ ป.1A	ด.ญ.กรีติกา ซิงค์ ชาวสวน 
ด.ช.ณัฐชนน มรรคไพบูลย์ ด.ช.กฤศ พอล เมนโดซา ด.ช.   
พชรวัฒน์ ทับพุ่ม ป.3A	และ	ด.ช.ศุภณัฐ ปัญจมาสกุล	ป.6A	
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 การแข่ง	 SEAMO	Test	 (Southeast	
Asian	Mathematical	Olympiad)	จดัโดย	Southeast	Asian	
Mathematical	 Olympiad	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา					
เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2560

 ด.ช.จิรัฏฐ์ สุพัฒน์ผล ป.1B	ด.ญ.บุญญวีร์ เลิศสุวรรณกุล     
ป.3A	ด.ช.ชาญวิทย์ ด่างทา	 และด.ช.คุณาสิน เจริญวานิช   
ป.5B	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 การแข่ง	 SEAMO	 Test	
(Southeast	 Asian	 Mathematical	 Olympiad)	 จัดโดย	
Southeast	Asian	Mathematical	Olympiad	ณ	 โรงเรียน	
อัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2560



พ.ศ. 2561
 ด.ช.ศิลา กาญจนศศิวิมล	 ป.6/2	 และด.ช.ดนุนัย ไชยมิ่ง        
ป.6/4	ได้รับรางวัลชนเลิศการแข่งขัน	Make	X	Starter	Blue	
Planet-Primary	School	Group	รายการ	Make	X	World	
Champion	Ship	2018

 นายธีรภัทร สอนใจ ม.6/10	 และนายชีวานนท์ ศรีจ�าปา        
ม.6/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ฟุตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุ	18	ป	ี
ชิงแชมป์เอเชีย	ครั้งที่	46	ประเทศอินเดีย

 ด.ญ.ศรีสุภา เกศวพิทักษ์ ป.4/A	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	Skate	
Indonesia	ประเภท	Figure

 ด.ช.กิรัชภาส ถาวร	 ป.6B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
คณิตศาสตร์โอลิมปิคนานาชาติ	WIMO	2018	Mathematical	
Olympiad	ณ	กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย

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

 ด.ช.ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ	ป.5A	ได้รางวัลเหรียญทอง	Australia	
Mathematics	 Competition	 2018	 ระดับชั้น	 ป.3-ป.4	
นานาชาติ

 ด.ช.ภูมิสิทธิ์ เมฆฉาย	 ม.2/3	 และนายณัฏฐชัย เมฆฉาย         
ม.4/5	 เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันปีนหน้าผา	 ณ	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

 ด.ญ.สุวิชญา เอกรังสี ป.5/1	เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วม
การแข่งขันปีหน้าผา	Asian	K	Championship	2018

 ด.ช.ณัฐรัช โฆสะกิตติกุล	 ป.4B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ							
การแข่งขัน	UDO	Asia	Pacific	Street	Championship	รุ่น	
Under	14	นานาชาติ

พ.ศ. 2562
 ด.ช.พชรวัฒน์ ทับพุ่ม ป.5A	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การ
แข่งขนั	ASMO	Science	Level	2	และเป็นตวัแทนประเทศไทย
ไปแข่งขัน	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย

 ด.ช.กานต์ชัช สุรฤทธิ์โยชิน	ป.4/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การ
แข่งขันเทนนิสเยาวชน	KETF	U-12	SERIES	1	2019	YANGGU	
INTERNATIONAL	ประเภทชายเดีย่ว	รุน่อายไุม่เกนิ	10	ปี	เมอืง	
YANGGU	ประเทศเกาหลีใต้

 ด.ญ.ณชิารย์ี บวัเพช็ร	ม.1/4	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนั
เทนนิส	HCMC	JUNIOR	OPEN	SERIES	HUNG	THING	2019	
ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	 (ตัวแทนทีมชาติไทย)	
เมืองโฮจิมินห	์ประเทศเวียดนาม

 นายสุขสันต์ บุญตา, นายชานน แม้นเดช	 และนายเนติธร 
แก้วเจริญ	 ม.6/9	 นักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้เป็น
ตวัแทนทมีชาตไิทย	เข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอลนกัเรยีนชงิแชมป์
เอเชีย	ครั้งที่	47	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย

 นายชนภัช บัวพันธ์ ม.3/2	 ได้รับคัดเลือก	 จากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ	์ไปแข่ง	ณ	สโมสรฟุตบอล	
โบรุสเซีย	ดอร์ทมุนต์	ประเทศเยอรมนี

พ.ศ. 2563
 ด.ช.พงศกร สว่างการ	ป.6/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
1	 จากการแข่งขันวิชาการนานาชาติ	 Asian	 Science	 and	
Maths	 Olympiad	 Internationnal	 2020	 ของ	 ASMO-
Thailand	ผ่านระบบออนไลน	์ASMO-ประเทศมาเลเซีย	 เมื่อ	
30	มกราคม	2563

 ด.ช.พงศกร สว่างการ ป.6/4	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิประเภท
ทีม	 จากการแข่งขันวิชาการนานาชาติ	 Asian	 Science	 and	
Maths	 Olympiad	 Internationnal	 2020	 ของ	 ASMO-
Thailand	ผ่านระบบออนไลน	์ASMO-ประเทศมาเลเซีย	 เมื่อ	
30	มกราคม	2563

 ด.ช.กนัต์ณภทัร ประสงค์ปัญญา	ป.3B	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	
จากการแข่งขันภาษาอังกฤษนานาชาต	ิHippo	International	
English	Olympiad	 2020	ณ	 โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	15	กุมภาพันธ	์2563

 ด.ญ.กัญณัชชา ประสงค์ปัญญา ป.6B	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	
จากการแข่งขันภาษาอังกฤษนานาชาต	ิHippo	International	
English	Olympiad	 2020	ณ	 โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	15	กุมภาพันธ	์2563

 ด.ช.พีรวัส โช ม.3A	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 จากการ
แข่งขนัภาษาอังกฤษนานาชาต	ิHippo	International	English	
Olympiad	 2020	 ณ	 โรงเรียนนานาชาติ เซนต ์มาร ์ค	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	15	กุมภาพันธ์	2563

 ด.ญ.กัญณัชชา ประสงค์ปัญญา	ป.6/3	ได้รับเหรียญทองแดง	
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก	 ในรายการ	 HKIMO	
Hongkong	International	Mathematical	Olympiad	2020-
2021	ณ	โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค	กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	
11	ตุลาคม	2563

 ด.ช.พงศกร สว่างการ	 ป.6/4	 ได้เข้ารอบคัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทย	 เข้าแข่งขันวิชาการระดับประเทศ	 จาก	 Asian	
Science	 and	 mathematic	 ณ	 โรงเรียนเซนต์จอห์น	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	12	ธันวาคม	2563

ระดับประเทศ
พ.ศ. 2545
 นายกฤษฎา อาทิตย์เรืองโรจน์ เข้ารับพระราชทานรางวัล
นักเรียนพระราชทาน	 ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดใหญ	่ประจ�าปีการศึกษา	2545

พ.ศ. 2546
 ด.ช.พงศกร มีทรัพย์วัฒนา เข้ารับประทานรางวัลจากสมเด็จ
พระเจ้าพีน่างเธอ	เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา	กรมหลวงนราธวิาสราช
นครินทร์	ในการประกวดเรียงความ

 ด.ช.สร้างสรรค์ รัตน์สงวนวงศ์, ด.ช.นรนิติ นรเศรษฐ์สกุล, 
ด.ช.มงคลพันธุ์ ผลชีวิน	ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งหมาก
ล้อมเยาวชน	 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 คร้ังที่	 7	 ประเภท	
Friendship	จดัโดย	สมาคมกฬีาหมากล้อมแห่งประเทศไทย	ณ	
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

 นายวรนพ สุขภารังสี, นายสันติ สันติศรีสวัสดิ์, นายตติยะ 
ธรรมเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ถ้วยนายกรัฐมนตรี	 ในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์	 ณ	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	และเข้าเฝ้าถวายรายงาน
ต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี	ในงานเปิดตกึโดนาเซยีง	อกีทัง้ได้เผย
แพร่ผลงานในรายการ	“ที่นี่ประเทศไทย”	ทางสถานีโทรทัศน์
สี	ช่อง	5	ในช่วงภูมิใจไทยท�า

 น.ส.กัญชลิกา ชาเหลา, น.ส.เจตนดา สีทองสุรภณา,  นาย  
วรนพ สุขภารังสี ได้รับคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 “อะเมซซิ่งเยื่อสน”	 เผยแพร่ออก
รายการดีดี้	 เพ่ือนรักจากต่างดาว	 ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง	 9			
อสมท.	และเข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในงาน
เปิดตึกโดนาเซียง

 นายศราวฒุ ิอนิทรโฆษติ	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ในการประกวด
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2547
 นายธนวิช วณิชชากร	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับประเทศ	ใน
การแข่งขัน	 Debsirin	 A-Math	 Championship	 2004	ณ	
โรงเรียนเทพศิรินทร์

 ด.ช.ธนัชชา เฮงตระกูล	 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
หมากล้อม	Standard	Rating	&	Friendship	Games	ครั้งที	่

3/2547	ประเภท	Standard	B	จัดโดย	สมาคมกีฬาหมากล้อม
แห่งประเทศไทย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 นายกรวิทย์ ออกผล, นายวิทิต ธาดากิตติสาร, นายคทาวัชร 
เสถยีรปกริณกรณ์ ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนั	Computer	
Programming	Challenge	in	Education	Simulation	ระดบั
ประเทศ	ณ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 นายกฤตทอง ดวงมณี ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับประเทศใน
การแข่งขนัตอบปัญหาภาษาฝรัง่เศส	จดัโดยสถานทตูสวติเซอร์
แลนด์

 นายชงิธง วงศ์สนุพรตัน์ ได้รบัรางวลัชนะเลศิการประกวด	เรยีง
ความ	 หัวข้อเรื่อง	 “ฉันรักคนดี	 ฉันเกลียด	 คนโกง”	 จัดโดย
หนังสือพิมพ์มติชน

 นายศิวรรษ ดาวมณี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบ
ค�าถามภาษาอังกฤษและความรู้ทั่วไป	ในงานมหกรรมเกมกีฬา
เพือ่การศกึษาแบรนด์	Crossword	Game	ชงิแชมป์ประเทศไทย	
และนานาชาติ	ครั้งที	่19	ประเภทเศรษฐ	ีไอคิวสูง/Word	up	
มัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2548
 นายภาสกร พรรณจิตต์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 ในการ
แข่งขนัคอมพวิเตอร์โอลมิปิก	ระดบัชาต	ิครัง้ที	่1	ณ	มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์

 นายกฤษฎา อาทิตย์เรืองโรจน์	 เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	 สาขา
การศึกษาและวิชาการ	ประจ�าปีพุทธศักราช	2548

 นายตฤณชาติ เรืองวิมลเวทย์, นายชิงธง วงศ์สุนพรัตน์,     
นายกฤษฎา อาทิตย์เรืองโรจน์ ได้รางวัลชนะเลิศ	 ถ้วย
พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระ
เทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีในการแข่งขนัโครงการ
วิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 “การศึกษาการผลิตวัสดุแทนไม้จากวัสดุ
เหลือใช	้และวัสดุธรรมชาต	ิสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 นายอภิลาศ ไกรสิทธิพงศ์, นายสราวุฒิ รุ่งเรือง, นายพชรนน 
คุณลาภไพศาล สิ่งประดิษฐ์จิ๊กซอว์อนุรักษ์พลังงาน	 ได้รับ
รางวลัชนะเลศิ	โครงการประกวดสิง่ประดษิฐ์	ระดบัมธัยมศกึษา	
เรื่อง	“ห้องเรียนสีเขียวกับการอนุรักษ์พลังงาน”	จัดโดย	บริษัท	
กฟผ.	จ�ากัด	(มหาชน)	และน�าเสนอผลงาน	ณ	อิมแพค	อารีน่า	
เมืองทองธานี

 ด.ช.ธนัชชา เฮงตระกูล	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ในการแข่งขัน
หมากล้อม	 Thailand	 Open	 Go	 Tournament	 ครั้งที่	 9	
ประเภท	 High	 Kyu	 จัดโดย	 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย	ณ	การ์เด้นซีวิว	รีสอร์ท	พัทยา	ชลบุรี

 นายอนุรักษ์ จิตต์รัตนธรรม, นายสุภวัช สีบัวงาม, ด.ช.สุรบถ 
เจนจิรวัฒนา	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันหมากล้อม	
Standard	 Rating	 &	 Friendship	 Games	 ครั้งที่	 1/2548	
ประเภท	 Friendship	 จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย	ณ	โรงเรียนเทพศิรินทร์

 ด.ช.อินทัช อมรชีวิน, ด.ช.วัชร เลิศวิทยาทาน, ด.ช.รัชชา
นนท์ มนูญธรรม	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันหมากล้อม	
Standard	 Rating	 &	 Friendship	 Games	 ครั้งที่	 3/2548	
ประเภท	 Friendship	 A	 จัดโดยสมาคมหมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ



 นายศิวรรษ ดาวมณี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบ
ค�าถามภาษาอังกฤษและความรู้ทั่วไป	ในงานมหกรรมเกมกีฬา
เพือ่การศกึษาแบรนด์	ชงิแชมป์ประเทศไทย	และนานาชาต	ิครัง้
ที่	20	ประเภทเศรษฐี	ไอคิวสูง/Word	up	มัธยมศึกษาตอนต้น

 นายภาสกร พรรณจติต์ ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกมุาร	ีในการแข่งขนั	Crossword	Game	เยาวชน
แห่งชาติ	 คร้ังที่	 17	 ประเภทเศรษฐี	 ไอคิวสูง/Word	 up	
มัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2549
 นายภาสกร พรรณจิตต์ และนายไกรพิชญ์ สุชาติกุลวิทย ์     
ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสองในการแข่งขันคอมพิวเตอร	์
โอลิมปิก	(สอวน.)

 นายชาคริต วิสุทธิวรรณ	และนายวรท พิริยะสงวนพงศ์ ได้
รบัการคดัเลอืกเป็นตวัแทนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร	ีเขต	3	เข้า
ร่วม	 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา

 ด.ช.ปรตัถกร สยูะศร,ี ด.ช.มนิช ูกมิ, ด.ช.ณฐัพงษ์ คณาวฒันกลุ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	 Golden	 Brain	 คณิตคิดเร็ว		
ชิงแชมป์	ชลบุรี	จัดโดย	Golden	Brain	ชลบุรี

 น.ส.นัฐวรรณ คชฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
สุนทรพจน์	 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยบูรพา

 น.ส.พัชนันท์ กุมมา	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันตอบ
ค�าถามฝร่ังเศส	 และรางวัลการพูดสุนทรพจน์ฝรั่งเศส	 จัดโดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2551
 นายวรรัตน์ ภักดีวุฒิพงศ์, นายไทกิ นาคามูระ, นายจักรพันธุ์  

มหาพรหมวนั, นายชยัวฒัน์ ฉววีรรณ, นายน�าชยั หล่อเจรญิ
โชค นายรณกฤต ศรพีมุมา	ชนะเลศิการแข่งขนัหมากล้อม(โกะ)	
“Standard	Rating	and	Friendship	Game	ครั้งที่	1”	จัด
โดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

 นายวรรัตน์ ภักดีวุฒิพงศ์, นายไทกิ นาคามูระ, นายจักรพันธุ์ 
มหาพรหมวนั	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนัหมากล้อม(โกะ)	
รุน่	Friendship	หมากล้อมเยาวชนชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย	
ครั้งที่	12	จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

 นายพงษ์จีร เอี่ยมศิริกิจ	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 วิชา
ชีววิทยา	 การแข่งขันคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 โอลิมปิกแห่ง
ประเทศไทย	จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	(สสวท.)

 น.ส.นันท์นภัส โชติอนันต์ธนากุล, น.ส.สุภาดา จิตบรรจงพร,  
น.ส.อันเน็ท อันทุนเซ็น, น.ส.ธีราพร ทองปาน	 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	ได้ทุนการศึกษา	10,000	บาท	พร้อมถ้วยประทานทูล
กระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวด	ีจากการ
ประกวดชดุจากกระดาษดบัเบลิ	เอ	ในโครงการส่งเสรมิเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด	

 นายอคัรพล วชัรพลากร	เป็นตวัแทนศนูย์	สอวน.	ภาคตะวนัออก
เข้าแข่งขันระดับประเทศ	 ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม	 (เหรียญ
ทอง)	 คอมพิวเตอร์	 การแข่งขันคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์

โอลมิปิกแห่งประเทศไทย	จดัโดยมลูนธิส่ิงเสรมิโอลมิปิกวชิาการ
และมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ	(สอวน.)

 ด.ช.วรวฒุ ิธ�ารงวรางกรู	และด.ช.ศริณัย์ ดาวมณ ีได้รบัรางวลั
ชนะเลศิ	ได้รบัถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสม
สวลี	 กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	 ครอสเวิร์ดเกม	 โครงการแข่งขัน				
ครอสเวร์ิดเกม	เอแมท็	ครัง้ที	่3	สมาคมครอสเวร์ิด	เอแมท็	ค�าคม	
และซูโดกุ	แห่งประเทศไทย	

	 ทมีนกักฬีาเซปักตะกร้อ	รุน่อายไุม่เกิน	18	ปี	ชนะเลศิการแข่งขนั
เซปักตะกร้อ	นักเรียน	สพฐ.	มาราธอน	รอบคัดเลือกภาคกลาง	
ได้รบัถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ทีมฟุตบอล	 รุ ่นอายุไม ่เกิน	 18	 ปี	 ชนะเลิศครองแชมป์
ประเทศไทยในนามจงัหวดัชลบรุ	ีจากการแข่งขันรายการชงิถ้วย
นายกรัฐมนตรี	“4th	Thailand	Prime	Minister	Cup	2008”	
จดัโดยส�านกังานพฒันาการกฬีา	และนนัทนาการ	กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา	

	 ทีมฟุตบอล	 รุ่นอายุไม่เกิน	 16	 ปี	 ชนะเลิศครองแชมป์	 ถ้วย
ประเภท	ก.	 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	
เจ้าฟ้าสิริวัณณวร	ีนารีรัตนราชกัญญา

 นายอติศักดิ์ เจียรนัยกุลวานิช เป็นตัวแทนศูนย	์สอวน.	ภาค
ตะวันออก	เข้าแข่งขันวิชาชีววิทยา	ในการแข่งขันคณิตศาสตร	์
วิทยาศาสตร์	 โอลิมปิกแห่งประเทศไทย	 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ	(สอวน.)

 นายวสุวัชร วงษ์จันทร์ เป็นตัวแทนศูนย์	 สอวน.	 ภาคตะวัน
ออก	เข้าแข่งขนัวิชาเคม	ีในการแข่งขนัคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์	
โอลมิปิกแห่งประเทศไทย	จดัโดยมลูนธิส่ิงเสรมิโอลมิปิกวชิาการ
และมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ	(สอวน.)	ในระดับประเทศ

พ.ศ. 2552
	 ทีมฟุตบอลอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ่นอาย	ุ 16	ปี	 ได้รับรางวัลชนะ
เลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	ในรายการ	“5th 
Thailand	 Prime	Minister	 Cup	 2009”	 จัดโดยส�านักงาน
พฒันาการกฬีาและนนัทนาการ	กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

 ด.ช.กิตติพัชญ์ อยู่ประเสริฐ	 และด.ช.นภนต์ จิรวิทยากุล       
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันซูโดกุ	 รุ ่นประถมศึกษา,				
ด.ช.ศุภวิชญ์ ล�้าเลิศกิตติกุล ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่ง
ขันครอสเวิร์ด	พัชเซิล	ภาษาอังกฤษ	จากการแข่งขันไซเบอร์ดิก
ครอสเวร์ิดเกมเยาวชน	นานาชาต	ิครัง้ที	่21	ชงิถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมารีจัดโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม	เอแม็ท	และ
ซูโดกุแห่งประเทศไทย	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	บางนา	
กรุงเทพฯ

 ด.ช.มินซู กิม	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันเถ้าแก่น้อย	ซูโด
กุเยาวชน	ชิงแชมป์ประเทศไทย	ครั้งที่	2	ณ	ศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอส์แลนด์	กรุงเทพฯ

	 วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เข้าแข่งขันในรายการ	
“การแข่งขนัดรมัไลน์	ชงิถ้วยพระราชทานฯ	ครัง้ที	่5”	ประเภท	
“Stand	Still	Play	Division”	ณ	อาคารกีฬานิมิตรบุตร	สนาม
กีฬาแห่งชาติ	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 และได้รับรางวัลความ
สามารถดีเด่นประเภท	Cymbal	Line	ยอดเยี่ยม	จากวงที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน	ทั้งหมด	22	วงทั่วประเทศ

 น.ส.วันวิสาข์ ตัณฑศิริ ม.5	 น.ส.นัฐวรรณ คชฤทธิ์ ม.6								
นายอิทธิศักดิ์ จันทร์ปิ่นเพชร	 ม.6	และนายชยานันต์ โลหะ
พนัธุว์งศ์ ม.6	เข้าร่วมการแข่งขนัการบรหิารจดัการทมีฟตุบอล
ภาคภาษาอังกฤษ	“The	Pitch”	จัดโดยฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ต่อสหราชอาณาจักร	British	Council	ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย	
Coventry	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 ด.ช.มินซู กิม ด.ช.ณัฐภัทร วัฒนกุล	ได้รับรางวัล	ชนะเลิศของ
ภาคกลาง	ในรายการ	“อังกฤษคิดสนุก”	ณ	ศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอส์แลนด์

 นายศิรัณย์ ดาวมณี ม.4	อันดับที	่1	ของภาคตะวันออก	อันดับ
ที่	11	ของประเทศไทย	นายวิภู งามรัตนกุล	ม.5	อันดับที	่1	
ของภาคตะวันออก	อันดับที	่6	ของประเทศไทยในการแข่งขัน
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	 ครั้งที่	 24	 จัดโดยบริษัทเสริม
ปัญญา	จ�ากัด

พ.ศ. 2553
 นายภูมิทัต ข�าปัญญา, นายอดิศร ธนธรรมพิทักษ์, นาย       

ณัฐพล จายนียโยธิน, นางสาวปุณยวีร์ จรัสโรจน์โภคา, 
น.ส.พณิดา ศรีโปฎก ชนะเลิศการแข่งขันผลิตสารคดีเชิงข่าว	
“โครงการสร้างสรรค์	ฉลาดคดิ	ผลิตข่าวกบัพานาโซนคิ”	(KWN)	
2010	 ได้เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าชิงใน
ระดับประเทศ

 นายธนาธร ธาราศิลป์, นายกรกช บัวจันทร์ ชนะเลิศการ
แข่งขันประกวด	 จัดท�าโปสเตอร์รณรงค์	 “ปีสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ”	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ณ	
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 น.ส.ปธิษณิน นรเศรษฐ์พิศาล, น.ส.ณัฐศ์ชณท์ สุขสวัสดิ์,   
นาย รัชชานนท์ เต็งถาวร	 ชนะเลิศ	 โครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์	 จากวัสดุเหลือใช้	 ปี	 2553	 จัดโดย
ส�านกังานส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม/กรมส่งเสรมิคณุภาพและ
สิ่งแวดล้อม	 และชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร	์		
ในงานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล

 ด.ช.พันฐกาญจน์ จรัญญากรณ์ ชนะเลิศการประกวดเรียง
ความวิทยาศาสตร์หัวข้อ	“โลกร้อน	ผ่อนคลายร่างกาย	ร่วมใจ
ด้วยวิทย์”	ณ	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 เจ้าคุณทหาร	
ลาดกระบัง	ระดับภาค

 ด.ช.ปฏพิล ตุย้เตม็วงศ์ ชนะเลศิการแข่งขนัเครือ่งบนิ	กระดาษ
พับชิงแชมป์ประเทศไทย	 ครั้งที่	 7	 แบบร่อนนาน	ณ	 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา	ได้เป็นตัวแทน	ภาค
กลางเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2554
 ด.ช.พงศ์พล ลลีาสุขสนัตกิลุ	ป.5/5A	ชนะเลศิถ้วยพระราชทาน	
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี 	 การแข ่ งขัน	 Sport	 Stack ing	
Championships	2011	Thailand	National	โดยสมาคมกีฬา
สแต็ค	(ปทท.)

 นายภูมิทัต ข�าปัญญา	ม.6/1	นายณัฐพล จายนียโยธิน	ม.6/8	
นายอดิศร ธนธรรมพิทักษ์ ม.6/1	นายนัทธพงศ์ บุญเจริญ    
ม.6/3	นายอลงกรณ์ นาคสวัสดิ์ ม.6/5	 ได้รับรางวัล	 Best	
Videography	Award	2011	การแข่งขันสารคดีเชิงข่าว	ระดับ
ภูมิภาคเอเชีย	 โอเชียเนีย	 Panasonic	 Management	
(Thailand)	Co.Ltd	ประเทศสิงคโปร์	ในโครงการ	Panasonic	
Kid	Witness	News	Regional	Contest	Award	2011	และ
ได้รับรางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวในโครงการกบจูเนียร์ปี	 2						
ในหัวข้อ	 “กบตัวน้อย...ตามรอยเท้าพ่อ”	 และในหัวข้อเรื่อง	
“เปลือกหอยแมลงภู่กู้โลก”	 ผลงานเรื่อง	 ตัวเล็ก	 หัวใจใหญ่	
บริษัททีวีบูรพา	ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2555
 ด.ช.ภัทรพงศ์ ปรุงนิยม	และด.ช.จักรกมล มูลประเสริฐ	ได้รับ
รางวลัชนะเลศิระดบัประเทศ	แข่งขนัค�าคม	“เอฟแอนด์เอน็		พซัเซิล	
ไทยแลนด์อินเตอร์เนช่ันแนลโอเพ่น”	 คร้ังที่	 4	 ชิงแชมป์
ประเทศไทย

	 นกักฬีาฟตุบอลรุน่อาย	ุ18	ปี	เข้าชงิชนะเลศิฟตุบอลแชมป์กฬีา	7	สี	
	 นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ	 18	 ปี	 ชนะเลิศฟุตบอลกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติที่จังหวัดแพร่

	 ทีมฟตุบอลรุน่อาย	ุ16	ปี	คว้าแชมป์ฟตุบอลเยาวชน	“Thailand	
Prime	Minister	Cup	2013”	มาครองเป็นสมัยที่	3

	 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ ่นอายุ	 18	 ปี							
ชนะเลศิบาสเกตบอลนกัเรยีน	นกัศกึษาแห่งประเทศไทย	ระดบั
ภาคตะวันออก	(แพร่เกมส์)



	 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ ่นอายุ	 18	 ปี							
ชนะเลิศบาสเกตบอลเยาวชนแห่งชาติ	 ระดับภาคกลางเขต	 1	
(สารคามเกมส์)

	 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ ่นอายุ	 18	 ปี							
ชนะเลศิบาสเกตบอลกลุม่	10	ดาว	ได้รบัถ้วยรางวลัพระราชทาน
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ	
พระวชิรเกล้าเจ้า	อยู่หัว	(แชมป์	3	สมัย)

พ.ศ. 2556
 ด.ช.มหิศร ชนะกาญจนชัย ม.1/9B	 ได้รับรางวัลภาพเกียรติ
บัตร	จากการส่งภาพเข้าประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน	์ครั้งที่	20	

 นายภูริชญ์ บุพศิริ ม.6/1,	นายณัฐกาณ ประเสริฐรัตน์ ม.5/2,	
นายปพิชญา ภักดีนอก	 ม.5/1,	นายยอดเยี่ยม ตั้งโรจนขจร 
ม.5/1, นายสันต ์ภพ รักทองสุข	 ม.5/1	 ได ้ รับรางวัล																					
รองชนะเลิศอันดับ	1	จากการส่งผลงานเข้าประกวด	คลิปวีดีโอ	
รักษ์โลก	ชื่อ	“รักษ์โลกด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น”

 นายธีรภัทร สุจิตโต	 ม.6/1	 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ	 4	
จากการแข่งขนัโอลมิปิกวชิาการ	สอวน.	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
โอลิมปิก

 ด.ช.สุพศิน ศิริทัตธ�ารง	ม.1/8	B	ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
แข่งขัน	Word	up	ระดับชั้นมัธยมต้น	งานแบลคมอร์ส	Omega	
English	Quiz	Show	2013

พ.ศ. 2557
 นายณัฐกร สกุลดี, นายทินภัทร เด่นประดิษฐ์ชัย	 และ											

นายสิรภพ สมประสิทธิกุล	ได้รับรางวัล	Popular	Vote	จาก
ผลงาน	ชือ่	“World	Environment”	จากการประกวดนกัเขยีน
รุ่นเยาว	์’57	

 นายถิรวุษ บุญยะถาวรชัย ม.5/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	1	ใน	
4	ผลงานที่ดีที่สุด	จากการแข่งขันโครงการ	พลังเล็ก...	เปลี่ยน
โลก	2	“นวัตกรรม	พลังงานเพื่ออนาคต”	

 น.ส.มัญชรี แสงเมือง	 ม.4/1,	นายธิติวัฒน์ นิธิเศรษฐ์ตั้ง         
ม.4/5,	น.ส.วรัญญา นีละพล	 ม.5/2, น.ส.ธนัชชา เสียงศิร ิ    
ม.5/2,	นายชนัต คูณศรี ม.5/6,	นายปพิชญา ภักดีนอก         
ม.6/1,	นายยอดเยี่ยม ตั้งโรจน์ขจร	 ม.6/1,	นายสันต์ภพ        
รกัทองสขุ ม.6/1,	นายภมูภิทัร พกุกะวรรณะ	ม.6/1,	นายณฐัภทัร 
วฒันะ ม.6/1,	นายกวนิ เหมาะประมาณ	ม.6/1,	นายณฐักาณ 

ประเสริฐรัตน์ ม.6/4	 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมซูเปอร์กบจูเนียร	์	
ปี	6	

 นายศริสิทธิ ์อึง้พนิจิพงษ์ ม.5/4, นายบลัลงัก์ ปรารมย์ ม.5/2,	
นายนโม สุทธิปรีชา	 ม.5/3,	นายทรงยศ หารจิวัตร	 ม.5/8,	
นายธรรมรตัน์ เสถยีรวทิย์ ม.5/3	ได้รบัรางวลับนัทกึภาพ	ยอด
เยี่ยมจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการสร้างสรรค์	 ฉลาดคิด	
ผลิตข่าว	กับพานาโซนิค	(KWN2014)

 ด.ช.ศวิกร เงาศร	ีม.1/3	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนัชลบรุี	
เทควันโดแชมเปี้ยนชิพ	2014	

	 ทมีนกักฬีาตะกร้อ	รุน่อายไุม่เกนิ	20	ปี	ได้เข้ารอบ	16	ทมีสดุท้าย	
การแข่งขนักฬีาตะกร้อชงิถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

	 ทีมนักกีฬาตะกร้อ	รุ่นอายุไม่เกิน	16	และ	18	ปี	ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	2	การแข่งขันกีฬาตะกร้อกรมพลศึกษา

	 ทีมนักกีฬาตะกร้อ	 รุ่นอายุไม่เกิน	 16	 ปี	 ได้รับรางวัลรองชนะ
เลศิอนัดบั	1	การแข่งขนักฬีาตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	เป็น	สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

	 ทีมนักกีฬาตะกร้อ	 รุ ่นอายุไม่เกิน	 15	 ปี	 ได้รับรางวัลรอง									
ชนะเลิศ	อันดับ	1	การแข่งขันกีฬาตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเดจ็		พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลง
กรณ	พระวชิรเกล้าเจ้า	อยู่หัว	บัวใหญ่เกมส์

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

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข่งขัน	“Allianz	Ayudhya	Dreams	Cup	2014”	ชิงแชมป์
ประเทศไทย	ประจ�าปี	2557

	 นกักีฬาได้รบัคดัเลือกเป็นตวัแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมฝึกซ้อม
ทักษะกีฬาฟุตบอลที่เมืองมิวนิค	 ประเทศเยอรมนี	 ได้แก่								
นายจ�ารัส ปุมชัยสงค์ และนายธนากร บุญญาพิจิตร

	 ทมีนกักฬีาฟตุบอล	รุน่อาย	ุ16	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	
1	รอบชิงแชมป์ประเทศไทย	การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน	7	คน	
“KFC	Seven	Shoot	2014”

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขนัฟตุบอล	ACS	Cup	2014	ประจ�าปี	2557	ครัง้ที	่13	และ
รางวลัชนะเลศิ	รายการแข่งขนัฟตุบอลเยาวชน	“พฒันาจเูนยีร์
คัพ	ครั้งที	่1”

	 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล	 รุ่นอายุ	 18	 ปีชนะเลิศบาสเกตบอล	
กลุ่ม	 10	 ดาว	 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ		
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. 2558
 นายศิวัฒน์ กาญจนพาณิชย์กุล	ม.5/8	อันดับที	่16	จาก	75	
ทีม	การแข่งขัน	WORLD			PEACE	ETHICS	CONTEST	(ระดับ
ประเทศ)	 Wat	 Phra	 Dhammakaya,	 Dhammakaya	
Foundation	and	World	Peace	Ethics	Club

 นายณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม	 ม.6/1	 รองชนะเลิศดันดับ	 1	 การ
แข่งขันค�าคม	 งานแม็กซ์พลอยส์	 พัชเซิลไทยแลนด์โอเพ่น							
ครั้งที่	 6	 ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ	ิ				
เบศร	มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	จดัโดยสมา
คมครอสเวิร์ด	เอแม็ท	ค�าคม	และซูโดกุ	แห่งประเทศไทย

 นายอิสรายุทธ์ เข็มจันทร์ ม.4/2	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 การ
แข่งขันค�าคม	 งานชิงแชมป์ภาคตะวันออก-ภาคกลาง	 ครั้งที	่
15/2558	จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด	เอแม็ท	ค�าคม		และซูโดกุ	
แห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	สพฐ.

 นายคามิน ศิริศิลป์วัฒนา ม.6/7	เหรียญทอง	ตัวแทนภาคการ
แข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง	 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 จัดโดย
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	กระทรวง
ศึกษาธิการ

 นายถิรวุษ บุญญะถาวรชัย	ม.6/1	เข้ารอบ	30	ทีม	จาก	120	
ทีม	 การประกวดขับเสภาวายุภักษ์	 จัดโดยบริษัทเวิร์คพอยท์	
เอ็นเทอร์เทนเมนต์

 น.ส.อภิชญา สินถาวร และ	น.ส.อภิศรา รังสิยานุสิต	ม.4/1	
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาค	 เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ	
Tisco	 Funnancial	 Champion	 ออมก่อนใช้	 สร้างวินัยทาง	
การเงิน	รุ่น	4	จัดโดย	ธนาคารทิสโก้

 นายชาญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน
โอลิมปิค		ระดับชาติ	ครั้งที	่12	สอวน.	และ	สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	(สสวท.)

 น.ส.ธมน เจวะ	ม.6/2	รางวลัยอดเยีย่ม	โครงการพลงัเลก็เปลีย่น
โลก	ปี	3	รูร้กัษ์	พลงังาน	หวัข้อ	“สิง่ประดษิฐ์ก๊อดจอินรุกัษ์โลก”	
จัดโดย	บริษทั	ปตท.จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	ช่อง	9	MCOT	HD

 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์ ม.5/2	รางวัลดีเด่น	โครงการพลังเล็ก
เปลี่ยนโลก	 ปี	 3	 รู้รักษ์พลังงาน	 หัวข้อ	 “สิ่งประดิษฐ์ก๊อดจิ
อนุรักษ์โลก”	จัดโดยบริษัท	ปตท.จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	ช่อง	
9	MCOT	HD

 นายพสิษฐ์ สงค์ประเสริฐ	 ม.4/1 นายธีธัช เอื้ออารีสุขสกุล   
ม.5/1	นายวุฒิภัทร แซ่เฮ้ง ม.5/1 น.ส.มัญชรี แสงเมือง        
ม.5/1 นายเพทพิทักษ์ ลิขิตดารา ม.5/1 นายพศิณ เนติบุญ 
ม.5/3	นายธติวิฒัน์ นธิิเศรษฐ์ตัง้	ม.5/5	นายสรวชิญ์ ไฟกระโทก 
ม.5/5	นายธรรมจักร จตุเทน	ม.5/5	และน.ส.ธนัชชา เสียงสิริ 
ม.6/1	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	โครงการประกวดภาพยนตร์

สั้น	ครั้งที	่5	ปี	2558	สื่อมวลชนคาทอลิก	ประเทศไทย	ร่วมกับ	
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 นายธนกร เปี่ยมพร้อม ม.4/2	นายบัลลังก์ ปรารมย	์ ม.6/2	
นายกมลภัทร 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 พิมพ์สกุล	 ม.6/7									
นายกรณัย์ วฒันรงัษ ีม.6/7	และนายอมฤต อ่องสมบตั ิม.6/8	
นายทรงยศ หาญจิรวัตร ม.6/8	รางวัลชมเชย	(24	ทีมสุดท้าย)	
โครงการประกวด	 สารคดีสั้น	 กบจูเนียร์ปี	 7	 รายการกบนอก
กะลา	บริษัททีวีบูรพา	จ�ากัด	(มหาชน)	

 ด.ช.จิรัฐเกียรติ ศิริทัตธ�ารง	ม.1/8	ผลการทดสอบระดับชาติ	
(O-NET)	 ได้	 100	 คะแนนเต็มรายวิชาภาษาอังกฤษ	 สถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่งชาต	ิ(สทศ.)

 ด.ช.ชิษณุพงศ์ พู ่รัตน์	 ม.1/4	 ผลการทดสอบระดับชาติ	
(O-NET)	 ได้	 100	 คะแนนเต็มรายวิชาคณิตศาสตร์	 สถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่งชาต	ิ(สทศ.)

	 นกักฬีาฟตุบอลทีมโรงเรียน	รุน่อาย	ุ12	ปี	ชนะเลศิ	การแข่งขนักฬีา
กรมพลศกึษา	จงัหวัดชลบรุ	ีระหว่างวนัที	่1	-	30	ธนัวาคม	2558

 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน	รุ่นอายุ	18	ปี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
การแข่งขันฟุตบอล	สพฐ.-เอพ	ีฮอนด้า	เรด	แชมป์เปียนชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	วันที่	24	กุมภาพันธ์	2559	
และนกักฬีาของโรงเรยีนจ�านวน	7	คน	ได้รบัคดัเลอืกให้ไปศกึษา
ดูงาน	ณ	ประเทศอังกฤษ

	 นักกีฬาทีมโรงเรียน	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	 “Thailand	 Prime	
Minister	Cup	2016”	จัดโดยกรมพลศึกษา	กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา	ระหว่างวันที	่14	มีนาคม	-	11	พฤษภาคม	2559

	 นักกีฬาทีมโรงเรียน	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั	2	การแข่งขนัฟตุบอลเยาวชนและประชาชน	“Thailand	
Prime	Minister	Cup	2016”	จัดโดยกรมพลศึกษา	กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา	 ระหว่างวันที่	 14	 มีนาคม	 -	 11	
พฤษภาคม	2559

	 นกักฬีาฟตุบอลทมีโรงเรยีน	รุน่อายุ	16	ปี,	18	ปี,	14	ปี	และ	12	
ปี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	และ	2	ตามล�าดับ	จัดโดย
กรมพลศกึษา	จงัหวัดชลบรุ	ีระหว่างวนัที	่1	-	30	ธนัวาคม	2558

	 นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมโรงเรียน	รุ่นอายุ	18	ปี	ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ	 3	 การแข่งขันกีฬาตะกร้อกรมพลศึกษา	ณ	
มหาวทิยาลยักรงุเทพ	ธนบรุ	ีระหว่างวนัที	่9	-	17	กรกฎาคม	2558	

	 นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมโรงเรียน	รุ่นอายุ	16	ปี	ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ	3	การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง	จัดโดยสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย	อ.เชียงคาน	
จ.เลย	ระหว่างวันที	่8	-	13	สิงหาคม	2558	

	 นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมโรงเรียน	รุ่นอายุ	17	ปี	ตัวแทนจังหวัด
ชลบรุ	ีได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต	ิครัง้
ที	่32	“สพุรรณบรุเีกมส์”	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีระหว่างวนัที	่9-19	
มีนาคม	2559



	 นักกีฬาว่ายน�า้ทีมโรงเรียน	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	2	 เหรียญ
ทอง	1	เหรยีญเงนิ	ในการแข่งขนัรายการกฬีานกัเรยีน	นกัศกึษา
แห่งชาติ	ครั้งที่	37	“นครศรีธรรมราชเกมส์”	

	 นักกีฬาเทควันโด้ทีมโรงเรียน	 ได้รับรางวัล	 1	 เหรียญทองแดง	
ในการแข่งขนัรายการกฬีานกัเรยีน	นกัศกึษาแห่งชาต	ิครัง้ที	่37	
“นครศรีธรรมราชเกมส์”

	 นักกีฬาปีหน้าผาทีมโรงเรียน	 จ�านวน	 18	 คน	 ได้รับรางวัล	 2	
เหรียญทอง	5	เหรียญเงิน	และ	4	เหรียญทองแดง	ในรายการ
การแข่งขนัชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย	ณ	อาคารนมิบิตุร	สนาม
กีฬาแห่งชาติ	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	ระหว่าง			วันที่	28	
-	30	กันยายน	2558

	 นักกีฬาว่ายน�า้ทีมโรงเรียน	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	27	เหรียญ
ทอง	25	เหรียญเงิน	และ		30	เหรียญทองแดง	และได้คะแนน
รวมเป็นอันดับ	3	จาก	33	สถาบัน	ในการแข่งขัน	“Swimming	
Championship	2015”

	 นกักฬีาฟตุบอลทมีโรงเรยีน	ได้รบัรางวัลชนะเลิศการแข่งขนักฬีา
เยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 32	 “สุพรรณบุรีเกมส์”	 จังหวัด
สุพรรณบุร	ีประจ�าปี	2558

	 นกักฬีาเซปักตะกร้อทมีโรงเรยีน	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนั
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 32	 “สุพรรณบุรีเกมส์”	 จังหวัด
สุพรรณบุร	ี	ประจ�าปี	2558

	 นกักฬีาเทควนัโด้ทมีโรงเรยีน	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	การแข่งขนั
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 32	 “สุพรรณบุรีเกมส์”	 จังหวัด
สุพรรณบุร	ี	ประจ�าปี	2558

	 นักกีฬาว่ายน�า้ทีมโรงเรียน	รุ่นผลัด	4X100	เมตร	ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน	 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 32	
“สุพรรณบุรีเกมส์”	จังหวัดสุพรรณบุรี		ประจ�าป	ี2558

พ.ศ. 2559
	 ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ ่นอาย	ุ						
18	ปี	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต	ิครัง้
ที่	32	สุพรรณบุรีเกมส	์จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	วันที่	
10-22	มีนาคม	2559	

	 ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ่นอายุ	 16	
ปี	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	และรุ่นอายุ	18	ปี	 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 การแข่งขันกีฬานักเรียนกรม
พลศึกษา	จัดโดยกรมพลศึกษา	วันที่	24	สิงหาคม-4	กันยายน	
2559	

 ด.ช.กษิดิศ นุวงศ์ ม.1/4	 นักกีฬาว่ายน�้า	 ได้รับเลือกให้เป็น
นกักฬีาทมีชาตไิทยไปการแข่งขันว่ายน�า้	Sea	Age	Group	2016	
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	วันที่	ี9-10	ธันวาคม	2559

 นายกิตติพงษ์ ใจบุญ	 ม.6/9	 นักกีฬาเซปักตะกร้อ	 รุ่นอาย	ุ						
18	 ปี	 ได้รับโล่เกียรติคุณผู้ท�าชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ	 จาก	
นายกรัฐมนตรี	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 นายตฤนภทัร โภคประเสรฐิ	ม.4/2	นกักฬีาว่ายน�า้ของโรงเรยีน	
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต	ิ
ครั้งที่	32	“สุพรรณบุรีเกมส์”	จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	
วันที่	9	-	19	มีนาคม	2559

 น.ส.ภาวณิ ีสมศร ีม.6/8	นายกรีต ิฟักอ่อน	ม.4/10	นายเจษฎา 
ทวีการ ม.3/1	และด.ช.ณัฐชัย เมฆฉาย	ม.2/3	 ได้รับรางวัล

เหรยีญเงนิ	ด.ช.เสฏฐวฒุ ินาคนพคณุ	ป.5/1	และ	ด.ช.จกัราวธุ 
เปรมศักดิ์เสถียร ป.4/1	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	จากการ
แข่งขันกีฬาปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 2016	 จัด
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	วันที่	11	-	14	สิงหาคม	2559

 นายศวิกร เงาศร ีม.3/3	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	น.ส.รตกิานต์ 
อุบลจันทร์ ม.3/4	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 ด.ช.กิตติพัฒน์     
สุขกิตติสิริวงศ์ ม.1/7	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	ด.ช.ชรินทร์     
หรนิทร์ประกรณ์ ป.5B	 ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง	ด.ช.ขอบ
ฟ้า บุญเชื้อ ป.3	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 และด.ช.ภัทรกิตติ์         
สุขกิตติสิริวงศ์ อ.3/3	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	การแข่งขันไทย
แลนด์เทควนัโดลกี	2016	จดัโดยมหาวทิยาลยักรงุเทพ	วนัที	่10	
ธันวาคม	2559

 นายศิวกร เงาศรี ม.3/3	นักกีฬาเทควันโดของโรงเรียน	ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน	 การแข่งขันกีฬาเทควันโด	 ในรายการกีฬา
เยาวชนแห่งชาต	ิครัง้ที	่32	“สพุรรณบรุเีกมส์”	จดัโดยการกฬีา
แห่งประเทศไทย	วันที่	9	-	19	มีนาคม	2559

 นายศิวกร เงาศรี ม.3/3	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 และ								
น.ส.รติกานต์ อุบลจันทร์ ม.3/4	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การ
แข่งขันกีฬาเทควันโด	 ในรายการ	 NOW	 26	 เทควันโดแชมป์
เปี้ยนชิพ	 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	 วันท่ี	 7	 สิงหาคม	
2559

 น.ส.ณวิดา เทพน�าโสมนัสส์ ม.3/8	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	 2	นายธรรมปพน ปานทิพย์ ม.3/1	 ได้รับรางวัลรอง	
ชนะเลศิอันดบั	3	และนายก้องภพ เมฆอรณุ	ม.3/2	ได้รบัรางวลั
รองชนะเลิศอันดับ	 3	 การแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์
ประเทศไทย	2016	จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	วันที่	20-
21	สิงหาคม	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุ	14	ปี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	การ
แข ่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห ่ง
ประเทศไทย	ครั้งที่	12	ประจ�าปี	2559	ณ	จังหวัดขอนแก่น		วัน
ที่	23	กรกฎาคม	-	1	สิงหาคม		2559	

	 ทมีนกักฬีาฟตุบอล	รุน่อาย	ุ16	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	
2	การแข่งขนั	“สพฐ.-เอ.พ.ี	ฮอนด้า	เรดแชมเป้ียน	แข่งขนัทกัษะ
ฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษปี	6”	ชิงแชมป์ภาคกลาง	ณ	สนาม
กกท.หัวหมาก	วันที่	27	สิงหาคม	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ						
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน	 ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ	
ประจ�าปี	2559	วันที่	29	มิถุนายน	-	28	กรกฎาคม	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุ	18	ปี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	การ
แข่งขันฟุตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 32	 “สุพรรณบุรี
เกมส์”	ณ	จังหวัดสุพรรณบุรี	วันที่	9	-	19		มีนาคม		2559

 นายศุกลกานต์ แก ้วเกตุ นายพชรสรร วานิชสรรพ์ 
น.ส.ศรัญญา ยศอบุล น.ส.อชริญาณ์ ทองจนิดา น.ส.พิชญดา 
สวัสดี และน.ส.บุญฑิกา สินทอง ชั้นม.5/1	 ได้รับรางวัล
โครงการต้นแบบดีเด่น	จากโครงการ	“เธอ	คือ	แรงบันดาลใจ”	
ปี	 7	 จัดโดยมูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
คณิตศาสตร์นานาชาต	ิปี	2016		

 ด.ช.ศรุต จิระตุลธร	 ป.4/3	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 และ				
ด.ช.กิรัชภาส ถาวร ป.4B	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	ในโครงการ	

Thai	Talent	Training	“2016	WMI	–	World	Mathematics	
Invitational”	จดัโดยองค์การคณติศาสตร์ประเทศไต้หวนัร่วม
กับประเทศสหรัฐอเมริกา	แข่งขัน	ณ	ประเทศมาเลเซีย

 ด.ช.ศรุต จิระตุลธร	ป.4/3	ได้รับรางวัล	เด็กและเยาวชน	ดีเด่น	
ประจ�าป	ี 2560	 ในโครงการการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นที่น�าชื่อ
เสียงมาสู่ประเทศชาติ	จัดโดย	กระทรวงศึกษาธิการ

 นายกฤษกร หาจัตุรัส ม.5/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์
ในจินตนาการ	“นวัตกรรม	เพื่อชุมชน”	(Color	of	Annihilate	
Mosquito)	โครงการพลังเปลี่ยนโลก	ปี	4	จัดโดยบริษัทปตท.
จ�ากัด	มหาชน	

 นายภษูณ ตัง้สกุล	ม.6/4	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	“นวตักรรมเพือ่
ชุมชน”	(Chloro-Nano	Cilia	Roof)	โครงการพลังเล็กเปลี่ยน
โลกปี	4	จัดโดยบริษัทปตท.จ�ากัด	มหาชน	

	 การประกวดสารคดโีทรทศัน์กบจเูนยีร์	ปี	8	“Teenage	Create	
Thai”	 ได้รับรางวัลบทสารคดียอดเยี่ยมซูปเปอร์กบ	จูเนียร์	 8	
จดัโดยบรษิทัทวีบีรูพา	จ�ากดั	มหาชน	นายธติวิฒัน์ นธิเิศรษฐ์ตัง้ 
ม.6/5 นายสรวชิญ์ ไฟกระโทก	ม.6/5	นายธรธชั เอือ้อารสีขุสกลุ 
ม.6/1	นายธรรมจกัร จตเุทน	ม.6/5	นายธนรตัน์ ผาสกุ ม.5/1	
นายภานุพงศ์ วิลาศรี ม.6/5	นายอลงกรณ์ เจริญธรรม ม.4/5	
น.ส.พรรณพัชร ลิ้มจ้อย	ม.5/1	น.ส.มัญชรี แสงเมือง ม.5/1	
นายนพศิณ เนติบุญ	ม.6/3	

 ด.ช.รังสิมันต์ สัตยารมณ	์ป.6/2	ได้รับรางวัลชมเชย	(ล�าดับที่	
33	 ของประเทศ)	 และด.ช.ธนยศ โหล	 ม.2/5	 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง	 การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎนานาชาต	ิ				
จัดโดย	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 เด็กชายปันไท	 สูยะศรี	
ประถมศึกษาปีที่	5B	ได้รับรางวัลชมเชย	ภาษาอังกฤษเพชรยอ
ดมงกุฏ	ครั้งที่	11	ระดับประถมศึกษา	จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร

 นายศิวัฒน์ กาญจนพาณิชย์กุล	 ม.6/8	 ได้รับรางวัลชมเชย	
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ	ครั้งที	่11	ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย	จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร			

 ด.ช.ภูธน นามวงษ์ ป.6A	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รายการแข่งขัน	
Brand’s	 Crossword	 Game	 King’s	 Cup	 ประเภท	 เกม	
A-math	ระดบัประถมศกึษาปีที	่5	-	6	จดัโดยสมาคมครอสเวร์ิด	
เอแม็ท	ค�าคมฯ	ณ	ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกท	วันที่	2-3	กรกฎาคม	
2559

 ด.ช.กิรัชภาส ถาวร	 ป.4B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	
ด.ช.พชร เจริญสันติสุข	ป.4A	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	รายการแข่งขัน	Brand’s	Crossword	Game	King’s	Cup	
ประเภท	เกม	A-math		ระดับประถมศึกษาปีที่	3	-	4	จัดโดย
สมาคมครอสเวร์ิด	เอแมท็	ค�าคมฯ	ณ	ห้างเซน็ทรลัเวสต์เกท	วนั
ที่	2-3	กรกฎาคม	2559

 ด.ช.ปันไท สูยะศรี ป.5B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	
ด.ช.พชร เจริญสันติสุข	ป.4A	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	รายการแข่งขัน	Brand’s	Crossword	Game	King’s	Cup	
ประเภท	เกม	A-math		ระดับประถมศึกษาปีที่	4	-	6		จัดโดย
สมาคมครอสเวร์ิด	เอแมท็	ค�าคมฯ	ณ	ห้างเซน็ทรลัเวสต์เกท	วนั
ที่	2-3	กรกฎาคม	2559

	 การแข่งขันรายการ	ASMO	Thai	Math	2016	จัดโดย	ASMO	
THAI	ด.ช.กีรติณัฏฐ์ จิวรัชตานันท์ ป.2B	รางวัลเหรียญทอง	
ด.ช.ณฐัชนน มรรคไพบลูย์ ป.2A	รางวลัเหรยีญทอง	ด.ช.พชรวฒัน์ 
ทับพุ่ม ป.2A	 รางวัลเหรียญทอง	ด.ช.พุทธิพัฒน์ รักทองสุข   
ป.2A	รางวัลเหรียญทอง	ด.ญ.ธมน ศิริสุวรรณ์ ป.2B	รางวัล
เหรยีญทอง ด.ญ.กรตีกิา ซงิค์ ชาวสวน	ป.2A	รางวัลเหรยีญเงนิ	
ด.ญ.รุจิรา สระเจริญ	 ป.2B	 รางวัลเหรียญเงิน	ด.ญ.พรนภา 
สกุลยา	ป.2B	รางวัลเหรียญเงิน	ด.ช.ธฤติวัช ศรีละมุล	ป.2B	
รางวัลเหรียญเงิน	 ด.ช.ไกรวิชญ์ จิตรไพบูลย์ ป2A	 รางวัล
เหรียญเงิน	ด.ญ.ศรีสุภา เกศวพิทักษ์ ป.2A	รางวัลเหรียญเงิน	
ด.ช.ณฐพงศ์ ผจญ	 ป.2A	 รางวัลเหรียญเงิน	 ด.ช.ณฐกร        
กติตโยทยั ป.2A	รางวลัเหรยีญทองแดง	ด.ช.ณฐัวตัร พฤฒสิาร 
ป.2B	รางวัลเหรียญทองแดง	ด.ญ.บุญญวีร์ เลิศสุวรรณกุล	ป.
2A	รางวลัเหรยีญทองแดง ด.ช.ปีตพิฒัน์ อภชินกจิ	ป.3A	รางวลั
เหรยีญทอง	ด.ช.ธนกฤต หาญธารรีกัษ์ ป.3A	รางวัลเหรยีญเงนิ	
ด.ช.ปัณณวชิย์ นนิเนนินนท์ ป.3A	รางวลัเหรยีญเงนิ	ด.ช.พชัรพล 
วัฒนสุภากุล ป.3A	รางวัลเหรียญเงิน	ด.ช.วิพุช ฉ�า่จิตร	ป.3A	
รางวัลเหรียญเงิน	ด.ช.วสุนธร์ ชลปุร	ป.3B	รางวัลเหรียญเงิน	
ด.ช.นิพิฐพนธ์ จิรบันดาลสุข	 ป.3A	 รางวัลเหรียญทองแดง	
ด.ช.บรุศิร์ กงพาน ป.4A	รางวลัเหรียญเงนิ ด.ช.กริชัภาส ถาวร 
ป.4B	รางวัลเหรียญทองแดง	ด.ช.คุณาสิน  เจริญวานิช	ป.4B	
รางวัลเหรียญทองแดง



 การแข่งขัน	ASMO	Thai	Science	Level	1	 (G3-G4)	2016	
จัดโดย	ASMO	THAI	ด.ช.กิรัชภาส ถาวร ป.4B	รางวัลเหรียญ
ทองแดง	ด.ช.ปันไท สูยะศรี ปร.5B	 รางวัลเหรียญเงิน	ด.ช.  
เดชธนวัฒน์ วรเดชากุล	ป.5B	รางวัลเหรียญเงิน	ด.ช.สิรภพ 
ทิพยาภภานุภาพ ป.5A	 รางวัลเหรียญเงิน	 ด.ญ.พัชริดา       
กมลมงคลสุข ป.5A	รางวัลเหรียญเงิน	ด.ช.วรายุทธ์ ผลชีวิน 
ป.6A	 รางวัลเหรียญทองแดง	ด.ช.พีรวิชญ์ เสมอวงษ์	 ป.5B	
รางวลัเหรยีญทองแดง ด.ช.สจจกร บนุนาค	ป.5A	รางวลัเหรยีญ
ทองแดง

พ.ศ. 2560
 ด.ช.ปัญญพัฒน์ ศิริผล	ม.2B	ด.ช.ภูริวงศ์ จันทศักดิ์	ม.3A	ได้
รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันไอซ์ฮอกกี้	Bangkok	Fly	2017	
รุน่	U14	Bangkok	Fly	Ice	Hockey	Tournament	ณ	เซน็ทรลั
พระราม	9	ระหว่างวันที	่24	–	27	พฤษภาคม	2560

 ด.ญศรีสุภา เกศวพิทักษ์ ป.3A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง	 การแข่งขันไอซ์สเก็ต	 รายการ	 Skate	
Malaysia	ประเภท	Figure	ณ	ประเทศมาเลเซีย	ระหว่างวันที่	
29	มิถุนายน	-	2	กรกฎาคม		2560

 ด.ญศรีสุภา เกศวพิทักษ์	 ป.3A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง	 แข่งขันไอซ์สเก็ต	 รายการ	 Skate	 Asia	
ประเภท	Figure	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย	ระหว่างวันที่	6	-	13	
สิงหาคม	2560

 ด.ญศรีสุภา เกศวพิทักษ์ ป.3A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง	การแข่งขันไอซ์สเก็ต	รายการ	Skate	Hong	
Kong	 ประเภท	 Figure	 ณ	 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2560

 ด.ช.กริชัภาส ถาวร	ป.5B	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ	ได้รบัรางวลั
เหรียญทองแดง	การแข่งขันในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจ�าปี	 2561	 จัดโดย	 สสวท.		
เมื่อวันที่	20	มกราคม	2561

 นายสปุระกานต์ เอีย่มแข	ม.4/9	ด.ช.สหพทัร พชืเพยีร ม.3/1	
ด.ช.วุฒิพงศ์ สอนเต็ม ม.3/2	 	นายพันธกานต์ จุไร	 และ							
นายณัฐนนท์ มะปะโม ม.4/9	นักกีฬาเซปักตะกร้อ	รุ่นอายุ	16	
ปี	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ได้รบัรางวลัเหรียญทอง	การแข่งขนักฬีา
ตะกร้อกีฬานักเรียนกรมพลศึกษาประจ�าปี	 2560	 จัดโดยกรม

พลศึกษา	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแข่งขัน	ณ	 อาคาร
นิมิตรบุตร	สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน		

	 ทีมกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีไปแข่งขัน	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ได้
รบัรางวลัเหรียญทอง	ในรายการ	กฬีานักเรยีนนกัศกึษาแห่งชาต	ิ
ครั้งที่	38	“ย่าโมเกมส์”		จ.นครราชสีมา	รุ่นอาย	ุ	18		ปี	จัด
โดย	กรมพลศึกษา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ณ	สนาม
โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัย	จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2561
 นายชนม์สิทธ์ิ เหล็กคม	 ม.5/9	นายระพีพัฒน์ รุ่งเรืองกุล       
ม.5/4	 นายสิรวิชญ์ ซื้อทัศนประสิทธิ	 ม.5/9	 นายชัชชัย         
ชาน้อย ม.5/9 นายกงกฤช ละม่อมพร้อม	ม.5/3	นายวรายทุธ 
ศรีทองแท้	 ม.4/8 นายชัชชน จักรคุ้ม	 ม.5/4	นายชินุวัตร     
หันชะนา ม.5/3	นายศุภณัฐ วรรณฤทธิ์	ม.4/1	นายอัคกัญญ์ 
ซึสเซเลอร์ ม.5/9	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ฟุตบอลชายรุ่นอาย	ุ18	
ปี	รายการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเอกชน	ครั้งที่	17

 นายโชคทวี โพธา	 ม.6/10	นายธนดล คล่องตา	 ม.6/10								
นายพันธกาน จุไร ม.5/9	นายศตวรรษ บูชาพันธ์ ม.6/10			
นายอภิรักษ์ สงสุรีย์ ม.6/10	 นายบุญฤทธิ์ จุไร	 ม.6/10								
นายอนุรักษ์ คุณยง ม.6/10	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ตะกร้อชาย	ขุนด่านเกมส	์จังหวัดนครนายก

 ด.ช.พัศศกร สียางนอก	 ม.1/3	ด.ช.ณัฐพงศ์ จังกระวรรดิ์      
ม.2/4	ด.ช.คริสติชา ภูมิเงิน	 ม.2/4	ด.ช.ไชยภัทร สดเอ่ียม    
ม.2/2	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชาย	อายุ	14	ปี	
กีฬากรมพลศึกษา

 ด.ช.ณัฐวัตร ศักดิ์เจริญชัยกุล	 อ.3/3	 ได้รับรางวัลเด็กกล้า						
ถ้าฝันจาง	 1,000	 คนทั่วประเทศและรางวัลขวัญใจมหาชน	
Poputar	–	Vote

 ด.ช.ธนวันต์ พัฒนะกุล ป.4/1	และด.ช.ภัทรกิตต์ สุขกิตติสิริ
วงศ์ ป.2/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศเทควันโด	Thailand	League

 นายเอกกร เวชวงษ์ ม.6/2	 ผ่านการคัดเลือกเป็น	 1	 ใน	 10	
ระดบัประเทศ	โครงการพลงัเลก็เปลีย่นโลกปี	6	“นวตักรรมขยะ
กู้โลก”

 นายสพุศนิ ศริทิตัธ�ารง	ม.5/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนั
ครอสเวร์ิด	พชัเซลิ	รายการมหกรรมการแข่งขนัทางวิชาการอซีี

ซีพัซเซิลไทยแลนด์	อินเตอร์เนชั่นแนลโอเพ่น	ครั้งที	่9
 นายสุประกานต์ เอี่ยมแข ม.5/9	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาตคิรัง้ที	่34	กฬีาเซปักตะกร้อ	รุน่อายุ
ไม่เกิน	16	ปี

 นายอัษฎายุทธ บุตรงาม	 ม.6/10	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ											
การแข่งขนักฬีานกัเรยีน	นกัศกึษาแห่งชาต	ิครัง้ที	่39	กฬีาเซปัก
ตะกร้อ	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี

 ด.ช.ดนุนัย ยังดี ม.2/2	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬา
กรมพลศึกษาประจ�าปี	 2561	 กีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน	
14	ปี

 ด.ช.สัณห์ กางกรณ์ ป.3/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
หมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ด.ช.อศิวงศ์ ภาคย์พงศภรณ์ ป.6B	ได้รบัรางวลัคนดศีรแีผ่นดนิ
ตามรอยธรรมราชาประจ�าปี	2561

 ด.ช.รัชนาท ชะนะเกิด	 ม.1A	 ได้รับรางวัล	Mr.	 Little	 Best	
Introduce	of	the	year	2018

 ด.ช.รชัชานนท์ ชะนะเกดิ	ม.3A	ได้รบัรางวลั	Mr.	International	
Teen	of	 the	 year	 2018	 รายการประกวด	 International	
teen	of	the	year	2018

 น.ส.เจนิหย ูสดุโสม	ม.5/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัตอบ
ปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์

 ด.ช.ณัฏฐกฤติ ละเลิศ	 ม.3/4	 และนายธรรมธร บุญนาค          
ม.4/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม	 (โกะ)	 งาน	
ACSP	Logic	Games	ครั้งที	่5

 นายกษิดิศ ไชยแก้ว	 ม.6/1	 ได้เข ้าร ่วมกิจกรรมยุวชน
ประชาธิปไตยประจ�าปี	2561

 ด.ช.ภีมชยุตม์ รัตนโฉมศรี ป.5/2	 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง	(วทิยาศาสตร์)	ASMO	THAI	Science	&	Mathematics

 น.ส.พิรามน เปาอินทร์ ม.5/1	 และนายริอิโจ	 ม.5/1	 ได้รับ					
คัดเลือกเข้าค่าย	 1	 โครงการโอลิมปิกวิชาการ	 สอวท.	 สาขา
ชีววิทยา

 นายนนทพันธ์ จ�าเนียรสวัสดิ์ ม.5/4	 ได้รับคัดเลือกเข้าค่าย
โครงการโอลิมปิกวิชาการ	สอวท.	สาขาฟิสิกส์

 นายศุภชิชญ์ สืบแสง	 ม.5/1	 ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ	สอวท.	สาขาภูมิศาสตร์

 นายพรพสุธาร์ แพร่ศิริรักษ์ ม.4/1	 ได้รับรางวัลการแข่งขัน	
Cross	word	&	Spetling	Bee	ในงาน	Active	Play	Achive	
Leasing

 ด.ช.วชิญา ดถิพีรรณ ม.1/6	ผลการทดสอบระดับชาต	ิ(O-Net)	
ได้	100	คะแนน	รายวิชาคณิตศาสตร	์ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ปี
การศึกษา	2560

 ด.ช.ปัณณวิชญ์ พัฒน์จ�ารัสกุล ม.1/7	ด.ช.ณดล ตั้งพัฒนกิจ      
ม.1/8	 และด.ช.ชานันท์ มัญชุนากร	 ม.1/8	 ผลการทดสอบ
ระดับชาติ	(O-net)	ได้	100	คะแนน	รายวิชาภาษาอังกฤษ	ชั้น
ประถมศึกษาปีที	่6	ปีการศึกษา	2560

 ด.ช.อิสรชัยชาญ นันทรักษ์ ม.4/1	ผลการทดสอบระดับชาต	ิ
(O-net)	ได้	100	คะแนน	รายวิชาคณิตศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที	่3	ปีการศึกษา	2560	

 ด.ญ.ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ ป.2A	ชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม	
ประเภท	Friendship	ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 ด.ช.รฐัศรณัย์ สมหวงั ป.5B	และด.ช.ราเชนทร์ วงศ์คณุานสุรณ์ 
ป.5B	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 Thai	 ASMO	 Moths	
Ranking	year	5

 ด.ช.พชรวัฒน์ ทับพุ่ม	 ป.4A	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 Thai	
ASMO	Ranking	Level1

 ด.ช.วรินธร ฉันท์รักการค้า	 ป.5A	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	
Australian	Mathematics	Competition	2018	

 ด.ญ.ชนิสรา เข็มกลัด ม.2A	ได้รับเหรียญทองแดง	Australian	
Mathematics	Competition	2018	ระดับชั้น	ม.1-ม.2

 ด.ญ.เอริกา ได	 ป.2B	 ได้รับเหรียญทองแดง	 Seamo	 Test	
paper	A

 ด.ญ.สริกิานต์ พวงกหุลาบ	ป.4A	ได้รบัเหรยีญทองแดง	Seamo	
Test	paper	B

 ด.ช.คณุาสณิ เจรญิวานชิ	ป.6B	ได้รบัเหรียญเงนิ	Seamo	Test	
Paper	C

 ด.ช.นุริศร์ กงพาน ป.6A	 ได้รับเหรียญเงิน	 Thai	 ASMO	
Science	Ranking	Level	1

 ด.ช.ภูริ บันลือศรีศักดิ์ ป.6A	 ได้รับเหรียญทองแดง	 Seamo	
Test	Paper	C

 ด.ช.ศภุณฐั ปัญจมาสกลุ	ม.1B	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	Top	GPA	
Test	ครั้งที	่7	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 ด.ช.ชาญวิทย์ ด่านทา	 ป.6B	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การ
แข่งขันวัดความถนัดด้านวิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร์	และภาษา
อังกฤษ

พ.ศ. 2562
 ด.ช.กรพัฒน์  โสมมาก	 ป.5A	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การ
แข่งขัน	ASMO	Science	Level	2

 ด.ช.ทีฆทัศน์ ธรรมมะ	ป.6/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน	
ROBOTICS	COMPETITION		ในงาน	MakeX	Thailand	2019	
Robotics	Competition	Championship		และเป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขนั	MakeX	Starter	City	Guardian	(Elementary	
Level)	ในงาน	2019	MakeX	Robotics	Competition	World	
Championship	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 นายภสุ ไพศาลนววิช	ม.4/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1	
การแข่งขัน	 ROBOTICS	 COMPETITION	 ในงาน	MakeX	
Thailand	2019	Robotics	Competition	Championship		
และเป ็นตัวแทนเข ้าร ่วมแข ่งขัน	 MakeX	 Challenge	
Courageous	Traveler	(Intermediate	Level)	ในงาน	2019	
MakeX	Robotics	Competition	World	Championship	ณ	
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 นายภูสิทธิ์ พระแท่น	ม.5/1	ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ดี
เด่น	 การแข่งขันในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี	 7	 หัวข้อ	
นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต	 จัดโดย	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด
มหาชน	ร่วมกับ	ช่อง	9	อสมท	

 ด.ช.ดรณัย  วิศาลเมธี ป.6/4	ด.ช.อชิรวิชญ์  ชุ่มใจ ป.6/1	
และด.ช.เดชาธร เกริกชวลิตกุล ป.6/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
และเป็นตวัแทนเข้าร่วมแข่งขนั	MakeX	Starter	City	Guardian	



(Elementary	 Level)	 ในงาน	 2019	 MakeX	 Robotics	
Competition	World	Championship	ณ	ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน

 นายพงศภัค ฉลวยศรี ม.4/1	 และนายนิศรัณย์ แสงวิรัญ       
ม.4/4	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1	 และเป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขัน	 MakeX	 Challenge	 Courageous	 Traveler	
(Intermediate	 Level)	 ในงาน	 2019	MakeX	 Robotics	
Competition	World	Championship	ณ	ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน

 ด.ช.ณัฐชานนท์ โทนทรนง	 ป.4/2	 ด.ช.กฤติน พุ่มพยอม        
ป.4/3	และนายมชัฌมิ นามสนธ ิ	ม.5/1	ได้รบัคดัเลอืกเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ	 ในโครงการพลังเล็กเปล่ียนโลกปี	 7	
หวัข้อ	นวตักรรมรกัษ์โลกเพือ่อนาคต	จดัโดย	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั
มหาชน	ร่วมกับ	ช่อง	9	อสมท.

 นายศกัดธิชั วนัจนัทร์	ม.6/2	ได้รบัคดัเลอืกเข้ารอบชงิชนะเลศิ
ระดับประเทศ	 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ระดับ
ประเทศ	 ในโครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย	 Future	
Farm	2019

 ด.ญ.ธัญจิรา ยิ้มสวัสดิ์ ป.6/3	ด.ช.ปุญญพัฒน์ ชมบุญ	ป.6/4		
ด.ช.พันธุ์ธัช ห่าว ด.ช.วรธน เครือทองศรี และด.ญพิชามญ
ชุ์  สิริจิรเจริญ	ป.6/5	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การแข่งขันทาง
วิชาการ	 ในรายการ	 Asian	 Science	 and	Mathematics	
Olympiad	2019	จัดโดย	ASMO	THAILAND

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

 ด.ญอิสรีย์ แก้วนาง	ป.2/2	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ในการแข่งขัน
เทเบลิเทนนสิ	ระนองโอเพ่นหญงิเดีย่วอายไุม่เกนิ	8	ปี	ณ	สมาคม
กีฬาจั งหวัดระนองร ่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห ่ง
ประเทศไทย

 ด.ญสวุชิญา เอกรังษ ีป.6/5	และด.ช.จกัราวธุ เปรมศักด์ิเสถยีร 
ม.1/1	 ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีน
หน้าผา	ASIAN	K	CHAMPIONSHIP	(เยาวชน)	ประเทศจีน

 ด.ช.ภูมิสิทธิ์ เมฆฉาย	ม.3/3 นายณัฎฐชัย เมฆฉาย	ม.5/5	ได้
รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาชิงแชมป์ระเทศ
ไทย	กทม.

 ด.ช.สัณห์ กางกรณ์ ป.4/2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน
มหกรรมทมีไทย	แชมป์ประเทศไทย	หมากรกุรุน่อาย	ุ10	ปี	และ
ได้รางวัลนักกีฬาดีเด่นแห่งปีของสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่ง
ประเทศไทย	พระบรมราชปูถมัภ์	ณ	อาคารนมิติรบตุร	หวัหมาก	
กรุงเทพฯ

 ด.ช.ทักษ์ ค�าสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันหมารุก
ไทยเยาวชน	ระดับชาติ	รุ่นอายุ	12	ป	ีณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

 ด.ช.เสกข์ กางกรณ์ ม.1/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน
หมากรุกไทย	อบจ.ขอนแก่น	รุ่นอายุ	12	ครั้งที่	14	ป	ี2562	หอ
ประชุม	อบจ.	จ.ขอนแก่น

 นายกษดิศิ นวุงษ์ ม.4/1	รางวลัชนะเลศิเหรียญทอง	การแข่งขนั
ว่ายน�า้กฬีาเยาวชนแห่งชาต	ิครัง้ที	่35	บรุรีมัย์เกมส์	ณ	การกฬีา

แห่งประเทศไทย	จ.บุรีรัมย์
 นายดนนุยั ผงัด ีม.3/5	นายครสิตชิา ภมูเิงนิ	ม.3/5	นายณฐัพงศ์ 

จงักระวรรดิ ์ม.3/2 นายไชยภทัร สดเอีย่ม ม.3/1	และนายธรีภทัร 
มุมทอง ม.4/9	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ				
ชิงถ ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 	 พระบรม
ราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ครัง้ที	่8	ประจ�าปี	2562	
รุ่นอายุ	16	ปี	(56	ทีม)	ณ	สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
ร่วมกับโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม

พ.ศ. 2563
 ด.ช.ปวรวัสส์ เนตรนิลวีรโชติ ม.3A	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จาก
การแข่งขัน	TKG	STCC	International	#1	(Class	BW-Boy	
Division	II)	ณ	Lake	View	Resort	&	Golf	Club	เพชรบุรี	เมื่อ	
25-26	มกราคม	2563

 ด.ญ.ศรสีภุา เกศวพทิกัษ์ ป.6A	ได้รบัรางวลันกัเรยีนผูส้ร้างชือ่
เสียงระดับประเทศ	ประจ�าปี	2564	ณ	สมาคมคณะกรรมการ
ประสารและส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	เมือ่	12	กมุภาพนัธ์	2563

 ด.ช.พันทพัทธ์ สุวรรณไสว	ป.1B	ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอาย	ุ
8	ปี	รายการจดัอนัดบัประเทศไทย	ณ	สมาคมกฬีากฬีาไทยแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	เมือ่	21-22	มถินุายน	2563

 ด.ช.สัณห์ กางกรณ์ ป.5/2	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอาย	ุ12	ปี	
จากรายการจดัอนัดับประเทศไทย	ณ	สมาคมกฬีากฬีาไทยแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	เมือ่	21-22	มถินุายน	2563

 ด.ช.กัณตพงษ์ เจตน์จรุงค์จิตต์ ป.3/2	 ได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศรุ่นอาย	ุ8	ปี	จากรายการจัดอันดับประเทศไทย	ณ	สมาคม
กฬีากฬีาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	เมือ่	21-22	
มิถุนายน	2563

 ด.ช.สัณห์ กางกรณ์ ป.5/2	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอาย	ุ12	ปี	
จากรายการจดัอนัดับประเทศไทย	ณ	สมาคมกฬีากฬีาไทยแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	เมือ่	21-22	มถินุายน	2563

 ด.ช.เสกข์ กางกรณ์ ม.2/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอาย	ุ14	ปี	
จากรายการจดัอนัดับประเทศไทย	ณ	สมาคมกฬีากฬีาไทยแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	เมือ่	21-22	มถินุายน	2563

 ด.ช.ทักษ์ ค�าสวัสดิ์ ม.2/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	14	ปี	
จากรายการจดัอนัดับประเทศไทย	ณ	สมาคมกฬีากฬีาไทยแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	เมือ่	21-22	มถินุายน	2563

 ด.ญ.ณัฐกฤตา วรปัสสุ ม.2/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	จากการแข่งขันแบดมนิตัน	Ayutthaya	Open	2020	ประเภท
หญิงคู่	รุ่นยู	15	ของสมาคมแบดมินตัน	อยุธยา	เมื่อวันที่	3-7	
กรกฏาคม	2563

 ด.ช.ปวรวสัส์ เนตรนลิวรีโชต ิม.3A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั	
1	จากการแข่งขนั	TKG	CSA	Championship	#2	(Class	A-Boy	
Division	II)	ณ	Watermill	Golf	Club	&	Resort	นครนายก	
เมื่อ	25-26	กรกฎาคม	2563

 ด.ช.พีรวัส โช	 ม.3A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการแข่งขัน							
ยิงปืนรณยุทธ	ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย	รุ่น	Junior	ประเภท	
Production	ณ	สนามยิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย	เมื่อ	24-
26	กรกฎาคม	2563

 นายธีรเมธ กอบประเสริฐกุล	ม.6/5	ได้รับรางวัลมือวางอันดับ	
3	 จากการแข่งขันแบตมินตัน	 มีคะแนนสะสมของเยาวชน

ประเทศไทยเดี่ยว	 รุ ่นยู	 19	 จากสมาคมแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทย	เมื่อ	11	สิงหาคม	2563

 นายภูมิสิทธิ์ เมฆฉาย ม.4/7	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	จากการ
แข่งขันปืนหน้าผา	ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย	ของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย	(หัวหมาก)	เมื่อ	14-16	สิงหาคม	2563

 นายจักราวุธ เปรมศักดิ์เสถียร	 ม.2/1	 ได้รับเหรียญเงินและ
เหรียญทองแดง	 จากการแข่งขันปืนหน้าผา	 ชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย	 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย	 (หัวหมาก)	 เมื่อ	
14-16	สิงหาคม	2563

 นายรุจิภาส จงศักดิ์สวัสดิ์ ม.4/1	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	
จากการแข่งขันปืนหน้าผา	ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย	ของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย	(หัวหมาก)	เมื่อ	14-16	สิงหาคม	2563

 นายธนกร ศิริศักดิ์ ม.4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จากการแข่งขัน
ระยองไคท์บอร์ดดิง้	ชงิแชมป์แห่งประเทศไทย	ณ	เพเสมด็วลิล่า
รีสอร์ท	ระยอง	เมื่อ	6-9	สิงหาคม	2563

 ด.ช.กานต์ธชั สรุฤทธิโ์ยธนิ	ป.5/4	ได้รบัรางวลัชนะเลศิรุน่อายุ	
12	ปี	จากการแข่งขัน	CU	Junior	Championship	2020	ณ	
Sport	&	Spa	มีนบุรี	กรุงเทพฯ	เมื่อ	14-16	มีนาคม	2563

 ด.ช.ปวรวสัส์ เนตรนลิวีรโชต	ิม.3A	ได้รบัรางวลั	Accompany	
จากการแข่งขัน	TKGA+M	Championship	#1	(Class	AW-
Boy	Division	I)	เมื่อ	15-16	สิงหาคม	2563

 ด.ช.พรีวสั โช	ม.3A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	แข่งขนัยงิปืนรณยทุธ	
ชิงแชมป์เอเชีย	รุ่น	Junior	ประเภท	Production	จากสมาคม
ยิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย	เมื่อ	22	สิงหาคม	2563

 ด.ช.โอลิเวอร์ เบนเซนเบิร์กฮาวท์ ป.1A	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
จากการแข่งขัน	10	 th	School	Tennis	10s	Tournament	
2020	 จากสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย	 เมื่อ	 5-6	
กันยายน	2563

 ด.ช.พีรวัส โช	 ม.3A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการแข่งขัน							
ยิงปืนรณยุทธ	SLOTHKID	IPSC	Handgun	2020	รุ่น	Super	
Junior	Production	ณ	สนามยิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย	
เมื่อ	20	กันยายน	2563

 ด.ช.ปวรวสัส์ เนตรนลิวีรโชติ ม.3A	ได้รบัรางวลั	Accompany	
จากการแข่งขัน	TKG	A+M	Championship	#	II	(Class	AW-

Boy	Division	I)	ณ	Royall	Hills	Golf	Resort	&	Spa	นครนายก	
เมื่อ	26-27	กันยายน	2563

 นายธีรเมธ กอปประเสริฐกุล	ม.6/5	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั	2	จากการแข่งขนักฬีาระหว่างโรงเรยีนส่วนกลาง	ประจ�า
ปีประเภทชายเดี่ยว	ณ	 อาคารนิมิตรบุตร	 กรมพลศึกษา	 เมื่อ	
1-4	กันยายน	2563

 ด.ช.กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ป.5/4	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ชายเดี่ยว	 รุ ่น	 12	 ปี	 จากการแข่งขันเทนนิสชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย	 ชิงถ้วยพระราชทาน	 2563	 ณ	 สนามเทนนิส
เมืองทองธาน	ีกรุงเทพมหานคร	เมื่อ	3-15	กันยายน	2563

 นายณัฐชัย เมฆฉาย	ม.6/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1	จาก
รายการ	 2st	 Anti-Gravity	 ChampionShip	 2020	 ณ	
กรุงเทพมหานคร	(ปิ่นเกล้า)	เมื่อ	13	กันยายน	2563

 ด.ญ.สุวิญา เอกรังษี	ม.1/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	3	จาก
รายการ	 2st	 Anti-Gravity	 ChampionShip	 2020	 ณ	
กรุงเทพมหานคร	(ปิ่นเกล้า)	เมื่อ	13	กันยายน	2563

 ด.ช.สันห์ กางกรณ์ ป.5/2	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	12	ปี	
รายการชิงแชมป์ประเทศไทย	 หมากรุกไทย	ณ	 สมาคมกีฬา		
กีฬาไทยแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เมื่อ	 19-20	
กันยายน	2563

 ด.ญ.ณัฐกฤต วรปัสสุ ม.2/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	
จากการแข่งขัน	Toyota	youth	super	League	2020	สนาม	
2	ประเภทหญิงคู	่ รุ่นย	ู15	ของสมาคมแบดมินตันชลบุรี	 เมื่อ	
28	กันยายน	–	2	ตุลาคม	2563

 ด.ช.ปวรวัสส์ เนตรนิลวีรโชติ	 ม.3A	 ได้รับรางวัล	 Overall	
Lownet	จากการแข่งขันกอล์ฟ	ชมรมกอล์ฟ	เครือ	ปตท.	ครั้ง
ที่	3/2563	ณ	Royall	Lakeside	Golf	Club	ฉะเชิงเทรา	เมื่อ	
3	ตุลาคม	2563

 ด.ช.ปวรวสัส์ เนตรนลิวีรโชติ ม.3A	ได้รบัรางวลั	Accompany	
จากการแข่งขัน	TKG	A+M	Championship	#	II	(Class	AW-
Boy	Division	I)	เมื่อ	17-18	ตุลาคม	2563

 ด.ช.อิศวงศ์ ภาคย์พงศภรณ์ ม.2B	 ได้รับรางวัลเยาวชนสร้าง
ชาติ	 ครั้งที่	 4	 สาขาบ�าเพ็ญประโยชน์	 ณ	 หอประชุมคุรุสภา	
กระทรวงศกึษาธกิาร	กรงุเทพมหานคร	เมือ่	19	กนัยายน	2563



 ด.ช.อิศวงศ์ ภาคย์พงศภรณ์ ม.2B	ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ
ของแผ่นดิน	 ธ	 สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์	 ครั้งที่	 3	ณ	MCC	
Hall	 เดอะมอลล์บางกะป	ิกรุงเทพมหานคร	 เมื่อ	17	ตุลาคม	
2563

 ด.ช.พงศกร สว่างการ ป.6/4	ด.ช.วิภู ธนสวรรค์ ป.6/4	และ	
ด.ช.กนัตภณ ส�าเนยีงด ีป.6/4	ได้รบัรางวลัชนะเลศิเกยีรตบิตัร
และเหรยีญทอง	จากการแข่งขนั	วชิาการ	Asian	Science	and	
mathematics	 Olympiad	 (ASMO)	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	OSMOS	Thailand	เมื่อ	18	ตุลาคม	2563

 ด.ช.ทีฑโชติ เกิดดี ป.6/4	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	
จากการแข่งขัน	วิชาการ	Asian	Science	and	mathematics	
Olympiad	 (ASMO)	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ASMOS	
Thailand	เมื่อ	18	ตุลาคม	2563

 ด.ช.พงศกร สว่างการ	 ป.6/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	 1	
จากการแข่งขัน	 English	 Contest	 จากการแข่งขัน	 วิชาการ	
Asian	Science	and	mathematics	Olympiad	(ASMO)	ณ	
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ASMOS	Thailand	เมื่อ	18	ตุลาคม	
2563

 ด.ช.ณัฏฐพล มรรคไพบูลย์ ป.2A	ได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก
การแข่งขันรายการ	ASMO	Maths	Year	2	จาก	ASMO-Asian	
Science	 and	Mathematics	Olympaid	 เมื่อ	 18	 ตุลาคม	
2563

 ด.ช.จสัตนิ เฟธวอเวอร์ บวัรตันการ	ป.3B	ได้รบัรางวลัเหรยีญ
เงนิจากการแข่งขนัรายการ	ASMO	Maths	Year	3	จาก	ASMO-
Asian	 Science	 and	Mathematics	 Olympaid	 เมื่อ	 18	
ตุลาคม	2563	

 ด.ช.จิรัฎฐ์ สุพัฒน์ผล	 ป.4B	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 และ	
ด.ญ.ปุณณภา ปลื้มจิตต์	ป.4A	ได้รับเหรียญทองแดงจากการ
แข่งขนัรายการ	ASMO	Science	Level1	(Year	4)	จาก	ASMO-
Asian	 Science	 and	Mathematics	 Olympaid	 เมื่อ	 18	
ตุลาคม	2563

 ด.ช.รชต พาภักดี ป.5A	และ	ด.ช.ธนกร อิริยาภิชาติ ป.5B	ได้
รับรางวัลเหรียญเงิน	จากการแข่งขันรายการ	ASMO	Science	
Level2	 (Year	 5)	 จาก	 ASMO-Asian	 Science	 and	
Mathematics	Olympaid	เมื่อ	18	ตุลาคม	2563

 ด.ช.กฤศ พอล เมนโดซา	ป.6A	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	จาก
การแข่งขันรายการ	ASMO	Science	Level2	(Year	6)	จาก	
ASMO-Asian	Science	and	Mathematics	Olympaid	เมื่อ	
18	ตุลาคม	2563

 ด.ช.ณฐพงศ์ ผจญ ป.6A	และ	ด.ช.ระฟ้า ศรีศิลป์ ป.6A	ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน	 จากการแข่งขันรายการ	 ASMO	 Science	
Level2	 (Year	 6)	 จาก	 ASMO-Asian	 Science	 and	
Mathematics	Olympaid	เมื่อ	18	ตุลาคม	2563

 ด.ช.จสัตนิ เฟธวอเวอร์ บวัรัตนการ	ป.3A	ได้รบัรางวลัเหรยีญ
ทองแดงจากการแข่งขนัรายการ	ASMO	English	Level2	(Year	
3)	จาก	ASMO-Asian	Science	and	Mathematics	Olympaid	
เมื่อ	18	ตุลาคม	2563

 ด.ช.ไกรวชิญ์ จติรไพบลูย์ ป.6B	และ	ด.ญ.ศรสีภุา เกศวพทิกัษ์ 
ป.6A	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันรายการ	
ASMO	English	Level3	(Year	6)	จาก	ASMO-Asian	Science	
and	Mathematics	Olympaid	เมื่อ	18	ตุลาคม	2563

 ด.ช.พัชรพล วัฒนสุภากุล	ม.2B	และ	ด.ญ.วริษฐา เข็มกลัด 
ม.2B	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันรายการ	
ASMO	English	Level4	(Year	7)	จาก	ASMO-Asian	Science	
and	Mathematics	Olympaid	เมื่อ	18	ตุลาคม	2563

 ด.ช.เมธาสิทธิ์  หยาง ม.3B	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจาก
การแข่งขันรายการ	 ASMO	 English	 Level4	 (Year	 9)	 จาก	
ASMO-Asian	Science	and	Mathematics	Olympaid	เมื่อ	
18	ตุลาคม	2563

 ด.ญ.สุวิชญา เอกรังษี ม.1/7	ได้รับรางวัลชนะเลิชศอันดับ	2	
จากรายการ	CCBK	BOULDERFEST	2020	ณ	กรงุเทพมหานคร	
CCBK	เมื่อ	7	พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.ณฐภัทร ศิรินุกูลพิพัฒน์ ม.2B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	 2	 จากการแข่งขัน	 BSC	 Badmintion	Open	 2020	
ประเภทชายคู่	 ยู	 15	ณ	 สมาคมแบดมินตัน	 สุพรรณบุรี	 เมื่อ	
15-17	พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.รัชพล วรปัสสุ ป.5/2	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	
จากการแข่งขนัแบดมนิตนั	Pathumthani	Cup	2020	ประเภท
ชายคู่	 ยู	 11	 ณ	 สนามแบดมินตัน	 ปทุมธานี	 เมื่อ	 19-23	
พฤศจิกายน	2563

 น.ส.ธวัลรัตน์ จันทร์ทอง	ม.6/6	ได้รับเหรียญทอง	จากการ
แข่งขัน	ACADMIC	WAR	สงครามแห่งปัญญา	ครั้งที	่ 2	จากการ

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
หมวดวชิาธุรกจิของ	TCASTER	ร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
เมื่อ	25	พฤศจิกายน	2563

 นางสาวพิมพ์ญฎา เหมือนเพ็ชร ได้รับรางวัลชมเชยและผ่าน
เข้ารอบชงิชนะเลศิ	ตดิ	1	ใน	10	คนจากผูเ้ข้าร่วมแข่งขนั	20,000	
คน	 จากโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี	 8	 ประเภทผลงาน
นวัตกรรมพิชิต	 Covid-19	 ณ	 อาคารปฏิบัติการวิทยุและ
โทรทัศน	์ บมจ.จ�ากัด	 บริษัท	 อสมท.จ�ากัน	 (มหาชน)	 ร่วมกับ
บริษัท	ปตท.จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อ	27	พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.โอลิเวอร์ เบนเซนเบิร์กฮาวท	์ป.1A	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
จากการแข่งขัน	10	 th	School	Tennis	10s	Tournament	
2020	 จากสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	เมื่อ	21-22	พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.โอลิเวอร์ เบนเซนเบิร์กฮาวท์ ป.1A	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
จากการแข่งขัน	Krasac	Tennis	camp	Junior	Challenge	ณ	
FBT	Sport	Park	เมื่อ	28-29	พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.ปวรวัสส์ เนตรนิลวีรโชติ ม.3A	ได้รับรางวัล	Low	Gross	
Score	จากการแข่งขันกอล์ฟทัวร์ไทยออยล	์2020	ณ	Royall	
Hills	Golf	Resort	&	Spa	นครนายก	เมื่อ	15	ธันวาคม	2563

 ด.ช.พีรวัส โช ม.3A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการแข่งขันยิง
ปืนรณยุทธ	THPSA	IPSC	Handgun	Championship	(L	III)	
2020	รุ่น	Junior	ประเภท	Production	จากสนามยิงปืนรณ
ยุทธแห่งประเทศไทย	เมื่อ	5-6	ธันวาคม	2563

 ด.ญ.ณัฐกฤตา วรปัสสุ ม.2/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	จากการแข่งขันแบดมินตัน	Toyota	Youth	Super	Leagve	
2020	Final	ประเภทหญิงคู	่รุ่น	ยู	15		ของสมาคมแบดมินตัน	
นครราชสีมา	เมื่อ	9-13	ธันวาคม	2563

 นายภาสวร หิรัญพฤกษ์ ม.5/4 น.ส.สิรินภา หมายผล	ม.5/4	
น.ส.จาริญา จอมศักดิ์ ม.5/4	นายชลสิทธิ์ กิจกุลพิเชฐ ม.5/4	
นายกฤษนัย ใยบัวเอี่ยม ม.5/4	และนายธาริต เนตรจรัสแสง 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ถ้วยรางวัล/เงินรางวัล	5,000	บาท	และ
เกียรติบัตร	จากการแข่งขัน	MakeX	Robotics	Competition	
Thailand	 ประเภท	Makex	 Challenge	ณ	 Imagineering	
Education	จ�ากัด	Paradise	Park	กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	27-
29	พฤศจิกายน	2563

 นายณัฎฐกฤต ละเลิศ ม.5/4	นายสุรดิษ ศิริจิระโชติ ม.5/4	
นายศุภวิชญ์ แตงหน	ูม.5/4	น.ส.พิราภรณ์ ประเสริฐ ม.5/4	
นายธนกฤต ตุ้มฉิม ม.5/4	นายนรวิชญ์ ไชยแสง ม.5/4	ได้รับ
รางวัลชนะเลศิ	รบัถ้วยรางวลั	เกยีรตบิตัรและเงนิรางวลั	4,000	
บาท	 จากการแข่งขัน	 MakeX	 Robotics	 Competition	
Thailand	 ประเภท	Makex	 Challenge	ณ	 Imagineering	
Education	จ�ากัด	Paradise	Park	กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	27-
29	พฤศจิกายน	2563

 นายภสุ ไพศาลนววิช ม.5/4	นางสาวพิมพ์ลภัส เดชสุภา    
นายต้นกล้า ค�าอุน่ ม.5/4 นางสาวอญัชษิฐา ขวัญโกมล ม.5/4	
นายวริศ ธีระพงษ	์ม.5/4	นายนิศรัณย์ แสงวิรัญ	ม.5/4	ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 รับถ้วยรางวัล	 เงินรางวัล	 2,500	

บาท	เกียรติบัตรและอื่นๆ	1,000	บาท	Best	Design	จากการ
แข่งขัน	MakeX	Robotics	Competition	Thailand	ประเภท	
Makex	 Challenge	ณ	 Imagineering	 Education	 จ�ากัด	
Paradise	Park	กรงุเทพมหานคร	เมือ่	27-29	พฤศจกิายน	2563

 นายมือน�้า สุขสวัสดิ์ ม.5/4	นายสุทธวิชญ์ บุตรนนท์ ม.5/4	
นางสาวกริณา เอีย่มวสนัต์	ม.5/4	นายณภทัร วเิศษศริ ิม.5/4	
นายวชิรวิทย์ สุภานิช	ม.5/4	นายธนัท กมลวงษ์ ม.5/4	ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 รับถ้วยรางวัล	 เงินรางวัล	 2,500	
บาทและเกียรติบัตร	 จากการแข่งขัน	 MakeX	 Robotics	
Competition	 Thailand	 ประเภท	Makex	 Challenge	ณ	
Imagineering	 Education	 จ�ากัด	 Paradise	 Park	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	27-29	พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.ปวีร์ โฆษิต วัฒนาพานิชย์ ป.5/3	ด.ช.ธนกฤต โพธิ์แก้ว 
ป.5/4 ด.ช.ศุภณัฐฐ์ ชื่นวัฒนกุลชัย	ป.6/1 นายเมธัส ม่วงศิริ 
ป.6/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากรายการ	MakeX	 Thailand	
2020	 ชิงแชมป์ประเทศไทย	 รุ ่นประถมศึกษา	 จากบริษัท	
Imagineering	Education	เมื่อ	27-29	พฤศจิกายน	2563

 นายฐิติวัชร์ อิทธิมนต์วงษ์ ม.5/1	ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	
รุน่ทัว่ไปจากรายการ	Amazing	Thailand	Swimmathon	2020	
ณ	ชายหาดโรงแรมโบตานี่บิช	จ.ชลบุรี	เมื่อ	6	ธันวาคม	2563

ระดับภาค
พ.ศ. 2556
 นายฐานวฒัน์ อภทิกัขกลุ ม.5/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิจากการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ	 “พลังเด็กไทย	 ก้าวไกล	 สู่
อาเซียน”	จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา	 ร่วมกับ	
สนง.	คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 นายภัทรพงศ์ ปรุงนิยม	 ม.4/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
แข่งขันค�าคม	 จากการแข่งขันมหกรรมการแข่งขันทางวิชาการ	
ระดับภูมิภาค	ชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก	ครั้งที่	13

 ด.ช.จิรัฐเกียรติ ศิริทัตธ�ารง	ป.5/5A	ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขัน	Impromptu	Speech	Contest	2013	ระดับประถม	
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ	 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน	ครั้งที	่63

 ด.ช.สุพศิน ศิริทัตธ�ารง	ม.1/8	B	ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
แข่งขัน	 Spelling	 Bee	 ระดับชั้นมัธยมต้น	 ได้เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในระดับประเทศ	จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้ง
ที่	63

พ.ศ. 2557
  ด.ช.ธนกร ค�าเลิศรมย์	 ป.6B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการ
แข่งขันอักษรไขว้ภาษาไทย	งานครอสเวิร์ด	เอแม็ท	ค�าคม	และ
ซูโดกุ	ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง	ครั้งที่	14

 นายคามิน ศิริศิลป์วัฒนา	 ม.5/7	นายจิตติภัทร ทวี ม.4/8		
นายธาม ฉมิมา ม.5/7 น.ส.รสิา เจรญิจติร์สวุรรณ ม.5/9	และ	
น.ส.สุนันทา สุวรรณพิทักษ์ ม.5/9	ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
เหรียญทองจากการแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม	 งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	54



 ด.ช.ปันไท สยูะศร ีป.3B	ได้รบัรางวลัชนะเลศิระดบัเหรยีญทอง
จากการแข่งขัน	Spelling	Bee	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1-3	
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	64

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 รอบ
ภูมิภาค	 ภาคตะวันออก	 จังหวัดชลบุรี	 การแข่งขันฟุตบอล
เยาวชน	7	คน	“KFC	Seven	Shoot	2014”

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 เป็นตัวแทนเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล	 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน	 “สพฐ-เอ	 พี	
ฮอนด้า	เรดแชมป์เปี้ยน	ครั้งที่	4”	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ได้รับ
ถ้วยพระราชทาสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 รอบ
ภมูภิาค	ภาคตะวนัออก	ในรายการแข่งขัน	ฟตุบอลเยาวชน	อายุ	
13	ปี	“Chang-Junior	Football	2014”	ณ	จังหวัดอ่างทอง	
และได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	รองชงิแชมป์ประเทศไทย

	 ทมีนกักฬีาบาสเกตบอล	รุน่อาย	ุ18	ปี	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การ
แข่งขัน	สพฐ	สปอนเซอร์ภาคกลาง

 ด.ช.กษิดิศ นุวงษ์ ป.5/2	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การแข่งขัน
ว่ายน�้าชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ด.ญ.เฌอมาลย์ โภคประเสรฐิ	ม.2/6	ได้รบัถ้วยรางวลัชนะเลศิ							
การแข่งขันว่ายน�้าชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ด.ช.ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ์ ป.5/4	ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ								
การแข่งขันว่ายน�้าชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ด.ช.ณัฐพัชร์ พรหมจันทร์	 ม.2/6	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง															
การแข่งขันว่ายน�้าชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ด.ช.ชยัภทัร การกิง่ ป.5/4	ได้รบัรางวลัเหรยีญทองการแข่งขนั						
ว่ายน�้าชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 นายพิรุฬห์ อรุณรุ่งรัศมี ม.4/2	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การ
แข่งขันว่ายน�้าชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน	รุ่นอายุ	16	ป	ีได้รับรางวัลชนะเลิศ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 32	 “สุพรรณบุรีเกมส์”	 จังหวัด
สุพรรณบุรี	(รอบคัดเลือกตัวแทนภาค	1)	ระหว่าง	วันที	่9	-	19	
มีนาคม	2559

	 นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมโรงเรียน	 รุ่นอายุ	 17	 ปี	 ได้รับรางวัล			
ชนะเลศิ	กฬีาเยาวชน	แห่งชาต	ิครัง้ที	่32	จงัหวดัสมทุรปราการ	
(รอบคัดเลือกตัวแทนภาค	1)	ระหว่างวันที่	1-11	พฤศจิกายน	
2558

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

พ.ศ. 2559
	 ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	รุ่นอายุ	16	
ปี	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	และรุ่นอายุ	18	ปี	 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต	ิ
ครั้งที่	33	ชุมพร-ระนองเกมส	์ระดับภาคกลางตะกร้อชายหาด	
จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	 วันที่	 10-15	 ตุลาคม	 2559	
และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ

 น.ส.เฌอมาลย์ คาดาว ีม.4	นกักฬีาว่ายน�า้ของโรงเรยีน	รุน่อาย	ุ
16	ปี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬาว่ายน�้า	ในรายการ
การแข่งขนักฬีาโรงเรยีนในเครอืมลูนธิิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่ง
ประเทศไทย	ครั้งที่	 15	จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย	วันที่	22	ตุลาคม	2559

 น.ส.ชุติมณฑ์ พรมจันทร์ ม.3	 นักกีฬาว่ายน�้าของโรงเรียน						
ได้รบัรางวลั	2	เหรยีญทอง	ในรายการ	การแข่งขนักฬีาโรงเรยีน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 15	
จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 วันที่	 22	
ตุลาคม	2559

 ด.ช.พัชรพล ศิรินุกูลพิพัฒน์ ป.6B	 และด.ช.สิทธิโชค            
บญุประสิทธ์ิ ม.1/7	นกักฬีาแบดมนิตนัของโรงเรยีนได้รบัรางวลั
รองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 15	จัดโดยมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	วันที่	20	-	22	ตุลาคม	2559

 นายฐิติ กองแก้ว ม.5/3	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	
น.ส.ณวิดา เทพน�าโสมนัสส์ ม.3/8	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั	2	นายธรรมปพน ปานทพิย์ ม.3/1	ได้รบัรางวลัรองชนะ
เลิศอันดับ	3	และด.ช.ทักษ์ ค้าสวัสดิ์ ป.4/3	ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั	2	การแข่งขนัหมากรกุสากลชงิแชมป์ภาคตะวนั
ออก	 2016	 จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 วันที่	 18-19	
มิถุนายน	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันฟุตบอลเยาวชนถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช
กุมารี“PTT	Group	Cup	2016”		ณ		จังหวัดระยอง	วันที่	12	
–	27	กรกฎาคม	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข ่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห ่ง
ประเทศไทย	ครั้งที่	12	ประจ�าปี	2559	ณ	จังหวัดระยอง	วันที่	
1–12	พฤษภาคม		2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	
อันดับ	1	การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	12	ประจ�าปี	2559	ณ	จังหวัดระยอง	
วันที่	1	–	12	พฤษภาคม		2559	

 ด.ช.ศรตุ จริะตลุธร	ป.4/3	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	การแข่งขนั
การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร	์และเหรียญทองแดง	ในการ
แข่งขัน	Math	-	Eng.	Contest	จัดโดยมูลนิธ	ิดร.สมวงษ์	และ	
พญ.เพ็ญนภา	

 นายกรวศิษิฎ์ นฤมลสกลุชยั	ม.6/1	และนายอตวิชิญ์ ตพูานชิ 
ม.6/1	ได้ผ่านเข้าค่ายรอบ	2	ตัวแทนระดับภาค	เพื่อเข้าแข่งขัน
ระดบัประเทศ	ในโครงการโอลมิปิกวชิาการ	สอวน.	จดัโดยศูนย์
โอลิมปิกวิชาการ	สอวน.	มหาวิทยาลัยบูรพา	

 ด.ญ.ณัฐณิชา ใจกล้า	ป.5/3	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและ	
ด.ญ.ภคัรมยั คงค�า	ม.3/5	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	ในการทดสอบ
ทักษะการใช้ภาษาไทย	 เพื่อการสื่อสาร	 จัดโดยส�านักงาน
ศึกษาธิการภาค	9	ณ	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

 นายกนกกร ศักดิ์นาวา	และน.ส.ทองวรรณพร มหาวีระคุณ 
ม.4/1	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การประกวดกวีเยาวชนคน						
รุ่นใหม	่	อินทรวิเชียรฉันท	์11

 ด.ญ.ฐานดิา คงศร ีป.6/1	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	ด.ช.รฐนนท์ 
คงเจรญิ ม.1/7	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	และนายฤทตั วรรณรตัน์ 
ม.5/3	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การทดสอบทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร	จัดโดยส�านักงานศึกษาธิการภาค	9	ณ	
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

 ด.ช.รังสิมันต์ สัตยารมณ์ ป.6/2	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	และ
ด.ช.ธนยศ โหล ม.2/5	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การทดสอบ
ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	 จัดโดยส�านักงาน
ศึกษาธิการภาค	9	ณ	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	

 นายศภุณฐั จรงุกจิกลู	ม.5/1	นายบณุณวฒัน์ กอบบญุ ม.5/1	
และนายกฤตภาส ชาติไทย	 ม.5/4	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	 1	 การแข่งขันการประดิษฐ์และบังคับเรือเหาะ	 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		วิทยาเขตศรีราชา

 ด.ช.สุทธิกวี อัจฉริยวงศ์เมธี ป.5B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และ
ด.ช.อธิชนม์ นาคกล่อม ป.6B	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
1	 การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ครอสเวิร์ดเกม	 9	 ประเภทการ
แข่งขันซูโดกุ	 ระดับประถมศึกษา	 จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด					
เอแม็ท	ค�าคมฯ	ณ	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน					

 ด.ช.ภธูน นามวงษ์ ป.6A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	และด.ช.เป็นหนึง่ 
เปี่ยมไทย	ป.6B		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	การแข่งขัน
แม็กซ์พลอยส์ครอสเวิร์ดเกม	 9	 ประเภทการแข่งขัน	 A-Math	
ระดับประถมศึกษา	จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด	เอแม็ท	ค�าคมฯ	
ณ	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

 ด.ช.ก้องภพ ทองศาสตร์ ป.6B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่ง
ขันแม็กซ์พลอยส์ครอสเวิร์ดเกม	 9	 ประเภทการแข่งขันอักษร
ไขว้ไทย	ระดับประถมศึกษา	จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด	เอแม็ท	
ค�าคมฯ	ณ	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

 ด.ช.ปันไท สูยะศรี ป.5B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และด.ช.ชยธร 
มีลาภ ป.5A	 ได้รับรองชนะเลิศอันดับ	 1	 การแข่งขันแม็กซ	์	
พลอยส์ครอสเวิร์ดเกม	 9	 ประเภทการแข่งขันCrossword		
Puzzle	ระดับประถมศึกษา	จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด	เอแม็ท	
ค�าคมฯ	ณ	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

 ด.ช.ชญานนท์ เกศวพิทักษ์ ม.1B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	1	การแข่งขัน	TGA–SINGHA	 Junior	Golf	Ranking	
2015-2016	จัดโดย	สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2560
 ด.ช.ชญานนท์ เกศวพิทักษ์ ม.2B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข่งขันกอล์ฟ	A-Class	Open	(Class	B)	ณ	สนาม	Eastern	
Star	Country	Club	&	Resort	ระหว่างวันที่	17–18	มิถุนายน	
2560	ระหว่างวันที	่5–6	สิงหาคม	2560

 ด.ช.กิรัชภาส ถาวร	ป.5B	 ได้รับคะแนนรวมอันดับที่	 1	Pre-
Gifted	&	EP	ประจ�าปี	2560	ประเภทคะแนนรวมชั้นป.5	จัด
โดยบัณฑิตแนะแนว	เมื่อวันที	่10	กันยายน	2560

 ด.ช.ชาญวิทย์ ด่างทา	 ปร.5B	 ได้รับคะแนนรวมอันดับที่	 1	
Pre-Gifted	&	EP	ประจ�าปี	2560	ประเภทคะแนนรวมชั้นป.5	
จัดโดยบัณฑิตแนะแนว	เมื่อวันที่	10	กันยายน	2560

	 ทมีฟตุบอลโรงเรยีนอสัสัมชญัศรรีาชา	รุน่อาย	ุ14	ปี	ได้รบัรางวลั								
ชนะเลิศ	การแข่งขนัรายการฟตุบอลเยาวชนและประชาชน	ชงิ
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2560	ณ	สนามกีฬาจังหวัด
จันทบุรี

	 ทมีฟตุบอลโรงเรยีนอสัสัมชญัศรรีาชา	รุน่อาย	ุ16	ปี	ได้รบัรางวลั								
ชนะเลิศ	การแข่งขันรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2560	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ณ	
สนามกีฬาจังหวัดระยอง

 ด.ช.ทักษ์ ค�าสวัสดิ์ ป.5/2	รุ่นอายุ	11	ปี		ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
การแข่งขันหมากรุก	 ภาคตะวันออก	 จัดโดยสมาคมหมากรุก
สากลแห่งประเทศไทย	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

 นายฐิติ กองแก้ว	ม.4/1	 รุ่นอายุ	 15	ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
การแข่งขันหมากรุก	 ภาคตะวันออก	 จัดโดยสมาคมหมากรุก
สากลแห่งประเทศไทย	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

 นายตฤณภัทร โภคประเสริฐ	 และนายณัฐภัทร พรมจันทร์    
ม.5	นกักฬีาว่ายน�า้ของโรงเรยีนอสัสมัชญัศรีราชา	ได้รบัคดัเลือก
ให้เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ		
ครั้งที	่33	จัดโดยกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว

	 ทีมนักกีฬาว่ายน�้าของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศคะแนนรวม	 ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ	
พระองค์เจ้าโสมสวล	ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ	ในการแข่งขนั	ACS	



Swimming	 championship	 ครั้งที่	 1	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา

พ.ศ. 2561
 ด.ญ.ช่อชมพ ูประดษิฐาน	อ.3/1 ด.ช.นรภทัร อลุดิสถิต									อ.
3/1	ด.ช.กิตติภูมิ ศรีภาคยภัทรกุล อ.3/2	ด.ช.ปุญญพัฒน์ 
วัฒนะเสถียรกุล อ.3/1	 ด.ช.ชยุตพงศ์ พละกลาง	 อ.3/2	
ด.ช.ณัฏฐพัชร์ ศิริวรรณ	 อ.3/1	ด.ช.อณดล จั่นเรือง	 อ.3/4	
ด.ช.อนุกูล เสถียรวงศ์ อ.3/4	ด.ช.กิติพงษ์ วัฒนศักดิ์ อ.3/4	
ด.ช.จารุภัค ยุติธรรม	อ.3/1	ด.ญ.สุพิชญา พรหมคีร	ี อ.3/1	
ด.ญ.เฌอมาณ ศรจีรสั	อ.3/1	ด.ญ.ชวลัลักษณ์ เรงิพทิกัษ์    อ.
3/1 ด.ญ.ณภัชชา ยศอุบล	อ.3/3 ด.ญ.จิดาภา เจตนาวณิชย์ 
อ.3/4	ด.ญ.ศศชิา บญุไพศาลเสร	ีอ.3/5 ด.ญ.ปัณฑา เหลอืงอ่อน 
อ.3/5 ด.ญ.ศรญัญรศัมิ ์พงษ์ธนานกิร	อ.3/6	ด.ญ.นรศิรา ระวงั 
อ.3/6	และด.ญ.ปัณณ์ฑิตา ศรีโคตร อ.2/6	ได้รับรางวัลชนะ
เลิศกีฬาอนุบาลภาคตะวันออกครั้งที	่18

 ด.ช.ชลธี สุขวิวัฒนพร	 ป.4B	 ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
รายการแข่งขนั	อบจ.ระยอง	แชมป์เป้ียนชฟิ	2018	รุน่อาย	ุ9	ปีชาย

 ด.ช.เทียนอุบล สดใส	ม.2/2	ด.ช.อรรถพล เสระทอง	ม.3/2				
ด.ช.เจนภพ คงนาม	ม.3/1	ด.ช.ปณุณวชิ ธรรมประเสรฐิ	ม.2/5	
ด.ช.ภูริทัศน์ ปัตเถ ม.2/2	ด.ช.พิรุณาภพ จันทร์ทอง	ม.2/7	
ด.ช.พันธกานต์ อาจสมบูรณ์  ม.2/5	ด.ช.พุฒิพงศ์ ช้างวิเศษ 
ม.2/3	ด.ช.ชนเมธี สติภา	 ม.2/2	ด.ช.ปิติภูมิ ประมวลพิมพ์  
ม.2/1	ด.ช.เหมมาภาส เหมโส	 ม.2/3	ด.ช.ธัญวัฒน์ จรข�า       
ม.2/1	ด.ช.เดชธนากร ตรีชา	 ม.2/4	ด.ช.ณัฐชนน ศรีแจ้ง      
ม.2/4	ด.ช.ศุภกร แสงธรรม ม.2/3	ด.ช.อาทินันท์ จันตะมา 
ม.2/4	ด.ช.พานทองแท้ ยงยิ่ง ม.2/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ			
การแข่งขนัฟตุบอลพฒันาสปอร์ตคลบั	ฟตุบอลชายรุน่อายุ	14	ปี

 ด.ช.เสกข์ ทางกรณ์ ป.6/2	และนายฐิติ ทองแก้ว	ม.5/1	ได้
รบัรางวลัชนะเลศิหมากรกุสากลเยาวชนชงิแชมป์ภาคตะวนัออก

 นายศิวกร เงาศรี ม.5/5	และน.ส.รติกานต์ อุบลจันทร	์ม.5/4	
ได้รับรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัเทควนัโด	กฬีาเยาวชนแห่งชาติ	
ครั้งที่	35	รอบคัดเลือกตัวแทนเขตภาค	1	“แม่กลองเกมส์”

 นายธีรเมธ กอบประเสริฐกุล	ม.4/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขนัแบดมนิตนัตนั	กฬีานกัเรยีนนกัศกึษาแห่งชาต	ิครัง้ที	่40	
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต	2

 นายตฤณภัทร โภคประเสริฐ และนายณัฐพัชร์ พรมจันทร์   
ม.6/5	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน�้ากีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาต	ิครั้งที่	40	รอบคัดเลือกตัวแทนเขต	2

 นายกษิดิศ นุวงษ์ ม.3/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่าย
น�้ากีฬาเยาวชนแห่งชาต	ิครั้งที่	35	รอบคัดเลือก	ตัวแทนภาค1	
“แม่กลองเกมส์”

 นายศรณัวทิย์ สนัตสิขุคง		และนายอชติพล วฒุปัิญญารตันกลุ 
ชั้นม.6/1	 ได ้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
วทิยาศาสตร์	ณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลภาคตะวนัออก

 น.ส.นันท์นลัท อ้นไชยะ ม.6/1	 และนายอภิวัขร ฉิมกล่อม      
ม.6/1	ได้รับรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัทกัษะด้านเทคโนชวีภาพ		
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก

พ.ศ. 2562
 นายริโซ โจ และนายกิตติณัฐ ชลธาร์นนท์ ม.5/1	ได้รับการ
คดัเลอืกเข้าค่ายโอลมิปิกวชิาการสอวน.	สาขาชวีวทิยา	(ค่าย	2)		
ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยบูรพา

 น.ส.พริามน เปาอนิทร์ ม.6/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ		การแข่งขนั	
Econ	Investor	ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
วิทยาเขตศรีราชา

 นายฐณะวัฒน์ จิรเจริญยิ่งสุข	ม.4/1และนายอมรชัย สุวรรณ
รัศมี ม.6/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	Econ	 Investor	
ในงานวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตศรรีาชา

 นายสิปปพล เนตรศิริ ม.4/1	 ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการสอวน.	(ค่าย	1)	โครงการภูมิศาสตร์
โอลมิปิกสอวน.	จดัโดยมลูนธิส่ิงเสรมิโอลมิปิกวชิาการฯ	(สอวน.)	

 น.ส.กัญญารัตน์ โรจนารุณ ม.4/1	ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย
โอลิมปิกวิชาการสอวน.	 สาขาฟิสิกส์	 (ค่าย	 1)	 ศูนย์อบรม
มหาวิทยาลัยบูรพา	 โครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน.	 สาขา
ฟิสิกส	์จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ	(สอวน.)	

 น.ส.ปรวิศา ปิ่นจอม	และนายศุภกิตติ์ มะสุนสืบ	ม.4/1	ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง	 และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการ
แข่งขนัในระดบัประเทศ	(ภาคกลางและภาคตะวนัออก)	ในการ
แข่งขันกวีเยาวชนคน	 	 รุ่นใหม่	 แต่งโคลงสี่สุภาพ	 ในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	69	ระดับจังหวัด

 นายสทุธวชิญ์  บตุรนนท์ ม.4/4	ได้รับรางวลัระดบัเหรยีญทอง	
และ	 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ	
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)	 ในการแข่งขันการต่ออักษร
ภาษาไทย	 (ค�าคม)	 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	 69		
ระดับจังหวัด

 ด.ช.พฒุพตัร์ นกิรปกรณ์ ด.ช.ภวูภทัร พะสรุมัย์ ด.ช.พลวรรธน์ 
ตนัเจรญิ ด.ช.ภผูา แสนกล้า ด.ช.วชริาภรณ์ ชนินอก ด.ช. จริฏัฐ์ 
ภัคคพงศ์ธนาวุฒิ ด.ช.ชนนน ทองพิกุล	 และด.ช.ชัยนันท ์  
สาลผีลิน	ชัน้อนบุาล3	ได้รบัรางวลัชนะเลศิเหรยีญทองวิง่	8x30	
เมตร	ชาย	ในการแข่งขนักฬีาอนบุาลภาคตะวนัออก	ณ	แปซฟิิค
ปาร์คศรีราชา

 ด.ญ.กัลยกร ไตรภูธ ด.ช.อภิภู สุรวัฒนาวรรณ ด.ช.กมนทัต 
รุ ่งจันทวงษ์ ด.ช.ศรัณย์ภัทร ค�าวรรณ ด.ช.ปัญญ์นภัส      
รัตนะเหล่ียม ด.ช.ศึกษิต เมืองมนประเสริฐ ด.ช.อักษราภัค 
โคตรชมพู ด.ช.พลวัฒน์ หิรัญเอื้อวรากุล ด.ช.ณฐพงศ์       
เรืองเผ่าพันธุ์ ด.ช.ชยาพัฒน์ เพิ่มอุตสาห์ ด.ช.นันทพัทธ์ 
สุวรรณไสวผล ด.ช.อิทธิพัทธ์ เพิ่มพูลโชคคณา ด.ช.กิตติธัด 
พัทพงศ์ ด.ช.คริสเตียโน่ ควินซี่ คัลลาฮาล	และด.ช.ชัชนันท์ 
บางยิ้ม	นักเรียนชั้น	อ.3	ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬา
ฟุตบอล	ในการแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก	ณ	แปซิฟิค
ปาร์คศรีราชา

 ด.ญ.วริษรดา เตชะสร้อยวริษฐ์ ป.3/3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
การแข่งขันหมากรุกรามิคเชส	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															
นายวุฒิพงษ์  สอนเต็ม ม.5/9	นายอุทัย โพธิ์สุทธิ์ ม.5/9					
นายปรญิญา จารกุรโชตมิา	ม.5/9	นายพนัธกานต์ จไุร	ม.6/9	
นายสุประกานต์ เอีย่มแข	ม.6/9	และนายฐติวิฒุ ิพนมไตรทิพย์ 
ม.3/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันกีฬาตะกร้อเยาวชน		
แห่งชาต	ิครั้งที	่35	การกีฬาแห่งประเทศไทย	(สมุทรสาคร)

พ.ศ. 2563
 ด.ช.กานต์ธชั สรุฤทธิโ์ยธนิ	ป.5/4	ได้รับรางวลัรองชนะเลศิ	รุน่	
12	ปี	 แข่งขันรายการ	PTT	–	ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ	 2563	
“ภาคกลาง”	 ครั้งที่ 	 2	 ณ	 สนามเทนนิสเมืองทองธานี	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	11-13	กรกฎาคม	2563

 นายภานุพัฒน์ ยาวุธ ม.6/1	นายภูสิทธิ์ พระแท่น ม.6/1	และ
นายกษดิศิณ์ รุง่ชัยยนัต์ ม.6/1	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	
1	 รับเกียรติบัตรและป้ายประกาศรางวัลเกียรติคุณ	 จากการ
ตอบปัญหาวชิาการด้านบรหิารธรุกจิ	ธรุกจิในยคุ	Covid-19	วนั
สถาปนาวิทยาเขตศรีราชา	 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศรีราชา	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2563

 ด.ช.กานต์ธชั สรุฤทธิโ์ยธนิ	ป.5/4	ได้รับรางวลัรองชนะเลศิ	รุน่	
12	ปี	จากรายการ	PTT	–	ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ	2563	“ภาค
กลาง”	 ครั้ งที่ 	 3	 ณ	 สนามเทนนิส	 CV	 Sport	 Club	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	29-31	สิงหาคม	2563

 ด.ช.วิภู ธไนสวรรค์ ป.6/4	และ	ด.ช.กันตภณ ส�าเนียงดี ป.
6/4	ได้รบัรางวลัชมเชย	จากการแข่งขนัตอบปัญหาวทิยาศาสตร์	
ระดับประถมศึกษา	 จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้ง

ที่	37	ภาคตะวันออก	ณ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จ.ชลบุรี	เมื่อ	22	
สิงหาคม	2563

 นายหฏฐกร รื่นวงษา ม.6/1	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	
จากงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิครัง้ที	่37	ภาคตะวนัออก	
ณ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จ.ชลบุรี	เมื่อ	1	–	6	กันยายน	2563

 ด.ช.นันทพัทธ์ สุวรรณไสว	ป.1B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	
8	 ปี	 จากการแข่งขันรายการบางพระราปิดเชส	 ครั้งท่ี	 3	 ณ	
เทศบาลต�าบลบางพระ	จ.ชลบุรี	เมื่อ	26	กันยายน	2563

 ด.ช.กัณตพงษ์ เจตน์จรุงค์จิตต์ ป.3/2	 ได้รับรางวัลรอง								
ชนะเลิศรุ่นอายุ	8	ปี	จากการแข่งขันรายการบางพระราปิดเชส	
ครั้งที	่3	ณ	เทศบาลต�าบลบางพระ	จ.ชลบุรี	เมื่อ	26	กันยายน	
2563

 ด.ช.กูเชลี	ม.2B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	14	ปี	จากการ
แข่งขันรายการบางพระราปิดเชส	 ครั้งท่ี	 3	ณ	 เทศบาลต�าบล
บางพระ	จ.ชลบุรี	เมื่อ	26	กันยายน	2563

 ด.ช.เสกข์ กางกรณ์ ม.2/1	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	รุ่นอายะ	
16	 ปี	 จากการแข่งขันรายการบางพระราปิดเชส	 ครั้งที่	 3	ณ	
เทศบาลต�าบลบางพระ	จ.ชลบุรี	เมื่อ	26	กันยายน	2563

 ด.ช.ทักษ์ ค�าสวัสดิ์ ม.2/1	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	
อายุ	16	ปี	จากการแข่งขันรายการบางพระราปิดเชส	ครั้งที่	3	
ณ	เทศบาลต�าบลบางพระ	จ.ชลบุรี	เมื่อ	26	กันยายน	2563

 ด.ช.กานต์ธชั สรุฤทธิโ์ยธนิ	ป.5/4	ได้รับรางวลัรองชนะเลศิ	รุน่	
12	ปี	จากรายการ	PTT	–	ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ	2563	“ภาค
กลาง”	ครั้งที	่5	ณ	ศูนย์กีฬาสวนหลวง	ร.9	กรุงเทพมหานคร	
เมื่อ	7-9	พฤศจิกายน	2563

 ด.ญ.ณิชารีย์ บัวเพ็ชร ม.2/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	รุ่น	16	ปี	จากรายการ	PTT	–	ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ	2563	
“ภาคกลาง”	ครัง้ที	่5	ณ	ศนูย์กฬีาสวนหลวง	ร.9	กรงุเทพมหานคร	
เมื่อ	7-9	พฤศจิกายน	2563

 ด.ญ.ณิชารีย์ บัวเพ็ชร ม.2/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	รุ่น	16	ปี	จากรายการ	PTT	–	ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ	2563	
“ภาคกลาง”	ครัง้ที	่5	ณ	ศนูย์กฬีาสวนหลวง	ร.9	กรงุเทพมหานคร	
เมื่อ	31ตุลาคม	–	1	พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.กานต์ธชั สรุฤทธิโ์ยธนิ	ป.5/4	ได้รับรางวลัรองชนะเลศิ	รุน่	
12	 ปี	 แข่งขันรายการ	 PTT	 Junior	 Championship	 “ภาค
กลาง”	2020	ณ	สโมสร	IRPC	จังหวัดระยอง	เมื่อวันที่	14-15	
พฤศจิกายน	2563

 ด.ญ.ณิชารีย์ บัวเพ็ชร	ม.2/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	รุน่	18	ปี	จากรายการ	PTT	–	Junior	Championship	“ภาค
กลาง”	 2020	 จากสโมสร	 IRPC	 จังหวัดระยองเมื่อ	 14-15	
พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.ภทัรกติติ ์สขุกติตสิริวิงศ์ ป.4/3	ได้รบัรางวลัชนะเลศิอันดบั
ที่	 1	 และรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม	 จากการแข่งขันกีฬาเท
ควันโด	 ชิงแชมป์ภาคตะวันออก	 ครั้งที่	 1	 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุร	ีณ	ศูนย์การค้าแปซิฟิค	พาร์ค	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	
เมื่อ	14	พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.ณัฏฐ์ ดีนานดี ป.2/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่	1	จาก
การแข่งขันกีฬาเทควันโด	 ชิงแชมป์ภาคตะวันออก	 ครั้งที่	 1					
ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร	ีณ	ศูนย์การค้าแปซิฟิค	พาร์ค	



อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	เมื่อ	14	พฤศจิกายน	2563
 ด.ช.ธนวันต์ พัฒนะกูล	ป.6/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที	่2	จากการแข่งขนักฬีาเทควนัโด	ชงิแชมป์ภาคตะวนัออก	ครัง้
ที่	 1	 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	 ณ	 ศูนย์การค้าแปซิฟิค	
พาร์ค	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	เมื่อ	14	พฤศจิกายน	2563

 ด.ญ.ณิชารีย์ บัวเพ็ชร	 ม.2/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น	 18	ปี	
จากรายการ	Krasae	Tennis	camp	Junior	Championship	
2020	ณ	FRT	Sport	Park	ลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	
28-29	พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.รชัพล วรปัสส ุป.5/2	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	จากการแข่งขนั
แบดมินตันระยอง	จูเนียร์	2020	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่น	ยู	11	ณ	
สมาคม	แบดมินตัน	จ.ระยอง	เมื่อ	19-23	พฤศจิกายน	2563

 น.ส.หทยัชนก์ พยอมสวย	ม.6/1	นายธรรมธร บญุนาค	ม.6/1	
และนายธนาดุล ม.6/1	 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ	 1	 พร้อม
เกยีรตบิตัร	จากการตอบปัญหาวชิาการด้านบรหิารธรุกจิ	ธรุกจิ
ไทยในยุค	 Covid-19	 วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา	 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศรีราชา	เมื่อ	27	พฤศจิกายน	2563

 น.ส.อารรีตัน์ หริญัปัญจราชยั	ม.6/6	น.ส.ธวลัรตัน์ จนัทร์ทอง 
ม.6/6	 และนายณัฐพงศ์	 ศรีสวัสดิ์	 ม.6/6	 ได้รับรางวัลชมเชย
อันดับ	 2	 พร้อมเกียรติบัตร	 จากการตอบปัญหาวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจ	 ธุรกิจในยุค	 Covid-19	 วันสถาปนาวิทยาเขต
ศรีราชา	ของมหาวิทยาลัยเกษตรศรีราชา	เมื่อ	27	พฤศจิกายน	
2563

 นายฐติวิชัร์ อทิธิมนต์วงษ์ ม.5/1	ได้รบัรางวลันกักีฬายอดเยีย่ม
อันดับ	 1	 รุ่น	 18	 ปี	 ชาย	 จากการแข่งขันว่ายน�้าไทยออยล์									
ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย	2563	ณ	สระว่ายน�า้เฉลมิพระเกยีรติ	
ร.9	จ.ชลบุรี	เมื่อ	10-11	ธันวาคม	2563

 ด.ช.วัชรกร วานิชปัญญ์ ป.3/1	ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม	
รองชนะเลิศอันดับ	2	จากการแข่งขันว่ายน�้าไทยออยล์ชิงชนะ
เลิศแห่งประเทศไทย	2563	ณ	สระว่ายน�้าเฉลิมพระเกียรติ	ร.9	
จ.ชลบุรี	เมื่อ	10-11	ธันวาคม	2563

 นายฐติวิชัร์ อทิธิมนต์วงษ์ ม.5/1	ได้รบัรางวลันกักีฬายอดเยีย่ม
อันดับ	 1	 จากการแข่งขัน	 2nd	 	Mako	 Shark	 Swimming	
Championship	2020	ณ	สระว่ายน�้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
วิทยาเขตสุวรรณภูม	ิเมื่อ	13	ธันวาคม	2563

 ด.ช.พชรดนย์ ม่านทอง ป.1/3	ได้รับเหรยีญเงนิ	จากการแข่งขนั	
2nd	 	Mako	Shark	Swimming	Championship	2020	ณ	
สระว่ายน�า้มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	วทิยาเขตสวุรรณภมู	ิเมือ่	13	
ธันวาคม	2563

 ด.ช.รัชชานนท์ เรืองมนตรี ป.2/1	ได้รับรางวัล	1	เหรียญเงิน	
จากการแข่งขนั	2nd		Mako	Shark	Swimming	Championship	
2020	ณ	สระว่ายน�า้มหาวทิยาลยัอัสสมัชญั	วทิยาเขตสวุรรณภมูิ	
เมื่อ	13	ธันวาคม	2563

 ด.ญ.ณฐักฤตา วรปัสส ุม.2/4ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั	1	จาก
การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา	ปี	2563	รอบคัดเลือกภาค	
2	ประเภทหญิงคู่	ณ	สนามแข่งขันกรมพลศึกษา	จ.จันทบุร	ีเมื่อ	
14-15	ธันวาคม	2563

 นายธีรเมธ กอปประเสริฐกุล	ม.6/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จาก
การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา	ป	ี2563	รอบคัดเลือกภาค	

2	ประเภทชายเดี่ยว	ณ	สนามแข่งขันกรมพลศึกษา	จ.จันทบุรี	
เมื่อ	14-15	ธันวาคม	2563

 นายธีรเมธ กอปประเสริฐกุล	ม.6/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จาก
การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา	ป	ี2563	รอบคัดเลือกภาค	
2	ประเภทชายคู	่ณ	สนามแข่งขันกรมพลศึกษา	จ.จันทบุรี	เมื่อ	
14-15	ธันวาคม	2563

 นายฐิติวัชร์ อิทธิมนต์วงษ์ ม.5/1	ได้รับรางวัล	2	เหรียญเงิน
และได้เป็นตัวแทน	 จากการคัดเลือกตัวแทนเขตกีฬานักเรียน	
–	นักศึกษา	2563	ณ	สระว่ายน�า้มหาวิทยาลัยบูรพา	วิทยาเขต
จันทบุรี	เมื่อ	7-17	ธันวาคม	2563

 ด.ช.ฐปนนท์ ศรีสุวรรณ	 ม.1/7	 ได้รับรางวัลชมเชย	 จากการ
แข่งขันหมากล้อม	จาก	Harbor	Go	Eastern	Championship	
2020	ณ	ฮาร์เบอร์พัทยา	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563	

ระดับจังหวัด
พ.ศ. 2551
	 ผลการสอบโครงการทดสอบความรูด้้านภาษาไทย	จดัโดยบรษิทั
เสริมปัญญา	จ�ากัด	อันดับที่	1	ของจังหวัด	มัธยมศึกษาปีที่	2	
เด็กชายวรท	 ศรีสุนทร	 มัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 นายบารมี	 มหคุณ
วรรณ

	 ผลการสอบโครงการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ	 จัดโดย
บริษัทเสริมปัญญา	จ�ากัด	อันดับที่	1	ของจังหวัด	ประถมศึกษา
ปีที่	3	เด็กชายจักรวาล	ความชอบ	ประถมศึกษาปีที่	4	เด็กชาย
นภนต	์จิรวิทยากุล

พ.ศ. 2552
 นายนัฐวัตร แก่นนาค�า	อันดับ	1	ของจังหวัดชลบุร	ีอันดับที่	2		
ของภาคตะวนัออก	อนัดบัที	่17	ของประเทศไทยในการแข่งขนั
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	 ครั้งที่	 24	 จัดโดยบริษัทเสริม
ปัญญา	จ�ากัด

พ.ศ. 2553
 น.ส.มินทร์ตา จนัทร์สว่าง น.ส.อาทิตยา นารถมณี น.ส.นรชักร 

ฤกษ์ศริ,ิ นายปณธิ ิห่วงขาว นายกรวติธ์ จนัทร์พนัธุ ์นายกรกช 
บัวจันทร์ นายรัชชานนท์ เต็งถาวร ชนะเลิศการประกวด	
โครงการ	“เยาวชนนกัส�ารวจ”	เพือ่การอนรุกัษ์	ความหลากหลาย	
ทางชวีภาพ	“สิง่เลก็ๆ	ทีเ่รยีกว่า	แย้”	ณ	ศนูย์ฝึกอบรมสวนสตัว์
เปิดเขาเขียว	ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	ร่วมกับกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลจ�ากัด

 ด.ช.กฤตภาส กนะกาศยั ด.ช.วรีะชยั ปัญจมาสกลุ ด.ช.วริทธิน์นัท์ 
ชยัตระกลูทอง ด.ช.ศรณัย์วทิย์ สนัตสิขุคง	ชนะเลศิการแข่งขนั
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้	 ทรัพย์สินทางปัญญากับเด็ก	 ณ	
แคมปิ้ง	แอนด์	รีสอร์ท	จังหวัดระยอง

 ด.ช.ศุภวิทย์ สันติวงษ์ ด.ช.จักรวาล ความชอบ	ชนะเลิศการ	
แข่งขันเอฟแอนด์เอ็นแมกโนเลีย	ซ็อกมอลต์	ทริปเปิ้ลเกม	ครั้ง
ที่	1	ณ	เซ็นทรัลพลาซ่า	ชลบุร	ี

พ.ศ. 2554
 ด.ช.จักรวาล ความชอบ	 ป.6/5B	ด.ช.ศุภวิชญ์ สันติวงษ์       
ป.6/5A	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ด
เกม	ชิงแชมป	์	ภาคตะวันออกและภาคกลาง

 ด.ช.สุพศิน ศิริทัตธ�ารง	 ป.5/5B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข่งขัน	Crossword	Puzzle

 ด.ช.เมฆ รุจิรวณิช	ป.6/5A	 ด.ช.ฮิโรฮิโตะ ทาคิตะ	ป.6/5A	
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	A-MATH

 ด.ช.ณัฐภัทร วัตนะกุล	 ป.6/5A	 ด.ช.วิชญ์ ชลิตตาภรณ์          
ป.4/5B	ด.ช.รัชชานนท์ วัฒนทวีกุล	 ป.6/5B	 ชนะเลิศ	 การ
แข่งขัน	Sudoku		F&N	พัซเซิลไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล

 ด.ช.ณัฐภัทร วัตนะกุล	 ป.6/5A	 ชนะเลิศการแข่งขันซูโดก	ุ
เยาวชนชงิแชมป์ประเทศไทย	ครัง้ที	่4	ในงาน	มหกรรมเกมกฬีา
ทางวิชาการ	เถ้าแก่น้อย	รุ่นอายุไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที	่6

พ.ศ. 2555
 ด.ช.ภัทรพงศ์ ปรุงนิยม	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จากการแข่งขัน
ค�าคม	จากสมาคมครอสเวิร์ด	เอแม็ท	และซูโดกุ	ชิงแชมป์ภาค	
ตะวันออกและภาคกลาง	

 นายธนโชติ โรจนเพียรสถิต นายธนิน โรจนเพียรสถิต นาย
คณุภัทร อุดมรตัสกลุชัย นายภรูภิทัร บุพศริ ินายทยตุ ิขวญัศรี 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการประกวดสารคดีข่าว	 จากบริษัท
พานาโซนิคแห่งประเทศไทย

	 ทีมฟุตบอลรุ่นอาย	ุ12,	14,	ชนะเลิศรายการจังหวัดชลบุรี	และ
รุ่นอาย	ุ16	ปี	ชนะเลิศ	รายการกองทัพอากาศ

	 ทีมบาสเกตบอลรุ่นอายุ	18	ป	ีชนะเลิศรายการกีฬาจังหวัด
	 กฬีาว่ายน�า้รุน่อาย	ุ6–15	ปี	ชนะเลศิรายการเดอะมอลล์	แชมป์
เปี้ยนชิพ

	 ทมีกรฑีา	(อนบุาล	3)	ชนะเลศิกฬีาภาคตะวนัออก	และรายการ		
รับเชิญ	(โรงเรียนดอนบอสโก)

พ.ศ. 2556
 ด.ช.สิรวิชญ์ มูลป้อ ม.2/1	ด.ช.อิสรายุทธ์ เข็มจันทร์ ม.2/1	
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันค�าคม	 เกมต่ออักษรภาษา
ไทย	จากงาน	ACN	Boards	Games	ชงิถ้วยพระราชทาน	สมเดจ็
พระเทพฯ

 นายณภทัรพงษ์ ปรงุนยิม	ม.4/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิจากการ
แข่งขันค�าคม	 เกมต่ออักษรภาษาไทย	จากงาน	ACN	Boards	
Games	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

พ.ศ. 2557
	 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล	 รุ่นอายุ	 12	 และ	 18	 ปี	 ชนะเลิศ
บาสเกตบอล	การแข่งขันกีฬาจังหวัดชลบุรี

	 ทมีนกักฬีาบาสเกตบอล	รุน่อาย	ุ14	และ	16	ปี	ได้รบัรางวลัรอง
ชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬาจังหวัดชลบุรี

 ด.ช.กิตติพันธ์ สุขกิตติสิริวงศ์ ป.5/2	ด.ช.ขอบฟ้า แสนยากุล    
ป.1/4	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนัเทควนัโดโคราช	โอเพ่น

 นายกติตนินัท์ สวุรรณ	ม.5/5	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนั
กีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุร	ี ไคล์มมิ่ง	 แชมเปี้ยนชิพ	 2014	
รุ่นอาย	ุ18	ปี

 ด.ช.กษิดิศ นุวงษ์ ป.5/2	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การแข่งขัน
ว่ายน�้า	รุ่น	11	ปี	ของจังหวัดชลบุรี

	 นกักฬีาว่ายน�า้ชาย	รุน่อาย	ุ10	และ	14	ปี	ได้รบัถ้วยรางวลัชนะ
เลิศ		การแข่งขันว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรี	แชมป์เปี้ยนชิพ	2014

พ.ศ. 2558
 น.ส.ริสา เจริญจิตร์ น.ส.สุนันทา สุวรรณพิทักษ์ ม.6/9	 ได้
รางวัลเหรยีญทอง	การประกวดคดัอกัษรภาษาจนี	มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก

	 นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมโรงเรียน	 รุ่นอายุ	 17	 ปี	 ได้รับรางวัล		
ชนะเลิศ	 	การแข่งขันกีฬานักเรียน	นักศึกษาแห่งประเทศไทย	
(รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่	 2)	 จังหวัดจันทบุร	ี
ระหว่างวันที่	ี	19	-	27	พฤศจิกายน	2558

	 นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมโรงเรียน	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ได้รับรางวัล		
ชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬานักเรียน	นักศึกษา	จังหวัดชลบุรี	จัด
โดยสถาบนัการพลศกึษา	วทิยาเขตชลบรุ	ีระหว่างวนัที่	ี19	-	27	
พฤศจิกายน	2558

	 นกักฬีาบาสเกต็บอลทมีโรงเรยีน	รุน่อาย	ุ18	ปี	ได้รบัรางวลัรอง
ชนะเลิศอันดับ	 3	 การแข่งขันกีฬา	 นักเรียน	 นักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย	(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)	ระหว่างวันที่	13	-	
17	สิงหาคม	2558

พ.ศ. 2559
	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข ่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห ่ง
ประเทศไทย	ครั้งที	่12	ประจ�าปี	2559	ณ		จังหวัดชลบุรีวันที่	
21	–	25		มีนาคม	2559



	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุไม่เกิน	13	ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
การแข่งขันฟุตบอล	 9	 คน	 อบจ.ชลบุรีคัพ	 ครั้งที่	 5	 ประจ�าป	ี
2559	วันที่	13	-	14	สิงหาคม	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข่งขันฟุตบอลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีคัพ	 ครั้งที่	 22	 วันที่	 9	
กรกฎาคม	-	13	สิงหาคม	2559	

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข ่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห ่ง
ประเทศไทย	ครั้งที่	12	ประจ�าปี	2559	ณ	จังหวัดชลบุรี	วันที่	
25		มีนาคม	–		8	เมษายน	2559

 นายเกษมเดช สุ่มมาตร์ ม.4	ด.ช.ปาณบดี มาสูงเนิน ม.3				
ด.ช. ธนภทัร ฐานะภกัด ีม.3	ได้รับรางวลัชนะเลศิ	ในการแข่งขนั
หมากล้อมนักเรียนนักศึกษาภายในจังหวัดชลบุรี	 ครั้งที่	 1	 จัด
โดยชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี	

 นายธนพงศ์ ฐานะภักดี ม.4	ด.ช.ชวินวิชญ์ โยธินอุปไมย ม.3	
ด.ช.ธนภัทร วัฒนวรากุล ม.2	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
1	 ในการแข่งขันหมากล้อมนักเรียนนักศึกษาภายในจังหวัด
ชลบุรี	ครั้งที่	1	จัดโดยชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี

 ด.ช.พิสิฐพงศ์ อ�า่เอี่ยม	ป.5/2	ด.ช.นัทธพันธ์ ดวงศศิโรจน์ ป.
5/2	ด.ญ.จินห์จุฑา วงศ์สายเชื้อ	 ป.6/1	 ได้รับรางวัลชมเชย	
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์	(Science	Show)	จัด
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว	

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข ่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห ่ง
ประเทศไทย	ครั้งที่	12	ประจ�าปี	2559	ณ	จังหวัดชลบุรี	วันที่	
21	–	25	มีนาคม	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุไม่เกิน	13	ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันฟุตบอล	 9	 คน	 อบจ.ชลบุรีคัพ	 ครั้งที่	 5	 ประจ�าป	ี
2559	วันที่	13	-	14	สิงหาคม	2559

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข่งขันฟุตบอลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีคัพ	 ครั้งที่	 22	 วันที่	 9	
กรกฎาคม	-	13	สิงหาคม	2559	

พ.ศ. 2560 
 ด.ช.ณฐภัทร ศิรินุกูลพิพัฒน์ ป.5B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การ
แข่งขันแข่งขันอบจ.ชลบุรี	สคูล	เกมส์’	60	ประเภทการแข่งขัน

แบดมินตัน	ชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี	ณ	สนามแบดมินตัน	
ชลบุรีสปอร์ตคลับ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 ด.ช.เมธาสิทธิ์ หยาง	ป.6A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน	 (Speech	 Contest	 2017)	
ประเภทการแข่งขัน	 Impromptu	Speech	จัดโดยส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	3	ณ	โรงแรมเฟิร์ส	
แปซิฟิค	แอนด์	คอนเวนชั่น	พัทยา	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2560

 ด.ช.กิรัชภาส ถาวร	ป.5B	ได้รับคะแนนรวมอันดับ	ที่	1	Pre-
Gifted	&	EP	ประจ�าปี	2560	ประเภทคะแนนรวมชั้นป.5	จัด
โดยบัณฑิตแนะแนว	เมื่อวันที่	10	กันยายน	2560

 ด.ช.ชาญวิทย์ ด่างทา ป.5B	ได้รับคะแนนรวมอันดับที่	1	Pre-
Gifted	&	EP	ประจ�าปี	2560	ประเภทคะแนนรวมชั้นป.5	จัด
โดยบัณฑิตแนะแนว	เมื่อวันที่	10	กันยายน	2560

 ด.ช.ชรนิทร์ หรนิทร์ประกรณ์ ป.6B	ได้รบัรางวลั		ชนะเลศิการ
แข่งขนักฬีาเทควนัโด	ประเภทต่อสู	้รุน่อาย	ุ10	–	12	ปี	ณ	สนาม
กีฬาประจ�าจังหวัดเชียงใหม	่เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2560

พ.ศ. 2561
 ด.ช.ศุภวิชญ์ แตงหนู	ม.3/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
หมากล้อม	นักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรี

 ด.ช.เป็นหนึ่ง เปี่ยมไทย	 ม.2B	 และด.ช.รัชพล จินตนาเลิศ    
ม.2B	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ครัง้ท่ี	
68	ประเภทการแข่งขัน	A-Math	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 ด.ช.ธีดนัย ไชยสงค์ ม.2/3	ด.ช.ดิน โรจนมณเทียร ม.2/5											
ด.ช.ปุณณวิ ทองไชย	 ม.2/5	 ด.ช.ศิรภัส ศรีนนท์	 ม.2/4					
ด.ช.เวธน์ พลรักษา ม.2/8	ด.ช.ธนดล ธนยศวรพรรษ	ม.2/4	
ด.ช.วศนิ แก้วตา	ม.2/4	ด.ช.พรภวษิย์ จริเลศวทิยาพร ม.2/4	
ด.ช.วงศกร สวัสดีสุข	ม.2/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
กฬีานกัเรยีนนกัศกึษาจงัหวดัชลบรุ	ีประเภทฟตุบอลชายรุน่อาย	ุ
14	ปี

 ด.ช.พัชรพล ศรินิกุลูพพิฒัน์ ม.2B ด.ช.สทิธโิชค บญุประสทิธิ์   
ม.3/7	นายศุภทิตต	์ เจริญสุข	ม.4/2	ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันแบดมินตัน	กีฬานักเรียนนักศึกษาประจ�าจังหวัดชลบุรี

 นายภรุจ นิโทรานนต์ ม.3/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ปีนหน้าผา	จังหวัดชลบุรี

 น.ส.ชุติมณฑน์ พรมจันทร์ ม.5/2	ด.ญภัทรียา โภคประเสริฐ   

ป.6/4	ด.ช.วชิรวิทย์ แจ่มโฉม	 ป.5/3	ด.ช.พล วงศ์วิจิตร        
ป.5/4	 ด.ช.สิทธิชัย สุทธิรักษ์ ป.5/3	 และด.ช.ธนินท์ธร          
พรนรนิทร์ทพิย์ ป.3/2	ได้รับรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนัว่ายน�า้
กีฬานักเรียนจังหวัดชลบุรี

 ด.ญ.ณชิารย์ี บวัเพช็ร	ป.6/2	รางวลัชนะเลศิการแข่งขนัเทนนสิ
กีฬานักเรียนจังหวัดชลบุรี

	 ด.ช.พรวิวัฒน์ เนื้อลออ	 ม.2/3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง	 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคเดี่ยวระนาดเอก				
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ	 และ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ	ปีการศึกษา	2561

 ด.ช.ภูริ โกดี ม.3/6	และด.ช.สุทธวิชญ์ บุตรนนท์ ม.3/5	ได้รับ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค							
การแข่งขันต่อค�าศัพท์ภาษไทย	 (ค�าคม)	 งานมหกรรมความ
สามารถทางศลิปหตัถกรรมวชิาการ	และเทคโนโลยขีองนกัเรยีน
ระดับชาต	ิปีการศึกษา	2561

พ.ศ. 2562
 ด.ช.พศิน ทิพย์เกษร	ป.2A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน
วิชาคณิตศาสตร์	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 จากโครงการ
ประเมินและพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์	 หรือ	 TEDET	 (Thailand	 Educational	
Development	 and	 Evaluation	 Tests)	 รอบ	 All	 Star	
Intelligent	Contest

 น.ส.นวพร วิจิตรเตมีย์ ม.6/1	 ได้รับคัดเลือกเป็นยุวชน
ประชาธิปไตย	ประจ�าจังหวัด	

 นายศภุวชิญ์ สืบแสง	ม.6/1	ได้รบัการคดัเลอืกเข้าค่ายเยาวชน														
นักกฎหมาย	 ระดับชาติครั้งที่	 2	 ในการแข่งขันเยาวชนนัก
กฎหมาย		ระดับชาติ	ครั้งที	่2	ณ	คณะนิติศาสตร์	ปรีดีพนมยงค	์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

 น.ส.ศุภกร จันทะพา น.ส.ประภาศิริ ทองคต	 ม.5/1	 และ							
น.ส.ภัทรภรณ์ ทวีธนวาณิชย์ ม.6/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ					
การแข่งขัน	 STEM	 Challenge	 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์	
“ผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์”	 ปีที่	 2	 ณ	 คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	ราชมงคล	วิทยาเขตภาคตะวันออก

 น.ส.เญจี บุณยสรณ์สิริ น.ส.เจินหยู สุดโฉม	และน.ส.ปนัดดา  
ฮวบข�า ม.6/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน	 Tug	 of	
Vocabulary	war	ในงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์	“ผจญภยัในโลก
วิทยาศาสตร์”	 ปีที่	 2	 ณ	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตภาคตะวันออก

 ด.ช.ณฐภัทร ศิรินุกูลพิพัฒน์ ม.1B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การ
แข่งขันกีฬาแบดมินตัน	กีฬานักเรียน	นักศึกษา	จังหวัดชลบุร	ีปี	
2562	ณ	สนามกีฬา	จ.ชลบุรี

 นายศวิกร เงาศร ีชัน้	ม.6	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนักฬีา
เทควันโด	 นักเรียน	 นักศึกษาจังหวัดชลบุร	ี 	 ปี	 2562	 และได้			
คัดเลือกเป็นตัวแทน	จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ด.ช.ชีวอน ชอย ป.5/1	 และด.ช.ภัทรกิตติ์ สุขกิตติสิริวงศ์     
ป.3/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬาเทควันโด	นักเรียน	
นักศึกษา	จังหวัดชลบุรี		ปี	2562

 ด.ญ.ณฐักฤตา วรปัสส ุม.1/4	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนั
แบดมินตันหญิงคู่	 รุ่นอายุ	 13	 ปี	 SCG	 Junior	 Badminton	

2019	รอบคัดเลือกภาคกลาง	ไปแข่งรอบประเทศ	ณ	สมาคม
แบดมินตัน	จ.ชลบุรี

 ด.ช.วชริะ ชุม่ชยัพฤกษ์	ป.1/3	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนั	
ว่ายน�้า	King	of	Dragon	2019	ชิงถ้วยผู้ว่าราชการ	กรุงเทพฯ	
นักกีฬายอดเยี่ยม	กลุ่ม	Extra	รุ่น	7	ปี	ชาย	4	เหรียญทอง	1	
เหรียญเงิน	ณ	ส�านักงาน	กทม.	สระว่ายน�้า	ท้องฟ้าจ�าลอง

 ด.ช.วัชรกร วานิชปัญญ์ ป.2/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข่งขันว่ายน�้า	 King	 of	 Dragon	 2019	 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการ	
กรุงเทพฯ	นักกีฬายอดเยี่ยม	กลุ่ม	Extra	รุ่น	7	ปี	ชาย	4	เหรียญ
ทอง	 1	 เหรียญเงิน	ณ	 ส�านักงาน	 กทม.	 สระว่ายน�้า	 ท้องฟ้า
จ�าลอง	ณ	ส�านักงาน	กทม.	สระว่ายน�า้	ท้องฟ้าจ�าลอง

 ด.ญ.เขมจิรา วานิชปัญญ์ ป.2/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การ
แข่งขันว่ายน�้า	 king	 of	 Dragon	 2019	 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการ	
กรงุเทพฯ	นกักฬีายอดเยีย่ม	กลุม่	Extra	รุน่	7	ปี	หญงิ	1	เหรยีญ
ทอง	4	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง	ณ	ส�านักงาน	กทม.	สระ
ว่ายน�้า	ท้องฟ้าจ�าลอง

 ด.ช.ปรมินทร์ กล่อมศลิป์ ด.ช.ภมูพิชัร ธรีธติธิรรม ด.ช.ภนัตนินัท์ 
สิมพาดี ด.ช.ปรัชญา พรรค์พิทักษ์ และด.ช.วรรณชนะ          
โคขามลา	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันกีฬาตะกร้อกีฬา
นักเรียน	 นักศึกษา	 จังหวัดชลบุรี	 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร	ี
ประจ�าปี	2562	รุ่นอาย	ุ12	ปี	อบจ.จังหวัดชลบุรี

 ด.ช.พัศสกร สียางนอก	 ม.2/3 ด.ช.อธิป อุมาลี ม.2/4						
ด.ช.ธนกร สุขดี ม.2/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬา
ตะกร้อกีฬานักเรียน	 นักศึกษา	 จังหวัดชลบุรี	 ประจ�าปี	 2562	
รุน่อาย	ุ14	ปี	ณ	โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัชลบรุ/ีอบจ.	จงัหวดัชลบรุี

 นายรัชพล เมืองนาคิน นายบัลลังค์ ขาวเจริญ นายสุพงค์  
เม้ยนรธา	 ม.3/2	นายอภิชาติ รัตนประเสริฐ	 ม.3/5	 และ							
นางสาวรดา จติต์ศริ ิม.5/6	ได้รบัรางวลัเหรยีญทองการแข่งขนั
กรีฑา	กีฬานักเรียน	นักศึกษา	จังหวัดชลบุรี	ปี	2562	ณ	สนาม
กีฬาแหลมฉบัง

พ.ศ. 2563
 ด.ช.กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน	 ป.5/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ								
ชายเดีย่ว	รุน่	12	ปี	จากการแข่งขนั	PTT	Junior	Championships	
2020	ณ	Sport	&	Spa	มีนบุรี	กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	11-12	
มกราคม	2563

 ด.ช.ภทัรกติติ ์สขุกติตสิริวิงศ์ ป.4/3	ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดับ	1	
การแข่งขนักฬีาเทควนัโด	ชงิชนะเลศิจงัหวดัชลบรุ	ีประจ�าปี	2563	
ณ	สมาคมสโมสรไทยออยล	์จ.ชลบุรี	เมื่อ	22	กุมภาพันธ์	2563

 ด.ช.พชร สกุลยา ม.2B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน	
วิ่งมาราธอนในรายการ	 Run	 in	 Love	 2020	ณ	 อ่างเก็บน�้า
หนองค้อ	จ.ชลบุรี	เมื่อ	23	กุมภาพันธ์	2563

 ด.ช.กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ป.5/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศชาย
เดี่ยว	รุ่น	12	ป	ีจากการแข่งขัน	100	พลัส-ทร	ูอารีน่า	Junior	
Championship	2020	ณ	True	Arena	หวัหิน	ประจวบครีีขนัธ์	
เมื่อ	15-17	กุมภาพันธ	์2563

 ด.ช.กานต์ธัช สุรฤทธ์ิโยธิน	 ป.5/4	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ชายเดี่ยวรุ่น	 12	 ปี	 จากรายการ	 Sriracha	 Talent	 Junior	
Championship	2563	ณ	Talen	Tennis	Center	ชลบุรี	เมื่อ	
7-8	มีนาคม	2563



 ด.ช.กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ป.5/4	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ชายเดี่ยวรุ่น	12	ปี	จากรายการ	CU	Junior	Championship	
2020	ณ	Sport	&	Spa	มีนบุรี	กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	14-16	
มีนาคม	2563

 นายณฐัพร ค�าเครอื	ม.5/8	น.ส.พมิพ์ชนก ค�าเครอื ม.6/8	และ
น.ส.อภิชญา เต็มเปี่ยม	ม.6/8	และ	น.ส.ชนัท รุ่งรันตนพันธุ์ 
ม.4B	แข่งขันได้ล�าดับที่	9	จาก	50	ทีม	จากการแข่งขัน	Marina	
wonder	 star	 challenge	 4	 Cover	 dance	 รุ่น	 Open	ณ	
Central	Marina	Pattaya	เมื่อ	10	เมษายน	2563

 นายณัฐพร ค�าเครือ ม.5/8	 ได้เข้ารอบ	16	ทีม	 จากรายการ	
Hushing	Sneakers	&	Street	wear	2020	ALL	Style	battle	
ณ	Maket	Village	Huahin	เมื่อ	12	เมษายน	2563

 นายริโซ โจ	ม.6/1	และนายกิตติณัฐ ชลธาร์นนท์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	 จากรายการตอบปัญหาพลังงาน	 ณ	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร	์วิทยาเขตศรีราชา	เมื่อ	27	สิงหาคม	2563

 นายภทัรวรรธน์ พงษ์สชีมพ ูม.4/6 นายกติตโิชต ิกจิโชตธิ�ารง 
ม.4/1 นายโอบนิธิ ด�าริห์ชอบ	ม.5/8	และนายคมกริช คูณวัต 
ม.6/1	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 รับโล่และเงินรางวัล	
19,700	 บาท	 จากการประกวด	 ดนตรีวงสตริง	 งานดนตร	ี								
กวี	ศิลป์	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ณ	แหลมแท่น	
บางแสน	เมื่อ	12	กันยายน	2563

 ด.ช.กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน	ป.5/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น	12	
ปี	 จากรายการ	 Sriracha	 Talent	 Junior	 Championship	
2563	ณ	Talent	Tennis	Center	ชลบุร	ีเมื่อ	19-20	กันยายน	
2563

 ด.ช.วีรกฤษณ์ กระแสเทพ	ม.3/5	ด.ช.นพรุจ กมลมงคลสุข 
ม.1/7	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 และ	ด.ช.พิทักษ์วศิน พินยงค์      
ม.1/5	ได้รบัรางวลัชมเชย	จากการแข่งขนัหมากล้อม	Chonburi	
Go	Friendship	ณ	ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์พัทยา	เมื่อ	3	ตุลาคม	
2563

 ด.ญ.ณัฐนันท์ ขุนจันทร์ ป.4B ด.ญ.จิกาภา ขุนจันทร์ ป.3A	
ด.ญ.พัชนิดาภรณ์ ศิริสุนทรินท์ ป.3A	ด.ญ.กรปภา ลิ้มรั้ว     
ป.3A	ด.ช.ใชนะสิเกะ ซาโต้ ป.5/2	 และ ด.ญ.มิโนริ ซาโต้     
ป.2A	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 3	 จากการแข่งขันงาน	
Marina	wonder	star	Challenge	4	Street	dance	รุน่	Junior	
ณ	Centralmarina	pattaya	จ.ชลบุรี	เมื่อ	10	ตุลาคม	2563

 ด.ญ.ณิชารีย์ บัวเพ็ชร ม.2/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	18	
ปี	 จากรายการ	 Sriracha	 Talent	 Junior	 Championship	
2563	ณ	Talent	Tennis	Center	ชลบรุ	ีเมือ่	3-4	ตลุาคม	2563

 ด.ญ.ณิชารีย์ บัวเพ็ชร	ม.2/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรุ่น	16	
ปี	 จากรายการ	Krasae	Tennis	Camp	Junior	Challenge	
2020	ณ	FBT	Sport	Park	เมื่อ	31	ตุลาคม	-	1	พฤศจิกายน	
2563

 ด.ช.กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน	ป.5/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น	12	
ปี	จากรายการ	Krasae	Tennis	Cup	Junior	Challenge	2020	
ณ	 FBT	 Sport	 Park	 ลาดกระบัง	 กรุงเทพมหานคร	 เมื่อ	 31	
ตุลาคม	–	1	พฤศจิกายน	2563

 ด.ญ.ณิชารีย์ บัวเพ็ชร ม.2/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	17	
ปี	 จากรายการ	 PTT	 Junior	 Championship	 “ภาคกลาง”	

2020	ณ	 ม.ศิลปากร	 วิทยาเขตสนามจันทร์	 จ.นครปฐม	 เมื่อ	
21-22	พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน	ป.5/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น	12	
ปี	จากรายการ	100Plus	Sipakorn	Junior	Championships	
2020	ณ	 ม.ศิลปากร	 วิทยาเขตสนามจันทร์	 จ.นครปฐม	 เมื่อ	
21-22	พฤศจิกายน	2563

 น.ส.พิมพ์ญฎา เหมือนเพ็ชร์ ม.5/3	 ได้รับรางวัลชมเชยจาก
การแข่งขันรายการ	โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปีที	่8	เมื่อ	27	
พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน	ป.5/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น	12	
ปี	 จากรายการจ�าเริญเทนนิสคัพลอนเทนนิสพัฒนาดาวรุ่งครั้ง
ที	่4	ปี	2563	ณ	สนามเทนนสิ	CV	Sport	Club	กรงุเทพมหานคร	
เมื่อ	17-19	พฤศจิกายน	2563

 ด.ญ.ณิชารีย์ บัวเพ็ชร	ม.2/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอาย	ุ16	
ป	ีจากรายการ	Krasae	Tennis	Camp	Junior	Challenge	
2020	ณ	FBT	Sport	Park	ลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	เมื่อ	
28-29	พฤศจิกายน	2563

 ด.ช.กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน	ป.5/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น	12	
ปี	จากรายการ	PTT	ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ	2563	ครั้งที่	6	ณ	
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	เมื่อ	28-30	พฤศจิกายน	2563

 นายกรวิชญ์ สุรฤทธิ์โยธิน	ม.3/2	ได้รับคัดเลือกจาก	เขต	2	ใน
ราการแข่งขันกีฬานักเรียน	 นักศึกษาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 42	ณ	
สนามเทนนิส	จันทบุรี	เมื่อ	7-17	ธันวาคม	2563

 ด.ญ.ณิชารีย์ บัวเพ็ชร	ม.2/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	รุ่น	14	ปี	จากการแข่งขัน	PTT	Junior	Master	Cup	2020	
ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อ	5-10	ธันวาคม	2563

 ด.ช.กานต์ธชั สรุฤทธิโ์ยธนิ	ป.5/4	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิรุน่	
12	 ปีจากการแข่งขัน	 PTT	 Junior	Master	 Cup	 2020	ณ	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อ		5-10	ธันวาคม	2563

 ด.ช.ธรีภทัร สขุสว่าง ป.3/4	และ	ด.ญ.ปณุชรสัมิ ์เกรยีงอปุถมัภ์ 
ป.3/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	เหรียญทอง	จากการ
แข่งขนั	ประกวดมารยาทไทย	(ชาย,หญงิ)	ในงานทกัษะวชิาการ
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน	 ของ
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	ณ	
โรงเรียนบุญจิตวิทยา	ศรีราชา	จ.ชลบุร	ีเมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 นายธนชัย เจริญอยู ่คงรอด	 ม.6/2	 และน.ส.ปภาวรินท์      
สัณหจริยา ม.6/8	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการแข่งขัน	
ประกวดมารยาทไทยชาย-หญิง	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
จากงานแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสื่อประดิษฐ์
นักเรียนเอกชน	 ครั้งที่	 5	 จากสามคมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ช.กันตภณ ส�าเนียงดี ป.6/4	และ	ด.ช.วิภู ธไนสวรรค์ ป.
6/4	ได้ล�าดับ	7	เหรียญเงิน	รายการแข่งขันทักษะวิชาการและ
ประกวดสื่อประดิษฐ์	พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน	ป.4-6	ณ	โรงเรียน
ดาราสมุทร	 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ช.วรัชญ์ สุนทรส	 ได้ล�าดับ	 6	 เหรียญทองแดงจากรายการ
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสื่อประดิษฐ์	Spelling	Bee	
ป.1-3	ณ	โรงเรียนดาราสมุทร	สมาคมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ช.ธีร์ธวัช ทองแถม	ป.4/5	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	
จากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสื่อประดิษฐ	์
ประเภทเล่านิทาน	 Story	 Telling	 ป.4-6	 จากสมาคมคณะ
กรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน	โรงเรียนดารา
สมุทร		เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ช.สินธนา งามไพโรจน์พิบูลย์ ป.6/1	 ได้รับรางวัลล�าดับ	4	
เหรียญเงิน	 จากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสื่อ
ประดิษฐ	์Spelling	Bee	ป.1-3	ณ	โรงเรียนดาราสมุทร	สมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 เมื่อ	 19	
ธันวาคม	2563

 นายจริฐัเกยีรต ิศริริตัธ�ารง	ม.5/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิเหรยีญ
เงิน	คะแนนรวม	77.54	ล�าดบัที	่1	จากการแข่งขนัทกัษะวชิาการ
และประกวดสื่อประดิษฐ์	 Spelling	 Bee	 ม.4-6	 เดี่ยว	 ณ	
โรงเรยีนดาราสมทุร	สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ช.ณทักฤต พนมมรรค	ป.6A	และ	ด.ญ.บวรลกัษณ์ พนมมรรค 
ป.6A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั	2	ในการแข่งขนัทกัษะวชิาการ
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่	 5	
ในการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ	์ป.4-6	และ	ม.1-3	ของ
สมาคมคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชน	เมื่อ	12	ธันวาคม	2563

 ด.ญ.อุชิรญา ตันติเสรี ป.5B	และ	ด.ญ.ปริยากร อนุตรพงศ์ 
ป.5B	 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนภาคตะวันออกครั้งที่	 5	 ของสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ช.ภรัณยู แพรศรีทอง ม.1A	และ ด.ช.อินทัช ชูเจริญชัยกิจ 
ม.1A	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 จากการแข่งขันทักษะวิชาการ
และประกวดสิง่ประดษิฐ์นกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนครัง้ที	่5	(สร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์	 ม.1-3)	 ของสมาคมคณะ
กรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 เมื่อ	 19	
ธันวาคม	2563

 ด.ช.พศิน ทิพย์เกษร ป.3A	 ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขัน
ทกัษะวิชาการและประกวดสิง่ประดษิฐ์นกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน
ครั้งที่	 5	 ของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน	 (อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์	 ป.1-3)	 เมื่อ	 19	
ธันวาคม	2563

 ด.ญ.นาตาลี กลอเรีย มอตเตอร์ ป.5B	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	
จากการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนภาคตะวันออกครั้งที่	 5	
(Science	 Show)	 จากคณะกรรมการประสานและส่งเสริม			
การศึกษาเอกชนเมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ช.อิศวงศ์ ภาคย์พงค์ภรณ์ ม.2B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	1	จากการแข่งขันกีฬายิงปืน	บีบีกัน	Air	Soft	Gun	รูป
แบบ	 IPSC	ณ	สนามยิงปืนนวมินทราราชินี	 จ.ชลบุรี	 เมื่อ	13	
ธันวาคม	2563

 ด.ช.พชร สกุลยา	 ม.2B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน
กีฬาวิ่งมาราธอนและปั่นจักรยาน	Amazing	Kids	Tri	Series	
2020	ณ	Patana	Golf	Club&Resort	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	13	
ธันวาคม	2563

 ด.ญ.ศรีสุภา เกศวพิทักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน
เอกชนครัง้ที	่5	(การแข่งขนัร้องเพลงพระราชนพินธ์หญงิ	ป.4-6)	
จากสมาคมคณะกรรมการและส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 เมื่อ	
19	ธันวาคม	2563

 นายณฐวัฒน์ วิวรรธนพันธุ์ ม.4A	และนางสาวรักษิญา เซอร์
ซันซี ม.4B	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 จากการแข่งขันทักษะ
วิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ครั้งที	่5	(พูดเพื่ออาชีพ	ภาษาจีน	ม.4-6	ทีมละ	2	คน)	เมื่อ	19	
ธันวาคม	2563

 ด.ญ.ปุณณภา ปลื้มจิตต์ ป.4A	และ ด.ญ.พิชาดา อินพรหม 
ม.1A	 ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะวิชาการและการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่	 5	 (Story	
Telling	ป.4-6,	ม.1-3)	ของสมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมเอกชน	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ญ.กัญณัชชา ประสงค์ปัญญา	ป.6B	ด.ช.ภูวิศ เสาเกีลยว 
ม.2A	และน.ส.ชนสิา เขม็กลัด ม.4A	ได้รบัเหรยีญทองจากการ
แข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชนครั้งที	่5	 (Multi	Skills	Competition	ป.4-6,	
ม.1-3	และ	ม.4-6)	ของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่ง
เสริมเอกชน	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ช.กันต์ณภัทร ประสงค์ปัญญา	ป.3B	และนายจือซิงนิ	ม.4A	
ได้รับเหรียญทอง	 จากการแข่งขันทักษะวิชาการและการ



ประกวดสิง่ประดษิฐ์นกัเรียนโรงเรยีนเอกชนคร้ังที	่5	(Spelling	
Bee	 ป.1-3	 และ	 ม.4-6)	 ของสมาคมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมเอกชน	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ช.พชรวัฒน์ ทับพุ่ม	ป.6A	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	จากการ
แข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชนครั้งท่ี	 5	 (Spelling	 Bee	 ป.4-6)	 ของสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมเอกชน	 เมื่อ	 19	 ธันวาคม	
2563

 ด.ช.กรตีกิา ซงิค์ ชาวสวน ป.6A	และ	ด.ญ.ปวติราพร สรุพพิธิ 
ป.6A	ได้รับเหรียญทองแดง	จากการแข่งขันทักษะวิชาการและ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งท่ี	 5	 (พูด
เพ่ืออาชีพภาษาจีน	 ป.4-6	 ทีมละ	 2	 คน)	 ของสมาคมคณะ
กรรมการประสานและส่งเสริมเอกชน	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ญ.ปวติราพร สุรพพิธิ	ป.6A	และ ด.ช.พชัรพล วฒันสภุากุล 
ม.1B	และ ด.ช.จวินซีจาง	ม.1B	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	จาก
การแข่งขนัทกัษะวชิาการและการประกวดส่ิงประดษิฐ์นกัเรยีน
โรงเรียนเอกชนครั้งที	่5	(พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน	ม.1-3	ทีมละ	
2	คน)	ของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมเอกชน	
เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

ระดับอำเภอ
พ.ศ. 2550
	 ทีมฟุตบอลรุ่นอายุ	 12,	 14,	 16,	 18	ปี	 ชนะเลิศกีฬานักเรียน	
อ�าเภอศรีราชา

	 นักกรีฑารุ่นอาย	ุ10	ปี	ชนะเลิศ	กีฬานักเรียนอ�าเภอศรีราชา
	 นักกีฬาว่ายน�า้รุ่นอาย	ุ8	ปี	ชนะเลิศ	บ้านบึงแชมป์เปี้ยนชิพ
	 นักกีฬาว่ายน�้ารุ่นอายุ	 9	 ปี	 ชนะเลิศ	 สโมสรกีฬา	 เขตบางนา	
ต้านยาเสพติด	 แชมเปี้ยนชิพ	 และชนะเลิศการแข่งขันว่ายน�้า	
เยาวชนเมืองพัทยา

	 นักกีฬาว่ายน�า้อาย	ุ10	ป	ีชนะเลิศ	การแข่งขันว่ายน�า้เยาวชน
เมอืงพทัยา	ได้รบัถ้วยรางวลัชนะเลศิ	คะแนนรวมกรฑีาอนบุาล	3	
การแข่งขันกีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา	ครั้งที่	7

พ.ศ. 2551
	 ทีมฟุตบอล	รุ่นอายุ		12,	14		ปี	ชนะเลิศกีฬาอ�าเภอศรีราชา
	 ทีมฟุตซอล	รุ่นอายุ	18	ปี		ชนะเลิศ	กีฬาจังหวัดชลบุรี	
	 ทีมตะกร้อ	รุ่นอาย	ุ14,	16	ปี	ชนะเลิศกีฬาอ�าเภอศรีราชา
	 ทมีบาสเกตบอล	12,	14,	16,	18	ปี	ชนะเลศิกฬีาอ�าเภอศรรีาชา
	 ทีมเทเบิลเทนนิส	10,	12,	13,	14,	16	ปี	ชนะเลิศกีฬาอ�าเภอ
ศรีราชา

พ.ศ. 2553
 ด.ช.ชาญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์ ด.ช.กฤตวัฒน์ เชาวน์รัตน์  

ด.ช.ศุภโชค ไพพรรณรัตน์ ด.ช.อัคคณัฐ รัตน์วงศ์เวช     
ด.ช.ลัทธพล ตั้งพิทักษ์มงคล	 ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ	์				
ผลงานเชิงสร้างสรรค์	 หัวข้อ	 “ของขวัญให้พ่อ”	 การแข่งขัน
ประดิษฐ์	 ผลงานเชิงสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์วิทยาเขต
ศรีราชา

พ.ศ. 2555
 ด.ช.สริภทัร เจษฎาพรชยั	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนั		การ
อ่าน	จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	62/2555							

	 ทีมกรฑีา	(อนบุาล	3)	ชนะเลิศกฬีาอนบุาลเอกชนอ�าเภอศรรีาชา
	 ทมีบาสเกตบอล	12,	14,	16,	18	ปี	ชนะเลศิกฬีาอ�าเภอศรรีาชา
	 ทีมเทเบิลเทนนิส	10,	12,	13,	14,	16	ปี	ชนะเลิศกีฬาอ�าเภอ
ศรีราชา

พ.ศ. 2557
 นายชลาทร กุสุมาลย์ ม.6/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่ง
ขนัอจัฉรยิภาพทางคณติศาสตร์	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่64

 ด.ช.จิรัฐเกียรติ ศิริทัตธ�ารง ป.6/5	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
การแข่งขนั	Impromtu	Speech	ชัน้	ป.4-6	งานศลิปหตัถกรรม
นักเรียนครั้งที่	64

 ด.ช.พีรนิธิ สมบูรณ์ทรัพย์ ป.5/5	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จาก
การแข่งขัน	 Spelling	 Bee	 ชั้น	 ป.4-6	 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน	ครั้งที่	64

 นายศิวัฒน์ กาญจนพาณิชย์กูล	 ม.4/9	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
จากการแข่งขัน	 Multi	 Skill	 Competition	 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่64

 ด.ช.สุพศิน ศิริทัตธ�ารง	 ม.2B	 ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก	 การ
แข่งขัน	Spelling	Bee	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 น.ส.สิรินทร จารุเรืองไพศาล น.ส.ริสา เจริญจิตร์ น.ส.รติรัตน์ 
เที่ยงอ�่า ชั้น	ม.5/9	ได้รับรางวัลชนะเลิศและ	Popular	Vote	จาก
การท�าอาหาร	MAMA	GO	INTER

พ.ศ. 2558
 นายณัฐกร สกุลดี ม.6/1	รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคณิตฯ	พิชิต
โอเน็ต	ระดับชั้นม.4-6	โรงเรียนศรีราชา

	 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ													
การแข่งขนักฬีาเยาวชน		“Pit	Group	2015”	จดัโดยเทศบาลเมอืง
ระยอง	จ.ระยอง	ระหว่างวันที	่7	-	23	กรกฎาคม	2558

	 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ												
การแข่งขันกีฬาเยาวชน	 “บ่อวินซุปเปอร์	 คัพ	 ครั้งที่	 1”	 จัดโดย
เทศบาลเมืองบ่อวิน	จ.ชลบุรี	ระหว่างวันที	่6	-	14	มิถุนายน	2558

พ.ศ. 2561
 ด.ญ.ณชิชาอร หลกัหมัน่	อ.1/1	ด.ญ.ภรมน แย้มประดษิฐ์ อ.1/1 

ด.ญ.อัยยรัศนิ์ นุ่มน้อย	 อ.1/4	ด.ญ.กุลัศมิ์ พุ่มประดิษฐ์ อ.1/2	
ด.ญ.อลิษา เจียกใจ	 อ.1/2	ด.ญ.ปาณิสรา พานิชมาท อ.1/4	
ด.ญ.น�้าเพชร ภูมิโคกรักษ์ อ.1/4	ด.ญ.ปุณยนุช พลับพรึก อ.1/1 
ด.ญ.อลิยา พงศ์ศักดิ์ อ.1/2	ด.ญ.สุมิตรา สนบัแน่น อ.3/5	ด.ญ.ภฤ
ดา ศศวิศิษิฏ์สริเิสร ีอ.3/1	ด.ญ.พมิพ์รศา อิ่มฤทัย อ.3/1 ด.ญ.กมล
ลักษณ์ บัญญัตินพรัตน์ อ.3/3	ด.ญ.หนึ่งธิดา ลิอินทร์ อ.3/2 
ด.ญ.ณฐัณชิา ราหลุ อ.3/4	ด.ญ.วริยต ิชมพแูดง	อ.3/6	ด.ช.ชนะ
ชล โพนทะยาน อ.3/3 ด.ช.ธธีชั เนตรข�า	อ.3/3	ด.ช.ภสูษิฐ์ วรรณ
าชัยสิทธิ์ อ.3/3 ด.ช.รวิศ สุนทราณู อ.3/3 ด.ช.สินธร ชีวะธร
รมานนท์ อ.3/5 ด.ช.ครสิเตยีโน่ คลัลาฮาน	อ.2/1 ด.ช.ปพนธนยั        
วีระพลธนศิริพัฒน์ อ.3/6	ด.ช.นันทพัทธ์ สุวรรณไสวผล อ.2/5 
ด.ญ.ณิชาภา พยัคฆา	 อ.3/3 ด.ญ.ณิชาภา สินธุพรม	 อ.3/2 
ด.ญ.วลัยลักษณ์ รักษายศ	อ.3/3 ด.ญ.บุณยวีย์ ใหม่ประเสรฐิ	อ.
3/3 ด.ญ.สารสิา สบืสาย	อ.2/1	ด.ญ.บญุญานนัท์ ปาลกะวงศ์ ณ 
อยธุยา	อ.3/2 ด.ญ.ปัณณพฒัน์ ว่องชยัภญิโญกลุ อ.3/5	ด.ญ.ณัฐ
มน พรรณงาม	อ.3/5	ด.ญ.ธันยนนั สวุดษิฐ อ.2/6	และด.ญ.ราชา 
นพรัตน์ อ.3/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาโรงเรียนเอกชนอ�าเภอ
ศรีราชา

พ.ศ. 2562
 ด.ช.บุริศร์ กงพาน	ม.1B	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การแข่งขันทาง
วิชาการ	ระดับนานาชาต	ิประเภทการแข่งขันวิทยาศาสตร	์ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย	

 ด.ญ.ปวติราพร สรุพพิธิ	ป.6A	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	การแข่งขนั	
Sudoku	ระดับประถมศึกษา	งานหัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่69	

 ด.ญ.พัทธนันท์ ต้นสายเพ็ชร์ ชั้นม.3B	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	
การแข่งขนั	Impromptu	Speech	ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น	งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่69

 ด.ช.ปลื้มชัย บุญแต้ม ด.ช.ทัตภณ สุปิตินนท์ ด.ช.โอลิเวอร์  เบน
เซน เบิร์กฮาวท์ ด.ช.ปภังกร บุญสุวรรณกุล ด.ช.ปุญญพัฒน์  
หาญสวัสดิ์ และด.ช.กันต์ธีร์ อมรวัฒนวงษ์ นักเรียนชั้นอนุบาล3	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	กีฬาโยนบอลชาย	ในการแข่งขันกีฬาเอกชน
อ�าเภอศรีราชา	 จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอ
ศรีราชา

 ด.ช.ชิติพัทธ์ ดาดวง อ.3	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	การ
แข่งขนัวิง่	8x20	เมตร	ชาย	ในการแข่งขนักฬีาเอกชนอ�าเภอศรรีาชา	
จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา

 ด.ช.ธนภัทร จันทภาณี อ.3	 รางวัลชนะเลิศ	 เหรียญทอง	 กีฬา
ฟตุบอล	ในการแข่งขนักฬีาเอกชนอ�าเภอศรรีาชา	จดัขึน้โดยสมาคม	
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา

 ด.ช.ธนกฤต จรีะชวีนิ ด.ช.ภาคนิ สขุเจรญิ ด.ช.กฤษฎา  สมมาตร 
ด.ช.พงศ์ภรีะ สริกิาญจโนดม ด.ช.ภมูพิฒัน์ ศรินิภาพนัธ์ ด.ช.จริภทัร 
ลาภวไิล ด.ช.ศภุกฤฒ ภะวงัคะนนัท์ และ	ด.ช.วรริวทิย์ สขุเจรญิ 
อ.2	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	การแข่งขันวิ่ง	8x20	เมตร	
ชาย	 ในการแข่งขันกีฬาเอกชนอ�าเภอศรีราชา	 จัดขึ้นโดยสมาคม		
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา

 ด.ญ.อภิชญา เหมาชัย	อ.2	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	การ
แข่งขันวิ่ง	30	เมตร	หญิง	ในการแข่งขันกีฬาเอกชนอ�าเภอศรีราชา	
จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา

 ด.ช.จิตติ แก้วเชียงทอง	 ม.3/5	 ด.ช.ธีดนัย ไชยสงค์	 ม.3/4	
ด.ช.ปุณณวิช ธรรมประเสริฐ	 ม.3/1 นายสิรวิชญ์ ชื้อทัศนะ
ประสิทธิ	์ ม.6/9	ด.ช.กงกฤช ละม่อมพร้อม	 ม.3B	นายชนม์สทิธ์ 
เหลก็คม	ม.6/9	นายศภุณฐั วรรณฤทธิ ์ม.5/1 นายสรุยทุธ์ อนิทร
โชติ ม.6/9	ด.ช.ศิรภัส ศรีนนท์ ม.3/3 นายวรายุทธ     ศรีทอง
แท้	ม.5/8 นายพุฒินาท เสนะสกุล ม.4/7 นายพิสชารัล วาณิช
ชากุล ม.6/8 นายชญานิน อมาตยกุล	ม.5/5	รางวัลชนะเลิศ	การ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล	 7	 คน	 โรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา	 ครั้งที่	
18	จัดขึ้นโดยสมาคม	ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ�าเภอศรีราชา

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2552
 ด.ช.พันธกาญจน์ จรัญญากรณ์ ด.ช.ธนวัติ ธนะมูล ด.ช.วรท ศรี

สุนทร	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และเงินรางวัล	25,000	บาท	จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดยุวทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เมืองพัทยา	จัดโดยการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	จ.ชลบุรี

 นายวศิน เนตรมุกดา นายอิทธิพล ดาววงศ์ญาติ ได้รับรางวัล
ชนะเลศิ	ระดบัเหรยีญทอง	ในการแข่งขนัตอบปัญหาภาษาองักฤษ	
(English	Quiz)	 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก	 ปี	 2551”	 จัดโดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
สุพรรณบุรี

 นายวศิน เนตรมุกดา นายอิทธิพล ดาววงศ์ญาติ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	ในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ	(English	Quiz)	
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนป	ี2551”	จัดโดยส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุร	ีเขต	3	

 น.ส.ณัฐวรรณ คชฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ในการแข่งขันเล่า
นิทาน	 (Story	Telling)	“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปี	 2551”	
จัดโดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	3

 นายปภพ ประคองจิตร์ นายวิศรุต วิโรจน์วัธน์ ได้รับรางวัลชนะ
เลิศ	 การแข่งขัน	 Crossword	 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ปี	
2551”	จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	3



 น.ส.พรรณนดิา สลอ่ีอน น.ส.กญัญ์วรา ลอไพบลูย์ น.ส.วนัวสิาข์ 
ตัณฑศิริ น.ส.เอื้ออังกูร จูวันนะ นายพีรภัทร จงพีร์เพียร	ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดละครสั้น	 (Skit)	 “งานศิลปหัตถกรรม
นกัเรียน	ปี	2551”	จดัโดยส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรุ	ีเขต	3

พ.ศ. 2552
 ด.ช.ปรมี ธรรมปรีชาไว ด.ช. พีรภัทร สิงห์เมือง ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ	 จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	 เขต	 3	
กจิกรรมการแข่งขนังานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ณ	โรงเรยีนศรรีาชา	
อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

 ด.ช.พนัฐกาญจน์ จรญัญากรณ์ ด.ช.ศรหรัิญ สมผลึก ด.ช.ศภุเสกข์ 
ลี้สมประสงค์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ	 และเหรียญทอง	
การแข่งขนัโครงงานวทิยาศาสตร์	ประเภทการทดลอง	ชือ่โครงงาน	
“สารพิชิตรา”	จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	 เขต	3	ณ	
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

พ.ศ. 2553
 น.ส.อาภา หลิน ชนะเลิศการแข่งขันอ่านออกเสียงพูดภาษาจีน				
ณ	 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี/ส�านักงานเขตพื้นที่				
การประถมศึกษาชลบุรี	เขต	3

พ.ศ. 2554
	 เดก็ชายฉตัรนิ	สมานชืน่	ป.6/5A	ชนะเลศิการแข่งขนั	Multi	Skills	
Competition	 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ	 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน	ครั้งที่	61	

 ด.ช.ชาญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์ ม.3/1	ด.ช.กฤตวัฒน์ เชาวน์รัตน์ 
ม.3/1	ด.ช.ลัทธพล ตั้งพิทักษ์มงคล ม.3/3	ด.ช.อภิสิทธิ์ ดีด�ารงค์ 
ม.3/3	ด.ช.สปิปกร จนัทรวชิยั	ม.3/3	ชนะเลศิการแข่งขนัประดิษฐ์
ผลงานเชิงสร้างสรรค	์ในหัวข้อ	“ของขวัญให้พ่อ”	

 นายภากร ลักษณ์วิเศษณ์ดี ม.6/1	นายธนาธิป รัตนาธรรม         
ม.6/1 นายอรรชากร สุขเจริญ	 ม.6/1	 ชนะเลิศการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์	 (Science	 Show)	 ระดับชั้นมัธยมศึกษา										
ตอนปลาย

พ.ศ. 2555
 ด.ช.ธนพล อนันตสารโสภณ	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ	 แข่งขัน							
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์	จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้ง
ที่	62	ปีการศึกษา	2555					

 ด.ช.ศภุวชิญ์ ตนัตยานนท์ ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัคดิเลข
เร็ว	จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	62	ปีการศึกษา	2555

 ด.ช.ชนน บุญธรรม ด.ช.จิรายุ วุฒิเจริญกิจด.ช.กฤตพล จันทนา 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทย์ประเภทสิ่งประดิษฐ์	
จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	62	ปีการศึกษา		2555

 ด.ช.ภัทรพล หงสกุล ด.ช. วีระชัย ปัญจมาศกุล	ได้รับรางวัลชนะ
เลิศการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์	 จากงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	62	ปีการศึกษา	2555

 ด.ช.กนกกร ศกัดิน์าวา ด.ช.สริภพ ตนัศริชิัย ด.ช.ณัฐกติติ ์ศรธีน
บุญมาพงษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วทิยาศาสตร์	จากงานศิลปหตัถกรรมนกัเรยีน	ครัง้ที	่62	ปีการศกึษา	
2555

	 ทมีบาสเกตบอลรุน่อาย	ุ18	ปี	ชนะเลศิการคดัตวัแทนเขต/เยาวชน	
กฬีาเขต/เยาวชน	บางแสนคลาสสคิ	รายการ	10	ดาว	รายการ	สพฐ.	

	 ทีมเซปักตะกร้อรุ ่นอายุ	 16,	 18	 ปี	 ชนะเลิศรายการชิงถ้วย
พระราชทานชัยภูมิ	 (พญาแลคัพ)	 และรุ่นอายุ	 18	 ปี	 ชนะเลิศ
รายการ	สพฐ.

พ.ศ. 2556
 นายถิรวุษ บุญญะถาวรชัย	 ม.4/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ระดับ
เหรียญทอง	จากการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	63

 นายคามิน ฉิ่งผักแว่น ม.4/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับเหรียญ
ทอง	จากการแข่งขนัร้องเพลงไทยลกูทุง่	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	63

 ด.ช.จักษ์ตรี พวงผ่อง	 ม.3/8	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขัน	
Sudoku	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน
ครั้งที่	63

 นายถิรวุษ บุญถาวรชัย	ม.4/1	นายก้องภพ ชัยเนตร	ม.4/1	ได้
รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัแต่งค�าประพนัธ์	ระดับชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย	 และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแต่งบทร้อย
กรองประเภทอินทรวิเชียรฉันท์	ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ
ภาค	จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที	่63

 ด.ช.สิรวิชญ์ มูลป้อ	ม.2/1	ด.ช.อิสรายุทธ์ เข็มจันทร์	ม.2/1	ได้
รบัรางวลัชนะเลศิ	จากการแข่งขนัค�าคม	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	
และได้เป็นตวัแทนเข้าแข่งขนัในระดับภาค	จากงานศลิปหตัถกรรม
นักเรียนครั้งที่	63	

 นายณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม	 ม.4/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
แข่งขันค�าคม	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 และได้เป็นตัวแทน				
เข้าแข่งขนัในระดบัภาค	จากงานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน	ครัง้ที	่63

 ด.ช.จิตติภัทร ทวี ม.3/5 ด.ช.ธนกานต์ ฤดีนรเวท	ม.2/1				ด.ช.ส
รวิชญ์ ค้าขาย	ม.2/1	ด.ช.ธนกรณ์ พยอม ม.1/4	ด.ญ.ปรีชญา 
เมอืงแก้ว	ม.1/3	ได้รบัรางวลัชนะเลศิและได้เป็นตวัแทนเข้าแข่งขนั
ระดับภาคตะวันออกจากการแข่งขันร้องเพลงคุณธรรมระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	63

 ด.ช.พรีะวชิญ์ รชตวรรณวงษ์ ป.6/5B	ด.ช.ปิยะกฤษ ยวุร ี         ป.
6/5A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน	 A-Math	 และได้เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค	 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
ครั้งที่	63

 ด.ช.ตุลย์ ขุนทอง	 ป.6/5A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน	
Sudoku	และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค	งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	63

 ด.ช.ธนาดุล จาง	ป.5/5A	ด.ช.พิจักษณ์ สามงามยา	ป.5/5A	ได้
รบัรางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนัค�าคม	และได้เป็นตวัแทนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับภาค	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	63

 ด.ช.ธนดล พิมลลิขิต	ป.6/4	ด.ช.พีระพล โรจนารุณ ป.6/5A	ได้
รบัรางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนั	ASEAN	QUIZ	2012	และได้เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค	 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
ครั้งที่	63

 ด.ช.สุพศิน ศิริทัตธ�ารง	 ม.1/8B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
แข่งขัน	Spelling	Bee	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	เป็นตัวแทน
เขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค	จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
ครั้งที่	63

 น.ส.จดิาภา เรียนเจรญิ	ม.4/9	ได้รบัรางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนั
พดูภาษาญีปุ่น่	ได้เป็นตวัแทนเข้าแข่งขนัในระดบัภาค	จากงานศลิป
หัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที	่63

 ด.ช.จักรวาล จิรวิทยากุล	ม.3/3	ด.ช.ศุภวิชญ์ สันติวงษ์        ม.
2/9B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน	 Crossword	 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น	 และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค	
จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที	่63	

 นายรัชพล บุญแสน	ม.6/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จากการแข่งขัน
สร้างภาพด้วยโปรแกรม	 Photoshop	 งานฉลองครบรอบ	 17	 ปี	
ม.เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา

 นายธีรภัทร สุจิตโต ม.6/1	นายอภิสิทธิ์ ไชยชาติ ม.6/1	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	 จากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
คอมพิวเตอร์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค	 จากงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที	่63

พ.ศ. 2557
	 ทีมนกักฬีาฟตุบอล	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขันฟตุบอลเยาวชน	
“สพฐ-เอ	พ	ีฮอนด้าเรดแชมป์เป้ียน	ครัง้ที	่4”	เขตกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑล	 และท�าคะแนนรวมได้สูงสุด	 ได้รับการคัดเลือกให้
ไปร่วมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลที่เมืองลิเวอร์พูล	 สโมสรลิเวอร์พูล	
ประเทศอังกฤษ

	 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล	 รุ่นอาย	ุ 18	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะรองเลิศ												
การแข่งขันบาสเกตบอลบางแสนคลาสสิค

พ.ศ. 2559
 ด.ญ.ธัญจิรา ยิ้มสวัสดิ์ ป.3/3	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	การ
แข่งขันคิดเลขเร็ว	 ระดับประถมศึกษาปีที่	 1-3	 จัดโดยส�านักงาน
การศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	3

 ด.ช.ศรุต จิระตุลธร	ป.4/3	เหรียญทองแดง	การแข่งขันคิดเลขเร็ว	
ระดับประถมศึกษาปีที่	4-6	จัดโดยส�านักงานการศึกษา	เขตพื้นที่
ชลบุรี	เขต	3	

 ด.ช.ปิติพัฒน์ อภิชนกิจ	ป.3A	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	การแข่งขัน
อจัฉรยิภาพ	ระดบัประถมศกึษาปีที	่1-3	จดัโดยส�านกังานการศกึษา	
เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	3	

 ด.ช.อัครเดช โคโรซาวา	ป.6/3	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	การแข่ง
ขันอัจฉริยภาพ	ระดับประถมศึกษาปีที่	4-6	จัดโดยส�านักงานการ
ศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	3

 ด.ช.ธนานันต์ ปรีดิศรีพิพัฒน์ ม.3/8	และนายอติวัชญ์ ตูพานิช 
ม.6/1	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณติศาสตร์	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	จดัโดยส�านกังานการศึกษา	
เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	3

 ด.ช.ธิติภัทร ฤทธิกุลสิทธิชัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด.ช.อัศวัศ 
บัวจงกล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	และด.ช.อัครเดช โคเรซาวา	ได้
รับรางวัลเหรียญเงิน	ประถมศึกษาปีที่	6	ในการแข่งขันนานาชาติ	
ปี	2560	วิชาคณิตศาสตร์	 	จัดโดยส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัด	
การศึกษา

	 การแข่งขันนานาชาติ	 ปี	 2560	 วิชาคณิตศาสตร์	 ส�านักพัฒนา						
นวัตกรรมการจัดการศึกษา	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย	
ได้แก่	ด.ช.ศภุกจิ ด้วงผดุ	ป.6	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	ด.ช.นนฑวิฒั 
ธไนสวรรค์	ป.6	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	ด.ช.อคัรวฒัน์ วุฒิเจริญกิจ	ป.
6	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	ด.ช.ธนธัญ มะโนค�า ป.5	ได้รับรางวัล
เหรยีญเงิน ด.ช.ศรตุ จริะตลุธร	ป.4	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ ด.ช.รวิ
พล เกียรติเดชาวิทย์ ป.5	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	ด.ช.ธีรัตม์ 
วุฒิเจริญกิจ	ป.5	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	ด.ช.ปัณณวิชญ์ โต
สุดเฉลียว	ป.5	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	ด.ช.จักรวุธ ภัทราวุธ 
ป.5	ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง	และด.ช.เฉลมิเกียรต ิภูเ่ฉลมิศกัดิ์ 
ป.5	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	

 ด.ช.นนฑิวัฒ ธไนสวรรค์ ป.6/1	ด.ช.ธนบดี ทองดีเลิศ ป.6/2	
และด.ช.ธติภิทัร ฤทธกุิลสทิธชิยั	 ป.6/3	 ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่	4-6	จัดโดยส�านักงานการศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุร	ีเขต	3

 ด.ญ.พิชามญชุ ์สิรจิริเจรญิ	ป.3/3	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงิน	ประกวด
คัดลายมือสื่อภาษาไทย	ระดับประถมศึกษาปีที่	1-3								ด.ช.ก้อง
ภพ เนติบุญ ป.5/1	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 ประกวดคัด
ลายมอืสือ่ภาษาไทย	ระดบัประถมศกึษาปีที	่4-6	ด.ญ.ณฐัณชิา ใจ
กล้า ป.5/3	ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง	การประกวดท่องอาขยาน
ท�านองเสนาะ	 ระดับประถมศึกษาปีท่ี	 4-6	 จัดโดยส�านักงานการ
ศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	3

 ด.ญ.อัจฉรา แกล้วทนงค์ ม.1/7	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 การ
ประกวดคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 จัดโดย	 ส�านักงาน
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยม	เขต	18



 น.ส.วิรัตน์รัตน์ พึ่งหิน ม.6/1	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 การ
ประกวดคัดลายมอืระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	จดัโดย	ส�านกังาน
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยม	เขต	18

 ด.ญ.สริลิดา นาคประสิทธิ ์ม.3/5	ได้รับรางวัลเหรยีญทองแดง	การ
ประกวดอ่านเอาเรือ่งตามแนว	PISA	ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น	จดัโดย	
ส�านักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยม	เขต	18

 นายพร้อม วงศ์พาณิชย์ ม.6/1	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 การ
ประกวดอ่านเอาเร่ืองตามแนว	 PISA	 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	
จัดโดย	ส�านักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยม	เขต	18

 ด.ช.ณัฏฐ์ ไพศาลพัฒนพาณิชย์ ม.3/6	 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง	การประกวดเรยีงร้อยถ้อยความ	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	
จัดโดย	ส�านักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยม	เขต	18

 นายกนกกร ศักดิ์นาวา	 และน.ส.ทองวรรณพร มหาวีระคุณ       
ม.4/1	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	การประกวด	การแต่งค�าประพันธ์
ฉันท์	จัดโดยส�านักงานการศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	3

 ด.ญ.กญัญากรณ์ งามสมุ	ป.6/2 ด.ญ.อรปรยีา ยงชัยหริญั ป.6/2	
และด.ญ.ชนานนท์ โล่คาราม	ป.6/4	 ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	 การ
แข่งขันการจัด	 สวนถาดแบบแห้ง	 ระดับประถมศึกษา	 จัดโดย
ส�านักงานการศึกษาเขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	3

 ด.ญ.ธัญจิรา ยิ้มสวัสดิ์ ป.3/3	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	การ
แข่งขันคิดเลขเร็ว	 ระดับประถมศึกษาปีที่	 1-3	 จัดโดยส�านักงาน
การศึกษา	เขตพื้นที่ชลบุรี	เขต	3

พ.ศ. 2562
 ด.ช.รฐนนท์ คงเจริญ ด.ช.พสธร เตชาชาญ	ชั้นมัธยมศึกษา	ปีที่	
3	และด.ช.ธนากร เธียรเอี่ยมอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที	่6	ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง	 ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)

 นายสพุศนิ ศริทิตัธ�ารง	ม.6/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ในการแข่งขนั	
Crossword	 Puzzle	 รายการ	 แม็กซ์พลอยส์	 ครอสเวิร์ดเกม										
ชิงแชมป์ฯ	จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย

 ด.ช.กติตโิชต ิกจิโชตธิ�ารง	ม.3/8	และด.ช.ภัทรวรรธน์ พงษ์สชีมพ ู
ม.3/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ในการแข่งขันวงสตริง	เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ	ณ	โรงเรียนบ้านเขาคันทรง

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

พ.ศ. 2563
 ด.ญ.บุญญวีร์ เลิศสุวรรณกุล	 ป.6A	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน							
จากการแข่งขันทางวิชาการ	 ระดับนานาชาติ	 ประจ�าปี	 2563	
(คณิตศาสตร์)	 ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน	เมื่อ	12	มกราคม	2563

 ด.ญ.ปริยากร อนุตรพงศ์ ป.5A	 และ	ด.ช.พชรวัฒน์ ทับพุ่ม        
ป.6A	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	จากการแข่งขันทางวิชาการ	ระดับ
นานาชาติ	 ประจ�าปี	 2563	 (วิทยาศาสตร์)	 ของส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	เมื่อ	12	มกราคม	2563

 ด.ช.ศรณัย์ ศรจีนัทร์ ม.1/4	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	จาก
การแข่งขนัวชิาการเอกชนภาคตะวนัออกคณติคดิเรว็และอจัฉรยิะ
ภาพ	ของคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	เมือ่	19	ธนัวาคม	
2563

 ด.ช.พันธุ์ธัช โชติรัตน์สิริกุล	 ม.2/1	 ได้รับเหรียญทอง	 จากการ
แข่งขันวิชาการเอกชนภาคตะวันออกคณิตคิดเร็วและอัจฉริยภาพ	
ของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 เมื่อ	 19	 ธันวาคม	
2563

 นายภีม ต่อจรัส ม.5/1	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	จากการแข่งขัน
วิชาการเอกชนภาคตะวันออกคณิตคิดเร็วและอัจฉริยภาพ	 ของ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ช.ศรัณย์ ศรีจันทร์ ม.1/4	 ด.ช.พันธุ์ธัช	 โชติรัตน์สิริกุล	 ม.2/1	
และนายภีม	 ต่อจรัส	 ม.5/1	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	
เหรียญทอง	 จากการแข่งขันวิชาการเอกชนภาคตะวันออก								
คณิตคิดเร็วและอัจฉริยภาพ	 ณ	 โรงเรียนธัมมสิริศึกษา	 คณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ญ.จอมใจ เนื่องนิยม ม.1/5	ได้รับรางวัลที่	5	เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง	 87	 คะแนน	 จากการแข่งขันวาดภาพระบายสีโปสเตอร์								
งานทักษะวิชาการและการประกวดวาดภาพระบายส	ีครั้งที่	5	ณ	
โรงเรียนปัญญานฤมิตร	ชลบุร	ีเขต	3	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 ด.ช.เมษา โอโนะ	ป.5/1	ได้รับรางวัลที่	4	เกียรติบัตรเหรียญทอง	
89	 คะแนน	 จากการแข่งขันวาดภาพระบายสีชอล์ก	 งานทักษะ

วิชาการและการประกวดวาดภาพระบายสี	 ครั้งที	่ 5	ณ	 โรงเรียน
ปัญญานฤมิตร	ชลบุรี	เขต	3	เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

 นายธรรมธร บุนนาค	ม.6/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศล�าดับที่	3	จาก
การแข่งขันทักษะวิชาการ	Story	telling	(ม.4-6)	ณ	โรงเรียนดารา
สมทุร	สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	
เมื่อ	19	ธันวาคม	2563

นักกีฬาทีมชาติ
พ.ศ. 2550
 นายวันทอน อินอุเทน นักกีฬาฟุตบอลได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

 นายนกิร รกัพวก นายกติตศัิกดิ ์ค�าด้วง นายอนพุงษ์ พลายม ีนาย
ประสิทธิ ์ดาวล้อม นายปรวศิ ชาตนิ�า้เพชร นายระพพีฒัน์ ไทย
แท้ นักกีฬาเซปักตะกร้อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีม
ชาติไทย

พ.ศ. 2552
 นายณัฐวุฒิ ค�ารินทร์ นายอดิสร สัพโส นายวสันต์ นาสวน      

นายอนุชา สกุโส นายอนวุฒัน์ นาคเกษม นายชนนิทร์ แซ่เอีย้ะ          
นักฟุตบอลทีมชาติไทย	รุ่นอาย	ุ19	ปี	ชิงแชมป์เอเชีย

 นายวสันต์ ฮมแสน นายชนาวิทย์ แสนสนิท	นักฟุตบอลนักเรียน
ไทย	ชิงแชมป์เอเชีย	รุ่นอายุ	18	ปี

 นายกนกพล รุง่เรอืงโรจน์ นายณฐัวฒุ ิงามแขง็ ด.ช.จริพงษ์ ทวง
งาม, ด.ช.ภานุพงษ์ พลซ่า, ด.ช.สหรัฐ ควรประมูล นักกีฬา
ฟุตบอลนักเรียนไทย	รุ่นอาย	ุ16	ปี

 นายอัศวิน น้อยโพธิ์ศัย นายชัชวาล ลาภูมี นักกีฬาตะกร้อ	ทีม
ชาติไทย	รุ่นอายุ	18	ปี	ยูธโอลิมปิก

พ.ศ. 2553
 นายวราวุฒิ ธ�ารงวรางกูร	ม.5/1	ชนะเลิศการแข่งขัน	ไซเบอร์ดิก	
ครอสเวิร์ด	ในเกมเยาวชนนานาชาติครั้งที	่22	ได้ผ่านการคัดเลือก
เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการชิงแชมป์
เยาวชนโลก	ณ	กรุงมนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์

 นายนรูลู ศรยีานเกม็ นายชนนิทร์ แซ่เอีย้ะ นายพทุธนินัท์ วรรณ
ศร ีนายสุรยิา ประวาระณะ นายรชานนท์ กนัยาทอง นายอภสิทิธิ 
แพงสุข นายวานิช ใจแสน นายกิตติพันธ์ แสงอรุณ นายมโน 
บญุปราบ นายปฏภิาณ อบอุน่	นกักฬีาฟตุบอลได้รบัการคดัเลอืก
เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย	

 นายสิทธิโชค ดวงสง่าศรี นักกีฬาเซปักตะกร้อ	ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

พ.ศ. 2554
 นายสรวชิ โลกาวทิย์ นายอภริตัน์ หบีขาว นายวรีะพล ศรีวพินัธุ์ 

นายนรากร คณา นายปฏิพันธิ์ อามะตันตรี นายธเนศ เบญพาค 
นายวิชิต ธานี นักกีฬาฟุตบอล	 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
นักกีฬาทีมชาติไทย

 นายปรมิตร ศรีวาจา นายพรพนม เงินน้อย	 นักกีฬาตะกร้อ								
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

พ.ศ. 2555
 นายอรรถกานต์ อรรถกานต์รัตน์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคม
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

 นายสรุศกัดิ ์เทาศริ ิกองหน้าตวัฟาดหน้าเนต็ของอสัสมัชญัศรรีาชา	
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย	

 นายเกณฑกานต์ งามสอน	 ม.4/3	 และนายกิตติณัฐ จิตติ
พรสวรรค์ ม.3/9A	 ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย	
ไปแข่งขนักฬีาเทนนสิ	ในรายการ	“ASEAN	School	Game	2012”	
ณ	ประเทศอินโดนีเซีย	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

พ.ศ. 2557
 นายกติตไิกร จนัทะรกัษา นายสิวะพงศ์ พานแก้ว นายวศนิ เทยีม

เมือง	นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ	18	ปี	ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬา
ทีมชาติไทย

 นายตฤณภัทร โภคประเสริฐ ม.2	อายุ	14	ปี	เป็นตัวแทนทีมชาติ
ไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน�า้เยาวชนแห่งเอเชีย	ณ	ประเทศ
เวียดนาม

พ.ศ. 2558
 นายทาโร่ ประสารการ นายสขุสนัต์ มุง่เป้า นายกติตพิงษ์ ใจบญุ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	นกักีฬาฟตุบอล	ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นนกักฬีา
ทีมชาติไทย

พ.ศ. 2560
 นายสุริยะ ใจสุข	 ม.6/9	 นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	รุ่นอาย	ุ18	ป	ีติดทีมชาติไทย	รุ่นอายุไม่เกิน	19	ปี		ได้เป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน	
ครั้งที	่14	ณ	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 นายจิตติ คุ้มขมิ้น	ม.6/9	นักกีฬาฟุตบอลของ	โรงเรยีนอสัสมัชญั
ศรรีาชา	รุน่อายุ	18	ปี	ตดิทมีชาตไิทย	รุน่อายุไม่เกนิ	19	ปี	ได้เป็น	
ตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันฟุตบอล	ณ	 สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน

พ.ศ. 2562
 รายชื่อนักกีฬาทีมชาต	ิกิจกรรมพิเศษ
	 -	 นายธีรเมธ กอบประเสริฐกุล	นักกีฬาแบดมินตัน	ม.5/8
	 -	 ด.ช.ภูมิสิทธิ์ เมฆฉาย	นักกีฬาปีนหน้าผา	ม.3/3
	 -	 นายณัฎฐชัย เมฆฉาย	นักกีฬาปีนหน้าผา	ม.5/5
	 -	 นายกษิดิศ นุวงษ์ นักกีฬาว่ายน�้า	ม.4/1
	 -	 ด.ญ.สุวิชญา เอกรังสี นักกีฬาปีนหน้าผา	ป.6/5
	 -	 ด.ช.จักราวุธ เปรมศักดิ์เสถียร	นักกีฬาปีนหน้าผา	ม.1/1
	 -	 ด.ญ.ณิชารีย์  บัวเพ็ชร นักกีฬาเทนนิส	ม.1/4
	 -	 ด.ช.กานต์ชัช สุรฤทธิ์โยชิน	นักกีฬาเทนนิส	ป.4/4
พ.ศ. 2563
	 ทีมฟุตบอล	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอลไพรมินิส
เตอร์คัพ	2020	ครั้งที	่16	รุ่นอายุ	18	ปี	ณ	มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาต	ิวิทยาเขตชลบุร	ีเมื่อ	2-8	กันยายน	2563	

	 ทีมฟุตบอล	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 จากการแข่งขัน
ฟุตบอลชลบุรียูธ	อินวิเตชั่น	2020	รุ่นอายุ	14	ปี	ณ	มหาวิทยาลัย
การกฬีาแห่งชาต	ิวทิยาเขตชลบรุ	ีเมือ่	25-30	กนัยายน	2563	ราย
ชื่อนักกีฬามีดังนี้





ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
ผู้อ�านวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน

นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ม.สุภาพ ชื่นใจ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

ภายนอก

ภราดาศิริชัย ผังรักษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ภราดาจ�ารัส แก้วอ�าคา
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/
ที่ปรึกษาระดับปฐมวัย

ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์
หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจ�า

ม.เชิดชัย ยังให้ผล
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

มิส ดร.ปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี
หัวหน้าส�านักผู้อ�านวยการ

ม.ชัยวัชร์ ต่อจรัส
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช
หัวหน้าแผนก MLP

ม.วธัญญู เกตุน้อย
รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

มิสอังคณา คงอยู่
งานเลขานุการผู้อ�านวยการ

ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต
ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ

นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์
อุปนายกคนที่ 2

ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์
รองผู้อ�านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
อุปนายกคนที่ 1

ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ
ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ/ที่ปรึกษาแผนก MLP

นายสุพจน์ โตพานิช
อุปนายกคนที่ 3

นางศิริวรรณ กลีบบัว
เหรัญญิก

ม.เชิดชัย ยังให้ผล
ผู้ช่วยปฏิคม

นายยุติธรรม คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยสาราณียกร

มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี
ผู้ช่วยเหรัญญิก

ม.สุภาพ ชื่นใจ
ผู้ช่วยปฏิคม

ภราดาศิริชัย ผังรักษ์
ผู้ช่วยสาราณียกร

นายนิพิชฌน์ เกตน์พงศ์พัทธ
ปฏิคม

นายถนอมศักดิ์ ช่างไม้
นายทะเบียน

นายจิระ เสงี่ยมพรพาณิชย์
เลขานุการ

นายเมธี หวังวงศ์เจริญ
ผู้ช่วยปฏิคม

นางโสภา พรมนิกร
ผู้ช่วยนายทะเบียน

มิสประภารัตน์ อู่อรุณ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวชญานิษฐ์ คิมหะ
จันทร์

ผู้ช่วยปฏิคม

ภราดาจ�ารัส แก้วอ�าคา
ผู้ช่วยนายทะเบียน

มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล
ผู้ช่วยปฏิคม

นางนุชนาฏ สุพัฒน์ผล
สาราณียกร



มิสอังคณา คงอยู่
งานเลขานุการผู้อ�านวยการ

มิสกัญญาณัฐ ตินตะบุระ
งานบุคลากร

ชาวต่างประเทศ

มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช
หัวหน้าแผนก MLP

มิสธัญชนก พรหมคีรี
งานบุคลากร

มิสประภารัตน์ อู่อรุณ
งานนโยบายและแผน

ม.ธนาวุฒิ นวลเอ้ย
งานบุคลากร

มิสจีราภรณ์ ดีประเสริฐ
งานประกันคุณภาพ

มิสน�้าอ้อย เฮงสิ
งานบุคลากร

มิสลักษณารีย์ สุริศร
งานประกันคุณภาพ

มิสพิมพ์ชนก เหลืองวรา
งานบุคลากร

มิสคนึงนุช พุ่มแจ้ง
หัวหน้างานบุคลากร

มิสปริชมน ศุภวัฒน์วิมล
งานพัฒนาบุคลากร/เลขานุการ
ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ

มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี
หัวหน้าส�านักผู้อ�านวยการ

มิสกานต์พิชชา นาราสิริวัฒน์
งานบุคลากร

ชาวต่างประเทศ มิสศิริพร ศรีค�า
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 1/1

ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน
ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย

มิสฐิติชญา บัณฑิตย์
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 2/4

มิสศิรินันท์ สมนาแซง
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 3A

Ms.Janice Polines
ครูพิเศษ

Ms.Stais Nikova
ครูคู่ชั้นอนุบาล 3B

มิสมยุรา ม่วงปิ่น
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 1/2

มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี
ผช.หน.ฝ่ายวิชาการ ระดับ
ปฐมวัย/หน.งานวัดและ

ประเมินผล ระดับปฐมวัย

มิสวาสนา พรยิ่ง
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 2A

มิสหทัยรัตน์ เหล่ารักผล
งานส่งเสริมสุขภาพ

และพลานามัย

Ms.Jussill Valenzuela
ครูพิเศษ

มิสรุจิรา แก้วอินธิ
ครูผู้สอนชั้นเตรียมอนุบาล

มิสธัญจิรา ทรัพย์อ�านวยสุข
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 1/4

มิสพรรณศร สุขทรัพย์
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 1/3

มิสอัญพัชญ์ เจนทวีทรัพย์
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 2B

ม.เอกชัย อุดมเกตุ
งานส่งเสริมสุขภาพ

และพลานามัย

Ms.Luisa Maria Beltran 
Rojas

ครูคู่ชั้นอนุบาล 1A

Ms.Marissa G Nepomuceno
ครูผู้สอนชั้นเตรียมอนุบาล

มิสทิพย์สุดา สุขหอม
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 1A

มิสเอมวิกา นราเบญจพล
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 2/1

มิสอุษา จันทร์พงษ์
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 3/1

ม.ธวัชชัย แก้วชื่นใจ
งานส่งเสริมสุขภาพ

และพลานามัย

Ms.Anna Halai
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1B

Ms.Shirley B Larioza
ครูผู้สอนชั้นเตรียมอนุบาล

มิสอมราพร ตันเจริญ
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 1B

มิสรุ่งทิวา ประสงค์
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 3B

มิสสายประทุม บุญทา
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 3/2 

ม.อัครินทร์ ทองค�าแท้
งานระบบ SWIS 
ของระดับปฐมวัย

Ms.Tatiana Dorofeeva
ครูคู่ชั้นอนุบาล 2A 

มิสอาภารัตน์ เปดดา
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 2/2

มิสวิลาวัณย์ จันทร์อยู่
งานกิจกรรม ระดับปฐมวัย 

มิสอัชรา แสงอ่อน
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 3/3 

Ms.LiYan
ครูพิเศษ

Ms.Ekaterina Suslova 
ครูคู่ชั้นอนุบาล 2B

มิสวิภาวดี ทรการ
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 2/3

มิสศิริกาญจน์ ศรีประเสริฐ
งานเลขานุการ ระดับปฐมวัย

มิสมนทิพย์ คชวัฒน์
ครูประจ�าชั้นอนุบาล 3/4

Ms.Juvelyn Lazo
ครูพิเศษ

Mrs.Jennifer Christine
De Plooy

ครูคู่ชั้นอนุบาล 3A

มิสญาดา ขุนสุวรรณ์
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 2/2

มิสศศิธร ทองประกอบ
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 1/1

มิสสมส่วน บ�ารุงรักษ์
ผู้ช่วยประจ�าชั้น
เตรียมอนุบาล

มสิมนฑาทพิย์ ย่ิงยง ศาลางาม
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 

2/3, 2/4

นส.อาริยาภรณ์ บุญประสาท
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 1/2

นส.ภาวิณี พาริวงศ์
ผู้ช่วยประจ�าชั้น
เตรียมอนุบาล

นส.ชนิชา สืบปัญญา
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 2A

มิสอังชลา เทียมเมฆ
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 1/3

มิสผกาวรรณ ขันทะโฮม
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 2B

นส.ชญานี เหง้าโพธิ์
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 1/4

มิสสุนันต์ สืบญาติ
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 

3/1, 3/2

มิสพรทิพย์ ใจโอบอ้อม
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 1A

มิสนงคราญ เขื่อนค�า
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 

3/3, 3/4

มิสนิรมน สังข์นาค
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 1B

มิสยุพิน งามอยู่
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 

3A - 3B

นส.เบญจมาศ จันทร์สายทอง
ผู้ช่วยประจ�าชั้นอนุบาล 2/1

สังกัดสํานักผู้อํานวยการ ระดับปฐมวัย

เจ้าหนา้ที่ และพนักงาน ระดับปฐมวัย



มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช
หัวหน้าแผนก MLP

มิสกนกกาญจน์ นิ่มนุช
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที ่6A

มิสพรทิพย์ ภูจอมจิตร 
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4B

มิสศิรินทรา โปรยเจริญ
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1A

Mr.Michiel Burghouwt
Coordinator/

Class teacher G.5A

มิสจงจิตร์ ลิ้มบ�ารุง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก MLP

ม.นันทพงศ์ ศรีประเสริฐ
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2A และงานปกครองแผนก

มิสสุจิตรา เก่าด่านจาก
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3B

มิสกนกวรรณ ผลบุญ
ช่วยประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5A

มิสจินตนา กองทอง
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1B

มิสนิตยา สืบสาย
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2A

มิสสโรชิน พินยงค์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2B

ม.จักรกฤษณ์ แจ่มจันทร์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1B

มิสจันทร์แรม น้อยจันทร์
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3B

มิสหทยากาญจน์ ดุจดา
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3A

มิสชมพูนุช ลลิตมงคล
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มิสดวงพร ทัตตะทองค�า
งานการแสดงของแผนก

มิสลัดดาวรรณ์ ฮวบนรินทร์
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6B 

มิสเจนจิรา คนสันทัด
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5A

ม. รุ่งสุริยา นนทะขันธ์
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1A

ม.อนุชิต บุญพราหมณ์
สอนพลศึกษา

มิสพรรณปพร  เกตุทอง
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มิสรัตนา นามวงษ์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3A

มิสรัชตวรรณ์  ศรีสุวรรณ์  
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที ่4A

มิสพรสุดา ศรีสังข์
งานสาธารณประโยชน์

มิสสุภาวดี  สุมาลัย
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2B

มิสเขมินทรา กันทะวงศ์
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5B

มิสสัจจพร สว่างทิศ
งานบริหารแผนกMLP

Ms.Rhodalyn Anaque
Class teacher G.6B

Ms.Aileen Handugan
Class teacher G.2A

Mr.Ariel Arroyo
Class teacher G.3A

Ms.Marites Magsipoc
Class teacher G.9A

Mr.Dino Alfaro Molano
Activity Teacher G.10-11 

Mr.Elbert Amoguis
Class teacher G.4B

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

Mr.Rei J. Gonzaga
Class teacher G.10

Mr.Rishikesh Yadav
Class teacher G.7B

Mr.Nidup Phuntsho
Class teacher G.7A

Mr.Cagdas Bayram
Class teacher G.4A

Mr.Niall O’Riordan
Class teacher G.5B

Mr.Mohamed Basala
Class teacher G.11

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

Ms.Melisa Paola Martinez
Class teacher G.2B

Ms.Elizaveta Mikhailova
Class teacher G.1A

Mr.Ian Klaczak
Class teacher G.8A

Mr.Yongtao Zhao
Activity Teacher G.7-11

Mr.Bernard Joseph Slater
Class teacher G.9B 

Ms.Jhoana Jean 
Dela Vega Davad 

Class teacher G.6A

Ms. Tiffani Lanciso
Activity Teacher G.1-3

Mr.Darlbe Salvador
Activity Teacher G.4-6

Ms. Ruiyi Liu
Activity Teacher G.1-6

ครูแผนก MLP สังกัดฝ่ายธุรการ การเงิน

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน

มิสสุพัตรา ราชกิจ
หัวหน้างานสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ์ 
และห้องเกียรติประวัติ

ม.คมชาญ จันทร์ประเสริฐ
งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

และห้องเกียรติประวัติ

มิสชญาพร นิกรปกรณ์
งานข้อมูลนักเรียนและสถิติ

และงานประชาสัมพันธ์

มิสศุภสิริ พิทักษ์สายชล
หัวหน้าแผนกธุรการ

ม.ภานุเดช ม่วงทอง
งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

และห้องเกียรติประวัติ

ม.นิรุด แดงสมุทร
งานบริหารแผนก
และงานสารบรรณ

มิสวรรณวิสา จิตต์บุญ
งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

และห้องเกียรติประวัติ

มิสลักขณา ตอพล
งานบริหารแผนก
และงานสารบรรณ

มิสจิรวรรณ สายธารทิพย์
งานทะเบียน และ

งานเงินอุดหนุนรายบุคคล

มิสวันเพ็ญ อินทฉาย
งานทะเบียน 

และงานเงินอุดหนุนรายบุคคล

มิสจินตนา สุชนรุจิระ 
งานรับสมัครนักเรียนใหม่

มิสณัฐภัสสรา ฉัตรธนาทิพานัน
 งานจัดซื้อ

มิสมิรินดา มีแก้ว
งานการเงิน (รับเงิน)/

ติดตามค่าธรรมเนียมการเรียน

มิสชนันท์ญาณ์ ศรัณยบูรณ์
หัวหน้าแผนกการเงิน 

มิสธนาภรณ์ นุศาสตร์สังข์
งานจัดซื้อ 

มิสแสงเดือน กิจบ�ารุง
งานบริหารแผนก/งานการเงิน 

(รับเงิน)

มิสมณีภรณ์ สุขใส
งานพัสดุและทรัพย์สิน

มิสพรศิริ เฉลิมเกียรติพิกุล
งานการเงิน (จ่ายเงิน)

มิสพิมพ์ตะวัน ทองพิกุล
งานพัสดุและทรัพย์สิน 

มิสธนัชญา หอค�า
งานบัญชีการเงิน

มิสธุมวดี แก้วกันยา
งาน Stationery

มิสศิริวิกา ผลจ�าปา
งานบัญชีงบประมาณ

มิสฐิดาพรรณ ทองลาย
งาน  Stationery

มิสฐิติกัญญ์ เดชผดุง
งานบัญชีทั่วไป

แผนกธุรการ

แผนกการเงิน

Mr.Micheal Clarke
Class teacher G.1B



ม.เชิดชัย ยังให้ผล
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

Mr.Van Larry Solis Rojas
สอนดนตรี

ม.ต่อพงศ์ มัธยมานันท์
สอนสุขศึกษาพลศึกษา/

ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล

ม.วธัญญู เกตุน้อย
รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

ม.ณัฐพิพัฒน์ คุณยศยิ่ง
หัวหน้างานศูนย์ดนตรี

ม.ปกรณ์ วรศิลป์
ดูแลสระว่ายน�้า

มิสพโยม เนาโนนทอง
เลขานุการฝ่ายกิจกรรม

มิสโรซา ลิขิตธรรม
ผู้ฝึกสอนเปียโน

ม.ภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์
หัวหน้างานกีฬา

มิสพิยดา วิชา
งานบริหารศูนย์ดนตรี/

ศูนย์กิจกรรมพิเศษ

ม.ศิริวัฒน์ บัวค�าสี
หัวหน้างานโยธวาทิต

ม.เสกสันติ์ ตะพิมพ์ 
หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ

ผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อ

มิสเกศกนก กิติเดช
งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

ม.ยงยุทธ นองเจริญ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต

มิสรุจี เรืองทองดี
ผู้ช่วยงานกีฬา

ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์
หัวหน้างานอภิบาล

ม.ดิลก วิเศษกุล
งานกิจกรรมศูนย์ดนตรี/

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต

ม.ยุทธนา ค�าหอม
สอนสุขศึกษาพลศึกษา

ม.ณรงค์ฤทธิ์ ไชยดวง
งานอภิบาลและอาสาพัฒนา

Ms.Prisybella Latcha 
Camilo

สอนดนตรี

ม.วิชญ์พลเดชา ท�าทอง
สอนสุขศึกษาพลศึกษา/

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อ

ม.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ
ผู้จัดการศูนย์ดนตรี

ภราดาศิริชัย ผังรักษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ม.ภคภพ ประทุมสิทธิกุล
หัวหน้าปกครองชั้น ม.1

มิสกรกมล นุชศิริ
งานบริหารฝ่ายปกครอง
เลขานุการฝ่ายปกครอง

มิสหทัยรัตน์ ส�าเร็จผล
หัวหน้าปกครองชั้น ม.2

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ลูกเสือ/เนตรนารี)

มิสสุริยา หัตถกิจ
งานบริหารฝ่ายปกครอง
เลขานุการฝ่ายปกครอง

ม.ณัฏธเดชน์ จันมีรชานัตธ์
หัวหน้าปกคราองชั้น ม.4

งานคณะกรรมการนักเรียน

มิสอัฉราวดี ทองขาว
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ม.ภวัต ไพรเลิศ
หัวหน้าปกครองชั้น ม.5
งานระเบียบวินัยนักเรียน

ม.ปรัชญา วิชา
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

มิสสุดา มงคลสิทธิ์
งานปกครองนักเรียนหญิง

ม.วิชัย โพนทะยาน
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวหน้าปกครองชั้น ม.3

มิสนพวรรณ อุ่นมาก
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ม.ชัยวัชร์ ต่อจรัส
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวหน้าปกครอง ชั้น ม.6

ม.จักรพรรดิ จิตรานุเคราะห์
งานสวัสดิภาพและ

ความปลอดภัย

สังกัดฝา่ยกิจกรรม

สังกัดฝ่ายปกครอง

ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

มิสภัทรวรรณ ณุวงษ์ศรี
งานโภชนาการ

มิสวรรณา จรัลเวชสุทธิ
งานอนามัย

มิสปราณี ณ สงขลา
งานอนามัย

มิสวศินี เชื้อช่าง
งานอนามัย

มิสธารารัตน์ กองแก้ว
งานโภชนาการ

ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ
หัวหน้างานนักกีฬาโครงการ
พิเศษ และผู้ฝึกสอนผู้รักษา
ประตูนักกีฬาโครงการพิเศษ

มิสจันทร์เพ็ญ ธรรมเจริญ
หัวหน้างานอนามัย

ม.เสกสันติ์ ตะพิมพ์
หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ 
และผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อ

ม.สุเมธ เข็มเพ็ชร
งานบริหารสนามกีฬา

ม.วิชญ์พลเดชา ท�าทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อ

ม.วีระพงค์ ศรีเพ็ชร
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล

โครงการพิเศษ 
รุ่นอายุ 13-14 ปี

ม.ตาล นครดี
ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล

โครงการพิเศษ 
รุ่นอายุ 15-16 ปี

นายนเรศ สมงาม
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล

โครงการพิเศษ 
รุ่นอายุ 17-18 ปี

ม.รุ่งไพโรจน์ ด้วงศิริ
นักกายภาพบ�าบัดนักกีฬา

โครงการพิเศษ

ม.กวินภัค รุ่งฟ้าไพศาล
เลขานุการงานนักกีฬา

โครงการพิเศษ

ม.ทวีศักดิ์ โมราศิลป์
ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล

โครงการพิเศษ 
รุ่นอายุ 17-18 ปี

ม.ณัฐพงศ์ หอมไม่หาย
สอนพลศึกษา

ม.สราวุธ เหลาโพธิ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู

นักกีฬาโครงการพิเศษ

ม.มาโนช ปัญญาคง
ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล

โครงการพิเศษ  
รุ่นอายุ 13-14 ปี

ภราดาจ�ารัส แก้วอ�าคา
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

มิสอรสา ด�าทองสุก
งานค่ายลูกเสือและ

งานเช่าบริการสถานที่

ม.สุภาพ ชื่นใจ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

อาคารสถานที่ภายนอก

ม.รัฐนันท์ ญาณกฤตยา
งานโสตทัศนูปกรณ์ 

มิสสุธิดา ตินตะบุระ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

อาคารสถานที่ภายใน

ม.จีระศักดิ์ บ�ารุง
งานโสตทัศนูปกรณ์

มิสกรกนก ศิริกุล
งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่

ม.ฉัตรชัย ศิริชัยกาญจนา
งานโสตทัศนูปกรณ์

มิสมะลิวัลย์ บูรณสิงห์
งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่

มิสวารี วงษาหาร
งานยานพาหนะ

มิสฤชวี พัคค์สุนทร
งานสโตร์ งานบ้านพักครู 

งานโรงซักผ้า

สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่



ม.วสันต์ ใจหงส์
ครูตึกเทโอฟาน

ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์
หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจ�า

ม.ศุกล ลาดนอก
ครูตึกอัสสัมชัญ

ม.วรานนท์ บุญช่วยเหลือ
ครูตึกเทโอฟาน

ภราดา ดร. สยาม แก้วประสทิธิ์
หัวหน้าตึกอัสสัมชัญ

มิสบุปผาชาติ บุญสมภพ
หัวหน้าหอพักคาเบรียลา

ม.ภวัต ไพรเลิศ
หัวหน้าตึกราฟาแอล

มิสสุชีรา ผลาผล
งานบริหารฝ่ายฯ

มิสอุษา พิมพ์ปราบ
รองหัวหน้าหอพักคาเบรียลา

ม.นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
รองหัวหน้าตึกราฟาแอล/

งานกิจกรรมฝ่ายฯ

มิสปรารถนา วิโสรัมย์
เลขานุการฝ่ายฯ

มิสรมย์รดา เกษรสุวรรณ์
ครูหอพักคาเบรียลา

ม.ดนล รัตนธ�ารงค์
ครูตึกราฟาแอล/
งานบริหารฝ่ายฯ

ม.ประสิทธิ์ จิตร์นิยม
หัวหน้าตึกเทโอฟาน

ม.ณัฐพงศ์ หอมไม่หาย
หัวหน้าตึกนฤมล

ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร
รองหัวหน้าตึกอัสสัมชัญ

ม.ไพศาล โมซา
รองหัวหน้าตึกเทโอฟาน

ม.สราวุธ เหลาโพธิ์
รองหัวหน้าตึกนฤมล

ม.วัชชราวุธ ยางตลาด
ครูตึกอัสสัมชัญ

ม.ก่อเกียรติ ตุ่นกลาง
ครูตึกเทโอฟาน

ม.วิชญ์พลเดชา ท�าทอง
ครูตึกนฤมล

มิสสุจิตรา ข�าประเสริฐพร
ที่ปรึกษาการจัดการเรียน
การสอนโปรแกรม SEP 
และงานวิเทศสัมพันธ์

มิสกาญจนา สิทธิธรรม
งานรับสมัครนักเรียนใหม่

ม.สมบัติ โรจนารุณ
ที่ปรึกษาส�านักผู้อ�านวยการ

ม.ปรีชา วรศิลป์
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม
งานลูกเสือ เนตรนารี

มิสสมนึก สุทธิถวิล
ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ 

และห้องเกียรติประวัติ

มิสนิสา ศรีวิไล
งานฝ่ายบริหารทั่วไป

ม.ชานน นิติรัตนโชติ
ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน และที่ปรึกษากลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา

สังกัดฝ่ายนักเรียนประจํา สังกัดฝ่ายวิชาการ

ครูเกษียณอัตราจ้าง

ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มิสนนทลี ชื่นอารมณ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มิสสุนิสา อวยพรชัยสกุล
หัวหน้างานห้องสมุด

ม.ประสิทธิ์ จิตต์นิยม
หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยี

มิสสุชาดา สอนศิริ
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

ภราดา ดร.สยาม  แก้วประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/

มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/

หน.งานหลักสูตรการเรียนการสอน

มิส ดร.นันทา ลีนะเปสนันท์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/
หน.งานวัดและประเมินผล

มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ระดับปฐมวัย

มิสอัฉราวดี ทองขาว
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ม.ปรัชญา วิชา
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฝ่ายวิชาการ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

มิสพลอยมาดา วิญญาสุข
งานเลขานุการฝ่ายวิชาการ

มิสมาลี อั้งลิ้ม
งานหลักสูตรการเรียนการสอน 

และงานนิเทศการสอน

มิสหทัยรัตน์ ส�าเร็จผล
หัวหน้าปกครองชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ลูกเสือ/เนตรนารี)

มิสนพวรรณ อุ่นมาก
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(นักศึกษาวิชาทหาร, 
แนะแนว ม.ต้น)       

มิสภิญญานันท์ มีกลิ่นหอม
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(แนะแนว ม.ปลาย)

มิสคมคาย ชิโนดม
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(แนะแนว ม.ปลาย)

มิสมนัสนันท์ เนื่องสมศรี
งานวัดและประเมินผล
และงานวิจัยและพัฒนา

มิสอิงอร ประยูรญาติ
งานวัดและประเมินผล 

และติดตามผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มิสวิภา พูลลาภผล
งานวัดและประเมินผล
และงานวิจัยและพัฒนา

มิสรวีภัสส์ ธนัตถ์สรัลพร
งานวัดและประเมินผล

และประสานงานการส่งนักเรียน
แข่งขันภายนอก

ม.ธนเดช ทิวไผ่งาม
งานวัดและประเมินผล

งานผลิตเอกสาร

ม.อรินทร วรศิลป์
งานผลิตเอกสาร

มิสนพวรรณ รักวงษ์
งานห้องสมุด ระดับปฐมวัย

มิสศิริรัตน์ พันธุ์ยิ้ม
งานห้องสมุด

มิสปริญญา คงด้วง
งานห้องสมุด

มิสวลินดา นิรันตร์เรือง
งานห้องสมุด

ม.อภิชาติ จิตประสาท
งานห้องสมุด

มิสอมรรัตน์ ศรีส่ง
งานศูนย์เทคโนโลยี 

ม.ณัฐพงศ์ ยมาพัฒน์ 
งานศูนย์เทคโนโลยี

ม.ณัฐนัย แก่นสิงห์
งานศูนย์เทคโนโลยี

มิสเนติมา วงษ์เกตุ
งานศูนย์เทคโนโลยี

ม.นนทวัฒน์ ยมาพัฒน์
งานศูนย์เทคโนโลยี 



มิสจุไรรัตน์ พณะสรรพ์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1/5

มิสบุปผาชาติ บุญสมภพ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

มิสเปรมฤดี ขุนราม
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2/5

มิสณัฐชรินธร รวีนิภาเมธีกุล
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1/1

มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน/ครูประจ�าชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

มิสพนิดา ละลิ่ว
ครูคู่ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2/2

มิสนริศรา กุลลา
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

มิสแสงเดือน พรหมศิริ
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3/1

ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุล
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4/8

มิสนงคราญ ศิริศักดิ์
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4/3

มิสศรุตา นิจนิรันดร์กุล
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5/7

มิสกิ่งแก้ว พงษ์ศิริ
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5/1

ม.วิฑูรย์ เปียอรุณ
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6/5

ม.บวรรัตน์ ชัยสุริยา
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6/1

มิสชุติมา พรหมมาศ
สอนคณิตศาสตร์

มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

มิสฉวีวรรณ กันภัย
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5/4

Ms.Aloja Mae Oriel
ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 

มิสวรัญญา วนัสบดี
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2/1

มิสมัทรียา อาจธินาค
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1/4

มิสณัฐณิชา บุญชู
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4/9

Mr.Jardy Baculpo
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

มิสผกาทิพย โสอุดร
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1/6

มิสอิศญาณ์ แดงสมุทร
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2/1

มิสนุชนารถ ศรีวิลัย
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

มิสชลทิชา ต่อจรัส
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3/1

มิสศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ
ครูคู่ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3/1

มิสนัยนา ไพจิตต์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6/1

มิสประนอม มีศรี
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3/6

มิสจงวิไล แจ่มศรี
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3/4

ม.ชัยวัชร์ ต่อจรัส
สอนคณิตศาสตร์

ม.ปลาย

ม.ปรวิทย์ มีศรี
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1/3

มิสเทวี ศรีจรัส
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4/2

มิสนนทลี ชื่นอารมณ์
สอนคณิตศาสตร์

ม.ปลาย

มิสเจณิศา เรืองสุวรรณกุล
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2/6

มิสเพ็ญนพา พูพวก
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5/3

Ms. Glaiza Momongan 
Adlao

ม.จักรพันธ์ ถาวิกุล
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6/4

ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

วิทยาศาสตร์

ม.สรวิศ แก้วงาม
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4/4

มิสริญญรัตน์ ภูมิชัยอภิวัฒน์
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล
สอนวิทยาศาสตร์ (Eng.)

มิสพรยมล จันทรานนท์
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1/3

มิสจรรยา เลิศเรืองศิลป์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4/2

Mr.Smartley Tracy Diantan 
Akot 

ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร
สอนวิทยาศาสตร์ (สสวท)

มิสรัชนี ทองค�า
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2/4

มิสศุภาวรรณ สีหัดตา
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4/3

Mr.Herwin Flores Amaba
ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 

มิสหทัยรัตน์ ส�าเร็จผล
สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

มิสอัฉราวดี ทองขาว
สอนวิทยาศาสตร์ STEM

ป.1-3

ม.เดชา ขันธจิตต์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5/3

Mr.Jezer Flores
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

มิสสุดารัตน์ กองทุ่งมล
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1/8

ม.กันทรากร ใจปินตา
ประจ�าห้องคอมพิวเตอร์

มิสสราภรณ์ ปานพิมพ์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5/9

Mr.John Bonilla
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ม.พีรัชชัย ศรีสาลีกุลรัตน์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3/3

มิสกมลวรรณ เจริญเตีย
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3/2

มิสพัชรียา ทิพประมวล
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

มิสธัญญารัตน์ สุขเกษม
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

ม.เอกณัฐ กาลกรณ์สุรปราณี
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1/1

มิสวชิรฐา ใจสัมฤทธิ์
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5/4

มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4/1

ม.สุรพล มั่นภาวนา
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ม.ประภาส สมบูรณ์
หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษา

และพลศึกษา

มิสรมย์รดา เกษรสุวรรณ์
สอนพลศึกษา 

มิสนิราภร เพ็งมา
ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ม.วิชิต ตงศิริกุล
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6/9

ม.นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
สอนพลศึกษา 

ม.ไพศาล โมซา
สอนพลศึกษา 

มิสอชัณชญา สวาสดิ์นา
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ม.ปราศัย กลัดนิล
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ม.ณัฐพงศ์ หอมไม่หาย
สอนพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา



ม.ราชาณัฐ อนุสนธิ์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3/5

มิสจีรนันท์ นิยมไทย
หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

มิสเจนจิรา บรรพต
ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

มิสมาลี อั้งลิ้ม
สอนวชิาสงัคมศกึษา ม.3

ม.ฉัตรชนก ใบสูงเนิน
ครูคู่ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3/3

Mr.Fhrance Allibz   
Yangular

สอนสังคมศึกษา

มิสสุภัทรา ชัยสุริยา
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3/2

มิสรัชนีกูล พวงผ่อง
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4/4

Ms.Janet Sanchez
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ม.ศรายุทธ อุดม
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6/4

มิสพิศมัย ธนบดีศรีวิกรม
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5/2

Mr.Noel Fidel Ariola
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 

ม.ณัฐวุฒิ เสนาธรรม
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6/2

ม.ถาวร เจริญเตีย
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1/4

ม.ก่อเกียรติ ตุ่นกลาง
สอนวิชาสังคมศึกษา

ม.ภวัต ไพรเลิศ
หน.ปกครองชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5

ม.ภคภพ ประทุมสิทธิกุล
หน.ปกครองชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1

มิสกัญญารัตน์ หวานคง
ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ม.สุทร เสริมศรี
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ม.วิรวรรธน์ พงษ์สีชมพู
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1/4

ม.วัชชราวุธ ยางตลาด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ม.ปิยะ แสงทับ
ครูคู่ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5/1

มิสขนิษฐา บุญมาวงษา
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3/3

ม.ยงยุทธ นองเจริญ
สอนดนตรี

มิสวราภรณ์ สมานวงษ์วาน
ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ม.ดิลก วิเศษกุล
สอนดนตรี

ม.ภคิน ธนากูลธัญทิพา
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2/3

Ms.Prisybella Latcha 
Camilo

สอนดนตรี 

มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

Mr.Van Larry Solis Rojas
สอนดนตรี

มิสรัญชิดา ศิริพงษ์
ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ม.สุวรรณ เลิศสุทธิชวาล
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

มิสจิตวลี ใช้ฮวดเจริญ
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3/4

Mr.Xia  Lee
 ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

ม.ตฤณ โกมลธนกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

มิสสุนิธ พิทักษ์กรณ์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6/6

Mr.Alessandro Putzolu
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

Mr.Patrick Rollo
ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

Mr.Paul Richard Stevens 
สอนภาษาต่างประเทศ

Ms.Sandra Barheq

ม.ณัฎธเดชน์ จันมีรชานัตธ์
หน.ปกครองชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4

มิสสรารัตน์   พิชพันธ์
ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

Ms.Cherry Mae Recabo 
สอนภาษาอังกฤษ

Ms.Margienette  Estella
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

มิสสุชาดา สอนศิริ
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

มิสเฉลียว นามทะจันทร์
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2/2

Ms.Daisy R. Gonzales
ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

Mr.Christopher Fontanaza
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

/โปรแกรม SEP

มิสศิริภัสสร โชติกุลสุรนันท์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5/8

ม.มนัญชยา แสงวิโรจน์
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

มิสวรัญญา ภูมิมาโนช
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5/6

Mr.Tomotaka Inoue
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

มิสอรอนงค์ ฉลาดสิทธิ์
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6/3

Mr.Rowel Lazo
ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

มิสสลินดา ทองค�า
ครูประจ�าชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2/3

มิสธารินี  มะปรางหวาน
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5/5

ม.วิชัย โพนทะยาน
หน.ปกครองระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น

Ms.Yuyang Su
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 

มิสณัฐชยา ไพรเลิศ
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1/7

Mr.Dragan Jovancic 
ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

Mr.Bryant Albert Roldan
สอนภาษาต่างประเทศ

Ms. Bailee J. Sutherlin
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

Mr.Griffin Williams
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

มิสสุดา มงคลสิทธิ์
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6/8

มิสอรนุช ชลาดี
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1/2

Mr.Rexel B. Viaje
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

มิสวลัยลักษณ์ โปตะวนิช
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6/2

มิสกุลธิดา ทรัพย์พิพัฒนา
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2/1

Ms.Virgenia Pelimer
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

Ms.Cornelia Bernadine 
Britz
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



ม.พิเชษฐ พุ่มแจ้ง
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

ม.สุจินต์ ศรชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มิสเนติมา วงษ์เกตุ
สอนเทคโนโลยี ป.4-5, ม.2

มิสวันเพ็ญ กันสุทธิ
ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษา
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ม.วรท ศรีรัตนโช
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ม.ปณิธิ อินทศิริ
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ม.ณัฐพงศ์ ยมาพัฒน์
สอนคอมพิวเตอร์

มิสปทิตตา วรรธนะภูติ
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เด็กชายจิรกร พงษ์เนตร, เด็กชายณัฐเศรษฐ นันทเสน, เด็กชายภีรพัฒน์ ศิริสวัสดิ์, เด็กหญิงนิชา ทิพยโอสถ, เด็กชายจิรัฎฐ์ งานเพียรเลิศ, เด็กชายภูมิภัทร เอกรังสรรค์, 
เด็กชายณฐรัช มูลนางพ้น, เด็กชายรวิศชา มูลนางพ้น, เด็กหญิงไอลดา อาลิซาเบท อุลมาร, เด็กชายศิรณัฏฐ์ แดงอ�า, เด็กหญิงปราณปริยา ศรีโพธิ์ชัย, เด็กหญิงณัทชลิดา 
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เดก็หญงิกติติญา รตันรจนานนท์, เดก็ชายวิยะพนัธ์ พันธ์ศริวิโิรจน์, เดก็ชายนนท์ณภทัร์ ล�าภขูนั, เดก็ชายกิตตศิกัด์ิ เหลาแสน, เดก็ชายณฏัฐ์คเณศ ศริิวรรณ, เดก็หญงิพลอยนบัพนั 
ฮวบนรินทร์, เด็กหญิงนภัสนันท์ เห็นใจชน, เด็กชายชัชชาติ เกศวพิทักษ์, เด็กชายอินทัช ฉัตรสุวรรณวารี, เด็กหญิงพรรวินท์ ฉะกระโทก, เด็กหญิงกรวรรณ แก้วกันยา, 
เด็กชายธนาธิป ยันต์ทอง, เด็กชายทศรัสมิ์ บางท่าไม้, เด็กหญิงธีรธิดา โชควัฒนพงศ์, เด็กชายพีรวิชญ์ มณีวรรณ์, เด็กชายพิพัฒน์พล แซ่ก๊วย, เด็กชายปรินทร อังกุรกวิน, 
เด็กชายศรัณย์ ราชค�า, เด็กหญิงณิชชาพัฒน์ ศรีเบ็ญจรัตน์

ครูประจ�ำชั้น : มิสอมรำพร ตันเจริญ  |  ครูคู่ชั้น : Joanna Zedlacher
เดก็หญงิกญัญมน ฟักเทศ, เดก็หญงิธนญัชนก งามภักดิ,์ เดก็ชายชวิน แสงสว่าง, เด็กชายธนกฤต ิจนัทรดี, เดก็ชายปภนิวิทย์ ชชู่วย, เดก็ชายพสิษิฐ์ จาง, เดก็ชายภีมพชิญะ แซ่เตยีว, 
เด็กหญิงกุลริศา โตชัยวัฒน์, เด็กชายชิติพัทธ์ ทรงวศิน, เด็กชายณัฐดนัย ยี่สุ่นวงค์, เด็กชายวาชิภากรณ์ ภูริสุพัฒนภาคิน, เด็กชายณัฐิวุฒิ มหามงคลนิมิตร, เด็กชายกัญจน์กวิน 
ชุ่มพานทอง, เด็กชายภัทร์ พิมพาภรณ์, เด็กชายมินโฮ ออม, เด็กชายอคิรา ปากหวาน, เด็กหญิงชีวญาณ์ ทิมกระจ่าง, เด็กหญิงณิชาภา ชมประสพ, เด็กหญิงอันดา สุขุมพันธุ์พงศ์, 
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เพิ่มพูลโชคคณา, เด็กชายกิตติธร เพิ่มพูลโชคคณา, เด็กชายชยพล อุ่นทอง, เด็กชายธณกรณ์ ปัญญาบุญ, เด็กชายพสิษฐ์ เกตุเวชสุริยา, เด็กหญิงกัญญาภัค  
หอมจันทนากุล, เด็กหญิงรวิภา กาญจนวิสิษฐผล, เด็กชายปวริศร์ พุกกะวรรณะ, เด็กหญิงศศินิภา โหรค�านวน, เด็กชายปพนสรรค์ โรจนฤทัยพงศ์, เด็กชายทีปกร ศรีสง่า

ครูประจ�ำชั้น : มิสอำภำรัตน์ เปดดำ  |  ครูคู่ชั้น : มิสญำดำ ขนสุวรรณ์
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, เด็กชายทินภัทร สนองกุล, เด็กชายธนอนันต์ ตันเจริญ, เด็กหญิงวริศรา ไตรลิน, เด็กชายเคน คาโต้, เด็กหญิงธัญรดา โอริเออร์แดน



ครูประจ�ำชั้น : มิสวิภำวดี ทรกำร
เด็กหญิงยูอิ ยูซาวา, เด็กชายนาธาน นุชสวาสดิ์, เด็กชายธีภพ ชัยจันทร์, เด็กชายธิปชารีย์ เตชะมา, เด็กชายภาวิน เชื้อเพ็ง, เด็กชายธีรดนย์ ทองเก่งกล้า, เด็กชายศุภัช 
สาคะศุภฤกษ์, เด็กชายปัญณ์ เขตประชาพัฒน, เด็กชายกิตติพล ชาญสูงเนิน, เด็กหญิงกันย์สินี อุลิดสถิตย์, เด็กหญิงณรินทิพย์ ปิ่นท�านัก, เด็กชายพชร ศักดารุจานนท์, 
เด็กชายปฏิญญา พุดแก้ว, เด็กชายพงศ์กฤต เอี่ยมธรรมกุล, เด็กชายณภัทร สุคนธราช, เด็กหญิงนิธินันท์ เอี่ยมศรี, เด็กหญิงณหทัย บูรประทีป, เด็กหญิงปนิตา วงษ์ระเบียบ, 
เด็กหญิงพัณณ์วรา เณรบ�ารุง, เด็กชายรัฐภูมิ เจริญ, เด็กชายฎิวารี มีศิริ, เด็กชายไทย เวียด พัม, เด็กชายปุณยวัฒน์ ม่วงศิริกุล, เด็กหญิงภัทรวดี กุลบรรเจิดสุข, เด็กชายณัฐกิตติ์ 
ศาสตร์สาระ, เด็กหญิงกัญฐณา อดิษฐ์ชน, เด็กหญิงชนกานต์ หอมเหมือน, เด็กชายชวนากร บัวเสถียร, เด็กหญิงพริมรัตน์ จันมีรชานัตธ์, เด็กหญิงภูริชญา อุษณาสุวรรณกุล

ครูประจ�ำชั้น : มิสวำสนำ พรยิ่ง  |  ครูคู่ชั้น : Tatiana Dorofeeva  |  ครูผู้ช่วย : มิสผกำวรรณ ขันทะโฮม
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, 
เด็กชายณัชวิญ ไนดู ชานมูกาเวล, เด็กชายอริย์ธัช วงศ์สุทธิธรรม

ครูประจ�ำชั้น : มิสฐิติชญำ บัณฑิตย์  |  ครูคู่ชั้น : มิสมณฑำทิพย์ ยิ่งยงศำลำงำม
เด็กหญิงอัญชิสา ส�ารวมจิตร, เด็กชายศิรวิทย์ รองไชย, เด็กชายนฤบดี สืบสิมมา, เด็กหญิงณัฏฐณิชา โชติธนะฐิติรัฐ, เด็กชายพิชญะ พัดไทสงฆ์, เด็กชายบรรณรต หมอนอิง, 
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ก�าธรวิวรรธน์, เด็กชายธนกฤต ธ�ารงคุณากร, เด็กชายภัทรปกร บุญประมุข, เด็กชายธนปรรณ ทองประชุม, เด็กชายธนดล รอดพันธ์, เด็กชายฐารส 
วรรณชาติ, เด็กหญิงสิมันตา ศรีรัตน์, เด็กหญิงหันษา มหาสันต์, เด็กหญิงณัฐภัสสร ปัทมะรางกูล, เด็กหญิงอลิชา จูไต๋, เด็กชายชี  ฮุน จาง, เด็กชายตฤณภัทร จินตะ, 
เด็กชายฐิติกร สาหร่ายทอง, เด็กชายภาณุวิชญ์ สุขเจริญ, เด็กชายจอมพล แซ่ตัน, เด็กชายอริย์ธัช มณเฑียร, เด็กชายปุญญพัฒน์ เลี้ยงพรรัตนะ, เด็กชายอินทัช นานายน, 
เด็กชายกัมพล อัสดาธร, เด็กชายปกป้อง โสธนะ, เด็กชายวายุภักษ์ พงษ์พนัศ, เด็กหญิงมินอาร์ ปาร์ค, เด็กชายจองมิน ปาร์ค, เด็กชายอิงครัต เหลืองสุนทร

ครูประจ�ำชั้น : มิสอัญพัชญ์ เจนทวีทรัพย์  |  ครูคู่ชั้น : Matthew Henry
เด็กหญิงปุญช์กนก สวัสดี, เด็กชายพีรดนย์ จิตต์รัตนธรรม, เด็กหญิงวรันยา ปาสาจัง, เด็กหญิงวาสิตา บุญประเสริฐ, เด็กชายปุญญพัฒณ์ พรมนิกร, เด็กหญิงธัญพร กิจเจริญค้า, 
เด็กชายกรัญญ์กรณ์ สง่ากุล, เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กาฬสินธุ์มงคล, เด็กชายพิชญะ พิมพะสมร, เด็กชายเจษฎาภณ เบญจกุล, เด็กชายวุฒิภัทร สารักษ์, เด็กหญิงกรชวิศา 
ณ อุทัย, เด็กชายพลาธิป จิตรสม, เด็กหญิงลภัสรดา โชคเฉลิมวัฒน์, เด็กชายวัชรพงศ์ สันหลี, เด็กหญิงยีนจิ่น แลม, เด็กชายเทวา โกมินทร์, เด็กชายพุทธคุณ เกตุชาติโรจน์, 
เด็กหญิงพัชรากาญจน์ สุนทรีวิจิตร, เด็กหญิงธนิสรา เจียงสมิทร์, เด็กชายวัชรนนท์ ค�าภานุช, เด็กชายตีรณ อภิวรธามน, เด็กหญิงฐิตาพิมญชุ์ โฆษิตอัศวพล, เด็กหญิงอิงรดาญ์ 
สุพันธุชัย



ครูประจ�ำชั้น : มิสอุษำ จันทร์พงษ์  |  ครูคู่ชั้น : มิสสุนันต์ สืบญำติ
เด็กชายจิรภัทร ลาภวิไล, เด็กชายดรัล สุขหิรัญวัฒน์, เด็กชายณธรรศ โวลา, เด็กชายกันติทัต รอดพันธ์, เด็กหญิงธัญญ์นลัท ฤทธิ์อินทร์, เด็กหญิงณรมน แย้มประดิษฐ์, 
เดก็หญงิณชิชาอร หลกัหมัน่, เด็กหญงิณัฐวศา ลขิิตอดุมทรัพย์, เด็กชายอนัดา รกัทองสุข, เด็กชายสรวชิญ์ ศจุธีนนนัทน์, เดก็ชายศุภธชั ภวังคะนนัท์, เดก็ชายศภุกฤฒ ภวงัคะนนัท์, 
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, 
เด็กชายญาณเดช แซ่ฉั่น, เด็กชายวรภัทร ธรรมสโรช

ครูประจ�ำชั้น : มิสอัชรำ แสงอ่อน  |  ครูคู่ชั้น : มิสนงครำญ เขื่อนค�ำ
เด็กชายแซคคริ พอลิเนส พลอเรส, เด็กชายธนวินท์ เพ็งอินทร์, เด็กชายกันตภณ เม้ยนรธา, เด็กหญิงวศินี อาณาเขตต์, เด็กหญิงณัฐิดา สุขตะโก, เด็กชายชนกชนม์ ทุ่งราช, 
เด็กชายศึกษิต เมืองมนประเสริฐ, เด็กชายภูมิพัฒน์ ทับแว่ว, เด็กชายพัสกร โห้เหรียญ, 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 แย้มพงษ์, เด็กชายกานตรัตน์ พูลทอง, เด็กชายธนกฤต พิลารักษ์, เด็กชายปภาวิน 
เครือเนตร, เด็กชายบวรศักดิ์ อินศรีลา, เด็กชายณัฐวัฒน์ ชูยิ่งสกุลทิพย์, เด็กชายชิวไท่ ถัง, เด็กชายศักย์ภสิษฐ์ ชินวงค์, เด็กชายอภิชัย ศรีวงษ์, เด็กหญิงธนัญภรณ์ ช่วยรักษา, 
เด็กหญิงสิริกานดา มาตรวิจิตร

ครูประจ�ำชั้น : มิสสำยประทุม บุญทำ  |  ครูคู่ชั้น : มิสสุนันต์ สืบญำติ
เด็กชายคณิศร์ณพิชญ์ มัคครากุล, เด็กชายณภัทร์สพล วิกรานต์วงษ์, เด็กหญิงกุลรัศมิ์ พุ่มประดิษฐ์, 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, เด็กชายนภัสรพี นิลประภา, เด็กชายปวรปรัชญ์ อิ่มวิทยา, เด็กชายจุนไท้ เขมณัฐ เฉิน, เด็กชายศุภธัช แสงจันทร์, เด็กหญิงปัณชญา มนัสเสรี, 
เด็กชายกันตพงษ์ ปันตั๋นมูล, เด็กชายธนโชติ ชินนอก, เด็กชายกิตติธัด พัทพงศ์, เด็กชายชัชชาญ เนื่องจ�านงค์, เด็กหญิงวรันธร ลิขิตธรรม, เด็กชายชิติสรรค์ จิรกิจกมลพงศ์, เด็ก
หญิงชีรพรรษ์ จิรกิจกมลพงศ์, เด็กชายคุณาณณฑ์ ดาทุมมา, เด็กชายเค ทาคายามา

ครูประจ�ำชั้น : มิสมนทิพย์ คชวัฒน์  |  ครูคู่ชั้น : มิสนงครำญ เขื่อนค�ำ
เด็กชายปัณณทัต พุ่มแจ้ง, เด็กชายภูเมธ ชูช่วย, เด็กชายกษิดิส พัชราภรณ์, เด็กชายอชิรวิชญ์ ไพรวัลย์, เด็กชายณัฐเดชา ธนกิจทรงวุฒิ, เด็กหญิงเพชรพลอย มณีจันทร์, 
เดก็ชายกฤชนนท์ พึง่สขุ, เดก็หญงิปาณสิรา พานชิมาท, เดก็หญงิณฐันันท์ ภมร, เดก็ชายเกยีรติยศ ประสานศร,ี เด็กชายวฒุภิทัร แก้วฤทธิ,์ เดก็ชายพิรศษุม์ ขันต,ี เดก็ชายพชัรชยั 
บ�ารุงญาติ, เด็กหญิงภัทรวัลลิ์ อินทร์เลื่อมใส, เด็กหญิงอัยยรัศมิ์ นุ่มน้อย, เด็กหญิงวรวลัญช์ วิริยะกุล, เด็กหญิงอุรัสยา เอี่ยมสอาด, เด็กหญิงวชิรญาณ์ ชุมขวัญ, เด็กหญิงน�า้เพชร 
ภูมิโคกรักษ์, เด็กชายภาคิน สุขเจริญ, เด็กชายวชิรวิทย์ สุขเจริญ, เด็กชายกฤษฎา สมมาตร, เด็กชายธนวิชญ์ สวัสดีมงคล, เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พัฒนโชติเดชานนท์, 
เด็กชายธนอรรถ พบธัญพบภัค, เด็กชายปิยังกูร วาปีท�า, เด็กชายธนกฤต จีระชีวิน, เด็กชายหฤษฎ์ นาคบางลอ, เด็กหญิงกชพร ชมประสพ, เด็กชายทธรรษ จอห์นสัน, 
เด็กหญิงณัชชา วลัยศรี, เด็กชายณิชกานต์ จิลาศวงษ์



ครูประจ�ำชั้น : มิสศิรินันท์ สมนำแซง  |  ครูคู่ชั้น : มิสยุพิน งำมอยู่
เด็กชายปิยวัชร์ จันทร์วิจิตร, เด็กหญิงนภัสนันท์ เมืองงาม, เด็กชายภูมิรัตน์ เกื้อกูลธรรมกุล, เด็กชายปัณณวิชญ์ อุ่นให้ผล, เด็กชายเคน ซาโต้, เด็กชายชนม์ณัฐธี อัญชันบุตร, 
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ชัยเทวารัณย์, เด็กชายณัฐกฤต ยอดสิงห์, เด็กชายอภิวิชญ์ นิลจู, เด็กชายจักรพงศ์ มีเดชา, เด็กชายฐิติวัฒน์ สิริรุ่งเรือง, เด็กชายธนัท สาสุนทรา, เด็กหญิงชนิตา 
โสภณอดิศัย, เด็กหญิงณัฐณิชาช์ สานธิยากูน, เด็กหญิงนันท์นภัส อนุญาโต, เด็กหญิงวริยา หวังวงศ์เจริญ, เด็กชายธีร์ ลีละมาสวัฒน์, เด็กชายกันตนพ ครบสอน, เด็กหญิงณฐพร 
โฉมศิริ, เด็กชายกฤษฎิ์ อุดมพรพนารักษ์, เด็กชายณวัฒน์ เงินอยู่, เด็กหญิงณัฐณิชา ลี, เด็กหญิงธัญชนก สวัสดี, เด็กหญิงอรจิรา ดีบุญชัย, เด็กหญิงจันทกานต์ กาญจนวิสิษฐผล, 
เด็กชายเทียนธรรม เม่นลาภเหมาะ, เด็กชายอนพัช ประชากูล, เด็กหญิงปัณณิภา ธาดาตั้งสกุล, เด็กชายกันต์ทวรรธ พิเชียรเสถียร

ครูประจ�ำชั้น : มิสรุ่งทิวำ ประสงค์  |  ครูคู่ชั้น : Arte Mzakharov
เด็กชายภูริชากร สุโกศลวิสิทธิ์, เด็กชายกฤตยชญ์ ทองดี, เด็กชายปริพัตร ชูช่วย, เด็กชายธชาพัฒน์ ชาติวัฒนา, เด็กหญิงวรรษมน วิชา, เด็กหญิงเอญดา บุญตอบ, 
เด็กหญิงคีรรินทร์ ไชยสวัสดิ์, เด็กหญิงกฤษชนก บวรสิทธิชัย, เด็กหญิงธนัญชนก พรมีไชย, เด็กชายณัทนพงศ์ สุวรรณไสวผล, เด็กหญิงเกวลิน ทิพยโอสถ, เด็กชายเอริค อองรี 
มาร์แตง, เด็กชายอนาวิน เจริญวงศ์, เด็กหญิงชัญญานุช เจนชัย, เด็กชายนิพพิชฌน์ กิจเพิ่มพูล, เด็กหญิงขวัญพัชร์ชญา รพีศักดิ์, เด็กชายธนิศร เชียงอุทัย, เด็กชายทีปรกร 
ทิพย์มณฑา, เด็กชายพลิสร์ อนุมา, เด็กชายภูมิพร ชมชื่น, เด็กหญิงธัญณิชา กองวงษา, เด็กหญิงชนรดี สองเมือง, เด็กชายปราณณ์รวิชญ์ สกุลอิ่มทรัพย์, เด็กชายชลกฤษ 
ทรัพย์มณีไพบูลย์, เด็กชายศุภกร ธนโชคศิริวรกุล, เด็กหญิงแพรฐิชิชา เหมาชัย, เด็กชายรัตนธรรม มะลิทอง, เด็กหญิงพิชญธิดา เพียแก้ว, เด็กชายธณัท วัชรสินธุ์, 
เด็กชายเอกพัชร์ ค�าภานุช





ครูประจ�ำชั้น : มิสณัฐชรินธร รวีนิภำเมธีกุล  |  ครูคู่ชั้น : มิสสรำรัตน์ พิชพันธ์
เด็กชายชวกร คณินธรกุล, เด็กชายพีรวิชญ์ สุขกุล, เด็กชายฐสิษฐ์ เกรียงอุปถัมภ์, เด็กหญิงวิชุดา แคนจา, เด็กหญิงกัลยกร ไตรภูธร, เด็กชายปัณณธร เตชพิทักษณ์, เด็กหญิงมิเรน่า นากาซาวา, 
เด็กชายนนทกร คงประเสริฐ, เด็กหญิงณฐพร อาบสุวรรณ, เด็กชายปภังกร บุญสุวรรณกุล, เด็กชายปัญญ์นภัส รัตนเหลี่ยม, เด็กหญิงชญาภา วงษ์เกิดศรี, เด็กชายภูมิรพี ธรรมสัตย์, เด็กหญิง
เบญญาภา ตนภู, เด็กหญิงกนิษฐา ผู้น�าพล, เด็กชายพลวรรธน์ ตันเจริญ, เด็กหญิงปณิตา โฆษิตวัฒนาพานิชย์, เด็กชายชัยนันท์ สาลีผลิน, เด็กหญิงชญาดา จันทร์กลิ่น, เด็กชายตฤณ วงษ์เกิดศรี, 
เด็กหญิงพัณภัค ม่วงศิริ, เด็กชายธนภัทร จันทภาณี, เด็กชายรัชชานนท์ พันธุ์เสือทอง, เด็กชายพุฒิพัตร์ นิกรปกรณ์, เด็กหญิงกัลย์จิรา รุเชียรชัย, เด็กชายอานุภาพ อินทรักษา, เด็กหญิงพริมนารา 
ประณมศรี, เด็กหญิงเฌอฟ้า สุวรรณทัต, เด็กชายปัณณทัต ค�าแสน, เด็กชายภัทรวัฒน์ ความชอบ, เด็กชายจิตติพัฒน์ นิลสนธิ, เด็กชายสรธร สุขรักษ์, เด็กชายภัชรนาท นิ่มอนงค์, เด็กชายธนบดี 
นนทมาลย์, เด็กหญิงการิฟายา มาร์คริ โครเซีย, เด็กชายนฤเบศร์ สมดี, เด็กชายภูริพัฒน์ หงษ์ร่อน, เด็กชายเมธาวี ปลื้มใจ, เด็กหญิงอาณดา อดิษฐ์ชน, เด็กชายรัฐกรณ์ จงประทีป, 
เด็กชายณัฏฐภัคก์ มารินทา, เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณทัต, เด็กหญิงภัทระวีณ์ ภิระพันธ์พานิช, เด็กชายพิชญะวิทย์ จันทร์สุข

ครูประจ�ำชั้น : มิสพรยมล จันทรำนนท์  |  ครูคู่ชั้น : มิสวลินดำ นิรันต์เรือง
เด็กชายณฐพงศ์ เรืองเผ่าพันธุ์, เด็กชายคุณานนท์ เอื้อประโยชน์กุล, เด็กชายรณกฤษ ศิริรัตน์, เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธัญญเจริญ, เด็กชายณัฐเศรษฐ ตรีเดชี, เด็กหญิงนลินญา นามวิลา, 
เด็กหญิงวรกัญญา วงศ์ภาค�า, เด็กชายจุฑากร อุดรสะอาด, เด็กหญิงนพธารา คู่พิมาย, เด็กชายรณธัช ภังคานนท์, เด็กชายพชร อินอ่อน, เด็กชายณิชพน แย้มสุข, เด็กชายธัชพล ผู่เจริญ, 
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ศิริวรรณ์, เด็กชายกันต์ธีร์ อมรวัฒนวงษ์, เด็กชายวันชญานนท์ ค�าสอน, เด็กชายปุญญพัฒน์ หาญสวัสดิ์, เด็กหญิงจิรัชญา พระสงฆ์, เด็กชายคริสเตียโน่ คัลลาฮาน, เด็กชายภูผา 
แสนกล้า, เด็กชายพงศ์ภูดิศ วงศ์พินิจวัฒนา, เด็กหญิงพัชริฎาษ์ ยะวิญชาญ, เด็กชายจิรัฎฐ์ ภัคคพงศ์ธนาวุฒิ, เด็กชายอักษราภัค โคตรชมภู, เด็กชายภานุพันธ์ คะเชนรัมย์, เด็กชายณัฏฐพล 
ปัทมะรางกูล, เด็กหญิงพิชญากร กันทา, เด็กชายพชรดนย์ ม่านทอง, เด็กชายจิตติพัฒน์ พุ่มสกุล, เด็กหญิงคุณิตา วิมูล, เด็กหญิงชนกนันท์ แสงมณี, เด็กชายปฐพี โสธนะ, เด็กชายฐนันกรณ์ 
ยังสิริสกุล, เด็กหญิงณิชาวีร์ อุดมศิลป์, เด็กชายฐานพัชร์ ฐิติรุ่งเรืองชัย, เด็กชายชยุต จูงพันธ์, เด็กชายคมกฤด เรืองข�า, เด็กชายพุฒิพร มะลิพรม, เด็กชายศุภกร ศรีสุขใส, เด็กหญิงนานากะ คูโดะ, 
เด็กชายวงค์วรัชญ์ ธรรมศิริ, เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์เจริญ
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เด็กหญิงนภนัย เทียมทัน, เด็กหญิงกัญญ์พัสวี เต่าแหลม, เด็กชายทินกฤต เชื้อพลบ, เด็กชายกษิดิศ ภูตะอินทร์, เด็กหญิงกมลลักษณ์ ค�านนท์, เด็กหญิงจิรชยา ท�าเนียบ, เด็กชายสิงหากรณ์ 
โอโนะ, เด็กชายชยพล ลิ้มจ้อย, เด็กชายวรานนท์ วทัญญุภาพ, เด็กชายภูวิศ กาฬะคะชา, เด็กชายธนดล ผิวเณร, เด็กชายศุภกร ลือเมือง, เด็กชายธนภัทร วรกิจนิติพันธ์, เด็กชายชานนท์ ศิริรักษ์, 
เด็กชายสิรภพ แสงสว่าง, เด็กหญิงเอมี่ เอลิเซอร์ ลานเมเตอร์, เด็กหญิงสาริสา สืบสาย, เด็กชายธนัตถ์ สอนแจ้ง, เด็กชายนัธทวัฒน์ เชื้อเงิน, เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ คล่องสั่งสอน, เด็กหญิงสุพิชฌาย์ 
ธ�ารงปภาพงศ์, เด็กชายธเนศพงษ์ วงษ์ศิริสถาวร, เด็กชายกมนทัต รุ่งจันทวงษ์, เด็กหญิงอักษราภัค สมจิตต์, เด็กชายรัชชานนท์ เรืองมนตรี, เด็กชายชัชนันท์ บางยิ้ม, เด็กชายปัญจรัตน์ เพิงรัตน์, 
เด็กหญิงปุณยนุช ยันต์ทอง, เด็กชายชยาพัฒน์ เพิ่มอุตสาห์, เด็กชายนภาเดช ปลาสุวรรณ, เด็กชายวรดร กองจินดา, เด็กหญิงเจสิกา ภูลับ, เด็กชายชวัลวิทย์ จ�าเนียรกาล, เด็กหญิงชญาดา 
บุญประสิทธิ์, เด็กหญิงชญาดา ยุวจิเสรี, เด็กชายศุภศรัณย์ จ�านงค์รัศมี, เด็กชายภูมิณรงค์ แก้วก่า, เด็กหญิงนันทจุฑา อุตมะ, เด็กชายอินทร์ทัช ธีรนิธิศนันท์, เด็กชายทาคุมิ โอกุริ, 
เด็กชายยามาโตะ โอกุริ, เด็กหญิงอริสา งามจันทร์, เด็กชายสุวิจักขณ์ ใจยั่งยืน, เด็กหญิงชลิตวรรณ พูลสวัสดิ์, เด็กชายธนกฤต คงใหญ่
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เด็กชายณฐ บุญโต, เด็กชายวัชรกร ศรีวิเศษ, เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธัญญเจริญ, เด็กชายธนากร ประสพเนตร, เด็กหญิงสุชีรัตน์ วงลคร, เด็กชายณฐวัฒน์ ชัยวรรณรัตน์, เด็กชายวุฒิภัทร กาตีวงศ์, 
เด็กชายศิรากร ชิวรัมย์, เด็กชายกิตติพัฒน์ ศิริวงศ์, เด็กชายพลวัฒน์ หิรัญเอื้อวรากุล, เด็กหญิงณัทนิชชา ชิวรัมย์, เด็กชายอภิภู สุรวัฒนาวรรณ, เด็กชายธีธัช สุวรรณพงศา, เด็กชายภูดิศ สุนัติ, 
เด็กชายวัชรพล นุชธิสาร, เด็กหญิงพิมพ์ชณก ใหม่เอี่ยม, เด็กชายกิตติเชษฐ์ เกตุประทุม, เด็กชายภูริวัฒ แก้วโพธิ์, เด็กชายปุญญพัฒน์ โพธิ์ทอง, เด็กหญิงอักษราภัค มะอิสูงเนิน, เด็กชายภาคิน 
ภาสกรนรินิทร์, เดก็ชายชติพิทัธ์ ดาดวง, เดก็หญงิธรีตา จงัสถติย์กุล, เด็กชายภชิพฒัน์ รตันคร, เด็กชายณฐัชนน อยูด่,ี เดก็ชายวชริากรณ์ ชนินอก, เดก็ชายพชรดนยั ม่านทอง, เดก็หญงิกญัญาภัทร 
พุ่มพวง, เด็กชายปวีร์ จ�ารูญถาวร, เด็กหญิงณัฐณิชา อุดมศิลป์, เด็กหญิงชัชญาภา ศรีจันทราพันธุ์, เด็กชายภัทรพร จันทร์เกตุ, เด็กชายสุวิจักขณ์ คงกรุต, เด็กชายกันตภณ ชัยไธสง, 
เด็กชายณัทกฤต ศรีงามพร้อม, เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์ ศรีค�า, เด็กหญิงสิริณ วัฒนสินไพศาล, เด็กชายภูมิรพี พลังพรกิจ, เด็กชายเคเลบ วิน มาเรียโน่, เด็กชายพิชญุตม์ ติณะคัด, เด็กชายเศรษฐวิชญ์ 
ธฤตกรณ์พงษ์, เด็กหญิงลภัสรดา ศรแผลง
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เด็กหญิงสุณัฏฐิกา โจสรรค์นุสนธิ์, เด็กหญิงวรพิชญา บันลือศรีสกุล, เด็กชายโอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์, เด็กชายเทพทัต สงวนตันกัลยา, เด็กหญิงปัณณ์ฑิตา ศรีโคตร, 
เด็กชายพชิรพงษ์ ทับพุ่ม, เด็กชายปลื้มชัย บุญแต้ม, เด็กชายชนนน ทองพิกุล, เด็กชายอชิระ พึ่งพินิจ, เด็กชายอาภิวิชญ์กร พลศักดิ์ศรี, เด็กหญิงกรวรรณ พงษ์เนตร, 
เด็กหญิงภัทรวดี ศิริสวัสดิ์, เด็กชายพัชร์เอก โรจนะประเสริฐกิจ, เด็กชายชิดชนก อมรวดีกุล, เด็กหญิงปุณฬ์ณพิชญ์ แก้วแจ่ม, เด็กหญิงปริณรดา ปานแดง, เด็กชายชารีรักษ์ 
ลาดสุวรรณ, เด็กหญิงธันยนันท์ สุวดิษฐ, เด็กชายรณทร สุวรรณโชติ, เด็กหญิงมินจู ออม, เด็กชายยุวากร ศิริพรเพิ่มศักดิ์, เด็กชายชวภณ ใจแจ่ม, เด็กหญิงไพลิน เสือส่อสิทธิ์, 
เด็กชายปัณณวิชญ์ เกื้อภักดิ์, เด็กชายไฮเรททิน บาซาล, เด็กหญิงเกรซ บุญเผื่อน, เด็กชายอคิน พาเจริญวงศ์, เด็กหญิงมีสุข สุขสวัสดิ์, เด็กชายอธิษฐ์พล โฆษิตอัศวพล, 
เด็กหญิงอัญธิชา สุพันธุชัยกุล
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เด็กชายศุภณัฐ รองไชย, เด็กชายภานุภัส ชุณหะวัต, เด็กชายธรรมธรรศ ธีรเลิศทินันท์, เด็กชายศุภเดช ไตรลิน, เด็กชายภูสิษฐ์ วรรณาชัยสิทธิ์, เด็กหญิงธัญชนก ไชยศักดิ์, เด็กชายสิงหพัฒน์ 
ลิขิตอุดมทรัพย์, เด็กหญิงชิชา เซี่ยงว่อง, เด็กชายตุลยภัทร พึ่งสุข, เด็กชายเรียว โอนิชิ, เด็กชายภาคิน อรุณโชติ, เด็กชายพิชยะ ศรีสุข, เด็กชายธณดล จั่นเรือง, เด็กหญิงกัญญาณัฐ พวงภู่, 
เด็กชายกฤติเดช วระกระมล, เด็กชายธรรม์ บุญเจริญ, เด็กหญิงณัฐณิชา ราหุล, เด็กชายปกป้อง สีดาชมภู, เด็กหญิงเฌอมาณ ศรีจรัส, เด็กชายนวิน นิธิเมธี, เด็กหญิงโซยอน ปาร์ค, เด็กชาย
กานต์ณัฐชาคุณ วงศ์อรุณ, เด็กชายกิตติภูมิ ศรีภาคยภัทรกุล, เด็กชายยศกร แย้มประดิษฐ์, เด็กหญิงอชิรญา ชื่นจิต, เด็กชายปานัสย์ วรุณศิริธร, เด็กหญิงภฤดา ศศิวิศิษฏ์สิริเสรี, เด็กชายปิยะณัฐ 
วาปีท�า, เด็กชายกัณณภัส มั่งคั่ง, เด็กชายวัณณุวรรณ์ เพิ่มสุข, เด็กชายรัชพล ผู้น�าพล, เด็กชายณัฏฐ์ ดีนานดี, เด็กหญิงพริมาภา ใจมั่น, เด็กหญิงวรรณรสา นุตวงศ์, เด็กหญิงโรทเซ็น โรส เบสา, 
เด็กชายนิชคุณ ตันติพิพัฒน์กุล, เด็กชายกิตติภพ พัทพงศ์, เด็กหญิงทิตชญา ทับอินทร์, เด็กชายวิรชา ณรงค์ฤทธิ์, เด็กชายภูริ เอี่ยมจันทร์พวง, เด็กชายกิตติศักดิ์ ภู่กร, เด็กชายพศิน ชลาลัย, 
เด็กชายภัทรชนน ภาชนะ, เด็กชายรัชชานนท์ บุญมา, เด็กชายอภิวิชญ์ พาทีชอบ, เด็กชายณภัทร หนูศรีเจริญ, เด็กหญิงพุทธิชา แพรัตนดิลก, เด็กชายทัพพสาน โคตรส�านวน
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เด็กหญิงศศิริณ กวีกิจวิรัตน์, เด็กหญิงศิศิริณ กวีกิจวิรัตน์, เด็กชายนันทพัทธ์ สุวรรณไสวผล, เด็กหญิงกัญญาพัชร หอมจันทนากุล, เด็กชายอิงควัต เล็งสุขฉาย, เด็กชายสุประวีณ์ 
ปัญญาอภิวงศ์, เด็กชายศรัณย์ภัทร ค�าวรรณ, เด็กหญิงชนม์ณภัทร อัญชันบุตร, เด็กชายเติมศักดิ์ ทรัพย์นา, เด็กหญิงธันยชนก พูลขาว, เด็กชายกรวิน เชื้อบัณฑิต, 
เด็กหญิงสุภาสินี ตรีทิพยรักษ์, เด็กชายอิทธิพัทธ์ เพิ่มพูลโชคคณา, เด็กหญิงจัสมิน วอวอร์ บัวรัตนการ, เด็กชายทัตภณ สุปิตินนท์, เด็กหญิงรินรดา กุหลาบ, เด็กชายชินทัพพ์ 
ตันติโชติมัย, เด็กชายคุณากร เกียรติสุอาภานนท์, เด็กหญิงพลอยชมพู พิพัฒน์ชลธี, เด็กหญิงสุกฤตา พากเพียร, เด็กชายณัฏฐนันท์ สุขสมบุญ, เด็กหญิงนันทัชพร สุขสมบุญ, 
เด็กหญิงเอมิกา ภูริสุพัฒนภาคิน, เด็กชายชนกชนม์ มาสุข, เด็กชายชิษณุชา วงษา, เด็กชายสรัณธรณ์ ชมโฉม, เด็กชายภิรัช จิระประเสริฐพันธ์, เด็กหญิงครรธรีนทร์ 
อาลักขณ์สุดา ชโรเตอร์, เด็กหญิงอริณรดา พลเคน, เด็กชายปิติพงศ์ ชวาลดิฐ
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เด็กชายพชรพล จินดาพันธ์, เด็กชายสุธีกานต์ แย้มงาม, เด็กหญิงณิชาภา สินธุพรม, เด็กชายจารุภัค ยุติธรรม, เด็กหญิงช่อชมพู ประดิษฐาน, 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, เด็กชายฉัตรพัฒน์ 
เดชาไหวพริบ, 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, เด็กชายชนุดร แก้วนะรา, เด็กหญิงปัณณภัสร์ 
สิทธิ์นะศรี, เด็กชายธนิฏฐ์ ตุงคุณะ, เด็กชายขุนฟ้า สุวรรณทัต, เด็กชายประภาภณ โคละทัต, เด็กชายวรภพ อินทรสูตร, เด็กชายพัทรดล อนุชิต, เด็กหญิงธิติกานต์ พูลทอง, เด็กชายศิลป์ชัย 
จิตร์มงคลสุข, เด็กชายพรหมพิริยะ วัฒนประดิษฐ์, เด็กชายพัชรกฤษฏิ์ จิโรจจาตุรนต์, เด็กชายธีปศรรห์ จงขจรกิจ, เด็กหญิงเบญจวรรณ ศาลา, เด็กชายพีรวัตร อินทร์ปัญญา, เด็กชายตันติกร 
บุญรอด, เด็กชายตันติวัฒน์ บุญรอด



ครูประจ�ำชั้น : มิสสลินดำ ทองค�ำ  |  ครูคู่ชั้น : Cornelis Bernadine Britz
เด็กหญิงชัชชญา พรหมคีรี, เด็กชายอชิระ ชุ่มชัยพฤกษ์, เด็กชายพีรวิชญ์ สิทธิเมธารักษ์, เด็กชายสิรวิชญ์ สาระกูล, เด็กหญิงจิดาภา เจตนาวณิชย์, เด็กชายพิรชัช ศรีรัชพงษ์, เด็กชายกฤชปภพ 
ศิริรัตน์, เด็กหญิงเฌอเอม สารถวัลย์แพศย์, เด็กชายศุภกร คงเมือง, เด็กชายวัฒนรัชญ์ จันทร, เด็กหญิงอรณิชชา กาญจนฤทธากรณ์, เด็กชายปุญญพัฒน์ วัฒนะเสถียรกุล, เด็กหญิงพิมพ์รศา 
อิ่มฤทัย, เด็กหญิงณิชาภา พยัคฆา, เด็กชายกันตพัฒน์  หยาง, เด็กชายพีรกานต์ สีตลารมณ์, เด็กหญิงณิชาภา พุทธสถิตย์, เด็กชายณัฏฐพัชร์ ศิริวรรณ, เด็กชายแมนธีรัตม์ แดงมีเชาวน์, เด็กชาย
ธนกฤต สวัสดีมงคล, เด็กชายภัทร จิระตุลธร, เด็กหญิงวลัยลักษณ์ รักษายศ, เด็กหญิงบุณยวีย์ ใหม่ประเสริฐ, 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 : Ms. Aileen Handugan  |  ครูคู่ชั้น : Ms. Nittaya Suebsai
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, เด็กชายทยากร ทิพย์มณฑา, เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เริงพิทักษ์, เด็กหญิงศศิชา บุญไพศาลเสรี, 
เด็กหญิงบุญญานนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, เด็กชายคงภพ ทองเพ็ง, เด็กชายปภังกร ลี้วิจิตร, เด็กชายณัฐศิวัช ติยวัฒน์ธนกุล, เด็กหญิงปัณฑา เหลืองอ่อน, เด็กชายธรรศ 
ทองผาย, เด็กหญิงบาลี ชาญณรงค์, เด็กหญิงวิชญาดา มีค�า, เด็กชายกรณ์ เกษรสมมาศ, เด็กชายรชานนท์ พุทธาผาย, เด็กหญิงซัมเมอร์ อลิซาเบธ คาร์เตอร์, 
เด็กชายฉัตรพัฒน์ ฉัตรพัฒนากูล

ครูประจ�ำชั้น : มิสรัชนี ทองค�ำ  |  ครูคู่ชั้น : ม.กันทรกร ใจปินตำ
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัญญัตินพรัตน์, เด็กชายธีธัช เนตรข�า, เด็กชายภีภีม อัครบวรกุล, เด็กหญิงสรัญชดา อยู่รัตน์, เด็กหญิงพลอยชมพู ถนอมกุลรัตน์, เด็กชายธนบัตร ยิ้มพึ่งบุญ, เด็กหญิงวัลย์ศิริ 
ศิริวรรณ์, เด็กหญิงรดามณี จอกทอง, เด็กหญิงณดา กิตติกุลนารา, เด็กชายรวิศ สุนทราณู, เด็กหญิงหนึ่งธิดา ลิอินทร์, เด็กชายอินทัช เต็มศิริพงศ์, เด็กชายภาคิน แก้ววิเชียร, เด็กหญิงณัฏฐนันท์ 
รัชชันดิษฐ์, เด็กชายคริสโตเฟอร์ คัลลาฮาน, เด็กชายกฤติน สัจวาที, เด็กหญิงภัทรมน ติสโส, เด็กชายญาณทัศน์ โพธิ์ทอง, เด็กหญิงสุมิตรา สนับแน่น, เด็กชายอาเนช ปากหวาน, เด็กชายพงศ์พล 
เอี่ยมธรรมกุล, เด็กหญิงขวัญตระกูล สุขฉัย, เด็กชายกฤษณะ ปั้นรัก, เด็กหญิงกัญญาพัชร์ แก้วโมรา, เด็กชายพิชญพงษ์ นิยมสุวรรณ, เด็กชายตฤณ ภาดา, เด็กชายธีร์ บุญปัญญา, เด็กชายวรินทร 
สาคร, เด็กชายแนลสัน เยียว, เด็กหญิงสิดารัศมิ์ ปัญญภัทร, เด็กหญิงโศภนิศ วัดเขียว, เด็กหญิงริน ซูนะซูกะ, เด็กชายภควัฒน์ มุ่งเจริญ, เด็กชายสืบสวัสดิ์ ลีละศุลีธรรม, เด็กชายนโม สุคันธัง, 
เด็กชายพชรพล ธนเดชพงศ์ปรีชา, เด็กชายกฤตานนท์ รักแจ่ม, เด็กหญิงอรณิชชา สุเมธอมรรัตน์

ครูประจ�ำชั้น : Ms. Maria Alagdon  |  ครูคู่ชั้น : Ms. Supawadee Sumalai
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, เด็กหญิงนริศรา ระวัง, เด็กหญิงนันท์นภัส 
เชื่อมไมตรีกุล, เด็กหญิงนภัสนันทน์ จารุรัชตานนท์, เด็กหญิงวิมลลักษณ์ ตั้งกิตติรุ่งเรือง, เด็กชายกฤตานนท์ สมหวัง, เด็กชายกฤติเดช หวังวานิชกิจ, เด็กชายศักย์ศรณ์ 
ปัญญาอภิวงศ์, เด็กชายนันทภพ แก้วชูกุล, เด็กชายภาคิน จิระประเสริฐพันธ์



ครูประจ�ำชั้น : มิสแสงเดือน พรหมศิร ิ |  ครูคู่ชั้น : ม.ฉัตรชนก ใบสูงเนิน
เด็กหญิงสุพิชญา ศิริรักษ์, เด็กชายนิษกัณฐ์ สมบูรณ์ทรัพย์, เด็กชายธนพนธ์ กันเพ็ชร, เด็กหญิงสุชานาฏ ลาภวิไล, เด็กหญิงเขมจิรา วานิชปัญญ์, เด็กชายวัชรกร วานิชปัญญ์, เด็กชายสุภเวช 
ราชอัคคี, เด็กชายธนาธิป ชูนอง, เด็กชายกรณัฐ ผลโกศล, เด็กหญิงฐาวรี สอนแจ้ง, เด็กชายวีร์ เอกขระ, เด็กชายณธกร เซี่ยงว่อง, เด็กหญิงชนันณ์ชิฎา ถือนิล, เด็กชายคณิศร สุรักษ์, 
เด็กชายสืบอังกูณ สืบสาย, เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริวัฒน์, เด็กชายเอกพัชร์ สุวรรณเลิศ, เด็กชายชินภัทร เหลืองกุลภา, เด็กชายอธิศ บัวเล็ก, เด็กชายญานวุฒิ ก้านบัว, เด็กชายชลกร ปานอุทัย, 
เดก็ชายธนนนัท์ รอดพนัธ์, เดก็ชายทติพิล ภูมโิคกรักษ์, เดก็ชายกันตภณ นามแก้ว, เด็กชายภวูนาถ คณุะเกษม, เด็กหญงิณัฎฐณชิา มนช้าง, เดก็หญงิภคัจฑุา อตุมะ, เดก็ชายธนกฤต หล้าบ้านโพน, 
เด็กชายธนวินท์ ภาชนะ, เด็กชายกิตติกวิน โตคีรี, เด็กชายฉัตรธร ตันฮะเส็ง, เด็กชายธีทัต คงชยะนันท์, เด็กหญิงเมรัญญา นรชาญ, เด็กชายณัฐนนท์ คนเที่ยง, เด็กหญิงกมลนภัช นันทสุรศักดิ์, 
เด็กชายวิชยุตม์ เทียมทัด, เด็กหญิงพิชญ์นรี พรหมจักร์, เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เพชรมาตศรี, เด็กชายดรัณภพ คล่องวิชา, เด็กหญิงอติกานต์ พัวศรีพรรณ, เด็กชายพงศ์ธร ยอง, เด็กชายพิชยะ 
สุภาภรณ์, เด็กชายวชิรวิทย์ พันธ์เพชร

ครูประจ�ำชั้น : มิสขนิษฐำ บุญมำวงษำ  |  ครูคู่ชั้น : มิสศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ
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, 
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, เด็กชายเตชทัต โสระมรรค

ครูประจ�ำชั้น : มิสกมลวรรณ เจริญเตีย  |  ครูคู่ชั้น : Mr.Smarty Tracy
เด็กชายพสธร ยมาพัฒน์, เด็กชายชายณชล เขียดแก้ว, เด็กชายอริญชย์ศิลป์ ศศิศุภกุล, เด็กหญิงจิตสุพัฒน์ กระแสแสน, เด็กชายปองพล สีดาชมภู, เด็กชายธนภัทร บ�ารุงเขต, เด็กชายอภิวัฐ 
เครือวัลย์, เด็กชายปุญญพัฒน์ สันติธรรมโชค, เด็กชายปวรุตม์ ทองสุกนอก, เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สุขตะโก, เด็กชายฐณคุณ นิธิวรณาธร, เด็กชายพัชรดนัย แสงมณี, เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ 
เกรียงอุปถัมภ์, เด็กชายณัฐพสิษฐ์ ชัยมาตย์, เด็กหญิงปิยะธิดา สีลา, เด็กชายสรัล แฉล้มไธสง, เด็กหญิงพิชญดา ฉลาดสิทธิ์, เด็กชายธนกฤติ ศิริมงคล, เด็กชายกฤตยชญ์ นิลพลับ, เด็กชายณัฐนนท์ 
พันธบุตร, เด็กหญิงทาลิธา ตรรกสิริทรัพย์, เด็กชายกมลภพ จันทะแพน, เด็กชายธนกร แพรวเพชรขาว, เด็กชายกฤตเมธ ชาญสูงเนิน, เด็กชายชนกันต์ ราหุล, เด็กชายธนพล กมลพวงพันธุ์, 
เด็กชายธีรเดช ปลายเนตร, เด็กหญิงพิชชาพร พิศพันธ์, เด็กชายพงศ์ธรรม จิตต์ภาคภูมิ, เด็กชายชนาธิป ซื่อสัตย์, เด็กชายเทพทัศ แก้วลอยฟ้า, เด็กหญิงอรุณวดี กัณหา, เด็กชายพิชญุตม์ เกตุพุฒ, 
เด็กหญิงอิสรีย์ แก้วนาง, เด็กชายวัฒน์ชานนท์ เกตุชาติโรจน์, เด็กชายปภังกร จีระชีวิน, เด็กชายพัทธดนย์ คงเกิด, เด็กชายมกร ชุติกุลพิพัฒน์, เด็กหญิงอุมาพร พานทอง, เด็กหญิงปิ่นเกล้า 
จริงจิตร, เด็กชายณฐพล มงคลพร, เด็กชายกัณห์ทรงพล มาลาเจริญพร, เด็กชายอาชวิน ใจไว

ครูประจ�ำชั้น : มิสจงวิไล แจ่มศร ี |  ครูคู่ชั้น : Mr.Fhrance Polley
เด็กหญิงปุณณดา วีระวิทยานันต์, เด็กหญิงนันทิตา สนับแน่น, เด็กชายธีรธาดา โฉมศิริ, เด็กชายธนบดี พรรคพิบูลย์, เด็กหญิงชญาภา จันทร์เงิน, เด็กหญิงภิชชญา มัชฌิมวงศ์,
เด็กหญิงชนัฐปภา จองศิริกุล, เด็กชายกวีวัธน์ ศันสนียวงศ์, เด็กชายสุริยฉัตร ฉัตรมงคล, เด็กหญิงภัทรมน รัศมีพิริยะพิจิตร, เด็กหญิงชญาภา อ่อนระเบียบ, เด็กหญิงอุรัสยา 
ชัยพรมเขียว, เด็กหญงินงนภัส ทิพยศักดิ์, เดก็ชายณฐภทัร ทพิยศกัด์ิ, เดก็หญงิอภชิญา เอือ้ประโยชน์กลุ, เดก็ชายตฤน โพธิแ์จ้ง, เดก็ชายพชรคณุ รตันกจิธรรม, เดก็ชายภทัรวรรธน์ 
อมรพนัธุน์ภสั, เดก็ชายกติตพิศ ภตูะวนั, เดก็ชายคณุานนท์ วิมูล, เด็กชายธีรภัทร สุขสว่าง, เด็กหญิงณธิดา มงคลศิริ, เด็กชายโซตะ มานาเบะ, เด็กชายพาทิศ ฉ�า่จิตร, เด็กหญิงชญาดา เมืองชุมพล, 
เด็กชายปภังกร งานเลิศ, เด็กชายรณกร บุญเรือง, เดก็ชายสชุาครีย์ คงกรตุ, เดก็ชายกนัตพงษ์ เจตน์จรงุจติต์, เดก็ชายศภุณฐั ฉตัรดวงเด่น, เดก็หญงิพมิพ์นภา สุวรรณกจิเจรญิ, เดก็ชายพทัธนนัท์ 
สวุรรณกจิเจรญิ, เดก็ชายธนภทัร เอีย่มภาคนีวิฒัน์, เด็กชายวรัชญ์ สุนทรส, เด็กชายอนาวิล นาคสุข, เด็กชายนิพัทธ์ พูลสวัสดิ์, เด็กชายธนภัทร มีสะอาด, เด็กชายภูภูมิ เศรษฐ์พิศาลศิลป์, 
เด็กหญิงเขมจิรา สาคร, เด็กชายภูมิพัฒน์ แต้นุกูล



ครูประจ�ำชั้น : Mr. Ariel Arroyo  |  ครูคู่ชั้น : Ms. Hatayakarn Duchada
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, เด็กหญิงกฎชกร เงินท้วม, เด็กชายฐิติภาส เชื้อจั่น, เด็กชายนัทธ์ธราภัทร ทองไพบูลย์, เด็กชายพีรเดช เอี่ยมสุข, เด็กชายณัฐกรณ์ ปรานมงคล, 
เด็กชายพุฒิเมธ จินดาสถาพร, เด็กชายธนิก ทองอ่อน, เด็กชายคอนอู คิม, เด็กชายธนกฤต กองมณีกิจ

ครูประจ�ำชั้น : มิสวิชญำฎำ ทิวไผ่งำม  |  ครูคู่ชั้น : ม.ปณิธิ อินทศิริ
เด็กหญิงเปรมยุดา นะราวัง, เด็กชายจรัสพงศ์ ชูทอง, เด็กหญิงปรัชญาพร วัฒนะเสถียรกุล, เด็กชายณรินทร หนุนดี, เด็กชายสุขวิญญา วิญญาสุข, เด็กหญิงเบญญาภา อาทิตย์ตั้ง, 
เด็กชายวรภพ  โอคูชิม่า, เด็กชายณัฐปนนท์ ขุมกระโทก, เด็กชายวรพล บุญมาศ, เด็กหญิงปุณิกา ยอดบุญ, เด็กชายชนาธิป ศรีรัตนอารี, เด็กชายภูมิพิชญ์ ศรีสาลีกุลรัตน์, เด็กหญิงศรัณย์นภัส
หาผล, เดก็ชายธรรศ บุญเจรญิ, เดก็ชายพุฒเิศรษฐ์ ศภุลกัษณ์, เด็กชายณฏัฐกติติ ์อุดล, เด็กชายฐติิวฒัน์ ศริบุิตร, เดก็หญงิกันต์ภสัสร มดีอก, เดก็หญิงพชิญธดิา โคตา, เดก็ชายกฤตเิดช สคุนธราช, 
เด็กชายชนาภัทร ปองตระกูล, เด็กชายจีราพัชร์ สิทธินันท์ชญาธร, เด็กหญิงสายชล คงกิจภากรณ์, เด็กหญิงกุลรดา สุนทรีวิจิตร, เด็กชายธงไทย พรมพิทักษ์, เด็กชายธนกร ภูมีทอง, 
เด็กชายทรงฤทธิ์ เกิดผล, เด็กชายสุรศักดิ์ สายน�้า, เด็กชายฤทธิ์ชานนท์ คงประเสริฐ, เด็กชายชนาธิป เอี่ยมศรี, เด็กหญิงกมลพันธ์ ศิลารัตน์, เด็กชายปฏิพล สาครน้อย, เด็กหญิงวิชาดา ชูช่วย, 
เด็กชายกิตติพล ศรีเพ็ง, เด็กหญิงภัทรปภา เกตุชาติโรจน์, เด็กชายศิริพงศ์ พูลบางยุง, เด็กชายจักสิน เสริฐไธสง, เด็กหญิงภัทราวดี พานทอง, เด็กชายณัฐภาส จงประทีป, 
เด็กชายพงศพัศ เขียนดี

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Richard N.Sison  |  ครูคู่ชั้น : Ms. Chanram Noichan
เด็กชายอรรถนันท์ คงนิวัฒน์ศิริ, เด็กชายสิปปภาส ทวีทรัพย์, เด็กชายพิชญะ อั้งอารีย์, เด็กชายธีร์ธัช ชมภูบุตร, เด็กชายชนดล ลี้วิจิตร, เด็กชายอภิวิชญ์ วิกัยวัฒน, 
เด็กชายภูมิ พิมพาภรณ์, เด็กชายทรงพล ภู่ประดิษฐ์, เด็กชายจิรายุ วสีพันธ์พงศ์, เด็กชายจีฮุน จาง, เด็กชายศศิน เทียนทอง, เด็กชายภูมิพัฒน์ เชียงอุทัย, เด็กชายจัสติน 
เฟธ วอวอร์ บัวรัตนการ, เด็กหญิงอมลรดา เรืองวัฒนวิศิษฐ์, เด็กชายก้องศิริ คง, เด็กหญิงชนันชน สองเมือง, เด็กชายปัณณวิชญ์ รักประเสริฐ, เด็กชายณัฐดิษฐ์ สิริเมธาศิลป์, 
เด็กหญิงมิเชล อลิซาเบธ เน็ค, เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์ ธนทวีภัทร, เด็กชายเอนกชาติ วรสินสกุล, เด็กชายกรณ์ ขจรเฉลิมศักดิ์, เด็กหญิงซูกุฮะ ชิยะมะ, เด็กชายธนกิตติ์ จิตร์ระเบียบ, 
เด็กหญิงอิงค์จันทร์ สรัชโชติมา, เด็กชายกันต์ณภัทร ประสงค์ปัญญา, เด็กหญิงณัฐรีย์ยา ภักดีเจริญโชค, เด็กชายวชิรวิชญ์ กัญจน์วรากุล

ครูประจ�ำชั้น : มิสเทวี ศรีจรัส  |  ครูคู่ชั้น : มิสเนติมำ วงษ์เกตุ
เด็กชายอนพัทย์ ทวิพัฒน์, เด็กหญิงณิชาภัทร นาคขุนทด, เด็กชายกฤติเดช หล้าบ้านโพน, เด็กชายกาญจนวัฒน์ จิตต์อารี, เด็กหญิงพัฒน์ธนันตร์ วงศ์วิจิตร, เด็กชายภูสิทธ กาฬะคะชา, 
เด็กชายปรมัส บุญมา, เด็กชายเตชิต สินธุพรม, เด็กชายศักดิพัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์, เด็กหญิงภรภัสส์ศา เกตุอยู่, เด็กชายกันตพล แก้วเสนา, เด็กชายศุภวุฒ ภวังคะนันท์, เดก็หญงิปาณสิรา ปราณ,ี 
เดก็ชายอนภุทัร ส�าเรจ็ผล, เดก็ชายจริวฒัน์ พรหมแจ้ง, เด็กชายสริภพ สดใส, เดก็หญงิพรนชิา เสรมิศรี, เดก็ชายขนุพล ขุนประเสริฐ, เดก็ชายพงษ์วรษิฐ์ ผดุงโกเมด็, เด็กชายก้องธารา ธีระชาติมงคล, 
เด็กชายชิษณุพงศ์ ทับสิงห์, เด็กหญิงปรียาลักษณ์ สวาสดิ์นา, เด็กชายชัยภัทร ชุณหะวัต, เด็กหญิงกุลชาต สุนทรีวิจิตร, เด็กชายวสุ ม่วงศิริ, เด็กชายรัชพล สวัสดิ์พูน, เด็กชายนันท์ศกร นาคฤทธิ์, 
เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์ วิรัชพงษ์ภา, เด็กชายธีร์ พานิชการ, เด็กชายธัชทฤต พวงผล, เด็กหญิงอธีนา พันธุ์เสือ, เด็กชายพิทวัส บุญเปี่ยม, เด็กหญิงภูริชญา คงมั่น, เด็กชายเนสโตร เบสา, 
เด็กชายชนพัฒน์ เพิ่มอุตสาห์, เด็กชายอดิเทพ เรือนทอง, เด็กชายวสุ เจียง, เด็กชายนันทวิทย์ นันทวงค์



ครูประจ�ำชั้น : มิสนงครำญ ศิริศักดิ์  |  ครูคู่ชั้น : มิสวรำภรณ์ สมำนวงษ์วำน
เด็กหญิงกัญชพร จ�านงศาสตร์, 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 
หล่อวัฒนตระกลู, เดก็ชายจตรุภชุ ซุน่ไล้, เดก็ชายสริภพ สวุรรณนยิม, เดก็ชายษศษิ สุวรรณรงค์, เดก็ชายภทัรกติติ ์สขุกิตตสิริวิงศ์, เด็กหญงิอรษิา พึง่สขุ, เดก็ชายณฐภทัร ยศอบุล, เดก็หญงิปฑติตา 
จิรวัฒนธรรม, เด็กชายจักรภัทร มั่นศักดิ์, เด็กหญิงวริษรดา เตชะสร้อยวริจฐ์, เด็กชายวรินทร แสงนิล, เด็กชายชนนกิตติ์ ดิษยะภูริวัฒน์, เด็กชายจิรา พุทธิวิริยากร, เด็กชายวีรวิชญ์ เอี่ยมศรี, 
เด็กหญิงสิตา นิธิเมธี, เด็กชายกันต์ฐพงศ์ อดิศรมงคลกุล, เด็กชายพีรณัฐ ศิริสมบัติ, เด็กหญิงฎีการัตน์ จิตต์ภาคภูมิ, เด็กหญิงนัฐธยาน์ บุญมา, เด็กชายทศวิชญ์ เปรมสุวรรณ, เด็กชายอคร พรมมา, 
เด็กชายวัชร์คณาธิป วงศ์ธนจักริน, เด็กชายพิรชัช เสือส่อสิทธิ์, เด็กชายพีท กิ่งสวัสดิ์, เด็กชายวรรณสิงห์ เดชเจริญสี

ครูประจ�ำชั้น : มิสศิริรัตน์ พันธ์ยิ้ม  |  ครูคู่ชั้น : มิสจินตนำ สุชนรุจิระ
เด็กชายสุปวีร์ เอี่ยมทา, เด็กชายชัยชนะ อุดมพันธ์, เด็กชายภูวิษ สอนจรูญ, เด็กชายปัณณพัฒน์ ทองสดชูวงศ์, เด็กชายธีร์ธวัช ทองแถม, เด็กหญิงกัลยรัตน์ พุ่มประเสริฐ, เด็กหญิงจิตสุภางค์ สุพล, 
เด็กชายณัฐะเกียรติ์ ผกาขยาย, เด็กชายพุทธคุณ สิริรุ่งเรือง, เด็กชายยงชัย สนธิลาภ, เด็กชายนภนต์ บูรณะธีรกิจ, เด็กหญิงปัณพร โสขวัญฟ้า, เด็กหญิงทัศณารา สิงหาพลกุล, เด็กชายสายน�้า 
ชื่นสายชล, เด็กหญิงณิชชาพัฒน์ มะสุนสืบ, เด็กชายธีรธร โฉมศิริ, เด็กหญิงจิรปรียา พิมพ์ทอง, เด็กชายพุฒิภัสร์ เจตน์จรุงจิตต์, เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา อังคะนาวิน, เด็กชายกิตติพัฒน์ กันทา, 
เด็กหญิงพรประภา เจริญสุข, เด็กชายกิตติพงศ์ ศิริเมืองมูล, เด็กหญิงพิชยภา พลละคร, เด็กหญิงนภัชชา แก้ววิเชียร, เด็กชายภฤทธิพัฒน์ รัตนคร, เด็กหญิงตะวันวาด ตาทิพย์, เด็กหญิงปาณภัช 
ศรีรัตนโช, เด็กชายวรัญญู พิมมงคล, เด็กชายไทกะ ไซโตะ, เด็กชายภีมช์ณพัสช์ ธนทวีภัทร, เด็กหญิงปาณิสรา หาญสวัสดิ์, เด็กชายแทนตะวัน พรรคเจริญ, 
เด็กชายภวิศ รุกขเสรณีย์, เด็กชายภูดิศ รุกขเสรณีย์, เด็กหญิงสุภาสิริ ผลโยธิน, เด็กชายชิษณุพงศ์ ไกรกุลศรุต, เด็กชายภาคิน สงวนแวว

ครูประจ�ำชั้น : มิสรัชนีกูล พวงผ่อง  |  ครูคู่ชั้น : Ms.Daisy R.Gonzales
เด็กชายวัชระพล จุลโรจน์, เด็กหญิงชินานาฏ วูวงศ์, เด็กชายอริญชย์ โพทูล, เด็กชายภัทรพล ศิลาชัย, เด็กชายณฐกร วจนานวัช, เด็กชายกฤตย์ ศิริรักษ์, เด็กชายชีฮุน ชอย, เด็กชายพรหมพิริยะ 
โพธิพรณ์, เด็กหญิงพิชญาภา โวลา, 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, เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วกันยา, เด็กชายอาชวิน ดันไหม, เด็กชายปรัศชญา มัคครากุล, เด็กชายธนกร ไตรภูธร, เด็กชายมนัสวิน แจ่มจันทร์, 
เด็กหญิงวทันยา วทัญญุภาพ, เด็กหญิงพรชนัน พูลทอง, เด็กชายไกรวิชญ์ พิมพ์กลัด, เด็กหญิงเขมิกา ใบแย้ม, เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุขกุล, เด็กชายปกรณ์วัฒน์ จันทร์หล้า, เด็กชายมูราด 
ฟาดิ อเบด อัลซาลาม, เด็กชายราชภูมิ แสงแก้ว, เด็กหญิงลัลน์ญดา ภิระพันธ์พานิช, เด็กชายปาณัฎฐ์ภูมิ จริงจิตร, เด็กชายศราวุธ ศรีผ่องใส

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Cagdas Bayram  |  ครูคู่ชั้น : Ms. Ratchatawan Srisuwan
เด็กชายชวัลวิทย์ ขจรเจนยุทธ, เด็กชายบวรลักษณ์ มีเดชา, เด็กหญิงพิมพ์ภจิรา ปั้นกาญจนโต, 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, เด็กชายธนวิศิษฏ์ เพ็ชรัตน์, เด็กชายภัทรพัฒน์ ไชยนิล, เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตันติราพันธ์, 
เด็กชายจุน ยู โซ, เด็กชายเหินฟ้า ทวีปรังษีนกูล, เด็กหญิงมนัสนันท์ เชื่อมไมตรีกุล, เด็กหญิงกานต์สิริ พวงกุหลาบ, เด็กหญิงกฤติญา มีพรบูชา, เด็กหญิงสวาร่า อามอล 
อัมบาวาเหน่, เด็กหญิงพิชญา อินทรโชติ, เด็กหญิงวิรา ทองอ่อน, เด็กชายอัลวิน เฮนรี่ ชิปป์, เด็กหญิงภรภิชชา จิระประเสริฐพันธ์, เด็กชายปภังกร ภัทรวิริยสกุล



ครูประจ�ำชั้น : Mr. Elbert  Amoguis  |  ครูคู่ชั้น : Ms. Pornthip  Pujomjit 
เดก็หญงิภชสิา ยศเมฆ, เดก็ชายจริฎัฐ์ สพุฒัน์ผล, เดก็ชายณชั แก้วกระจ่าง, เดก็หญงิเอรกิา ไค, เดก็หญงิศกุลกานต์ วฒันสภุากลุ, เดก็ชายณฐัพชัร์ นสิยนัต์, เดก็หญงิปรยีาลกัษณ์ 
รอดระวังภัย, เด็กชายเทพพิทักษ์ เริงพิทักษ์, เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วงศ์วัฒนาวุฒิ, เด็กชายปฐพี วงศ์วัฒนาวุฒิ, เด็กหญิงณัฐนันท์ ขุนจันทร์, เด็กชายปูรณ์ มงคลสักวานนท์, 
เด็กหญิงนวลจันทร์ จิตรัตน์, เด็กชายนิติธร ยิ่งสุขผล, เด็กชายณัฐกร จันทสุวรรณ์, เด็กชายกฤตภาส อุลิดสถิตย์, เด็กหญิงศรัฬรัช นามวงษ์, เด็กหญิงกรกันยา พอดีงาม, 
เด็กชายกฤษณะพงศ์ อนุตะเศรษฐ์, เด็กชายธนเดช เวียนภูมิ, เด็กชายธนกร เวียนภูมิ, เด็กชายวิมุตติ ชมภูแดง, เด็กชายอิทธิพัทธ สายเสียง, เด็กชายขวัญ พาดัว, 
เด็กชายภูวิสิฐพร อุ่นทรัพย์, เด็กชายรัชชานนท์ นิคมเขตต์, เด็กชายจารุกิตติ์ แพพิพัฒน์, เด็กหญิงชัญญาภัค หล�าจันทร์, เด็กหญิงพราวพิชชา ดาวนุไร

ครูประจ�ำชั้น : มิสพิศมัย ธนบดีศรีวิกรม  |  ครูคู่ชั้น : ม.ปณิธิ อินทศิริ
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, เด็กชายโชโนสุเกะ ซาโต้, 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 พุทธาพิทักษ์ผล, เด็กหญิงสุพรรษา ทวีพูน, เด็กหญิงพิชญนันท์ เรืองประพัฒน์, เด็กชายรัชพล วรปัสสุ, เด็กชายเฮซัน อาซัสซาเดห์, เด็กชายธนิน 
ภูมิเขต, เด็กชายคุณภัทร พิทักษานนท์กุล, เด็กชายรัชพล เขียวรักษา

ครูประจ�ำชั้น : มิสกิ่งแก้ว พงษ์ศิริ  |  ครูคู่ชั้น : ม.ปิยะ แสงทับ
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, 
เดก็ชายใจภกัดิ ์ยตุธิรรม, เด็กชายอธภัิทร เจรญิย่ิง, เด็กชายนติธิร ณ หนองคาย, เดก็ชายเมษา โอโนะ, เดก็ชายวนัใหม่ วจิติศกัดิ,์ เด็กชายสริวชิญ์ เลขาข�า, เด็กชายนชิคุณ ปลารบ, เดก็ชายณฐัปคลัภ์ 
จันทร์ดี, เด็กหญิงพิมพ์รพัชร บุญมา, เด็กหญิงพรลภัส แฉล้มไธสง, เด็กชายพัฒนพล หฤษฎางค์กูร, เด็กหญิงเอ็มม่า วิลเฮลมินา ลานเมเตอร์, เด็กชายจิรัฏฐ์ พรหมสวัสดิ์, เด็กหญิงธนวรรณ 
หอมโคกค้อ, เด็กชายวิโรฒชัยวิชิต นิรัติธราพร, เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ วรชัยยุทธ, เด็กชายธนัท ภูมิเขต, เด็กชายรัชกฤช ประกอบธรรม, เด็กหญิงปุญญิศา เกตุด้วง, เด็กชายพุฒิพัชร เพ็งสว่าง, 
เด็กหญิงรันนฎา เรืองชัย, เด็กหญิงพิชยาภา อินทร์ปัญญา

ครูประจ�ำชั้น : มิสเพ็ญนพำ พูพวก  |  ครูคู่ชั้น : มิสปริญญำ คงด้วง
เด็กชายภัทรพงศ์ ทารีทรง, เด็กชายอิทธิพล ช�านาญหมอ, 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, เด็กชาย
ธนันท์ชัย เลิศศรีเจริญ, เด็กชายกฤติน พุ่มพยอม, เด็กชายอริย์ธัช บางท่าไม้, เด็กชายวงศกร งามสม, เด็กชายธีรดนย์ ยุวนานนท์, เด็กหญิงณิชาภา เจตนาจรัสแสง, เด็กชายนพกร แก้วคง, 
เด็กชายกนกพล ยมแก้ว, เด็กหญิงพัชรดา อ้นไชยะ, เด็กชายอิงควัต ยี่สุ่นวงค์, เด็กชายชัยวุฒิ มิ่งมงคล, เด็กหญิงเคย์ เดนนิส พาบัว, เด็กชายศักดา คุ้มศรีเจริญ, เด็กชายณคปัญย์ วิเศษแพทย์, 
เด็กชายสิปปกร เอื้อธนเสรี, เด็กหญิงพราวตะวัน เนื่องจ�านงค์, เด็กชายเมธพนธ์ พินิตชยานนท์, เด็กชายแทนคุณ เลื่อยไธสง, เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุวรรณ, เด็กชายวรปรัชญ์ นามศิริ, 
เด็กหญิงภัทรนันท์ มุ่งไพบูลย์, เด็กชายมรุเดช ภาณุธ�ารง



ครูประจ�ำชั้น : มิสวชิรฐำ ใจสัมฤทธิ์  |  ครูคู่ชั้น : Alaja Mae Oriel
เด็กชายสรภพ ทัฬหกิจ, เด็กชายปัณณธร วีระวิทยานันต์, เด็กชายสุวพิชญ์ คูณวัต, เด็กชายภูเทพ ศรีเจริญ, เด็กชายฮายะโตะ ฟูจิวารา, เด็กชายอรรถเศรษฐ์ เตียวตระกูล, เด็กชายสาริศ 
เต็มศิริพงศ์, เด็กชายสิทธา เต็มศิริพงศ์, เด็กชายกรณ์พสิษฐ์ สุวรรณเกษร, เด็กชายทีปกร รัตนยานนท์, เด็กชายพีรภัทร์ วัชชิรชัย, เด็กชายกานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน, เด็กชายกฤชติธี นวลแก้ว, 
เด็กชายธนกฤต โพธิ์แก้ว, เด็กชายธิติบดี เดือดสันเทียะ, เด็กชายปรมัตถ์ ศรีสวัสดิสีโลดม, เด็กหญิงอุษยา เชื้อเงิน, เด็กหญิงอัยเนะ มานาเบะ, เด็กชายแทนคุณ พรรคเจริญ, เด็กหญิงอธิชา เฉยชิต, 
เด็กหญิงสิตา แย้มบุญยิ่ง, เด็กชายณภัทร ศรีเฟื่องฟุ้ง, เด็กชายยูชิ วาตานาเบะ, เด็กชายปาฏิหาริย์ ประพัฒน์ทอง, เด็กหญิงวริศนันท์ รัตนยานนท์, เด็กชายจัสติน แบลเล่, เด็กชายชินภัทร 
วิเศษนอก, เด็กชายชญานิน วิเศษนอก, เด็กชายจุ๊นฮ่าว เจิ้ง, เด็กชายธาวา พัชรนรากุล, เด็กชายณภพ ไก่แก้ว, เด็กชายเรย์ เบคชิ, เด็กชายปิติเทพ ธนาคม, เด็กชายศิรวิรุฬห์ ราญรอน, 
เด็กชายศตพรรษ เจริญสาคร, เด็กหญิงไอลดา แอนดรูว์ โจน์ส, เด็กหญิงวิรากานต์ ภาพสิงห์, เด็กชายนันทวัฒน์ นันทวงค์, เด็กชายเฮนริก เทอร์เพเจอร์

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Niall O’Riordan  |  ครูคู่ชั้น : Ms. Khemintara Kantawong
เด็กชายรวิสุต โรจนะประเสริฐกิจ, เด็กชายศุภกร ตั้งจิตร์พร, เด็กชายทสึคาซะ ซาโต้, เด็กหญิงลินลี่ วิชญา วู, เด็กชายศุภวัฒน์ ทองเพ็ง, เด็กหญิงนาตาลี กลอเรีย มอตเตอร์,
เด็กชายบุญญฤทธิ์ ค�าแย้ม, 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. Michiel Burghouwt  |  ครูคู่ชั้น : Ms. Rattanakorn Khamtawee
เด็กชายนันทพัทธ์  แก้วจา, เด็กชายรชต พาภักดี, เด็กชายคณิน ไชยทิพย์, เด็กชายปิติกานต์ วงค์ราษฎร์, เด็กชายคีรี ชยันต์นคร, เด็กชายธนากร จุทาทัศน์, 
เด็กชายโชติศุภกานต์ อ�าไพ, เด็กชายสุวิจักษ์ อานนท์กิจพานิช, เด็กชายวิริทธิ์พล บุญมา, เด็กชายธงชัย พรมีไชย, เด็กหญิงพัชญากาญจน์ สิริเมธาศิลป์, เด็กชายศุภณัฐ โหรค�า
นวน, เด็กชายชยพล ยอดคีรี, เด็กชายเอลีชา เปรินทร์, เด็กหญิงพีรดา อินทรโชติ, เด็กหญิงวรกานต์ คงแก้ว, เด็กหญิงบุณยวีร์ ประทีปสกุลทอง, 
เด็กชายภูวิศ อุษณาสุวรรณกุล

ครูประจ�ำชั้น : ม.บวรรัตน์ ชัยสุริยำ  |  ครูคู่ชั้น : มิสชุติมำ พรหมมำศ
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, 
เดก็ชายศรณัยพัชร์ ลยุจันทร์, เด็กชายสนิธนา งามไพโรจน์พบิลูย์, เดก็ชายตะวนั บัญญตันิพรัตน์, เดก็ชายวรดร รตันรจนานนท์, เดก็ชายธนสร กนัยาโม้, เดก็ชายปัณณทตั จมุจนัทร์, เดก็ชายยศภทัร 
จุฑาธิปไตย, เด็กชายชัชณัฐ นิลคง, เด็กชายชิติพัทธ์ ชื่นชม, เด็กชายศุภณัฐฐ์ ชื่นวัฒนกุลชัย, เด็กชายธาดาพงศ์ สาครรัตน์, เด็กชายรัฐธรรม โวลา, เด็กชายรชต หงษ์ศิริมงคล, เด็กชายกันย์ 
กติติจารกุร, เดก็ชายชาญชยั ปราโมทย์เมือง, เด็กชายสวุภัทร ทอนสูงเนนิ, เดก็ชายชวีอน ชอย, เดก็หญิงณฐักฤตา ม่วงป่ิน, เดก็ชายภทัรชัย บวัทอง, เดก็ชายชยางกรู พละกลาง, เดก็ชายตฤณ ศิรเินตร, 
เด็กหญิงมุกดา ตัณฑเจริญกิจ, เด็กหญิงเขมจิรา พรมพิทักษ์, เด็กชายกรณพัฒน์ บุญเกิด, เด็กชายธันยากร รกฮวด, เด็กหญิงเบญจรัตน์ เสือเปลี่ยว, เด็กชายสุวพิชญ์ ศรีสัจจัง, เดก็หญงิลภสัรดา 
คงมั่น, เด็กชายปองภพ มะลาด, เด็กชายวิชญ์ภาส ขาวสุด, เด็กชายปุลพัทธ์ หัสญานนท์, เด็กชายกานต์ณัฐ นวลพลอย, เด็กชายชัยบัญชา เหลาโพธิ์, เด็กหญิงพริมชฎาศ์ จันมีรชานัตธ์, เด็กหญิง
จิรภิชา หอมทวนลม



ครูประจ�ำชั้น : มิสอมรรัตน์ ศรีส่ง  |  ครูคู่ชั้น : มิสนิรำภร เพ็งมำ
เดก็ชายธนชัชา นลิประภา, เดก็ชายวฒุภิทัร บ�ารงุเขต, เดก็ชายพชรคณุ วจนานวชั, เดก็ชายทรัพยสทิธ ิแสงอดุม, เดก็ชายศิวดล มนุลีนนัท์, เด็กชายกติตภิพ เนยีมรอด, เดก็ชายกันตณิณัท์ พเิชยีร
เสถยีร, เด็กชายภูริษ์ ศีราอริย, เด็กชายปัณณทัต ชมประสพ, เด็กชายศุภากร อินจันทร์, เด็กชายธนวันต์ พัฒนะกูล, เด็กชายธีรภัทร คิมประสูตร, เด็กชายปรมัตถ์ ธรรมชัย, เด็กชายธนกฤต กลาง
พัฒนา, เดก็ชายอรยิวชัญ์ ไทยงามศิลป์, เด็กชายจติุณฏัฐ์ สวุรรณสวสัด์ิ, เดก็ชายนรภทัร ศรเีลศิ, เดก็ชายภมีวภูิ ประณมศรี, เดก็ชายพลภทัร รตันพล, เดก็ชายณชยพงศ์ รุง่โรจน์ธนะชยั, เดก็ชาย
อานนัท์ทวปี ธนินศุภณัฐ, เด็กชายพิสิษฐ์ อินทะจักร์, เด็กชายปรัตถกร ก้านสันเทียะ, เด็กชายวชิรวิชญ์ หนูมี, เด็กชายปัญญาโชติ ข�าฉายศรี, เด็กชายมินธดา บัณฑุวนิช, เด็กชายชนม์ธนัช กอบ
ชวาล, เดก็ชายภมูนินัท์ นาคฤทธ์ิ, เดก็ชายพนูสขุ นาคากาวา, เดก็ชายธนากร อ่วมแย้ม, เดก็ชายภคัวลญัชน์ มงัสา, เดก็หญิงสฑุศัยา งามวงค์, เดก็หญงิณฐัฐ์นะภญิ มหาสุเมธกลุ, เดก็หญงิกวนิธดิา มคีะ
ชา, เด็กชายปวรุตม์ บุญชอบ, เด็กหญิงทักษอร แจ่มจันทร์, เด็กชายสุทธิธรรม จันเดิม, เด็กหญิงฐิติภา ตันรัตนพิทักษ์, เด็กหญิงมาเรีย กรุนทัล, เด็กชายวงศ์วรัณ คงดี, เด็กชายรัชพล ศรีตะลาลัย, 
เด็กชายปิยทัศน์ จิตสุวรรณ, เด็กชายรชา สุทธิวารี, เด็กชายกตัญญู มาสุข, เด็กชายกิตติพันธ์ สุทธิแสงจันทร์, เด็กชายสิรันดร์ เมืองจันทบุรี, เด็กชายสดุดี คชทร, เด็กชายณัชพล จันทร์เทศ

ครูประจ�ำชั้น : ม.จักรพันธ์ ถำวิกุล  |  ครูคู่ชั้น : Mr.Herwin Amada
เด็กชายกันตภณ สอนไว, เด็กชายพิชญ์พัสกร นามวิลา, เด็กชายพงศกร สว่างการ, เด็กชายกันตภณ ส�าเนียงดี, เด็กชายเทียนธันย์ หิตะจารีย์, เด็กชายกล้ากวี ศันสนียวงศ์, เด็กชายวิภู ธไนสวรรค์, 
เด็กชายปีติภูม จั่นแก้ว, เด็กชายฤทธิชัย เปรมศักดิ์เสถียร, เด็กชายภพฐณภนฑ์ ตั้งแจ่มสวัสดิ์, เด็กชายโยชิกิ คง, เด็กชายพศิน เทียนทอง, เด็กชายมินธากร เย่, เด็กหญิงอริสา อิ่มวิทยา, 
เด็กหญิงณฐวรัตถ์ ห่าว, เด็กชายธนคุณ ธรรมะลา, เด็กชายพีรณัฐ กองญาณ, เด็กชายปรีชา นาวีรัตนวิทยา, เด็กชายเคอร์ท วิน มาการอง มาเรียโน, เด็กชายธนัตถ์ ประดิษฐ์ธนสาร, เด็กชาย
ปรัชฌ์เมธี แซ่ตั้ง, เด็กชายภูเมศ ศรีแจ้, เด็กชายวิรัตน์ สุขสุนทรกุล, เด็กชายชิตอนันต์ วรทัต, เด็กชายวีรวิชญ์ ปริศนาวาณิชย์, เด็กชายกรรณชัยบดินท์ โคตรตัสสา, เด็กชายภีรพัฒน์ สิงห์สมบูรณ์, 
เด็กชายธาวิน พัชรนรากุล, เด็กหญิงเมลานี เซียเรอร์, เด็กหญิงปภาวี ศรีชุมพล, เด็กชายจิณภัทร เจริญพานิช, เด็กชายภัทรพล พลซื่อ, เด็กชายนายก กล่อมเกลี้ยง, เด็กชายอภิภู น้อมจันทึก, เด็ก
ชายทีฑโชติ เกิดดี, เด็กหญิงพัชรปภาดา วานิชชลธิศ, เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ผาติเสนะ, เด็กหญิงวิมฐ์วิภา เตชะสกุลเลิศ, เด็กหญิงเพชรลดา พลอยพรหม, เด็กหญิงนภัสนันท์ กัญจน์วรากุล

ครูประจ�ำชั้น : มิสอรอนงค์ ฉลำดสิทธิ์  |  ครูคู่ชั้น : มิสเจนจิรำ บรรพต
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, 
เดก็ชายอชริวชิญ์ ไทยงามศิลป์, เดก็ชายก้องกณัฐพนัธ์ ศรกีลูกจิ, เดก็ชายกฤตตกิลุ ยิม้ยนิด,ี เดก็ชายวสิทุธิ ์ตรรกสริทิรพัย์, เดก็ชายพรีะภทัร์ ส�าราญสขุ, เดก็ชายสถติคณุ ฐติิพลธ�ารง, เดก็ชายศวิกร ฉมิพงษ์, 
เดก็ชายณฐัพชัร์ พศิพนัธุ,์ เดก็ชายพศินยั อ�าไพรนิ, เดก็ชายบรรณวชัร เนือ้ไม้, เดก็ชายธนวรรธน์ วญิญาสขุ, เดก็ชายปองคณุ นวชนิกลุ, เดก็ชายพงษ์ณภทั บวังาม, เดก็ชายปรฬุห์ณกิาร ศศวิศิษิฎ์สริเิสร,ี 
เด็กชายจิณณะ ทิพยศรี, เด็กหญิงชิตากานต์ วงษ์แก้ว, เด็กชายวรเมธ ดวงกระโทก, เด็กหญิงธัญชนก ศิริมงคล, เด็กหญิงกฤญลัย ตันฮะเส็ง, เด็กชายภัทรกร วรกิจนิติพันธ์, เด็กชายกฤชสร 
ธนโชติปุณาสา, เด็กชายธรณ์ธันย์ ภูมิสุวรรณ์, เด็กชายนฤทธิ์ ไตรรัตนธาดา, เด็กหญิงเพชรไพลิน ธรรมสิทธิ์, เด็กหญิงฉัตรวารี นามแก้ว, เด็กชายรชต เอมโอฐ, เด็กหญิงมุกตะวัน ยะราช, 
เด็กชายนิติพัฒน์ สังโยคกุล, เด็กชายปุญญพัฒน์ อภัยยะกุล, เด็กชายณัฏฐากร เนื่องนิยม, เด็กหญิงณัฎฐนันท์ จุ้ยวิเศษ, เด็กชายธิติ มากมี, เด็กหญิงคิมเบอร์ลี่ หล่อสุวรรณ ออเรนท์, 
เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย เขมะโกศลสันติ

ครูประจ�ำชั้น : Ms. Jhoana Jean Dela Vega Davad  |  ครูคู่ชั้น : Ms. Kanockan Nimnoot
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 
มณแีก้วงาม, เดก็ชายณฐพงศ์ ผจญ, เดก็หญงิศริดา สาบญุเสริม, เดก็ชายณฐกร กติตโยทัย, เดก็หญงิอภชิญา โตพานชิ, เดก็หญงิธนดิา แจ่มสวุรรณ, เดก็หญงิกรีติกา ซงิค์ ชาวสวน, 
เด็กหญิงศรีสุภา เกศวพิทักษ์, เด็กชายพฤทธ์ เอี่ยมสะอาด, เด็กหญิงปวิตราพร สุรพิพิธ, เด็กหญิงสิริกานต์ พวงกุหลาบ, เด็กชายภูผา อุตเสนา, เด็กหญิงปานหทัย ธิมาภรณ์



ครูประจ�ำชั้น : Ms. Rhodalyn Anaque  |  Ms. Laddawan Huabnarin
เดก็ชายณฐรชั โฆสะกติติกลุ, เดก็ชายชลธี สขุววัิฒนพร, เด็กชายนาวีย์ สภุาภรณ์, เด็กชายโลมกิ,ลามาซ,ีเตกเีตโมอานา โกเดค, เด็กชายญาณาธปิ สมานประชา, เดก็ชายปิยพัฒญ์ 
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, เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ทิพยโอสถ, เด็กหญิงปาณิสรา นิธิวรกูล,
เด็กชายรวิกร แซ่โล้, เด็กชายณัฏฐวรรธน์ ปัญญาอภิวงศ์, เด็กหญิงกัญณัชชา  ประสงค์ปัญญา, เด็กชายแอรอน ธารนที แอนนิสัน, เด็กชายเปรมช์ เผ่าเสถียรฐานนท ์  





ครูประจ�ำชั้น : ม.เอกณัฐ กำลกรณ์สุรปรำณี  |  ครูคู่ชั้น : มิสมนัญชยำ แสงวิโรจน์
เด็กชายวีรภัทร แสนกูล, เด็กชายคุณากร ศรีแสง, เด็กชายกันตพัฒน์ สวัสดี, เด็กชายสิทธิพงศ์ นวมานกร, เด็กชายฉัฐกิตติ์ อยู่ประเสริฐชุติ, เด็กชายพีร์นิธิ โชคทัศนพงษ์, 
เด็กชายสรพล เกษมสุข, เด็กชายวริศ สุขส�าราญ, เด็กชายธนวัฒน์ พงษ์พันธ์, เด็กชายวรเมธ เกตุผะดุง, เด็กชายภูมิพัฒน์ ปรีชาไว, เด็กชายกันต์ หลุยยะพงศ์, เด็กชายเดชาธร 
เกริกชวลิตกุล, เด็กชายธนภัทร เซีย, เด็กชายธีรภัทร เดชสุภา, เด็กชายวิพุช ฉ�่าจิตร, เด็กชายอชิรวิชญ์ ชุ่มใจ, เด็กชายวรธน เครือทองศรี, เด็กชายปณิธิ พันธหชาติ, เด็กชายสิชา 
เหล่าจันอัน, เด็กชายสุกนต์ธี ทองบัณฑิต, เด็กชายณัฐกิตติ์ หนุ่มเพชร, เด็กชายนิธิศ เสนะสกุล, เด็กชายดรณัย วิศาลเมธี, เด็กชายภพธร ธนศรีวนิชชัย, เด็กหญิงสุชานันท์ 
มานิตเจริญ, เด็กชายทีฆทัศน์ ธรรมมะ, เด็กชายภาคริษฐ์ เอี่ยมโชติชวลิต, เด็กหญิงพิชามญชุ์ สิริจิรเจริญ, เด็กหญิงสิริมนต์ สิทธิโชคธรรม, เด็กหญิงดาน่า อีโลต้า, เด็กชายเนติธร 
รัตรองใต้, เด็กชายศิวกร สวัสดี, เด็กชายธนากร ปรีสงค์

ครูประจ�ำชั้น : ม.ปรวิทย์ มีศร ี |  ครูคู่ชั้น : ม.ปรำศัย กลัดนิล
เดก็ชายพรีเดช เกตอุยู่, เดก็ชายณฐัภัทร ตนัตริาพนัธ์, เดก็ชายฐาปกรณ์ สีทับทมิ, เดก็ชายอภิวฒัย์ ณ สงขลา, เดก็ชายโทชฮิเิดะ อเุอซงึ,ิ เดก็ชายธนณฏัฐ์ กาฬสนิธุม์งคล, เดก็ชายภวู ภวูกาญจนาลยั, 
เด็กชายพัชรวัฒน์ ทรงสินจิรบูรณ์, เด็กชายณัฐภัทร หมอนภักดี, เด็กชายปุณยวัจณ์ ผ่องใส, เด็กชายพล วงศ์วิจิตร, เด็กชายชินชาต ทองบุญเมือง, เด็กชายทักษา ทิพย์เกษร, เด็กชายวีรภาพ 
บุญโกย, เด็กชายพงศพัศ ศุกระศร, เด็กหญิงธวัลรัตน์ วิจิตร, เด็กชายยศกร ก�าเนิดขอนแก่น, เด็กชายวิภูย์ ศิวนารถ, เด็กชายอภิชัจจ์ พลดงนอก, เด็กชายธีรภัทร สุขเจริญ, เด็กชายนพณัฐ 
พกิลุแย้ม, เด็กชายเจนปราชญา โรจนเกยีรตกิ�าจร, เดก็หญงินนัท์นภสัร์ คงเนาวรัตน์, เดก็ชายกฤตภาส จงส่งเสรมิ, เดก็ชายกนัต์ตพงศ์ พรหมประเสรฐิ, เดก็ชายสรุยทุธ์ บรสิทุธ์ิ, เดก็ชายรชัชานนท์ 
บวัสงิห์, เด็กชายศราวุฒ ิสทิธเิวช, เด็กชายเอกภมู ิคดุนอก, เด็กชายอชิรวชิญ์ บัง้ทอง, เดก็หญงิธญัญารตัน์ จติร์มงคลสขุ, เด็กชายสริวชิญ์ รุง่โรจน์สริกลุ, เดก็ชายพรีภทัร ไชยดวง, เดก็หญงิอรอนงค์ 
คุ้มวงศ์, เด็กชายก้องภพ งามสม, เด็กชายณัฏฐภูเบษ ภากรสกุล, เด็กหญิงอรณิชชา ค�าพึ่ง, เด็กชายกฤษฎา หัทสุวรรณ, เด็กชายภัทรเวช ด้วงเทพ, เด็กชายรณชัช ระหมันยะ, เด็กชายภูวนัย 
โพธิชัยแสน

ครูประจ�ำชั้น : มิสอรนุช ชลำดี  |  ครูคู่ชั้น : Mr.Luo Han
เด็กชายสิริศรัณย์ จันทร์แจ่มใส, เด็กชายศุภวิชญ์ ฟักอ่อน, เด็กชายพีรกานต์ เกตุทอง, เด็กชายณธเดช สิริภาสภิญโญ, เด็กชายพีรธัช พุทธตรัส, เด็กหญิงธัญจิรา ยิ้มสวัสดิ์, 
เด็กชายวรโชติ เกษมเปรมจิต, เด็กชายนันท์มนัส แควเครือวัลย์, เด็กหญิงอริญชยา อุ่นให้ผล, เด็กชายกวิณ อินทรสูตร, เด็กชายธนกร มหาวงษ์ไพศาล, เด็กชายโฟกัส โซบัค, 
เด็กชายพีรวิชญ์ พิมพ์สวัสดิ์, เด็กชายปลื้ม ชื่นชีวเจริญ, เด็กหญิงปิญชาน์ กองมูล, เด็กชายคุณธรรม จงสมจิตต์, เด็กหญิงจิราภัณท์ โอสถประสิทธิ์, เด็กชายกรณวัฒ วัฒนะ, 
เด็กชายเจษฎา ศิริค�า, เด็กชายพงศภัค สูงพิมพ์, เด็กชายวิศรุต ศรีวะรมย์, เด็กชายวีรยุทธ สังขฤกษ์, เด็กชายรัชชานนท์ จุฬาจตุรศิระรัตน์, เด็กชายรัชชานนท์ เผ่าพันธุ์, 
เดก็ชายรชต สิมมาทอง, เดก็ชายธนภทัร์ เหมทุยั, เดก็ชายธนภมู ิคุณสงิห์, เดก็ชายธัญพสิษิฐ์ อุน่หล้า, เดก็ชายธรีดนยั อาภรณ์บ�ารุง, เดก็ชายนพพร บวัอนิทร์, เดก็ชายปัณณวชิญ์ 
บุญไสย, เด็กชายปิยพนธ์ แสงมี, เด็กชายล้านตอง บุญระชัยสวรรค์, เด็กชายอรรถพล แสนงาม, เด็กหญิงไปรยา แสงแก้ว, เด็กชายภูมินทร์ คุ้มศักดิ์, เด็กชายยศธร เหล่าเขตกิจ, 
เด็กชายเตชินท์ ค�านิล, เด็กชายพิรพัฒน์ เล็กข�า, เด็กชายวชิรวิทย์ ศิริ, เด็กชายภัทรพล สิทธิวัง

ครูประจ�ำชั้น : ม.ถำวร เจริญเตีย  |  ครูคู่ชั้น : ม.วิรวรรธน์ พงษ์สีชมพู
เด็กชายณัฐกฤต เตชพิทักษ์, เด็กชายวุฒิกร แก้วกุลศรี, เด็กชายธัญกร ไชยศักดิ์, เด็กชายภูธเนศ สุดสาร, เด็กชายอภิวิชญ์ บุญล�้า, เด็กชายศรัณย์ ศรีจันทร์, เด็กชายฉัตรพัฒน์ 
สิทธินันท์ชญาธร, เด็กชายศิรพล บุญรอดอยู่, เด็กชายกันตพัฒน์ เธียรพิริยะ, เด็กชายจักกาย มั่นศักดิ์, เด็กชายณัชพล โมหิรัญ, เด็กชายญาณภัทร ทองจีน, เด็กชายฐิติพงศ์ 
พลาดอินทร์, เด็กชายภูวริษ ส่องรส, เด็กชายเดชานนท์ ศรีสด, เด็กชายกมลกรณ์ อิทธิวรกุล, เด็กชายอิทธิกร จันทภาณี, เด็กชายธนภัทร สุทธิเรือง, เด็กชายสุพศิน วิจิตศักดิ์, 
เดก็ชายเทวารักษ์ อดุมพนัธ์, เดก็ชายณชพล แซ่เล่า, เดก็ชายกลพนัธุ ์มัน่จติ, เดก็ชายปรภพ ประสพสขุ, เดก็ชายโชตวิชัร วรรณรัตน์, เด็กชายธนกฤต ธนะกจิกานต์, เดก็ชายปณุวชิญ์ 
เพิ่มพูล, เด็กชายสิรพิชญ์ สิงหพันธ์, เด็กชายรัชกฤช เมธาดุษฎีสถิต, เด็กชายณัฐวัชต์ กิจเจริญไชย, เด็กชายสิรภพ สุทธิธรรม, เด็กชายกฤติภัทร กิจกรรณิการ์, เด็กชายชัยภัทร 
ชนูามชยั, เด็กชายธรีนันท์ รกัประทมุ, เด็กชายพงศกร รตันพฤกษ์, เดก็ชายประสพโชค ขวิรมัย์, เดก็ชายธนกฤต จงช่วยวงศ์, เด็กชายธนกานต์ โชคก�าเนดิ, เดก็ชายณฐัพชัร์ บญุกลม



ครูประจ�ำชั้น : มิสจุไรรัตน์ พณะสรรพ์ 
เด็กชายชวิน สารถวัลย์แพศย์, เด็กชายโจธาษตรีมาร์ติน เบริค, เด็กชายกันตพัฒน์ วรเวียร์เตชาภัค, เด็กชายพัชรพล พุทธการี, เด็กชายวงศพัทธ์ วงศ์สายเชื้อ, เด็กชายเปาโล เจนวรรธนะ, 
เด็กชายธนธัส ทวีนุช, เด็กชายสิปปวิชญ์ วงศ์สุรการ, เด็กชายภากร ทองมีหลาก, เด็กชายคามิน ทองนพคุณ, เด็กชายชยานนท์ มณีอินทร์, เด็กชายสีหนาถ สุวรรณนิยม, เด็กชายพีรพัฒน์ 
แหวนเพ็ชร, เด็กชายอติเทพ ม่วงงาม, เด็กชายศรุต ลือเมือง, เด็กชายกันตภณ ศิลปมงคล, เด็กชายอนุวัตน์ ศรีปราลาด, เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์, เด็กชายปวีร์ นาควรรณ, เด็กชายกิตติพงษ์ 
ศรีเพ็ง, เด็กหญิงฟาติน โมฮาเหม็ด ออนดาวูด, เด็กชายจ่งหยู่น โล่ย, เด็กชายภัทรกร สิทธิพรไพบูลย์, เด็กชายจักรพรรดิ์ ด�าแก้ว, เด็กชายกันต์กวี ปริเตสัง, เด็กชายภาสกร เลิศการค้าสุข, 
เด็กชายนรวิชญ์ ติลา, เด็กชายพิทักษ์วศิน พินยงค์, เด็กชายธีปกร ไกรสมภาค, เด็กชายบูรพา ช้างศรี, เด็กหญิงจอมใจ เนื่องนิยม, เด็กชายภูมิรพี วงษ์เพ็ง, เด็กชายธรรมชยกรณ์ แช่มช้อย, 
เด็กหญิงชนัฐกานต์ อ่องสมบัติ, เด็กชายแทนคุณ เพชรเจริญ, เด็กชายพฤฒิพงศ์ เกิดเรือง, เด็กชายธนกฤต ธนสุวรรณวิบูล, เด็กชายอนุชิต จันทวิลาศ, เด็กหญิงปฐมา แซ่เจีย, เด็กชายธนกฤต 
สิทธิศักดิ์, เด็กหญิงกชพรรณ ราศรี, เด็กหญิงภวรัญชน์ ลักษมีมงคล

ครูประจ�ำชั้น : มิสณัฐชยำ ไพรเลิศ  |  ครูคู่ชั้น : Mr.Joe Haldon
เด็กชายกฤษณ์กวิน วิญญาสุข, เด็กชายกตัญญ์ปัฐน์ อิสรานุมาส, เด็กชายสิทธิชัย สุทธิรักษ์, เด็กชายธนภัทร สิริกาญจโนดม, เด็กหญิงรัฐติกานจ์ ศิริเมืองมูล, เด็กหญิงปาณิสรา สกุลนุ้ย, 
เด็กหญิงปิยธิดา กังศิริกุล, เด็กชายธีรัตม์ เหมาชัย, เด็กหญิงชญาน์นันท์ วิรัชพงษ์ภา, เด็กชายกิตติศักดิ์ เธียรจันทรกูล, เด็กหญิงเมธาวรรณ แสงประทุม, เด็กหญิงรดา วงศ์ยั่งยืน, เด็กหญิงสุวิชญา 
เอกรังษี, เด็กชายชิษนุพงศ์ เหมือนอ้น, เด็กชายอธิศรัชต์ อินทรวิชัย, เด็กชายนนท์วศิน โอฬารนิธิพงศ์, เด็กชายคณวุฒิ สว่างแสง, เด็กชายฐปนนท์ ศรีสุวรรณ, เด็กชายกิตติณัฏฐ์ เหลืองอรุณชัย, 
เด็กชายวิธวินท์ ทองสุข, เด็กชายอัครวิทย์ พันธุ์กาหลง, เด็กหญิงชยาทิพย์ ผลมาก, เด็กชายปกป้อง ภาสนาราฉัตร, เด็กชายภัควุฒินันท์ กาขาว, เด็กชายปัณณวิชญ์ กองสี, เด็กชายเจตนิพัทธิ์ 
ตัง้เพชรศริกุิล, เดก็ชายนทบีดี วชิาชยั, เดก็ชายมจุรนิทร์ เสนาะกลาง, เด็กชายพชัรพล เหล่าเลศิวรกลุ, เด็กชายสรลั สวุฒันพเิศษ, เด็กหญงิสภัุคชญา ชวิ, เดก็หญงิกรีติกา แก้วศร,ี เดก็ชายปญุญพฒัน์ 
ทองเถื่อน, เด็กชายโสภณัฐ ศักดิ์ดี, เด็กชายนพรุจ กมลมงคลสุข, เด็กชายเกียรติคุณ เกิดทอง, เด็กชายปริตต์ บุปผาวัลย์, เด็กชายปัณณวิชญ์ บัณฑุวนิช, เด็กหญิงพิชญ์สินี รุ่งเรือง, เด็กชายณัฐดนัย 
ทับทิมสุข, เด็กชายพชรพล นพนรินทร์

ครูประจ�ำชั้น : มิสผกำทิพย โสอุดร  |  ครูคู่ชั้น : Mr.Andrew Squires
เด็กชายคุณภัทร ชัชวาลย์, เด็กชายธัญเทพ เกษทอง, เด็กชายวชิรวิทย์ แจ่มโฉม, เด็กชายสิรวิชญ์ บริรักษ์, เด็กชายศิวกร กุศลส่ง, เด็กชายชวัลวิทย์ จันทสิทธิ์, เด็กชายศักย์ศรณ์ นรนาถตระกูล, 
เด็กชายณนน นิธิเมธี, เด็กชายภูรินท์ ใจหลัก, เด็กชายธนภัทร วัฒนกูล, เด็กชายวชิรวิทย์ จ�าปาศรี, เด็กหญิงสาริศา จองศิริกุล, เด็กชายณัฐชนนท์ นาคนิกร, เด็กหญิงกัลยกร โพนทะยาน, 
เด็กหญิงกัลยกร ทับเทศ, เด็กชายณรัฐ ผิวมา, เด็กชายธนภัทร ชาญสมุทร์, เด็กหญิงพัชรพรพรรณ มะสุนสืบ, เด็กชายสุวิกร กุลชล, เด็กชายพงษ์ศักดิ์ คุณากรพัฒนาการ, เด็กหญิงพรนภัส 
จันทสุวรรณ์, เด็กหญิงชลลดา ร่วมใจ, เด็กชายภูเบศ ชาติอนุลักษณ์, เด็กหญิงอนัญรัตน์ ทอนสูงเนิน, เด็กชายกิตติชนม์ ดิษยะภูริวัฒน์, เด็กชายฉัตรชัย พงษ์กระสินธุ์, เด็กชายศิศิร์กร ศรอากาศ, 
เด็กหญิงมนัสวีร์ คงสวัสดิ์, เด็กชายกิตติธัช เจนทวีทรัพย์, เด็กชายณัทธนกฤต ไตรรัตนธาดา, เด็กชายจิรายุ จุฑาภูวดล, เด็กชายพีรนัฐ ไทยฉาย, เด็กชายศรัณย์ภัทร เนตรแสงศรี, เด็กชายอภิสร 
ฉิมส�าราญ, เด็กหญิงโซเฟีย เขียวค�ารพ, เด็กชายฐาธันกรณ์ โคกกรวด, เด็กชายธนทัต ศรีแจ้, เด็กชายณัฐพล พงษ์คีรี, เด็กชายพีรทัศ ทัศจันทร์, เด็กชายณัฐนันท์ เก่งสกุล, เด็กหญิงรินรดี ค�าเสนา,
เด็กชายธนภัทร แซ่คาง

ครูประจ�ำชั้น : มิสสุดำรัตน์ กองทุ่งมล  |  ครูคู่ชั้น : Mr.Jezer Flores
เด็กชายกตัณณ์ ทารีทรง, เด็กชายอรรคเดช ส�าเร็จผล, เด็กชายพิสิษฐ์ ธรรมประเสริฐ, เด็กชายมีบุญ ธนาอัครชล, เด็กชายภูมิเพชร ค�าแหง, เด็กหญิงกรรวี ใยบัวเอี่ยม, เด็กชายปัญญาโชติ สมัดชัย, 
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลาภเจริญ, เด็กชายปิยวัฒน์ หลายพิทักษ์สิน, เด็กหญิงเกณิกา พลธะสิทธิ์, เด็กหญิงกัญญารัตน์ สะวันงา, เด็กหญิงมีนา ไซโต, เด็กหญิงภัคนันท์ ด้วงทอง, เด็กหญิงจิรชยา 
เรืองวิวัฒนโรจน์, เด็กหญิงอิสาเบลล่า วีสส์, เด็กชายเกียรติศักดิ์ สุขปิติ, เด็กหญิงปานไพลิน วัฒนะจิตเสรี, เด็กหญิงเบญจภรณ์ ขาวเงิน, เด็กหญิงชนิษฐา บุตรดี, เด็กชายณัฐชนน เหลาทอง, 
เด็กชายธนากร สังวรณ์จิตร, เด็กชายปวริศ พินิจพรพรรณ, เด็กชายพิภัช อินทิสาร, เด็กชายอัครเดช พงศ์โภชน์, เด็กชายพีรพัฒน์ แพงสิงห์, เด็กชายจักรี อุดร, เด็กชายณัฐพศิน ชุ่มชื่น, 
เด็กชายสเตฟาน เวสเซลส์, เด็กชายศุภกฤต ทองรอด, เด็กหญิงรุ่งนภา ไชยวุฒิ, เด็กชายนิติพัทธ์ ศิริอัครลาภ, เด็กหญิงเจมี่ อเล็กซ์ซิส ลาสเตอร์, เด็กหญิงพิมนภัทร์ จันทร์สุข, เด็กชายอชิตพล 
กลิ่นพุฒซ้อน, เด็กชายประติมากร อันติมะสุวพัชร, เด็กชายจิรัฏฐ์ นิวาทวงษ์, เด็กชายภูวิศ พิพัฒสุวรรณชัย, เด็กชายฐิตเศรษฐ์ เขมะโกศลสันติ, เด็กชายปุญญพัฒน์ ปุรณพรรค์, เด็กหญิงพิมดาว 
สิงห์ษฐิต, เด็กหญิงณัฐปภัสร์ กิรธนกุล



ครูประจ�ำชั้น : Mr. Nidup Phuntsho  |  ครูคู่ชั้น : Ms. Sirintra Proyjaroen
เด็กชายพงศ์ปณต พุทธ, เด็กชายจตุพันธุ์ มาลัย, เด็กชายณฤบฎิณร์ ปิ่นท�านัก, เด็กชายรัฐศาสตร์ ศุปธรรม, เด็กชายรัฐนันท์ บัณฑิตย์, เด็กชายธันวา ค�าอุ่น, เด็กหญิงอนันตญา 
ศรีบุญเรือง, เด็กหญิงรดา พิกุลทอง, เด็กหญิงทาณิชา เต็มเจริญ, เด็กหญิงบวรลักษณ์ เกตน์พงศ์พัทธ, เด็กชายราเชนทร์ วงศ์คุณานุสรณ์, เด็กชายเรียวอุเซอิ ฮอนดะ, 
เด็กหญิงณิชาดา อินพรหม, เด็กหญิงจัสมิน คุกสลีย์, เด็กชายเจสัน โฮล, เด็กชายบดินทร์เดชา ศิดารัตน์, เด็กชายแซมมวล แจน ชิฟเปอร์, เด็กชายรัชกฤช ตั้งชัยตระกูล, 
เด็กชายธัชกฤช ตั้งชัยตระกูล, เด็กหญิงขวัญจิรา ดีอารมย์, เด็กหญิงโย่วหาญ หลี่, เด็กชายจิรภัทร จาง, เด็กชายมงคล ไชยชนะ, เด็กชายณัฐพล วงศ์มา, เด็กชายณัฐกิตติ์ 
รักษาศิล, เด็กชายภูสิทธิ์ สุขมงคล, เด็กชายอินทัช ชูเจริญชัยกิจ, เด็กชายภูวิช จิระประเสริฐพันธ์, เด็กชายแฮรรี่ แอนโทนี่ โคล์ชั่น, เด็กชายภรัณยู แพรศรีทอง
     

ครูประจ�ำชั้น : มิสวรัญญำ วนัสบดี
เดก็ชายอตคิณุ ทวพิฒัน์, เดก็ชายจกัราวธุ เปรมศักดิเ์สถยีร, เดก็ชายวส ุนรนาถตระกูล, เดก็ชายกมัพล ณรงค์ฤทธิ,์ เด็กชายอดรุิจ เหน็ใจชน, เดก็ชายกฤติน นาคขนุทด, เด็กชายนภทัร แพทย์พทิกัษ์, 
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, เด็กหญิง
ธนัญชนก แสงมณี, เด็กหญิงพัสน์นันท์ เหลืองกุลภา, เด็กหญิงทิพย์ธารา หอมหวล, เด็กหญิงพันธนันท์ วิจิตตนันท์, เด็กหญิงกฤตยา แจ่มศรี, เด็กหญิงนภัศรา ตุลา, เด็กหญิงพรนภัทร ยิ้มล�าใย, 
เดก็ชายทกัษิณ ชัง่ชยั, เดก็หญิงภทัรยีา โภคประเสรฐิ, เดก็หญงิชนดิาภา ชุตภิาสสกุล, เดก็หญงิภญิญาพชัญ์ รตันเสนย์ี, เดก็ชายจิรบดนิทร์ ด้วงสงค์, เดก็ชายวรเชษฐ์ ญาตเิจรญิ, เดก็หญงิอปัสรสดุา 
ครองยุติ, เด็กหญิงปาริชาติ ไชยดวง, เด็กชายปัญญากร วงศ์บรรเจิดแสง, เด็กชายธีรเมธ เนื่องจ�านงค์, เด็กชายศึกษิต ภัทรปรียากูล, เด็กชายศิริภาดา ราญรอน, เด็กชายจิรันธนิน ทองอนันทวงศ์

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Jeremy Nucup  |  ครูคู่ชั้น : Mr. Jugkrit Jamjan
เด็กชายอนล ลักษณ์เลิศกุล, เด็กชายพัชรพล วัฒนสุภากุล, เด็กชายอากาตะ ชลสุข, เด็กชายธนภัทร จารุรัชตานนท์, เด็กชายอัครเดช ภัทรศิลามงคล, เด็กชายศิริกร ศิริสวัสดิ์, 
เด็กชายปัณณวรรธ ตุ้ยเอ้ย, เด็กชายปัณณฑัต งามประดิษฐ์, เด็กหญิงเขมจิรา ไชยแก้ว, เด็กชายโทโอรุ ฮาเซกาวา, เด็กหญิงวริษฐา เข็มกลัด, เด็กชายจวินซี จาง, เด็กชายวีรภัทร 
แซ่ตั้ง, เด็กชายณภัทร พันธวงศ์, เด็กชายกิตติกุล ติกะโกศล, เด็กหญิงชิสา วงษ์สุนทร, เด็กชายชาญคชา รัฐกิจ, เด็กหญิงกุศญา รัฐกิจ, เด็กชายคณเดช รัฐกิจ, เด็กหญิงพัณณิตา 
รัตนโรจนธรรม, เด็กชายชัดเจน เอี้ยวเจริญสุข, เด็กชายสเตฟาน เมเยอร์, เด็กชายชยุตม์จิรทีปต์ สีทองมณี, เด็กชายสรวิชญ์ บุญเชิด, เด็กชายณัฐพล อุดมโภชน์, เด็กชายจตุรเทพ 
รัตนวิทย์, เด็กชายปรีชา ปรีชาผล, เด็กชายคอนเนอร์ ธีรพงษ์ โอไรล์ลี่, เด็กชายกฤติน โชควัฒนาพิสิษฐ์, เด็กหญิงปัณฑิตา ภาณุธ�ารง

ครูประจ�ำชั้น :  มิสกุลธิดำ ทรัพย์พิพัฒนำ  |  ครูคู่ชั้น : มิสปทิตตำ วรรธนะภูติ
เด็กชายชลภูริชย์ ก๊กมาศ, เด็กชายศุภกร ไพรมล, เด็กชายธาวิน ไตรยศ, เด็กชายปิยังกูร ตันธนาธิป, เด็กชายปุณยวัตน์ ตันธนาธิป, เด็กชายศุภวิชญ์ ผู้น�าพล, เด็กชายภาคภูมิ ข�าเผือก, 
เด็กชายธรรมลักษฌ์ เชตนุช, เด็กชายพศวีร์ เที่ยงเจริญ, เด็กชายณัฐพล ชมภูศรี, เด็กชายธีรภัทร โตคีรี, เด็กชายนนท์ณภัทร วันทาสุข, เด็กชายสุกฤษฏิ์ เปรมประเสริฐสุข, เด็กหญิงปทิตตา 
ออกผล, เด็กชายสรรสวัชญ์ พิชิตนภากุล, เด็กชายณัชพล จรรยางาม, เด็กชายฟาฮัต พิศุทธิสาธร, เด็กชายเดชดนัย วงค์ครองศักดิ์, เด็กชายพีรวัส อรรคศรีวร, เด็กหญิงพลอยวรินทร์ หล้ายม, 
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, 
เด็กชายภูมิพิพัชร ธีรธิติธรรม, เด็กชายกันตินันท์ สิมพาดี, เด็กชายวรรณชนะ โคขามลา, เด็กชายปรัชญา พรรค์พิทักษ์, เด็กชายปุณณภพ ขุนวัง, เด็กชายปรมินทร์ กล่อมศิลป์, เด็กชายพีรวิชญ์ 
แซ่ตั๊ง, เด็กชายดนยวรรธน์ สหายา, เด็กชายเดนนิส วัตคินส์, เด็กชายจักรี นุชนาฎ, เด็กชายอภิวิชญ์ สุนทรวิภาต, เด็กชายสิริณัฏฐ์ เนื่องจ�านงค์



ครูประจ�ำชั้น : ม.ภคิน ธนำกูลธัญทิพำ  |  ครูคู่ชั้น : ม.สุทร เสริมศรี
เด็กชายอภิวิชญ์ ณ สงขลา, เด็กชายชนวีร์ สาครดี, เด็กชายสุรกริช เกษมเสนาะ, เด็กชายธีรโชติ ตะกรุดเงิน, เด็กชายสรัลธร โมรา, เด็กชายวรกิตติ์ ชัยพรมเขียว, เด็กชายธิรัชพงศ์ กัณฐ์ศว์ก�าพล, 
เด็กชายณัฐพัชร์ คง, เด็กชายธนกฤต อุลิดสถิตย์, เด็กชายอนันดา สิงห์โตเผือก, เด็กชายภานุพงศ์ พงษ์พิทักษ์, เด็กหญิงไพจิตตรา เนื่องภิรมย์, เด็กชายชลธร เผือกนวล, เด็กชายนวรรตกรณ์ 
ศรภิีรมวจิติร, เดก็หญงิอภสิรา สดสวสัด์ิ, เดก็ชายณฏัฐชัย แสงจนัทร์, เดก็ชายณษัภกร ศรมีงคล, เด็กชายณฏัฐ์ปวนิท์ ชูสวสัดิ,์ เดก็ชายกษภิทั หริญัวชัร,ี เดก็ชายภาคภมู ิธมัมญัญ,ู เดก็ชายเสฏฐพัฒน์ 
ปัญญาเชื้อ, เด็กหญิงภูนิดา ศรีเจริญ, เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง, เด็กชายกิตติวัฒน์ แหวนสูงเนิน, เด็กชายธีรินทร์ น่าบัณฑิต, เด็กชายชิษณุพงศ์ อ่อนจันทร์, เด็กชายปุญญพัฒน์ หงษ์ทอง, 
เด็กชายกิษฎา กู้ทรัพย์, เด็กชายกนกพล กาแก้ว, เด็กชายชัยณฤทธิ์ ปุระพรม, เด็กชายอัมรินทร์ ค�าศัยอินทร์, เด็กชายเอกบดินทร์ คุณโดน, เด็กชายอนันต์วัฒน์ บัวชุม, เด็กชายจิรวัฒน์ 
ชัยประดิษฐรักษ์, เด็กชายเพชรน�้าหนึ่ง เหล่าบุตรสา, เด็กชายปรัชญา พยุงวงษ์, เด็กชายเศรษฐพัส เมืองจันทบุรี, เด็กชายสรวิชญ์ เพิ่มพูล, เด็กชายพงษ์ภรวนัช พิชยาวัฒน์, เด็กชายปรัสนันท์ 
ชูเชิด, เด็กชายวรชัย บัวจูม, เด็กชายศิวา แกล้วทนงค์, เด็กชายนันทิพัฒน์ ใจมั่น, เด็กชายปริพล ฉัตร์ศรีเจริญ, เด็กชายยศกร ดารายน

ครูประจ�ำชั้น : มิสเปรมฤดี ขุนรำม  |  ครูคู่ชั้น : Griffin Viltiams
เด็กชายปก พิมพ์มะสอน, เด็กชายอัฑฒกร ครุธบึงพร้าว, เด็กชายขวัญประชา สุขใส, เด็กหญิงพัชราภา เครือคูณ, เด็กชายศุภกิจ ตะภา, เด็กชายศิริเทพ แน่นอุดร, เด็กชายฐิติวัฒน์ เทียนมงคล, 
เดก็ชายนรภทัร ถ้อยสนุทร, เดก็ชายไดช ิสงุเิอะ, เดก็ชายณชพล ทกัษ์วฒุเิดโช, เดก็ชายปารย์พิรชัย์ วรชัยยทุธ, เดก็ชายณัฐภทัร พงษ์ชมพร, เดก็ชายภาคนิ พรหมนมิติร, เดก็ชายกฤษกร ขวญัใจสกลุ, 
เดก็ชายปราณชล วฒันแสงพันธ์, เด็กชายอรรถนนท์ ศรทีรง, เด็กชายธนพฒัน์ สว่างขจร, เดก็ชายนฤสรณ์ แก่นอิน, เดก็หญงิภทัรวด ีมงคลบรริกัษ์, เดก็หญงิณฎัฐณชิา เหลอืงอ่อน, เดก็ชายปุญญพฒัน์ 
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, เด็กชายธีรภัทร์ คุณาดิเรกวงศ์, เด็กชายธนวัฒน์ สวนด้วง, เด็กชายบอย คุณ

ครูประจ�ำชั้น : ม.ณัฐพงศ์ จ�ำเนียรผล  |  ครูคู่ชั้น : มิสอชัญชญำ สวำสดิ์นำ
เด็กชายนิติธร 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, เด็กหญิงณิชารีย์ บัวเพ็ชร, 
เด็กชายวรรพจน์ ชีระพันธุ์, เด็กชายสพัศพงษ์ พลธะสิทธิ์, เด็กหญิงณัฐกฤตา วรปัสสุ, เด็กหญิงสโรชา กาติวงศ์, เด็กชายสิทธิโชค ส้มจีน, เด็กชายปภังกร โมกขรัตน์, เด็กชายพัชรพล บุญยนต์, 
เดก็ชายถริายุ เกตพนัธ์, เดก็ชายธนกฤษ ฮงุหวล, เดก็ชายมชียั ม่วงแก้ว, เดก็ชายคณตุม์ อ่อนสวุรรณ, เดก็ชายอาทติย์ ใจค�า, เด็กชายตรีวิทย์ ศรวีรกลุ, เดก็ชายอภิรตัน์ นารนิรกัษ์, เดก็ชายนพกฤษ 
มะลิซ้อน, เด็กชายไดสุเกะ เสริมสกุล, เด็กชายณัฏฐ์กร เกียรติกมลกุล, เด็กชายศุภโชติ เส็งนา, เด็กชายณัฐนันท์ ลิ้มงาม, เด็กชายสิรวิชญ์ บุตรเสน่ห์, เด็กชายณัฐภัทร แย้มสุข, เด็กชายธนภูมิ 
สวนแก้ว, เด็กชายถิรวิทย์ เกาทัณฑ์, เด็กชายภาณุวิชญ์ ระว้า, เด็กชายเจตรัตน์ ระเบียบ, เด็กชายธนศักดิ์ โชติสว่างวงศ์, เด็กชายภราดร สาธุนัด, เด็กชายชิติพัทธ์ ประกอบธรรม, เด็กชายสรวิชญ์ 
วุฒิเศถกฤต

ครูประจ�ำชั้น : มิสเจณิศำ เรืองสุวรรณกุล  |  ครูคู่ชั้น : Bailee J. Sutherlin
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, 
เดก็ชายณฐัวฒิุ ชยัศภุกิจ, เดก็หญงิฐติาพร ตรโีอษฐ์, เดก็หญงิพุทธสดุา ไทยปรชีา, เดก็หญงิณฐัรนิย์ี สขุสมัพันธ์, เดก็หญงิณฐัชยา จัน่ศริิ, เดก็ชายชยัชนะ กนกหงษ์, เดก็หญงิกนัยาวร์ี เจษฎาเรอืงเดชา, 
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, 
เด็กหญิงเสี่ยวชุ่ย หวัง, เด็กชายภัทรกร มุ่งไพบูลย์, เด็กหญิงพรแพรววา เค้าแคน, เด็กชายภูวิศ คุ้มคง



ครูประจ�ำชั้น : Mr. Ian Klaczak  |  ครูคู่ชั้น : Mr. Nunthapong Sripraseart  
เด็กชายปิยวัฒน์ กุลวัฒนโยธิน, เด็กชายวงศพัทธ์ แก้วจา, เด็กชายอัฏฐวัฒน์ จิวรัชตานันท์, เด็กชายวริษ นิโคลัส สงวนเรือง, เด็กชายอันวายุ์ พินิจธนสาร, เด็กชายปิยสวัสดิ์ 
หงษ์ทอง, เด็กชายณภัทร นิ่มนวล, เด็กหญิงอิระวดี ลอยพันธุ์รัตน์, เด็กหญิงวลีวันท์ ค้าขาย, นางสาวเถียน เถียน ลี, เด็กชายโชติวัฒน์ ศิรเจริญไชย, เด็กชายอรรถกร พุ่มสุวรรณ, 
เด็กหญิงอินทิรา จิตรัมย์, เด็กชายวัศวรรดิ์ ปัญญาอภิวงศ์, เด็กชายธฤต เทวีทิวารักษ์, เด็กชายกฤตกร ครุฑอานนท์, เด็กชายรักการ ชูเจริญชัยกิจ, เด็กชายณัฐยศ พงษ์ชมพร, 
เด็กชายผลิตโชค รอดรัตน์, เด็กชายพีรวัส นิลก�าเนิด, เด็กชายธีระภัทร ประพันธ์ทองชัย, เด็กชายดรัณภพ ริ้วเลิศศิริกุล, เด็กชายดารัณ สุมังคละ, เด็กชายศุทธสิทธิ์ 
เหนี่ยวองอาจ, เด็กหญิงอนัญพร วงค์ตระกูลไทย, เด็กชายภูดิศ เสาเกลียว, เด็กชายนนท์วริศ ทองหนา, นายอัครวินท์ หาญการกิจ, เด็กชายณัฐพงษ์ รามนุช

ครูประจ�ำชั้น : Ms. Melchora  S.Sullano  |  ครูคู่ชั้น : Ms.Sarochin Pinyounk
เด็กชายธนกร กุลวัฒนโยธิน, เด็กชายณฐภัทร ศิรินุกูลพิพัฒน์, เด็กชายอิศวงศ์ ภาคย์พงศภรณ์, เด็กชายพงศภัค ศรีนวลจันทร์, เด็กชายบุริศร์ กงพาน, เด็กชายพชร สกุลยา, 
เดก็ชายปัณณวฒัน์ แพร่จรรยา, เดก็ชายพรรษพงศ์ สายสวสัดิ,์ เดก็ชายกติตคิณศิร ศรสีงิห์, เดก็ชายบวรภพ ศริเิจริญไชย, เดก็ชายเดวาง ซิงค์ ชาวสวน, เด็กชายกร สงวนเสรมิศร,ี 
เด็กชายพชรพล พฤทธิไพฑูรย์, เด็กชายจิตภาณุวงค์ บุญชื่น, เด็กหญิงอันติมา อันติมะสุวพัชร, เด็กชายปฏิพัทธ์ กฤตอ�าพัน, เด็กหญิงชาลิสา ไช่, เด็กหญิงอมลวรรณ มาลัย, 
เด็กชายกูเช ลี, เด็กหญิงปาริชาต ธิมาภรณ์, เด็กชายเตวิช นฤนาทบัญชาพร, เด็กชายพชรพงศธร บุญเจริญ, เด็กชายกฤตตฤณ อนุตรพงศ์, เด็กหญิงอรายา ด้วงผุด, 
เด็กชายปัณณทัต เกิดศิริ, เด็กหญิงชมปวีณ์ ดาวนุไร, เด็กชายณฐวัจน์ ประทีปสกุลทอง

เด็กชายพิสิฐพงศ์ อ�า่เอี่ยม, เด็กชายเธียรสิน กาฬสินธุ์มงคล, เด็กชายพีรพัฒน์ เซีย, เด็กชายกษิดิ์เดช สุวรรณรงค์, เด็กชายวริฑธิ์ธร วงษ์กิ่งศรี, เด็กชายณัฐวรรธ
น์ ลือเฟื่อง, เด็กชายณัฐภูมิ เพ็ชร์ย้อย, เด็กชายสุวิชา เชาวะปรีชากุล, เด็กชายนัทธพันธุ์ ดวงศศิโรจน์, เด็กชายลูกา เจนวรรธนะ, เด็กชายภูมิพัฒน์ วิริยะสุพพัต, 
เด็กชายวีรินท์ บุษราคมวิสิษฎิ์, เด็กชายภาสวิชญ์ นันทสุรศักดิ์, เด็กชายปุญญพัฒน์ ชาญสมุทร์, เด็กชายกฤตภาส พิศาลสุขสกุล, เด็กชายอัครเดช ครุฑค�า, เด็ก
หญิงธลัลธรณ์ 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 บูรณเจริญ
กิจ, เด็กชายวริทธิ์ธร ทองดี, เด็กหญิงกุลจิรพัชร เกลียวประเสริฐ, เด็กชายพงศ์สถิต พลพิมพ์สกุล, เด็กชายวรพล จันทภาโส, เด็กหญิงอีริชเชอร์แรล ซีซอน, 
เด็กชายณัฐกิตติ์ แสนมุงคุณ, เด็กชายคริส รักการ, เด็กชายอธิป สิทธินิสัยสุข, เด็กหญิงธัญดา เป้าอารีย์, เด็กหญิงกมลทอง แซ่ติ้ง, เด็กชายอัสลาม ฉายาฤทธิ์, 
เด็กหญิงสิริดา ค�าดีบุญ, เด็กชายณัฐสิทธิ์ เจ้ยทอง, เด็กชายปองพล ฉัตร์ศรีเจริญ

ครูประจ�ำชั้น : มิสชลทิชำ ต่อจรัส   ครูคู่ชั้น : มิสนริศรำ กุลลำ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1



เด็กชายชนธัญ มะโนค�า, เด็กชายสพลดนัย การก่ิง, เด็กชายกรวิชญ์ สุรฤทธ์ิโยธิน, เด็กชายชนันธร พิรุณรักษ์, เด็กชายชรินทร์ หรินทร์ประกรณ์, เด็กชายศุภวิชญ์ 
เขียวเหลือง, เด็กชายภัคพล ชูทรัพย์, เด็กชายณวันธร พรมนิกร, เด็กชายปภาวิน พรหมเมตตา, เด็กชายสิทธิก์ เจริญนวรัตน์, เด็กชายสุภเวช ทองจันดี, 
เด็กชายธนยศ เจริญสุข, เด็กชายปกรณ์ แตงอ่อน, เด็กชายธีนรัตน์ แตงขาว, เด็กชายเสฎฐวุฒิ นาคนพคุณ, เด็กชายอุปพัทธ์ พิสิฐพิพัฒนา, เด็กชายปวริศ 
สัจจะธีระกุล, เด็กชายเฉลิมชัย สอนเนย, เด็กชายอัครวิทย์ กิจจาหาญ, เด็กชายณพวุฒิ ตันรัตนพิทักษ์, เด็กชายวรเมธ ทองศรีเลิศ, เด็กชายรัฐนนท์ นิลยนาค, 
เด็กชายวรัญชิต แสนซื่อ, เด็กชายพัชรพล วันอินทร์, เด็กชายพัชรนันท์ แก้วศรีศุภวงศ์, เด็กชายพรวิสุทธิ์ ศรีวรรณา, เด็กชายนาราภัทร ลิอั้ง, เด็กชายกฤษดา 
ประดับเขตร์, เด็กชายภูผา สว่างศรี, เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญมี, เด็กชายอิทธิพล กงล้�าเลิศ, 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, เด็กชายหฤษฏ์ ค�าสุพรกฤตน์

นายกภณ ทวิสกุล, เด็กชายภูมิพัฒน์ สกุลชัยธนานันท์, เด็กชายอนพัทย์ ช่างไม้, เด็กชายธีรภัทร หมอนภักดี, นายจิราเดช ศิริกุล, เด็กชายจิรพงศ์ ก�าเหนิดวัน, 
นายรัฐศาสตร์ แก้วอินทนิล, เด็กชายนวพัทย์ สมพงษ์, นายธีรภัทร์ กาญจนกุล, เด็กชายภัทรดนัย จันทร์เผือก, นายเคนอิจิ โยชิซุรุ, เด็กชายบูร์ณพิภบ 
บุญพราหมณ์, เด็กชายสุทธิกวี อัจฉริยวงศ์เมธี, เด็กชายณัฐพร ปิ่นส�ารวจ, เด็กชายภูริภัทร บัวโทน, เด็กชายอิสระ พันรอบ, เด็กชายธนภัทร อุบลสุวรรณ, 
เด็กชายปัณณวิชช์ แก้วพิภพ, เด็กชายกิตติ ไชยแสง, นายอภิมงคล วันทาสุข, นายนิติภูมิ คงค�า, เด็กชายชวนากร ชัชพงศ์, นายสิทธิศักด์ิ สองศรี, เด็กชายประวีร์ 
ทองหยด, เด็กชายสุทธิภัทร เอี่ยมจันทร์พวง, เด็กหญิงนาตาลี เครือวัลย์, เด็กหญิงพรญาณี ภู่หล�า, นายปุรัณ อ�านวย, เด็กหญิงวราภรณ์ พูลสวัสดิ์, 
เด็กชายชยพล พรหมวิเชียร, เด็กชายศุภกร มีความดี, นายนันทภพ มงคลล้อม, เด็กชายภคินทร์ แจ่มสุข, เด็กชายภูมิพัฒน์ ธีระรังสฤษดิ์, เด็กชายรัตนทัต 
รุ่งเรืองโอภา, เด็กชายกษิดิ์เดช ท่าเขา, เด็กชายวรพงษ์ สุขสุนทรกุล, นายรัชพล ศุกรภาค, นายพลอธิป เพ็งเหมือน, เด็กชายพัศศกร สียางนอก, 
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สิริวิริยะอัมพร, เด็กชายกฤตภาส อุดมสวัสดิ์, นายวิเชียร สัตย์มั่น, นายพัลลภ จิระยิ่งเจริญ, เด็กชายวชิรวิทย์ วรพิพัฒน์

ครูประจ�ำชั้น : มิสสุภัทรำ ชัยสุริยำ   ครูคู่ชั้น : ม.วัชชรำยุทธ ยำงตลำด ครูประจ�ำชั้น : ม.พีรัชชัย ศรีสำลีกุลรัตน์   ครูคู่ชั้น : Andrew Bonilla

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3



เด็กชายอนวัช ตั้งประสาทวงศ์, เด็กชายณัชปสุต สมัครการ, เด็กชายแมนทิวัตถ์ แดงมีเชาวน์, เด็กชายศุภฤกษ์ หัดขุนทด, เด็กชายปองคุณ อุคพัชญ์สกุล, 
เด็กชายธนกฤต ศรีประยูร, เด็กชายณัชนนท์ ศรีไทย, เด็กชายปัณณวัฒน์ นุ่มน้อย, เด็กชายชานนท์ บ้านกลาง, เด็กชายจักรพันธ์ แก้วคง, เด็กชายวุฒิวัฒน์ 
แก้วโมรา, เด็กชายนันทพงศ์ วรรธนสังข์พร, เด็กชายธนันณัฏฐ์ วัชกุล, เด็กชายอิทธิพัทธ์ ร่�าเรียนกิจ, เด็กชายปรานต์ศุภกฤต ทองประกอบ, เด็กชายญาณพล 
อิทธิวัฒนะ, เด็กชายฐานภัทร พฤกษ์หิรัญกุล, เด็กชายกิตติณัฐ ธนนาทธนะชน, เด็กชายภูริภัทร ตรงฉาก, เด็กชายณฐกร ปราบรัตน์, เด็กชายณัทณพงศ์ เดชกุล, 
เด็กชายเชษฐ์ดนัย รังศรัณย์, เด็กชายทวีรัตน์ จันทร์สุวรรณ์, เด็กชายพีรพัฒน์ ทินนิกร, เด็กชายพิริยะ แซ่หุน, เด็กชายอธิป มากมี, เด็กหญิงขวัญชนก สัตยาพันธ์ุ, 
เด็กชายบุญพิพัฒน์ นารินรักษ์, เด็กชายพิทักษ์พงษ์ รัตนวาร, เด็กชายศิวกร จุฬาจตุรศิระรัตน์, เด็กชายอภินันทน์ โพสาวัง, เด็กชายเตชินท์ ก�าลังใบ, 
เด็กชายนิพิฐ พูลสวัสดิ์, เด็กหญิงศศิณพัชร เกตุวัตถา, เด็กชายโลมา โอกุระ, เด็กชายภีรพัฒน์ เอมสมบูรณ์, เด็กชายพชร ศรีชูพันธ์, เด็กชายอินทรักษ์ วิชัยต๊ะ, 
เด็กชายณัฐพล เดชไทย, เด็กชายอธิป อุมาลี, เด็กชายภูมิ์ธกานต์ บุญคง, เด็กชายโสภณวิชญ์ อภิลักษ์, เด็กชายภูบดินทร์ อินตา, เด็กชายพีรณัฐ จันทร์สาขา, 
เด็กหญิงวนัชพร ศิริมงคล, เด็กชายราม วงษ์โสภา

เด็กชายทยาวัตร์ วิทยารัตน์, เด็กชายธนดล ม่วงงาม, เด็กชายธนกฤต ชมเหว่า, เด็กชายตะวัน เจริญสุข, เด็กชายธนกฤต แพรวเพชรขาว, เด็กชายสุภวัฒน์ 
สายสุวรรณนที, เด็กชายปารณ พงษ์ธนันท์ธร, เด็กชายชัยพฤกษ์ มงคล, เด็กชายพิรธัช บุญสิน, เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์ฉาย, เด็กชายทวีชัย จิตรัตน์, 
เด็กชายจิตวัต เพ็งแจ่ม, เด็กชายศิวกร สุขสว่างวงศ์, เด็กชายธีรธาร เกตุแก้ว, เด็กชายถิรพุทธ์ิ เจ่ียเจริญ, 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, เด็กชายนพธวัช สาริวงษา, เด็กชายอนวัช มะลิงาม, 
เด็กชายกีรติ มานะสุนทร, เด็กชายธนวัฒน์ เอี่ยมจิรกุล, เด็กชายกรภัทร สมดี, เด็กชายรัชตะ ภูมิโคกรักษ์, เด็กชายณัฐภูมิ ธรรมอารี, เด็กชายอุ้ยจิว สัตย์มั่น, 
เด็กชายชีวธันย์ เกษมสันติธรรม, เด็กชายเรืองวุฒิ เส็งเจริญ, เด็กชายธนกร สุขดี, เด็กชายเกียรติศักดิ์ อินธิเสน, เด็กหญิงวรุณยุพา ทองใหญ่, เด็กหญิงลดามณี 
ศรีสุรเมธีกร  

ครูประจ�ำชั้น : มิสจิตวลี ใช้ฮวดเจริญ   ครูคู่ชั้น : Ms.Taylor Xu ครูประจ�ำชั้น : ม.รำชำณัฐ อนุสนธิ์   ครูคู่ชั้น : ม.สุวรรณ เลิศสุทธิวำล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5



เด็กชายชัยนันท์ วงศ์ฤทธ์ิไกร, เด็กชายกิตติศักด์ิ 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, เด็กชายวริศ นิยมรัตน, เด็กชายปัณณวิชญ์ พัฒน์จ�ารัสกุล, 
เด็กหญิงทอสิตา อาชีวมงคล, นางสาวธนภรณ์ ช่ืนใจ, เด็กหญิงนภรัตน์ กสิบุตร, นางสาวปราณปริยา จันทร์เล็ก, เด็กหญิงชนันธร องคะริยะพงษ์, เด็กชายธีรโชติ 
แก้วศรีงาม, เด็กชายภานุวัชร สายนภา, เด็กชายชรัณ ทิพยจันทร์, เด็กชายชยน ทิพยจันทร์, เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญประกอบ, เด็กชายบูรพา อยู่มาก, 
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รักแดง, เด็กชายศุภณัฐ พรมทอง, เด็กชายชวภณ เจริญวาริชกุล, เด็กชายวุทธิชัย สาลีกงชัย, นางสาวปาณิศา โพธิ์ทองค�า, เด็กชายอัครเดช 
ทารีจิต, เด็กชายธนกฤต ศรีสอน, เด็กชายโรจนพงศ์ ศักดิ์ศรีสกุล, เด็กหญิงนลินนิภา วัฒนเสถียรพงษ์, เด็กชายภาณุมาศ เรียงเสนา, เด็กชายภาณุวิชญ์ 
พระภูจ�านงค์, เด็กชายอิษฎา อนันทกูล, เด็กชายเออไลเจอร์ ตัน, เด็กชายธีธัช แสงตันชัย, เด็กชายปรมัตถ์ มาสุข, เด็กชายปฏิญาณ ตวงทรัพย์สิน, 
เด็กชายดนุเดช วัฒนตฤณากุล, เด็กชายบุญประเสริฐ สุขภัคดี, เด็กชายกันต์กวี เป็งทา, เด็กชายชัยรัชช์ จ่าหมื่นไวย

เด็กชายภควัฒน์ นิจนานานันท์, เด็กชายกิตติภพ วิเศษเขตรการณ์, นายฐิติภัสร์ อัครประเสริฐภร, เด็กชายภูริพัฒน์ เชาวลิต, นายชัยวุฒิ สุทธิรักษ์, เด็กชายสิริณัฐ 
ธรรมอุปกรณ์, เด็กชายภควัฒน์ พรรัตนกิจกุล, เด็กชายเดชมนู คงสวัสดิ์, เด็กชายพานรินทร์ เธียรจันทรกูล, นางสาววรฤทัย คิ้วยม, เด็กชายพงศ์ปณต 
คงจันทร์, เด็กหญิงธยาน์ภัทรภร ทองประกอบ, เด็กชายกิตติพศ หอมเหมือน, เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกล้า, นายธานน กะหมายสม, เด็กชายปริญญา หมื่นปัดชา, 
เด็กหญิงปานวาด รอดเวียง, เด็กชายณฐกร ชิดสิน, นายวงศธร ศรีค�าขลิบ, เด็กหญิงกันต์ฤทัย ใบแย้ม, เด็กหญิงนริญญา ก่อประภากิจ, เด็กชายกฤษฎี บุวรรณ, 
เด็กหญิงณิชารีย์ มีคล้าย, เด็กชายภควัตร เจนจิรโฆษิต, เด็กชายชัชชัย เลเช่อ, นายธีรภัทร เก้ือกูล, เด็กชายจักรพัฒน์ คณะมี, เด็กชายเอกชัย ทอนตาประเสริฐ, 
นายคุณากร สิมสิงห์, เด็กชายประชาชาติ ตันเจริญ, เด็กชายชนกันต์ สมนาแซง, เด็กชายยศภัทร วิตตานนท์, เด็กชายภัชรชัย กิจเจริญ, เด็กชายวรธน 
โกศลวิบูลย์พงศ์, เด็กชายสหรัฐ แก่นจันทร์, นางสาวกิตติยา สว่างอารมณ์, เด็กชายพิสิฐพงศ์ ข�าสวัสดิ์, เด็กชายวรภพ ยอดทองดี, เด็กชายรัฐภูมิ ดวงเดือน, 
เด็กชายชิษณุพงศ์ สุพรรณเภา, เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์หล้า, นายรัชชานนท์ วงศ์รุ่งเรืองชัย, นายมุขพล แก่นจันทร์, นายชัยมงคล วิชัยวงษ์, นายรัตนบาร 
นิกรแสน, เด็กชายสรวิชญ์ ชื่นวิทยา, เด็กหญิงโสพิศนภา พลซื่อ, เด็กชายรัชชานนท์ ชิว, เด็กชายสิทธินนท์ เตชกาญจนารักษ์

ครูประจ�ำชั้น : มิสประนอม มีศรี   ครูคู่ชั้น : Mr.James Edward Burke ครูประจ�ำชั้น : มิสสุวัฒนำ มั่นภำวนำ   ครูคู่ชั้น : Mr.wang Jinpeng
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นายชุนทาโร่ เมกาตะ, นายชานันท์ มัญชุนากร, นายพีรวัส โช, นายปีติกร โห้แจ่ม, นายปวรวัสส์ เนตรนิลวีรโชติ, เด็กชายสุวิจักขณ์ ปัญญาอภิวงศ์, เด็กชายชย
ธร มีลาภ, นายณดล ตั้งพัฒนกิจ, เด็กชายสิรภพ ทิพยาภภานุภาพ, นายลัทธพล วิริยะอมรพันธุ์, นายภูมิรพี กัณฐัศว์, เด็กชายปัญจวิชญ์ กิจพจน์, นายภูมิ
พุทธ ภาพิรมย์, นายณภัทร ประกอบวณิชกุล, นายพิรพัฒน์ ตุลาผล, นางสาวนาตาลี ทับสุข, นางสาวอุรชา รัตโนสถ, เด็กชายญาณวุฒิ โรจนพร, เด็กชายจอม
ยุทธ ชูแสง จันทร์ม่อม, เด็กหญิงเพลินจันทร์ เสาวคนธ์, เด็กหญิงนิฏฐา เจือทอง, เด็กชายธนทรัพย์ ธิมาภรณ์, นายธนกฤต รัตนโรจนธรรม, นายกิตตินันท์ บุญ
เชิด, นางสาวนัชชา พินิจธนสาร, นายพศวีร์ กันทะวัง, เด็กชายรุ่งโรจน์ ปฏิยัตต์โยธิน, นางสาวพิชามญช์ุ อินทรโชติ, นายธนพล สถิตย์เสถียร

เด็กชายสรชัช ยะหัตตะ, เด็กชายธราเทพ โตพานิช, เด็กชายโอเว่น วิลเลี่ยม เมลดรัม, เด็กชายเมธาสิทธิ์ หยาง, เด็กชายพชรพงษ์ บุญเจริญ, เด็กชายศุภณัฐ 
ปัญจมาสกุล, เด็กชายภูผา ฐิติสมบูรณ์, เด็กชายณภัทร  กงพาน, เด็กชายภักดีพงษ์ รื่นกลิ่น, เด็กชายสรธร พงษาพันธ์, เด็กชายนรพล สุเฌอ, 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, เด็กหญิงเมษารัศมิ์ อาจมิตร, เด็กชายปวรวิช บุญวรรณโณ, เด็กชายณัฐสิทธิ์ บุญประสิทธิ์, เด็กหญิงธัญชนก เดชพงษ์

ครูประจ�ำชั้น : Ms.Rattana Namwong   ครูคู่ชั้น : Ms.Marites Magispoc ครูประจ�ำชั้น : Ms.Sujittra Kaodanjak   ครูคู่ชั้น : Mr.Bernie Slater
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31951	 นายณภัทร		กงพาน	(เจ้านาย)	 ม.3B
ที่อยู่	 247/72	ม.2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 062-4092904	 E-mail	:	napatkongphan@gmail.com
34102	 นายภักดีพงษ์		รื่นกลิ่น	(อิงค์)	 ม.3B
ที่อยู่	 2341/17	ม.6	ชลบุรี
Tel	 063-7234945	 E-mail	:	Ruenklinpakdcepong@gmail.com
38349	 นายกรวิชญ์		ภู่แก้ว	(มาร์ค)	 ม.3B
ที่อยู่	 กรุงเทพฯ
Tel	 064-7683444	 E-mail	:	korawit.pookaew@gmail.com
31814	 เด็กชายสรชัช		ยะหัตตะ	(เซฟ)	 ม.3B
ที่อยู่	 219/31	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 099-2509079	 E-mail	:	safesacachat@gmail.com

38837	 นายดิษยทัพพ์		รุจิพรรณ	(มิคกี้)	 ม.3B
ที่อยู่	 46/5-6	ประเสริฐมนญูกจิ	48	แขวงคลองกุม่	เขตบางกระปิ	กรงุเทพฯ	10240
Tel	 097-2585854	 E-mail	:	Rapbee444@gmail.com
39387	 นายธนสิทธิ์		ธนะนพรัตน	์(เซนฉะ)	 ม.3B
ที่อยู่	 5	–	11	อ.พนัสนิคม	ต.พนัสนิคม	จ.ชลบุรี	20140
Tel	 099-6536397	 E-mail	:	sankunglol@gmail.com
31912	 นายศุภณัฐ		ปัญจมาสกุล	(บุญ)	 ม.3B
ที่อยู่	 306/3	หมู่บ้านโกลเด้นท	์ปาร์ค	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110	
Tel	 099-2984927	 E-mail	:	supanutpunjamasakul@gmail.com
37522	 นายชยพัทธ์		พรกิตติยา	(ไอเด้น)	 ม.3B
Tel	 097-0520805	 E-mail	:	chayapat2603@gmail.com
39695	 นายปวรวิช		บุญวรรณโณ	(โชกุน)	 ม.3B
ที่อยู่	 กรุงเทพฯ
Tel	 065-2614549	 E-mail	:	cholike2549@gmail.com

31862	 นายชานันท์		มัญชุนากร	(ใบหม่อน)	 ม.3A
ที่อยู่	 151/262	ม.7	หมูบ้่าน	countryhome2	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรีุ	20110
Tel	 097-0710043	 E-mail	:	stupidbaimonomg@gmail.com

32280	 นายชยธร		มีลาภ	(วินเนอร์)	 ม.3A
ที่อยู่	 102/118	ม.2	หมูบ้่านศรรีาชาปาร์คววิ	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel	 065-9454769	 E-mail	:	thebanana380@gmail.com

31892	 นายพีรวัส		โช	(พี)	 ม.3A
ที่อยู่	 65/21	ม.1	หมูบ้่านมณรีนิทร์	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel	 082-5695197	 E-mail	:	phirawatcho@yahoo.com

39350	 นายญาณวุฒิ		โรจนพร	(โชกุน)	 ม.3A
Tel	 063-5414659	 E-mail	:	mailchokunplayz@gmail.com

34651	 นายภูมิรพี		กัณฐัศร	์(เคนจิ)	 ม.3A
ที่อยู่	 62	ม.10	ต.หวัรอ	อ.พระนครศรอียธุยา	จ.พระนครศรอียธุยา	13000
Tel	 093-4519593	 E-mail	:	bhumrapee9593@gmail.com
37277	 นายปัญจวัชญ์	เพ็ญอ�าไพภิญโญ	(พีท)	 ม.3A
ที่อยู่	 20/49	ม.8	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 094-1989474	 E-mail	:	peet.sttapong@gmail.com
36544	 นายจื่อ	เหว่ย	เฉิน	(เฉิน)	 ม.3B
ที่อยู่	 483/73	ม.3	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 062-3598985	 E-mail	:	ryanchen0601@gmail.com
31823	 นายชุนิทาโร่		เมกาตะ	(ชุน)	 ม.3A
ที่อยู่	 152/30	ม.3	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 095-1438695	 E-mail	:	mchaia-shintro@gmail.com



34042	 นายณดล		ตั้งพัฒนกิจ	(บีเอ็ม)	 ม.3A
ที่อยู่	 อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20000
Tel	 081-4114567	
39372	 นายจอมยุทธ		ชูแสง	จันทร์ม่อม	(โมซาตร์)	 ม.3A
ที่อยู่	 99/48	รามอินทรา	21	แยก2	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	10220
37376	 นายณภัทร		ประกอบวณิชกุล	(อะตอม)	 ม.3A
ที่อยู่	 18/66	ซอยเนินพลับหวาน	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 097-2784199	
37372	 นายภูมิพุทธ		ภาพิรมย	์(เจ๋ง)	 ม.3A
Tel	 065-1647824	 E-mail	:	jenkopsadd@gmail.com
38241	 นายพิรพัฒน	์	ตุลาผล	(พัฒน์)	 ม.3A
ที่อยู	่ 9/325	หมูบ้่านนนัทวนัวัชรพล	ท่าแร้ง	บางเขน	กรงุเทพฯ	10220
Tel	 099-0948881	

31839	 นายโอเว่น	วิลเลี่ยม	เมลดรัม	(โอเว่น)	 ม.3B

34274	 นายสรธร		พงษาพันธ	์(สไปร์ท)	 ม.3B
ที่อยู่	 100	ม.8	ต.เขาคันทรง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 085-9884222	 E-mail	:	willam.acs@gmail.com
39054	 นายเจคอฟ		อีโลต้า	(เจคอฟ)	 ม.3B
ที่อยู่	 316/143	ม.10	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 095-4916797	 E-mail	:	Jacob.Elota2005@gmail.com
31834	 นายธราเทพ		โตพานิช	(โอ๊ค)	 ม.3B
ที่อยู่	 99/11	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 095-5405083	
37242	 นายณดล		สัจจะพุทธ	(ดอน)	 ม.3B
Tel	 092-2868316	 E-mail	:	Lizziedonzaa1974@gmail.com

34268	 นายสิรภพ		ทิพยาภภานุภาพ	(เขม)	 ม.3A
Tel	 081-8666764	 E-mail	:	KOAPAOMUU@gmail.com
41228	 นางสาวธัญชนก		เดชพงษ์	(เฟิร์สท)	 ม.3B
ที่อยู่	 1783	หมูบ้่านชมฟ้าวรางกลู	ต.ประชาธปัิตย์	อ.ธญับรุ	ีจ.ปทมุธาน	ี12130
Tel	 062-0450655	 E-mail	:	dpfirst@gmail.com
39389	 นางสาวฮิณะ	ชลสุข	(ฮิณะ)	 ม.3B
ที่อยู่	 188/4	ม.1	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 097-7250920	 E-mail	:	itohinachoiasuk@gmail.com
41259	 นายธนพล		สถิตย์เสถียร	(เอ็กซ์)	 ม.3A
ที่อยู่	 18/36	ม.9	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 086-8403931	 E-mail	:	thanapal234Satidsatien@gmail.com

34282	 นายลัทธพล		วิริยะอมรพันธุ์	(นิว)	 ม.3A
ที่อยู่	 อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	27120
Tel	 081-7613838	 E-mail	:	newz34282@gmail.com
39456	 นายพศวีร	์	กันทะวัง	(อิคคิว)	 ม.3A
ที่อยู่	 บางแสน	ต.เหมือง	อ.มือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel	 097-2296741	 E-mail	:	Ikkyu5758@gmail.com
34653	 นายนรพล		สุเฌอ	(พล)	 ม.3B
ที่อยู่	 อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
E-mail	:	naraponpon423@gmail.com
39388	 นายธนทรัพย	์	ธิมาภรณ์	(ไปร์ส)	 ม.3A
ที่อยู่	 ต.คลองกิ่ว	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	20220
Tel	 097-2166696	 E-mail	:	zprisextr@gmail.com

31915	 นายปวรวัสส์		เนตรนิลวีรโชต	ิ(พีซ)	 ม.3A
ที่อยู่	 แหลมฉบัง	หมู่บ้านโด้โด่ฮิจล	์ซ.9	
Tel	 094-4955366	 E-mail	:	peacezaatapalong@gmail.com
31941	 นายสุวิจักษณ์		ปัญญาอภิวงศ	์(บาส)	 ม.3A
ที่อยู่	 หมู่บ้านอัมพรเพลส	ซ.13	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี		20110
Tel	 064-5371959	 E-mail	:	bossy.4fun@gmail.com
3956	 นายรุ่งโรจน์		ปฏิยัตต์โยธิน	(ตี๋)	 ม.3A
ที่อยู่	 ต.บางวัว	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	24180
Tel	 083-4359768	 E-mail	:	rungrottee121@gmail.com
39398	 นายกิตตินันท์		บุญเชิด	(เบนซ์)	 ม.3A
ที่อยู่	 อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	27120
Tel	 062-7961788	 E-mail	:	chhoun169@gmail.com

39345	 นางสาวพิมพกานต	์	พบสุวรรณ์	(โฟกัส)	 ม.3/1
ที่อยู่	 159/72	หมู่บ้านแกรนด์มณีรินทร์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 063-6352925	 E-mail	:	PimpakarnPobsuwan@gmail.com
39705	 นางสาวกมลทอง		แซ่ติ้ง	(ซิน)	 ม.3/1
ที่อยู่	 184/364	คอนโดพลัสศรีราชา	ศรีราชา	ชลบุรี	20110
Tel	 063-7579186	 E-mail	:	Khamonthong236@gmail.com
37412	 เด็กหญิงกนกธร		ฉิมพงษ	์(บอลลูน)	 ม.3/1
ที่อยู่	 254/61	หมู่บ้านเพิ่มทรัพย	์ม.5	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 086-3455487	 E-mail	:	knohthorn2345@gmail.com
39338	 เด็กหญิงปรียาภรณ	์	เดชพันธ	์(แพรไหม)	 ม.3/1
ที่อยู่	 หน้าหมู่บ้านอาคาเดยี	2	อาคารพาณชิย์	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel	 092-9244994	

36983	 เด็กหญิงธลัลธรณ	์	สุธนาพันธ	์(ปิ่น)	 ม.3/1
ที่อยู่	 180	ม.10	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 082-4966868	 E-mail	:	suthanapun@gmail.com
39347	 เด็กหญิงเขมนิจ		ชัยเกียรติไพศาล	(นาโน)	 ม.3/1
ที่อยู่	 536/1	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 092-6430936	 E-mail	:	nano430936@gmail.com
39335	 เด็กหญิงเกวนเน็ต	เดนโรส		อับปาอับ	(เกวน)	ม.3/1
ที่อยู่	 11/17	ซอย	1	วัดวังหิน	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 082-2647082	 E-mail	:	gwyneth	denrose12@yahoo.com
39340	 เด็กหญิงเสาวนีย์		มะโนน้อม	(พลอย)	 ม.3/1
ที่อยู่	 98/201	หมู่บ้านศุภาลัย	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230	
Tel	 062-3152073	 E-mail	:	saowanee.polly2548@gmail.com

31905	 นายนัทธพันธุ์		ดวงศศิโรจน	์(ไปร์ท)	 ม.3/1
ที่อยู่	 194/22	ม.1	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 095-9527418	 E-mail	:	nattapahan.23.pipe@gmail.com
36998	 เด็กหญิงนัทธวรรณ		แก้วกันยา	(โฟร์ท)	 ม.3/1
ที่อยู่	 4/17	ม.5	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 084-7828643	 E-mail	:	natthawan36998@gmail.com
39382	 เด็กหญิงกุลจิรพัชร		เกลียวประเสริฐ	(ฟ้าใส)	 ม.3/1
ที่อยู่	 139/23	ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel	 094-2369424	 E-mail	:	fahsaiohlala@gmail.com
39373	 เด็กหญิงชนกนันท์		บูรณเจริญกิจ	(อั้ม)	 ม.3/1
ที่อยู่	 898/147	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	23230
Tel	 099-0918700	 E-mail	:	nun30431@gmail.com



39421	 เด็กหญิงอีริซเซอร์แกล	ซีซอน	(เชอเรน)	 ม.3/1
ที่อยู่	 99/137	ม.10	คลาสสคิโฮม2	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel	 0994176814	 E-mail	:	sisonerich@yahoo.com
39780	 เด็กหญิงสิริดา		ค�าดีบุญ	(ปาล์มมี่)	 ม.3/1
ที่อยู่	 201/1	ม.3	บ้านโก่ย	ต.หนองนาค�า	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	41000
Tel	 098-2586388	 E-mail	:	sirida12345678@gmail.com
40011	 เด็กหญิงศรีธรา		ฮันน่าห์	โน	(ฮันน่า)	 ม.3/2
ที่อยู่	 159/70	หมู่บ้านแกรนด์มณีรินทร	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 098-8327151	 E-mail	:	sritharahannahroh@gmail.com
40523	 เด็กหญิงกัญญณัช		ศรีแสงทรัพย	์(เหนือ)	 ม.3/2
ที่อยู่	 22/1	ม.4	ต.ไม้เค็ด	อ.เมือง	จ.ปราจีนบุรี	25230
Tel	 098-2591644	 E-mail	:	Kanyanuttn742006@gmail.com

40489	 นายติณณภพ		เกิดสุข	(มอส)	 ม.3/2
ที่อยู่	 48	ม.4	ต.บ้านแลง	อ.เมือง	จ.ระยอง	21000
Tel	 061-9239099	 	
39374	 นายวริทธิ์ธร		ทองดี	(โกโก้)	 ม.3/1
ที่อยู่	 จ.ระยอง
Tel	 098-4935154	
39632	 นายภูมิพัฒน	์	ธีระรังสฤษดิ์	(ดัส)	 ม.3/3
ที่อยู่	 แขวง/	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
Tel	 092-8232471	
39627	 นายอิทธิพล		กงล�้าเลิศ	(อิฐ)	 ม.3/2
ที่อยู่	 จ.นนทบุรี
Tel	 083-8234422	

34663	 นายเสฏฐวุฒ	ิ	นาคนพคุณ	(ปุณ)	 ม.3/2
ที่อยู่	 111	ม.10	ต.บ้านซ่อง	อ.พนมสารคาม	จ.ฉะเชิงเทรา	24120
Tel	 092-5197292	
31935	 นายศุภวิชญ	์	เขียวเหลือง	(ริว)	 ม.3/2
ที่อยู่	 191/103	ม.3	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 062-7188889	 E-mail	:	supawitcha29@gmail.com
31948	 นายณวันธร		พรมนิกร	(ภูริ)	 ม.3/2
ที่อยู่	 59/32	หมู่บ้านไทยออยล์	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110	
Tel	 099-3912392	
39325	 นายรัฐนนท	์	นิลยนาค	(มอนด์)	 ม.3/2
ที่อยู่	 388/4	ม.12	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 097-0654854	 E-mail	:	ii.mxnns39325@gmail.com

39720	 นายสุริโยทัย		อุชุภาพ	(เหินฟ้า)	 ม.3/2
ที่อยู่	 99/1	ม.4	ต.บ่อผุด	อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี	84320
Tel	 063-2107999	
39396	 นายนาราภัทร		ลิอั้ง	(นีโอ)	 ม.3/2
ที่อยู่	 89/2	ม.3	ต.สัตหีบ	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
Tel	 081-6315050	 E-mail	:	Norapat2949@gmail.com
39384	 นายพรวิสุทธิ	์	ศรีวรรณา	(หงษ์)	 ม.3/2
ที่อยู่	 470	ม.1	ต.พุทไธสง	อ.พุทไธสง	จ.บุรีรัมย์	31120	
Tel	 095-1915108	 E-mail	:	pornwisut2548@gmail.com
34275	 นายปกรณ	์	แตงอ่อน	(เต๊)	 ม.3/2
ที่อยู่	 166/4	ม.8	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 062-4839102	 E-mail	:	potea34275@gmail.com

39787	 นายนิพนธ์		เชิดช	ู(คิว)	 ม.3/2
ที่อยู่	 221/31	เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพฯ	10600	
Tel	 098-2620228	
34273	 นายธนภัทร		อุบลสุวรรณ	(เจมส์)	 ม.3/3
ที่อยู่	 359/14	ม.1	ชัยพรวิถ	ี21
Tel	 082-4404533	 E-mail	:	Trisker	torpedo@gmail.com
36579	 นายอุปพัทธ์		พิสิฐพิพัฒนา	(มิว)	 ม.3/2
ที่อยู่	 123/8	ม.3	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 086-3526542	 E-mail	:	Miww@gmail.com
31943	 นายธีรภัทร์		กาญจนกุล	(ตะวัน)	 ม.3/3
ที่อยู่	 180/14	ม.10	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 081-8635488	 E-mail	:	teerapat31943@gmail.com

31879	 นายชนันธร		พิรุณรักษ	์(ริว)	 ม.3/2
ที่อยู่	 77/22	ซ.เฉลมิพระเกรียติ	9	ต.หนองปรอื	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150
Tel	 094-1607212	 E-mail	:	chanunthorn.ryu@gmail.com
39588	 นายคริส		รักการ	(คริส)	 ม.3/1
ที่อยู่	 76/54	ม.5	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 066-0626795	 E-mail	:	wrinovch2005@gmail.com
39399	 นายศุภกร		มีความด	ี(อองลี)	 ม.3/3
ที่อยู่	 889/17	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 065-8586843	
41077	 นายหฤษฎ์		ค�าสุพรกฤตน	์(เปิ้ก)	 ม.3/2
ที่อยู่	 194/86	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 095-5389397	

38341	 นายอัครวิทย์		กิจจาหาญ	(กาย)	 ม.3/2
ที่อยู่	 127/59	ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel	 092-5324732	
34262	 นายปุญญพัฒน์		ชาญสมุทร	์(ข้าวปั้น)	 ม.3/1
ที่อยู่	 47/3	ต.สองคลอง	อ.บางปะกง	24130
Tel	 063-2712552	 E-mail	:	punyapat36042@gmail.com
40351	 นายปฤษฎ์		แสนทวีสุข	(เบส)	 ม.3/2
ที่อยู่	 33/21	ม.1	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 095-8379548	 E-mail	:	thebestke@gmail.com
31945	 นายภัคพล		ชูทรัพย	์(โฟ)	 ม.3/2
ที่อยู่	 90/81	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 063-1817096	 E-mail	:	focusckpcs48@gmail.com

39312	 นายประวีร์		ทองหยด	(ซูม)	 ม.3/3
Tel	 083-5871728	

37465	 นายชวนากร		ชัชพงศ	์(โอ)	 ม.3/3
ที่อยู่	 38/135	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ
Tel	 094-5159100	 E-mail	:	chutpongchawanakorn@gmail.com

31961	 นายเคนอิจิ		โยชิซุร	ุ(เคน)	 ม.3/3
Tel	 061-7043838	 E-mail	:	ken0617043838@gmail.com

31863	 นายภูมิพัฒน์		สิกุลชัยธนานันท	์(พี)	 ม.3/3
Tel	 092-9833893	



39733	 นายพัศศกร		สียางนอก	(โกปาร์ม)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ต.ตะกั่วป่า	อ.หนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น	40190
Tel	 063-0258731	
39669	 นายธนวัฒน	์	ชัยศรีเอี่ยม	(ฮีโร่)	 ม.3/2
ที่อยู่	 ต.เวียงคุก	อ.เมือง	จ.หนองคาย	43000
Tel	 0972614982	
39734	 นายอธิป		อุมาลี	(โดโด้)	 ม.3/4
ที่อยู่	 ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 093-9895085	
41128	 นายเศรษฐศาสตร	์	ไชยวงศา	(กัสเฉิ่ม)	 ม.3/4
ที่อยู่	 แขวงเคหะร่มเกล้า	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520
Tel	 093-5153963	

39630	 เด็กหญิงนันท์นภัส		โขมพัตร	(ข้าวจ้าว)	 ม.3/2
ที่อยู่	 132/30	บางละมุงโมเดิร์นโฮม	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 095-9492373	 E-mail	:	Nannaphatthompat@gmail.com
39745	 เด็กหญิงมิโซ๊ะ		เยอ	(มิโซ๊ะ)	 ม.3/2
ที่อยู่	 179/97	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 062-4389114	 E-mail	:	MisoJaehyun68@gmail.com
34104	 นายปัณฌวัฒน	์	นุ่มน้อย	(ปัน)	 ม.3/4
ที่อยู่	 211/55	ต.อ่าวอุดม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 088-6428431	 E-mail	:	punpun118900@gmail.com
39342	 เด็กหญิงพรญาณี		ภู่หล�า	(อีฟ)	 ม.3/3
ที่อยู่	 21/19	ม.3	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel	 083-0815998	 E-mail	:	eve41048	@gmail.com

39413	 นายวรพล		จันทภาโส	(โอม)	 ม.3/1
ที่อยู	่ 306/25	ถ.เทพประสทิธิ	์ต.หนองปรอื	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150
Tel	 080-5930017	 E-mail	:	woraponjan@gmail.com
34272	 นายธนยศ		เจริญสุข	(ต้นน�า้)	 ม.3/2
ที่อยู่	 303	ม.9	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 094-5483692	 E-mail	:	Tanayot34272.acs@gmail.com
31903	 นายชรินทร	์	หรินทร์ประกรณ์	(ไผ่)	 ม.3/2
ที่อยู่	 221/104	ม.2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 096-4964593	 E-mail	:	paikung14@gmail.com
34656	 นายศิวกร		สุขสว่างวงศ	์(นาโน)	 ม.3/5
ที่อยู่	 140/20	ม.2	ต.นาเกลือ	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 064-6467435	 E-mail	:	nano34656@gmail.com

39063	 นายภูริภัทร		ตรงฉาก	(เปปเปอร์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 30/11	ซอยเมืองแก้ว	ต.บางแก้ว	อ.บางพล	ี
	 จ.สมุทรปราการ	10540
Tel	 098-3532451	 E-mail	:	pepna14289@gmail.com
34276	 นายวุฒิวัฒน	์	แก้วโมรา	(มอส)	 ม.3/4
ที่อยู่	 7/31	ม.1	ต.พลา	อ.บ้านฉาง	จ.ระยอง	21130
Tel	 097-0875076	 E-mail	:	mammsokaewmora@gmail.com
39586	 นายนิพิฐ		พูลสวัสดิ	์(ดริฟท์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 189/139	หมู่บ้านคันทรีโฮมเลดแอนด์ปาร์ค	ต.หนองขาม	
	 อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 092-3655682	 E-mail	:	nipitdipp@gmail.com

31936	 นายปองคุน		อุดพัชญ์สกุล	(ปั๊ป)	 ม.3/4
ที่อยู่	 111/22	ม.2	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 080-9252552	 E-mail	:	thepongkhan@gmail.com
37300	 นายนิติภูมิ		คงค�า	(ภูมิ)	 ม.3/3
ที่อยู่	 427/7	ต.คลองกิ่ว	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	20220
Tel	 092-6748584	 E-mail	:	pooom37300@gmail.com
31916	 นายรัฐศาสตร์		แก้วอินทนิล	(บีม)	 ม.3/3
ที่อยู่	 46/22	ต.เขาแตงอ่อน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 081-6547965	 E-mail	:	knewintanin4326@gmail.com
39322	 นายสุทธิภัทร		เอี่ยมจันทร์พวง	(วาคิม)	 ม.3/3
ที่อยู่	 111/36	ชลบุรี
Tel	 063-4028992	

33934	 นายสิทธิก์		เจริญนรัตน	์(ก้อง)	 ม.3/2
ที่อยู่	 188/187	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 061-9514542	 E-mail	:	kong750cool@gmail.com
36986	 นายปวริศ		สัจจะธีระกุล	(โตเติ้ล)	 ม.3/2
ที่อยู่	 97/80	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 081-0070666	 E-mail	:	pavarit.say@gmail.com
38353	 นายณพทวุฒิ		ต้นรัตนพิทักษ	์(ภู)	 ม.3/2
ที่อยู่	 8/23	ม.10	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 083-6326145	 E-mail	:	gumdam6145@gmail.com
31858	 นายธนกฤต		ชมเหร่า	(เนม)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ต.ตะเคียนเตี้ย	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 098-3503772	 E-mail	:	Nampzakung.chomwas@gmail.com

40539	 นายภูบดินทร์		อินตา	(พูห์-หมีพูห์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 61	ม.11	ต.บ้านคุง	อ.บ้านคุง	จ.อุดรธานี	41190
Tel	 098-6600838	 E-mail	:	Poobodin

39394	 เด็กหญิงกนกพร		คูนาแสง	(หมวย)	 ม.3/5
ที่อยู่	 138/7	ม.3	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 062-0769254	 E-mail	:	Kanokpornkunasang

32281	 นายบูร์ณพิภบ		บุญพราหมณ	์(ฮอบ)	 ม.3/3
Tel	 095-0823400	 E-mail	:	yumesaki@gmail.com

35793	 นายอภิมงคล		วันทาสุข	(วี-ม่อน)	 ม.3/3
Tel	 097-2893142	 E-mail	:	mimon35793@gmail.com

39752	 นายธัญพิสิษฐ์		สิริวิริยะอัมพร	(เฟีร์ส)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ต.หนองบอนแดง	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	20170
Tel	 081-1776651	 E-mail	:	tanpisit.sir@gmail.com
34103	 นายณัฐพร		ปิ่นส�ารวจ	(ณัฐ)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 062-5655647	 E-mail	:	nattaporn.p2005@gmail.com
31572	 นายธีรภัทร		หมอนภักด	ี(หนาว)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 083-7775204	 E-mail	:	tearaphatpahdee@gmail.com
31869	 นายอนพัทย์		ช่างไม	้(มิกกี้)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 092	-0205113	 E-mail	:	anapatc356@gmail.com



34643	 นายปัณณวิชช	์	แก้วพิภพ	(ติว)	 ม.3/3
ที่อยู่	 265/10	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 090-2505366	 E-mail	:	Pannawist@gmail.com
39657	 นายกษิดิ์เดช		ท่าเขา	(เจมส์)	 ม.3/3
ที่อยู่	 164/4	ม.1	อ.แสนตุ้ง	จ.ตราด
Tel	 088-6517718	 E-mail	:	yourmomgay@gmail.com
34258	 นายภูริภัทร		บัวโทน	(แบ็ดแมน)	 ม.3/3
ที่อยู่	 130/2	ม.4	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 095-5901472	 E-mail	:	beep8058@gmail.com
39352	 นายปุรัณ		อ�านวย	(กอล์ฟ)	 ม.3/3	
Tel	 080-9900512	 E-mail	:	purunamnuay@gmail.com

40256	 นายเรืองวุฒ	ิ	เส็งเจริญ	(Rung)	 ม.3/5
ที่อยู่	 9	ม.7	ต.คลองนครเนื่องเขต	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	24000
Tel	 080-0905468	 E-mail	:	Rueangwut.1234@gmail.com
39535	 นายนพธวัช		สาริวงษา	(เป็ก)	 ม.3/5
ที่อยู่	 บ.ดอนคู่	ต.ต้นผึ้ง	อ.พังโคน	จ.สกลนคร	47160
Tel	 062-4208859	 E-mail	:	nsasiwongsa@gmail.com
31950	 นายทวีชัย		จิตรัตน	์(อ�้า)	 ม.3/5
ที่อยู่	 48/2	ต.ศรีราชา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 096-8832806	 E-mail	:	tj.aum108@gmail.com
32648	 นายกรภัทร		สมด	ี(มังกร)	 ม.3/5
ที่อยู่	 ต.บ้านใหม่หนองไทร	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	27120
Tel	 099-7825787	 E-mail	:	0971180018a@gmail.com

39331	 นายพชรพล		ทองนาคทุ่ย	(พล)	 ม.3/5
ที่อยู่	 ถ.นิมิตใหม่		แขวง/เขตคลองสามวาตะวันออก	กรุงเทพฯ	10510
Tel	 066-0464332	 E-mail	:	Podcharapol123@gmail.com
39379	 นายนพรุจ		แก้วขุนทดเจริญ	(เต้)	 ม.3/5
ที่อยู่	 95/36	หมู่บ้านลลิลทาวน	์ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 097-2854512	 E-mail	:	nopparut1904@gmail.com
35484	 นายธีรธาร		เกตุแก้ว	(เต้ย)	 ม.3/5
ที่อยู่	 21	ม.6	ต.เทววงษ์	อ.เกาะสีชัง	จ.ชลบุรี	20120
Tel	 087-9355951	 E-mail	:	Natchong5951@gmail.com
31901	 นายชัยพฤกษ	์	มงคล	(พฤกษ์)	 ม.3/5
ที่อยู่	 724/105	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 062-4347446	 E-mail	:	pruck921@gmail.com

31913	 นายจิรพงศ	์	ก�าเหนิดวัน	(กันย์)	 ม.3/3
Tel	 086-3805607	 E-mail	:	icongentp@gmail.com

31947	 นายภัทรดนัย		จันทร์เผือก	(หมูหมัก)	 ม.3/3
ที่อยู่	 84/14	ร้านป้าวาประตูแดง
Tel	 092-6586780	 E-mail	:	Pattaradanai.gmail.com

31837	 นายกภณ		ทวิสกุล	(บูม)	 ม.3/3
ที่อยู่	 388/90	หมูบ้่านในฝันเฟส2	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel	 092-4522577	 E-mail	:	kaponboom@gmail.com

31844	 นายพิชาภพ		เดือดสันเทียะ	(ออโต้)	 ม.3/6
Tel	 063-2653155	

39381	 นางสาวขวัญชนก	สัตยาพันธุ	์(หยก)	 ม.3/4
ที่อยู่	 61/1	ม.4	ต.เพ	อ.เมือง	จ.ระยอง	21160
Tel	 061-2480220	 E-mail	:	kwanchaa099@gmail.com
38059	 นางสาวณัฐณิชา	ใจกล้า	(พลอย)	 ม.3/7
ที่อยู่	 322/617	หมูบ้่านพฤกชาต	ิ4	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel	 099-0021527	 E-mail	:	nutnicha1998j@gmail.com
37240	 นางสาววรฤทัย	คิ้วยม	(ฝ้าย)	 ม.3/7
ที่อยู่	 188/59	หมูบ้่านบลเูลอวาร์ด	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel	 095-4623430	 E-mail	:	wkhiwym@gmail.com
37540	 เด็กหญิงธยาน์ภัทรภร	ทองประกอบ	(เฟิร์น)	 ม.3/7
ที่อยู	่ 197/354	หมูบ้่านโกลเด้นทาวน์	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel	 096-0811979		 E-mail	:	U.thongprakab@gmail.com

39357	 นายชยน	ทิพยจันทร	์(ชัช)	 ม.3/6
Tel	 098-3300864	 E-mail	:	chadchaiapple645@gmail.com

39681	 นายรัชชานนท์	วงศ์รุ่งเรืองชัย	(เรน)	 ม.3/7
ที่อยู่	 281/122	ม.1	ต.บางป	ูอ.เมอืงสมทุรปราการ	จ.สมทุรปราการ	10280
Tel	 098-0964655	

39484	 นายภควัตร	เจนจิรโฆษิต	(ตุลย์)	 ม.3/7
Tel	 065-4916364	 E-mail	:	buspakawat007@yahoo.com

31918	 นายภควัฒน์	พรรัตนกิจกุล	(บุ๊ค)	 ม.3/7
ที่อยู่	 102/72	ม.2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 088-6576399	

39608	 นายภคินทร		แจ่มสุข	(คิน)	 ม.3/3
ที่อยู่	 เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	10220
Tel	 097-1597268	 E-mail	:	Pakin021177@gmail.com
39637	 นายรัตนทัต		สุขเรืองโอภา	(ปอนด์)	 ม.3/3
ที่อยู่	 139/165	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 082-0315624	 E-mail	:	rattanathat.2548@gmail.com
38956	 นายสิทธิศักดิ์		สองศร	ี(ป๊อป)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ชลบุรี
Tel	 095-5967324	 E-mail	:	sittisak2547@gmail.com
39715	 นายวรพงษ์		สุขสุนทรกุล	(แซม)	 ม.3/3
ที่อยู่	 18/111	เทียนทะเล	19	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ
Tel	 062-0799444	 E-mail	:	mistersamooth@gmail.com

39362	 เด็กหญิงปานวาด		รอดเวียง	(ปราย)	 ม.3/7
ที่อยู่	 888/99	หมู่บ้านศรีราชา	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 083-0813149	
39393	 นางสาวณิชารีย์		มีคล้าย	(อิ๊งค์)	 ม.3/7
ที่อยู่	 จ.พระนครศรีอยุธยา
Tel	 091-7732549	
39596	 นางสาวกิตติยา		สว่างอารมณ์	(ครีม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 53	ม.6	ต.พรเจริญ	อ.พรเจริญ	จ.บึงกาฬ	38180
Tel	 095-4788626	
40440	 เด็กหญิงโสพิศนภา		พลซื่อ	(บีม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 387/69	ม.9	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 061-6640783	



39367	 นางสาวกันต์ฤทัย		ใบแย้ม	(บีม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 887/99	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel	 095-9644017	 E-mail	:	Beamkanruethai@icould.com
39368	 นางสาวนริญญา		ก่อประภากิจ	(จัสมิน)	 ม.3/7
ที่อยู่	 57	ถ.รอบเขาสามมุข	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel	 094-8203499	 E-mail	:	charapj5555@gmail.com
39662	 นางสาวณิชารีย	์	จันทร์หล้า	(กีต้าร์)	 ม.3/7
ที่อยู่	 216/169	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel	 098-4215565	 E-mail	:	guitarnicharee@gmail.com
31855	 นายภูริพัฒน	์	เชาวลิต	(ไฮเวย์)	 ม.3/7
ที่อยู่	 152/4	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 094-7928264	 E-mail	:	phunpat@gmail.com
39763	 นายสรวิชญ	์	ชื่นวิทยา	(เพชร)	 ม.3/7
ที่อยู่	 122/19	แขวง/เขต	หนองจอก	กรุงเทพฯ	10530
Tel	 061-9090088	 E-mail	:	Soravit.Chuen@gmail.com

41088	 เด็กหญิงวรุณยุพา		ทองใหญ่	(แองจี้)	 ม.3/5
ที่อยู่	 66	ม.14	ต.หนองใหญ	่อ.ปราสาท	จ.สุรินทร์	32140
Tel	 082-8495833	 E-mail	:	twaroonyupa@gmail.com
40932	 เด็กหญิงวนัชพร		ศิริมงคล	(แพร)	 ม.3/4
ที่อยู่	 145/2	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 098-9454519	 E-mail	:	wanatchaporn	Sirimongkol@gmail.com
41137	 เด็กหญิงลดามณี		ศรีสุรเมธีกร	(เชียร์)	 ม.3/5
ที่อยู่	 600/2-4	ม.1	ต.ปะตง	อ.สอยดาว	จ.จันทบุรี	22180
Tel	 095-9102350	 E-mail	:	Ladamanee@gmail.com
39571	 นางสาวปาณิศา		โพธิ์ทองค�า	(ใบบัว)	 ม.3/6
ที่อยู่	 43/19	ถ.รามอินทรา	แขวงท่าแร้ว	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	10220
Tel	 091-9485020	 E-mail	:	Panisa.Baibug@gmail.com

39706	 นายอิษฏา		อนันทกุล	(เซ้นต์)	 ม.3/6
ที่อยู่	 42/48	ม.4	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 099-6199341	 E-mail	:	zenanun@gmail.com
39486	 นายวุธิชัย		สาลีกงชัย	(ที)	 ม.3/6
ที่อยู่	 72/83	ม.8	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 095-5538864	 E-mail	:	Thanachai123123@gmail.com
39624	 นายธนกฤต		ศรีสอน	(ตี๋)	 ม.3/6
ที่อยู่	 204	ม.1	ถ.พลไว-ค้อวัง	ต.ค้อวัง	อ.ค้อวัง	จ.ยโสธร	35160
Tel	 080-9545897	 E-mail	:	thanagritsrisorn@gmail.com
37369	 นายพงศ์ปณต		คงจันทร์	(เจเจ)	 ม.3/7
ที่อยู่	 แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูง	กรุงเทพฯ	10240
Tel	 094-6696870	 E-mail	:	Pongpanothkongjan@gmail.com

40949	 เด็กชายรัชชานนท	์	ชิว	(JR)	 ม.3/7
ที่อยู่	 สมุทรปราการ
Tel	 063-2959516	 E-mail	:	zoyet112@gmail.com

39767	 นายเออไลเจอร์	ตัน	(เจอร์)	 ม.3/6
ที่อยู	่ 99/103	แขวงดอกไม้	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250
Tel	 094-9240499	 E-mail	:	alijuhtan05@gmail.com

39618	 นายวรภพ		ยอดทองด	ี(ก้อง)	 ม.3/7
Tel	 092-5106111	 E-mail	:	Teerathat1484@gmail.com

39363	 นายณฐกร		ชิดสิน	(บอล)	 ม.3/7
ที่อยู่	 กรุงเทพฯ
Tel	 088-0192990	 E-mail	:	chidsinn@gmail.com

39326	 นายณฐกร		ปราบรัตน	์(แบงค์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 49/3	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 090-6488848	

36991	 นายณัชพล		พิกุลผล	(kaojao)	 ม.3/5
ที่อยู่	 555/5	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 099-1058778	 E-mail	:	kaojao6996@gmail.com

39341	 นายบูรพา		นวลเสน	(Pond)	 ม.3/5
ที่อยู่	 175/56	ต.เพ	อ.เมือง	จ.ระยอง	21160
Tel	 064-7275389	

39583	 นายกีรติ		มานะสุนทร	(tawan)	 ม.3/5
Tel	 086-3831584	

38058	 นายอัตาฆกร		อุตมะ	(เจ)	 ม.3/5
ที่อยู่	 143/393	แขวงอรณุอมรนิทร์	เขตบางกอกน้อย	กรงุเทพฯ	10700
Tel	 097-2910298	
38631	 นายณัชพล		ชื่นใจ	(คิม)	 ม.3/1
ที่อยู่	 556	ซ.อ่อนนุช	17	เขต/แขวงสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
Tel	 082-7901713	
39366	 นายพัชรนันท์		แก้วศรีศุภวงค	์(North)	 ม.3/2
ที่อยู่	 678/27	แขวง/เขต	สวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
Tel	 098-3280915	
39580	 นายนันทิพัฒน์		บุญม	ี(กาโต)	 ม.3/2
ที่อยู่	 927/45ก	อ.เมือง	ต.มหาชัย	จ.สมุทรสาคร	74000
Tel	 091-7219090	

39348	 นายทวีรัตน์		จันทร์สุวรรณ	์(ออม)	 ม.3/4
ที่อยู่	 10/75	เลยีบคลองสอง4	บางชนั	เขตคลองสามวา	กรงุเทพฯ	10510
Tel	 097-1245063	 E-mail	:	djdjejee46@gmail.com
39336	 นายณัทณพงศ์		เดชกุล	(มาร์ค)	 ม.3/4
ที่อยู่	 1459	วัดด่าส�าโรง	บางนา	สมุทรปราการ
Tel	 064-4645530	 E-mail	:	Nattanapong@gmail.com
40902	 นายพีรณัฐ		จันทร์สาขา	(โฟล์ค)	 ม.3/4
ที่อยู่	 199/4	บางบัวทอง	นนทบุรี	1110
Tel	 092-3343044	 E-mail	:	Folkpeeranut@gmail.com
41227	 นายราม		วงษ์โสภา	(ราม)	 ม.3/4
ที่อยู่	 1055/87	แขวงคลองติน	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10400
Tel	 081-3922164	 E-mail	:	Ramvongsapa@gmail.com

39483	 นายกฤษดา		ประดับเขตร	์(ซีน)	 ม.3/2
ที่อยู่	 7/13	ซ.67	แขวง/เขต	ประเวศ	กรุงเทพฯ	10250	
Tel	 062-8147223	 E-mail	:	paradubknetkrisada@gmail.com
32353	 นายพัชรพล		วันอินทร	์(บีม)	 ม.3/2
ที่อยู่	 1022/36	แขวงบางชัน	เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ	10510
Tel	 092-2136352	 E-mail	:	beamjiji555@gmail.com
34901	 นายธนันณัฏฐ์		วัชกุล	(เซ้นท์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 106/7	ต.หนองยายบู	่อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 092-8289243	 E-mail	:	thanannutwatchakal@gmail.com
39606	 นายโลมา		โอกุระ	(โลมา)	 ม.3/4
ที่อยู่	 200/11	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 098-4132221	 E-mail	:	Lomogura@gmail.com



39592	 นายอัครเดช		ทารีจิต	(โอ๊ค)	 ม.3/6
ที่อยู่		 ภูเก็ต
Tel	 080-3303972	

39650	 นายภาณุมาศ		เรียงเสนา	(แบงค์)	 ม.3/6
ที่อยู่	 กรุงเทพฯ
Tel	 099-3326999	

39625	 นายโรจนพงค	์	ศักดิ์ศรีกุล	(ก้อง)	 ม.3/6
ที่อยู่	 สมุทรปราการ
Tel	 081-3519348

38142	 นายธานน		กะหมายสม	(นนท์)	 ม.3/7
ที่อยู่	 444/33	ต.ค�าน�้าแซบ	อ.วารินช�าราบ	จ.อุบลราชธาน	ี34190
Tel	 092-4972035	
39693	 นายชัยมงคล		วิชัยวงษ์	(มงคล)	 ม.3/7
ที่อยู่	 สมุทรปราการ
Tel	 083-5665415	
34364	 นายวงศธร		ศรีค�าขลิบ	(เบอร์)	 ม.3/7
ที่อยู่	 สมุทรปราการ
Tel	 080-8197075	
39383	 นายกฤษฎ	ี	บุวรรณ	(ฟาร์ม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 สมุทรปราการ
Tel	 096-8063335	

39327	 นายชิษณุพงศ	์	หล้าชนบท	(ต้นกล้า)	 ม.3/1
ที่อยู่	 246/12	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 096-4907830	 E-mail	:	Chisanapong1116@gmail.com
37838	 นายเธียรสิน		กาฬสินธุ์มงคล	(เดวิด)	 ม.3/1
ที่อยู่	 35/3	ม.1	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 084-3494757	 E-mail	:	David.k2548@gmail.com
39320	 นายชิษณุพงศ	์	ใจทัศน์กุล	(เอิร์ท)	 ม.3/1
ที่อยู่	 549/22	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 092-5566108	 E-mail	:	Metatrader1975@gmail.com
39343	 นายธีรภัทร		แซ่ชื้อ	(อ็อฟ)	 ม.3/1
ที่อยู่	 888	ม.2	ต.ตาสิทธิ์	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel	 086-4952158	 E-mail	:	Teepat888@gmail.com

39330	 นายธีรเดช		ธิมาเกตุ	(โอม)	 ม.3/1
ที่อยู่	 145/10	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 083-0490283	
31873	 นายณัฐวรรธน	์	ลือเฟื่อง	(อาร์ท)	 ม.3/1
ที่อยู่	 ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
E-mail	:	Aessygenji@gmail.com
31928	 นายภูมิพัฒน	์	วิริยะสุพพัต	(ก้อง)	 ม.3/1
ที่อยู่	 888/64	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
34277	 นายกฤตภาส		พิศาลสุขสกุล	(ลิตเติ้ล)	 ม.3/1
ที่อยู่	 338/28	ม.8	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 061-6461945	

39691	 เด็กหญิงธัญดา		เป้าอารีย	์(กิ๊ฟท์)	 ม.3/1
ที่อยู่	 103/5	ม.9	ต.บ้านสวน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel	 063-9787100	 E-mail	:	tanyada.gift@gmail.com
39323	 เด็กหญิงพิชญธิดา		บุญชัยโย	(อันอัน)	 ม.3/1
ที่อยู่	 527/35	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 091-7366049	 E-mail	:	pitcha.aunko@gmail.com
35696	 นายอัครเดช		ครุฑค�า	(แน่)	 ม.3/1
ที่อยู่	 98/119	หมูบ้่านศภุาลยัพาร์ควลิล์ศรรีาชา	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel	 092-5495539	 E-mail	:	Naezaza35696@gmail.com
39358	 นางสาวจิรนันท์		กิ่งทอง	(กิ่ง)	 ม.3/1
ที่อยู่	 191/1	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 098-0522399	 E-mail:	Jiranan2259@gmail.com

34248	 นายวีรินท์		บุษราคมวิสิษฎิ	์(ไข่โต๋)	 ม.3/1
ที่อยู่	 ม.12	ถ.เทพประสิทธิ	์ต.หนองปรือ	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 097-2213059	 E-mail	:	v.rin34248acs@gmail.com
31919	 นายลูกา		เจนวรรธนะ	(ลูกา)	 ม.3/1
ที่อยู่	 24/23	ม.7	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 097-0414401	 E-mail	:	lucajanevatana@gmail.com
31885	 นายสุวิชา		เชาวะปรีชากุล	(ตี๋)	 ม.3/1
ที่อยู่	 288/11	ชากกระปอกซอย	5	ต.หนองขาม	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20230
Tel	 096-9376929	 E-mail	:	t.teekkm123@gmail.com
31848	 นายกษิดิ์เดช		สุวรรณรงค	์(เคอร์ฟิว)	 ม.3/1
ที่อยู่	 ม.4	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 062-9823366	 E-mail	:	suwannarong6298@gmail.com

31875	 นายณัฐภูมิ		เพ็ชร์ย้อย	(ภูมิ)	 ม.3/1
ที่อยู่	 170/16	ม.7	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 097-1082174	 	 E-mail
31846	 นายพีรพัฒน์		เซีย	(เสียวหยี่)	 ม.3/1
ที่อยู่	 340/102	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 0931378688	
31850	 นายวริทธิ์ธร		วงษ์กิ่งศร	ี(เซน)	 ม.3/1
ที่อยู่	 249/55	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 088-2010427	
34256	 นายภาสวิชญ์		นันทสุรศักดิ	์(ปัน)	 ม.3/1
ที่อยู่	 333/20	ม.6	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 091-7102736	

38089	 นายญาณพล		อิทธิวัฒนะ	(แซมมี่)	 ม.3/4
ที่อยู่	 ต.หนองยายบู	่อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี
Tel	 064-7725222	 E-mail	:	sammy213410@gmail.com
34260	 นายอิสระ		พันรอบ	(เนียร์)	 ม.3/3
ที่อยู่	 บางแสน	จ.ชลบุรี
39757	 นายกฤตภาส		อุดมสวัสดิ	์(ปัญ)	 ม.3/3
ที่อยู่	 81/45	ต.ไทรม้า	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000
Tel	 0969199590	
34645	 นายกิตติ		ไชยแสง	(บูม)	 ม.3/3
ที่อยู่	 35/21	ต.บางพระ	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	24000
Tel	 065-0029615	 E-mail	:	Kijtiphume81@gmail.com



35494	 นายอิทธิพัทธ	์	ร�่าเรียนกิจ	(แอพท์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 114/21	อ.เมือง	จ.ชลบุรี
Tel	 093-6918989	 E-mail	:	ltthiplut	Rumriankit@gmail.com
34249	 นายชานนท	์	บ้านกลาง	(นนท์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 หมู่บ้านวิวเขาศรีราชา
Tel	 092-7683820	 E-mail	:	Nanzaza197@gmail.com
31867	 นายแมนทิวัตถ	์	แดงมีเชาวน์	(ชิ)	 ม.3/4
ที่อยู่	 หมู่บ้านคันทรีโฮมแลคแอนด์ปาร์ค
Tel	 084-5552951	 E-mail	:	manthiwat@gmail.com
37541	 นายปรานต์ศุภกฤต		ทองประกอบ	(ฟลุ้ค)	 ม.3/4
ที่อยู่	 พิจิตร-ตะพานหิน
Tel	 093-5370543	 E-mail	:	pranthony0@gmail.com

34290	 นายนันทพงศ	์	วรรธนสังข์พร	(เจ)	 ม.3/4
ที่อยู่	 ถนนข้าวหลาม-ตัดใหม	่ต.เหมือง	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel	 065-7197826	 E-mail	:	nuntapongwattanasungporn12@gmail.com

31865	 นายณัชปสุต		สมัครการ	(สติ๊กเกอร์)	 ม.3/4
ที่อยู่	 หลังวัดกลางดอน	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel	 097-1397048	 E-mail	:	natthawuth888@gmail.com
34253	 นายจักรพันธ	์	แก้วคง	(แมมมอธ)	 ม.3/4
ที่อยู่	 60/117	ม.7	ซอย16/2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 098-2868693	 E-mail	:	maemmoth123456@gmail.com
31952	 นายณัชนนท	์	ศรีไทย	(มอส)	 ม.3/4
ที่อยู่	 114/48	ซ.2	ม.10	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 083-8183680	 E-mail	:	natchanonsrithai38@gmail.com

31864	 นายสพลดนัย		การก�่า	(เดย์)	 ม.3/2
ที่อยู่	 305/99	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 096-8984919	 E-mail	:	sapholdanai-karnking@gmail.com
31866	 นายกรวิชญ	์	สุรฤทธิ์โยธิน	(ต้นกล้า)	 ม.3/2
ที่อยู่	 152/158	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 098-2812448	
31940	 นายธนกฤต		ศรีประยูร	(โฟกัส)	 ม.3/4
ที่อยู่	 ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 081-4588657	 E-mail	:	Aathanaาkrit@gmail.com
33948	 นายสุทธิกว	ี	อัจฉริยวงศ์เมธี	(หมากร็อค)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 063-1655633	 E-mail	:	Markrxck@gmail.com

39537	 นายศิวกร		จุฬาจตุรศิระรัตน์	(ออกัส)	 ม.3/4
ที่อยู่	 123	ม.1	ต.ช้างมิ่ง	อ.พรรณานิคม	จ.สกลนคร	47130
Tel	 098-1612838	 E-mail	:	iamaugust@gmail.com
39536	 นายนันทภพ		มงคลล้อม	(ใหม่)	 ม.3/3
ที่อยู่	 สกลนคร
Tel	 065-1087826	 E-mail	:	nantapop@gmail.com
39519	 นายบุญพิพัฒน	์	นารินรักษ์	(สไปร์ท)	 ม.3/4
ที่อยู่	 99/258	ต.บางเมือง	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	10270
Tel	 062-5800588	 E-mail	:	boonpipat25@gmail.com
39539	 นายอภินันทน	์	โพสาวัง	(ยังโอม)	 ม.3/4
ที่อยู่	 63	ม.12	ต.ช้างมิ่ง	อ.พรรณานิคม	จ.สกลนคร	47130
Tel	 063-2327859	

39527	 นายพิทักษ์พงษ์		รัตนวาร	(โอ๊ต)	 ม.3/4
ที่อยู่	 ต.ท่าแร่	อ.เมือง	จ.สกลนคร

31817	 นายอนวัช		ตั้งประสาทวงศ	์(เติ้ล)	 ม.3/4
ที่อยู่	 44/65	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110

38238	 นายฐานภัทร		พฤกษ์หิรัญกุล	(เล)	 ม.3/4
ที่อยู่	 กรุงเทพฯ
Tel	 081-5660004	

39360	 นายอธิป		มากม	ี(หมูหวาน)	 ม.3/4
ที่อยู่	 อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

39329	 เด็กหญิงพัชริศา		ฉายชื่น	(เป้ย)	 ม.3/5
ที่อยู่	 ต.หนองเกตใหญ	่อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
39600	 นางสาวศศิณพัชร		เกตุวัตถา	(แก้ม)	 ม.3/4
ที่อยู่	 คอนโดลมุพนิสีขุมุวทิ	77	อ่อนนชุ	แขวง/เขตสวนหลวง	กรงุเทพฯ	10250
Tel	 092-6015754	 E-mail	:	sasinapatgam@gmail.com
39328	 นางสาวนาตาลี		เครือวัลย์	(นาตาลี)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 094-8747614	 E-mail	:	nathlli@gmail.com
39359	 นางสาววราภรณ์		พูลสวัสดิ์	(วุ้น)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 091-7135946	 E-mail	:	warwaraphon11@gmail.com

39730	 นายพลอธิป		เพ็งเหมือน	(กล้า)	 ม.3/3
ที่อยู่	 27/3	ม.3	ต.โพหัก	อ.บางแพ	จ.ราชบุรี	70160

38277	 นายพชร		ศรีวิเศษ	(เพชร)	 ม.3/5
ที่อยู่	 99/1	ม.11	ต.แก่งโสภา	อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	65220
Tel	 092-4844941	

39724	 นายรัชตะ		ภูมิโคกรักษ	์(เจ)	 ม.3/5
ที่อยู่	 66/2	ม.9	ต.บึงอ้อ	อ.ขามทะเลสอ	จ.นครราชสีมา	30280
Tel	 097-3344592	

39729	 นายฐิติศักดิ์		ด้านเนาลา	(ปอ)	 ม.3/2
ที่อยู่	 178	ม.7	ต.หนองบัว	อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น	40270

40382	 นายณัฐสิทธิ์		เจ้ยทอง	(มิก)	 ม.3/1
ที่อยู่	 519/6	ม.7	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 086-3835149	
39674	 นายอธิป		สิทธินิสัยสุข	(ไตเติ้ล)	 ม.3/1
ที่อยู่	 68/4	ม.5	ต.เหมือง	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel	 061-7815286	
39668	 นายพชร		ศรีชูพันธ	์(โจเซฟ)	 ม.3/4
ที่อยู่	 79/257	ม.7	ต.ฉลอง	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83130	
Tel	 064-1536394	
39721	 นายณัฐพล		เดชไทย	(นัท)	 ม.3/4
ที่อยู่	 65	ถ.มลิวรรณ	ต.กุดป่อง	อ.เมือง	จ.เลย	42000
Tel	 061-1431785	



39675	 นายมาวิทย	์	มากบุญ	(โอทู)	 ม.3/2
ที่อยู่	 100/39	ม.10	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 097-1493366	
39723	 นายวิรชัช		อ�าท�า	(อ็อคโต้)	 ม.3/2
ที่อยู่	 97/1	ม.6	ต.ป่าสัก	อ.เมือง	จ.ล�าพูน	51000
Tel	 092-8233950	 E-mail	:	Octo4848@gmail.com
39722	 นายนพดล		นุ้ยเลิศ	(อิด)	 ม.3/2
ที่อยู่	 2	ซอย	2	ต.คอหงส์	อ.หาดใหญ	่จ.สงขลา	90110
Tel	 088-9760245	 E-mail	:	noppadol21108@gmail.com
39728	 นายอัสลาม		ฉายาฤทธิ์	(คิว)	 ม.3/1
ที่อยู่	 ต.ตาขัน	อ.บ้านค่าย	จ.ระยอง	21120
Tel	 095-5357241	

38893	 นายวรเมธ		ทองศรีเลิศ	(เวฟ)	 ม.3/2
ที่อยู่	 99/24	ม.3	ประชาอทุศิ	76	พระสมทุรเจดย์ี	สมทุรปราการ	10290
Tel	 092-9251951	

40524	 นายวชิรวิทย	์	วรพิพัฒน	์(ซูโม่)	 ม.3/3
ที่อยู่	 101/7	ม.2	ต.คลองนา	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	24000
Tel	 061-8482225	 E-mail	:	banana.zumo@gmail.com

39766	 นายวิเชียร		สัตย์มั่น	(วิเชียร)	 ม.3/3
Tel	 097-0633838	 E-mail	:	bonanvichion@gmail.com

39612	 นายธนวัฒน	์	เอี่ยมจิรกุล	(แมทธิว)	 ม.3/5
Tel	 096-8976603	 E-mail	:	banana.mattiw@gmail.com

36747	 นายวีรกฤษณ	์	กระแสเทพ	(ต้นกล้า)	 ม.3/5
ที่อยู่	 กรุงเทพฯ
Tel	 098-2519526	 E-mail	:	banana.Tankla@gmail.com
39339	 นายเชษฐ์ดนัย		รังศรัณย์	(มาร์ค)	 ม.3/4
ที่อยู่	 18/7	แยก2	ถนนจันทร์	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
Tel	 093-5824379	 E-mail	:	banana.mark@gmail.com
38272	 นายกิตติณัฐ		ธนนาทธนะชน	(เบส)	 ม.3/4
ที่อยู่	 ต.บ้านเหนือ	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี
Tel	 094-4529262	 E-mail	:	banana.Best@gmail.com
40417	 นายโสภณวิชญ	์	อภิลักษ์	(โปรเจ็ค)	 ม.3/4
ที่อยู่	 ต.คลองสวนพลู	อ.พระนครอยุธยา	จ.พระนครอยุธยา	13000
Tel	 061-3940863	 E-mail	:	banana.ject@gmail.com

40370	 นายธนกร		สุขดี	(มาร์ค)	 ม.3/5
ที่อยู่	 59/199	ม.3	แขวงคลองสบิสอง	เขตหนองจอก	กรงุเทพฯ	10530
Tel	 064-9428005	 E-mail

39720	 นายรัชพล		ศุกรภาค	(ไนท์)	 ม.3/3
ที่อยู่	 ต.มะเกลือเก่า	อ.สูงเนิน	จ.นครราชสีมา	30170
Tel	 090-2644798	 E-mail	:	goodnike@hotmail.com

40390	 นายเกียรติศักดิ	์	อินธิเสน	(เต้ย)	 ม.3/5
ที่อยู่	 สกลนคร
Tel	 094-9068621	 E-mail	:	torrtoey77@gmail.com

39333	 นายธีรธร		โพนสูงเนิน	(เคน)	 ม.3/5
Tel	 096-9340157	

31957	 นายวิชญา		ดิถีพรรณ	(ภูมิ)	 ม.3/6
E-mail	 Ditkghan	witchaya	

31000	 นายชัยนันท์		วงศ์ฤทธิ์ไกร	(แพทริค)	 ม.3/6
Tel	 0924625429	

40397	 นายดนุเดช		วัฒนตฤณากุล	(อาร์ต)	 ม.3/6
Tel	 062-4288663	 E-mail	:	twaaiagerth@gmail.com

39654	 นายภีรพัฒน์		เอมสมบูรณ	์(JUNE)	 ม.3/4
ที่อยู่	 79	ต.แซร์ออ	อ.วัฒนานคร	จ.สระแก้ว	27160	
Tel	 096-3575014	
39741	 นายณัฐภูมิ		ธรรมอาร	ี(IDEA)	 ม.3/5
Tel	 098-5180985	
39746	 นายอาณาเขต		ไกลกลาง	(Buffet)	 ม.3/2
ที่อยู่	 36/1/1	ม.3	ต.บางพระ	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	24000
Tel	 098-8241303
39349	 นายพีรพัฒน์		ทินนิกร	(Ter)	 ม.3/4
ที่อยู่	 138/2	ม.18	ต.ชุมแพ	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	40130
Tel	 067-9145141

34286	 เด็กชายชนพัฒน์		บุญฤทธิ์	(ไผ่)	 ม.3/6
ที่อยู่	 93/46	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20000
Tel	 098-8038188	
36982	 นางสาวทอสิตา		อาชีวมงคล	(นินนี่)	 ม.3/6
ที่อยู่	 ม.2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 093-5563216	
39391	 เด็กหญิงพิมพ์ชนก		รักแดง	(อันดา)	 ม.3/6
ที่อยู่	 119/4	ต.น�้าเชี่ยว	อ.แหลมงอบ	จ.ตราด	23120
Tel	 091-0368366	
38233	 นายภานุวัชร		สายนภา	(กล้า)	 ม.3/6
ที่อยู่	 ต.นาจอมเทียน	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20250
Tel	 083-1423614	

39765	 นายอุ่ยจิว		สัตย์มั่น	(จิว)	 ม.3/5
ที่อยู่	 158	ซ.ลาดพร้าว	91	คลองเจ้าคณุสิงห์	เขตวงัทองหลาง	กรงุเทพฯ	10310
Tel	 097-0638383	 E-mail	:	growtopiana765@gmail.com
39351	 นายพิริยะ		แซ่หุน	(จง)	 ม.3/4
ที่อยู่	 399	ม.	4	ต.วังตะกอ	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร	86110
Tel	 082-2768002	 E-mail	:	piriyasachun@gmail.com
39487	 นายวายุ		สว่างศร	ี(เล็ก)	 ม.3/2
ที่อยู่	 56	ม.11	ต.วังใหม่	อ.วังน�า้เย็น	จ.สระแก้ว	27210
Tel	 080-0561055	 E-mail	:	vayu	sauangvi@gmail.com
39488	 นายภูผา		สว่างศร	ี(อ้วน)	 ม.3/2
ที่อยู่	 ม.11	ต.วังใหม่	อ.วังน�า้เย็น	จ.สระแก้ว	27210
Tel	 080-0565056	



39401	 นายพงศ์สถิต		พลพิมพ์สกุล	(Tar)	 ม.3/1
ที่อยู่	 จ.ปทุมธานี
Tel	 093-4199154	 E-mail	:	tarnajal983@gmail.com
39380	 นายชยพล		พรหมวิเชียร	(champ)	 ม.3/3
ที่อยู่	 70/138	แขวง/เขต	สะพานสูง	กรุงเทพฯ	10240
E-mail:	 champza0301@gmail.com
40494	 นายพัลลภ		จิระยิ่งเจริญ	(Pii)	 ม.3/3
ที่อยู่	 กรุงเทพฯ
Tel	 063-2466155	 E-mail	:	PiPichana@gmail.com
39354	 นายสรวิช		เสาศิริ	(Ice)	 ม.3/5
ที่อยู่	 อ.แก่งหางแมว	จ.จันทบุรี	22160
Tel	 097-2627803	 E-mail	:	Sorawit081248@gmail.com

31825	 นายชนธัญ		มะโนค่า	(ไอซ์)	 ม.3/2
ที่อยู่	 168	ม.8	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 064-9653057	
34283	 นายธีนรัตน	์	แตงขาว	(เต๊นท์)	 ม.3/2
ที่อยู่	 149/190	ม.2	ถ.ชัยพรวิธี	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 094-6416629	
31900	 นายปามณ		พงษ์ธนันท์ธร	(ปลาวาฬ)	 ม.3/5
ที่อยู่	 227/8	ม.11	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 095-2513171	
36489	 นายถิรพุทธิ	์	เจี่ยเจริญ	(พุทธิ์)	 ม.3/5
Tel	 082-2952551

31896	 นายศุภกิจ		สุนทรวงศ	์(แชมป์)	 ม.3/6
ที่อยู่	 143/11	หมู่บ้านโคลธิคโฮม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 065-8926415	 E-mail	:	champcoolman18@gmail.com
31819	 นายกิตติศักดิ	์	ดุจดา	(อ๊อฟ)	 ม.3/6
ที่อยู่	 120/164	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 092-6936259	 E-mail	:	aotta2005@gmail.com
36436	 นายวริศ		นิยมรัตน์	(ทาย)	 ม.3/6
Tel	 063-4687339	 E-mail	:	warisniyom@gmail.com
39770	 นายธีธัช		แสงตันชัย	(แทน)	 ม.3/6
ที่อยู่	 6/126	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
Tel	 091-9098537	 E-mail	:	teetatsangtanchai@gmail.com

38077	 นายธีรโชต	ิ	แก้วศรีงาม	(ธี)	 ม.3/6
ที่อยู่	 16/44	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	12150
Tel	 064-2821515	 E-mail	:	ธีรโชติ	อิสซิเรียว
31854	 นายสจจกร		บุนนาค	(ต้นสน)	 ม.3/6
ที่อยู่	 36/1/3	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 063-2426354	 E-mail	:	Sajjakorn	bunnag
31926	 นายชยพล		สมจิตต์	(เนม)	 ม.3/6
ที่อยู่	 35/181	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 081-9424690	 E-mail	:	chayaphon	Somjit
33941	 นายณัฏฐพัชร		ปิยอุดมสิทธิพร	(กัส)	 ม.3/6
ที่อยู่	 874	ซ.เคหะร่มเกล้า	64	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520
Tel	 096-2515414	 E-mail	:	Gus	Gus

39356	 นายชรัณ		ทิพยจันทร	์(ชัย)	 ม.3/6
ที่อยู่	 65	ซ.รามอนิทรา5	แขวงอนสุาวรย์ี	เขตบางเขน	กรงุเทพฯ	10220
Tel	 099-8860347	 E-mail	:	chaichad1025@gmail.com
39369	 เด็กหญิงธัญวรัตม	์	บุญประกอบ	(ดีดี)	 ม.3/6
ที่อยู่	 อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุร	ี11110
Tel	 080-4268813	 E-mail	:	ThanwaratBoonparlooh@gmail.com
39649	 เด็กหญิงนลินนิภา		วัฒนเสถียรพงษ	์(แองจี้)	 ม.3/6
ที่อยู่	 ถ.สุวรรณศร	ต.สระแก้ว	อ.สระแก้ว	จ.สระแก้ว	27000
Tel	 061-6787112	 E-mail	:	Nalinipa031248@gmail.com
41008	 นายชัยรัชช์		จ่าหมื่นไวย	(ต้นกล้า)	 ม.3/6
ที่อยู่	 ต.ป่าเซ่า	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ	์53000
Tel	 096-6252439	 E-mail	:	chairatjmm@gmail.com

31874	 นายตะวัน		เจริญสุข	(ตะวัน)	 ม.3/5
ที่อยู่	 98/7	ม.5	ซ.21	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 099-1057017	 E-mail	:	tawanwhat@gmail.com
39538	 นายอนวัช		มะลิงาม	(นาย)	 ม.3/5
ที่อยู่	 49	ต.ช้างมิ่ง	อ.พรรณานิคม	จ.สกลนคร	47130
Tel	 065-6051278	 E-mail	:	malinagmanawat605@gmail.com
38069	 นายวิชญ์ภาส		นิมิตชัยกิจกุล	(กีต้าร์)	 ม.3/5
ที่อยู่	 222/70	แขวงบางชัน	เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ	10510
Tel	 080-8737266	 E-mail	:	Wichapass@gmail.com
36995	 นายเมธา		มั่งมี	(นะโม)	 ม.3/5
ที่อยู่	 473/173	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 084-4002475	 E-mail	:	namometha@gmail.com

39652	 นายภาณุวิชญ์		พระภูจ�านงค	์(ตอเติ้ล)	 ม.3/6
ที่อยู่	 ปทุมธานี
Tel	 064-3277000	 E-mail	:	IG	Tle_ostdg
39559	 นายวรธน		โกศลวิบูลย์พงศ	์(มอแม๊ก)	 ม.3/7
ที่อยู่	 สมุทรปราการ
E-mail:	 mwk24.7
31868	 นายปรัญชัย		เบญจธนรัตน	์(ซอเซฟ)	 ม.3/6
ที่อยู่	 ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20130
Tel	 092-2618822	 E-mail	:	pha_rxnce
31830	 นายฐิติภัสร์		อัครประเสริฐภร	(คอเครน)	 ม.3/7
ที่อยู่	 ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel	 062-9838855	 E-mail	:	xthitipas

34672	 นายปัณญ์		พฤติสุนากร	(ปัณ)	 ม.3/6
ที่อยู่	 บางพระ

31929	 นายภานุพงศ์		จันทร์ฉาย	(oat)	 ม.3/5
ที่อยู่	 436/12	ม.11	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110

31898	 นายสุภวัฒน์	สายสุวรรณนท	ี(บี)	 ม.3/5
ที่อยู่	 139/3	ม.3	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230	

31824	 นายกิตติภพ		วิเศษเขตรการณ	์(นัท)	 ม.3/7
ที่อยู่	 อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี



36740	 นายปัญณวิชญ	์	พัฒจ�ารัสกุล	(ลีโอ)	 ม.3/6
ที่อยู่	 168/115	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 089-8956965	 E-mail	:	Leo	Leo
39385	 นายบูรพา		อยู่มาก	(โบ๊ท)	 ม.3/6
ที่อยู่	 131	ม.2	ต.นาเกลือ	อ.พระสมุทรเจดีย์	จ.สมุทรปราการ	10290
Tel	 095-5315556	 E-mail	:	Burapha	Yoonak
39400	 นายศุภณัฐ		พรมทอง	(เปรม)	 ม.3/6
ที่อยู่	 99/177	แขวงบางชัน	เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ	10510
Tel	 092-7374484	 E-mail	:	Ssupanut	promthong
39459	 นายชวภณ		เจริญวาริชกุล	(หยก)	 ม.3/6
ที่อยู่	 55/9	แขวงคลองถนน	เขตสายไหม	กรุงเทพฯ	10220
Tel	 096-3877048	 E-mail	:	Yok	chawaphon	acs

39569	 นายสหรัฐ		แก่นจันทร	์(กาย)	 ม.3/7
ที่อยู่	 จ.ขอนแก่น
Tel	 065-2714402	
39549	 นายประชาชาต	ิ	ตันเจริญ	(เปรม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 อ.เมือง	จ.ปราจีนบุรี	25000
Tel	 094-5036896	 E-mail	:	prachachat.2006@gmail.com
39548	 นายคุณากร		สิมสิงห์	(น�า้)	 ม.3/7
ที่อยู่	 บ.หนองค	ูต.นาเวียง	อ.เสนางดนิคม	จ.อ�านาญเจริญ	37290
Tel	 061-8574378	 E-mail	:	doddnamdodd@gmail.com
39546	 นายเอกชัย		ทอนตาประเสริฐ	(เอก)	 ม.3/7
ที่อยู่	 บ.หนองค	ูต.นาเวียง	อ.เสนางดนิคม	จ.อ�านาญเจริญ	37290
Tel	 096-9973138

39545	 นายจักรพัฒน	์	คณะมี	(โต้)	 ม.3/7
ที่อยู่	 แขวงสะพานสูง	เขตสะพานสูง	กรุงเทพฯ	10240
Tel	 097-0977629	 E-mail	:	jknato756@gmail.com

39550	 นายชนกันต	์	สมนาแซง	(ไอดิน)	 ม.3/7
ที่อยู	่ 222	ม.2	บ้านสองคอน	ต.ป่งขาม	อ.หว้านใหญ่	จ.มกุดาหาร	49150
Tel	 088-5632181	 E-mail	:	chanakunsomnasaeng.19@gmail.com

39543	 นายชัชชัย		เลเช่อ	(ชัย)	 ม.3/7
ที่อยู่	 อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่	50210
Tel	 093-2830958	 E-mail	:	CHATCHAILASER5556@gmail.com

31906	 นายสิริณัฐ		ธรรมอุปกรณ์	(โช)	 ม.3/7
ที่อยู่	 114/62	ต.ห้วยกะปิ	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
E-mail:	 Sirinuss	Thumoupakon@gmail.com
39552	 นายภัชรชัย		กิจเจริญ	(สิน)	 ม.3/7
ที่อยู่	 ถ.ศรีปิงเมือง	ต.ช้างคลาน	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50110
Tel	 090-2528848	
39831	 นายปฏิญาณ		ตองทรัพย์สิน	(พอเพียง)	 ม.3/6
ที่อยู่	 หมู่บ้านปรีชาร่มเกล้า	แขวงแสนแสบ	มีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510
Tel	 087-7126644	 E-mail	:	Patiyan@yahoo.com
40426	 นายกันต์กว	ี	เป็งทา	(ต๊ะ)	 ม.3/6
ที่อยู่	 อ.แม่สอด	จ.ตาก	63110
Tel	 080-0525006	

34099	 นายภวิต		วรุณานนท	์(หมูปิ้ง)	 ม.3/6
ที่อยู่	 ม.11	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 092-5879513	 E-mail	:	Pwittwaru@gmail.com
31953	 นายอมฤต		อภิโล	(เตชินท์)	 ม.3/6
ที่อยู่	 13/310	ม.6	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 099-3468484	 E-mail	:	tei31853@gmail.com
31886	 นายอะกิฮิโระ		อาริคาวา	(อะกิ)	 ม.3/6
ที่อยู่	 อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี
39826	 นายปรมัตถ์		มาสุข	(มิ่ง)	 ม.3/6
ที่อยู่	 9/33	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 064-9024900	 E-mail	:	paromat.masuk@gmail.com

31880	 นายจิราเดช		ศิริกุล	(มิว)	 ม.3/3
ที่อยู่	 210/440	ม.5	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 094-9411644	 E-mail	:	Sirikul140848@gmail.com
31895	 นายศุภกฤษ์		หัดขุนทด	(อาร์ท)	 ม.3/4
ที่อยู่	 99/4	ม.4	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
E-mail:	 art55100
31811	 นายพิสิฐพงศ์		อ�า่เอี่ยม	(พีฟิว)	 ม.3/1
ที่อยู่	 ม.9	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 098-5290650	 E-mail	:	peeteel31811@gmail.com
39524	 นายณัฐกิตติ์		แสนมุงคุณ	(กู๊ดไนท์)	 ม.3/1
ที่อยู่	 49	ม.8	ต.เชียงเครือ	อ.เมือง	จ.สกลนคร	47000
Tel	 093-4214923	 E-mail	:	goodnight639@gmail.com

38263	 นายเฉลิมชัย		สวนเนย	(อิมแพค)	 ม.3/2
ที่อยู่	 79/414	หมูบ้่านสมมากร	แขวงบางชนั	เขตคลองสามวา	กรงุเทพฯ	10510
Tel	 085-0885888	 E-mail	:	impart2540@gmail.com
39563	 นายเตชินท์		ก�าลังใบ	(เตช)	 ม.3/4
ที่อยู่	 ซอย	13	ม.6	ต.บึงค�าพร้อม	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	12150
Tel	 082-0799454	 E-mail	:	teshinkam06@gmail.com
34676	 นายเดชมนู		คงสวัสดิ	์(นาม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 105/51	ม.พฤกษชาติแสนสุข	สะพานสูง	กรุงเทพฯ	10240
Tel	 097-0027176	 E-mail	:	nam762652@gmail.com
39642	 นายชิษณุพงศ์		สุพรรณเภา	(ยีน)	 ม.3/7
ที่อยู่	 3/1	ซ.โรงไม้ติยกิจ	ต.มาบตาพุด	อ.เมือง	จ.ระยอง	21150
Tel	 099-1972888	 E-mail	:	chisanupong17224000@gmail.com

39671	 นายอินทรักษ์	วิชัยต๊ะ	(โฟล์คซอง)	 ม.3/4
ที่อยู่	 19/278	ต.พูตาหลวง	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
Tel	 065-2252723	 E-mail	:	foxson272@gmail.com
39334	 นายวรัญชิต		แสนซื่อ	(เป๊ก)	 ม.3/2
ที่อยู่	 48/115		ถ.กัลปพฤกษ	์แขวง/	เขตบางแค	กรุงเทพฯ	10160
Tel	 064-2087265	 E-mail	:	Komkornss@gmail.com
39707	 นายเตวิช		ปรีเปรม	(เต)	 ม.3/2
ที่อยู่	 38/2	ม.2	ต.วังจันทร	์อ.วังจันทร์	จ.ระยอง	21210
Tel	 094-8535052	 E-mail	:	Tewitpteeoyam@gmail.com
39773	 นายภูมิ์ธกานต์	บุญคง		(ภู)	 ม.3/4
ที่อยู่	 11/104	ม.6	ชลบุรี
Tel	 088-6391179	 E-mail	:	photakarn.b@gmail.com



41089	 นายสิทธินนท	์	เตชกาญจนารักษ์	(นนท์)	 ม.3/7
ที่อยู่	 942/193	อาคาร	Triple	Y	residence	กรุงเทพฯ	10330	
Tel.		 097-0804547	 E-Mail	:	sithinon2006@gmail.com
39760	 นายรัตนบาร		นิกรแสน	(พีค)	 ม.3/7
ที่อยู่	 150/266	หมูบ้่านนรัินด์ววิล์6		ต.บางโฉลง	อ.บางพลี	จ.สมทุรปราการ	10540
Tel.		 097-2841076	 E-Mail	:	prtnb39760@gmail.com
39604	 นายพิสิฐพงศ	์	ข�าสวัสดิ	์(ดล)	 ม.3/7
ที่อยู่	 48/11	ม.บุญตาริก	ต.ลาดสวาย	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	12150
Tel.		 094-4366431	 E-Mail	:	Phisitphong888@gmail.com
39682	 นายมุขพล		แก่นจันทร์	(ตูมตาม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 49/445	หมูบ้่านทวีทอง5	ต.บางเมอืงใหม่	อ.เมอืง	จ.สมทุรปราการ	10270
Tel.		 080-0091026	 E-Mail	:	0363phone@gmail.com

38055	 เด็กหญิงชนันธร		องคะริยะพงษ์	(พลอย)	 ม.3/6
ที่อยู่	 ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 083-2466532	 E-Mail	:	chananthon.ong@gmail.com
37241	 เด็กหญิงนภรัตน	์	กสิบุตร	(อิง)	 ม.3/6
ที่อยู่	 ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 097-2090231	 E-Mail	:	n.naparat
37247	 นางสาวปราณปริยา		จันทร์เล็ก	(ปิ๊งปิ๊ง)	 ม.3/6
ที่อยู่	 ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-8152440	 E-Mail	:	Pranpriyaaa
36996	 นางสาวธนภรณ	์	ชื่นใจ	(ซาร่า)	 ม.3/6
ที่อยู่	 ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 062-8434694	 E-Mail	:	tanapronsara@gmail.com

39771	 นายชัวรินย	์	เกษมสันติธรรม	(วินนิ่ง)	 ม.3/5
ที่อยู่	 อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี
Tel.		 063-8804254
41308	 นายณานวิชญ	์	หวัดสนิท	(เต็ม)	 ม.3/1
ที่อยู่	 102/1	ม.1	หมู่บ้านชวนฝัน	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 097-2854023	 E-Mail	:	chanrit2548@gmail.com
41226	 นายปองพล	ฉัตร์ศรีเจริญ		(ไฟเตอร์)	 ม.3/1
ที่อยู่	 กรุงเทพฯ
Tel.		 098-5232341	
34263	 นายสุภเวช	ทองจันด	ี(อู๋)	 ม.3/2
ที่อยู่	 589/1	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 085-6974119

37243	 นาย	ถรัญย์พล	คงประเสริฐ	(โก้)	 ม.3/5
ที่อยู่	 ต.มะขามหย่ง	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel	 098-831-3022
31891	 นาย	ธนกฤต	แพรวเพชขาว	(ปัน)	 ม.3/5
ที่อยู่	 150/15	ม.2	ถ.ไร่กล้วย	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 086-341-4676
32974	 นาย	จิตวัต	เพ็งแจ่ม	(โด)	 ม.3/5
ที่อยู่	 207/22	ม.11	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 081-4302905
31949	 ปภาวิน	พรหมเมตตา	(เปรม)	 ม.3/2
ที่อยู่	 151/297	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 081-432-4170

39378	 นางสาวสุธีรา	อมรศิรินุเคราะห	์(ออม)	 ม.3B
ที่อยู่	 44/7	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 097-2241747	 E-mail	:	ormsuteera@gmail.com
39439	 นางสาวภูสดา	ทองเอี่ยม	(นะโม)	 ม.3B
ที่อยู่	 40	ม.3	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 085-2346464	 E-mail	:	namopoosada@gmail.com
39371	 เด็กหญิงปองศ์ณัฏฐ์ชนก	เล่งวงศ์	(ซินเดียร์)	 ม.3B
ที่อยู่	 82/514	คอนโดลมุพนิเีมกะบางนา	อ.บางพล	ีจ.สมทุรปราการ	10540
Tel	 062-8288664	 E-mail	:	JAYFUCKSHIT777@gmail.com
40744	 นางสาวพิชามญธุ	์อินทรโชติ	(พิ้งค์กี้)	 ม.3A
ที่อยู่	 4	ม.1	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 081-7741014	 E-mail	:	pinkypichamon@gmail.com

39399	 นางสาวนัชชา	พินิจธนสาร	(มัดหมี่)	 ม.3A
ที่อยู่	 77/317	ถ.จตุโชติ	แขวงออเงิน	เขตสายไหม	กรุงเทพฯ	10220
Tel	 062-6979222	 E-mail	:	natch.pinittanasan@gmail.com
39684	 เด็กหญิงเมษารัศมิ	์อาจมิตร	(ส้มโอ)	 ม.3B
ที่อยู่	 320/76	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 082-3255261	 E-mail	:	sommaysa05@gmail.com
39517	 เด็กหญิงแทนขวัญ	ประกอบสาย	(แทนขวัญ)	 ม.3B
ที่อยู่	 49	ม.5	ต.หนองเสือช้าง	อ.หนองใหญ	่จ.ชลบุรี	20190
Tel	 082-2192591	 E-mail	:	djkwan888@gmail.com
39386	 นางสาวนิฏฐา	เจือทอง	(แพร)	 ม.3A
ที่อยู่	 14	ซ.เซิดน้อย	10	ต.บ้านบึง	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	20170
Tel	 098-4813753	 E-mail	:	nitta.pear@gmail.com

31934	 นายภูผา	ฐิติสมบูรณ	์(ซัน)	 ม.3B
ที่อยู่	 84/7	ม.1	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 081-4441767	 E-mail	:	sunphupha@hotmail.com
31911	 นายปิติกร	โห้แจ่ม	(เคนนี่)	 ม.3A
ที่อยู่	 20/39	ซอย	9	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 061-4193256	 E-mail	:	kennypeetikorn@gmail.com
31871	 นายพชรพงษ์	บุญเจริญ	(เกรท)	 ม.3B
ที่อยู่	 118/58	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 095-9252727	 E-mail	:	Great_sxr@gmail.com
31852	 นายเมธาสิทธิ์	หยาง	(ฟงหมิง)	 ม.3B
ที่อยู่	 320/27	ม.10	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel	 088-9941565	 E-mail	:	tongming1526@gmail.com

39390	 นายธนกฤต		รัตนโรจนธรรม	(ไปร์ท)	 ม.3A
ที่อยู่	 499/47	ม.2	ต.บ้านใหม่หนองไทร	อ.อรญัประเทศ	จ.สระแก้ว	27120
Tel	 098-5483448	 E-mail	:	Tanakrit.R2005@icloud.com
38803	 นางสาวนาตาลี		ทับสุข	(นัท)	 ม.3A
ที่อยู่	 306/123	ม.5	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 096-8386397	 E-mail	:	natalie76thbk@gmail.com
39377	 นางสาวเพลินจันทร	์	เสาวคนธ	์(แตมแตม)	 ม.3A
ที่อยู่	 3	ม.3	ต.หนองแวง	อ.วัฒนานคร	จ.สระแก้ว	27160
Tel	 092-9893000	 E-mail	:	pernchan777@gmail.com
38909	 นางสาวอุรชา		รัตโนสถ	(ค�าแพง)	 ม.3A
ที่อยู่	 53/96	ซ.นวมินทร์	105	แขวงนวมิน	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพ	ฯ
Tel	 081-8254074	 E-mail	:	Kompangk3877@gmail.com



38847	 เด็กชายปริญญา	หมื่นปัดชา	(บอส)	 ม.3/7
ที่อยู่		 53/24	ม.6	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel	 061-5128929	 E-mail	:	Phmunpadcha@gmail.com

39551	 นายยศภัทร	วิตตานนท	์(ตี๋)			 ม.3/7
ที่อยู่		 ซอยอัสสัมชัญ	21	ข.บางไผ่	เขตบางแค	จ.กรุงเทพฯ	10160
Tel	 0959182393

39544	 นายธีรภัทร	เกื้อกูล	(เฟิสต์โจ่ย)			 ม.3/7
ที่อยู่	 บ้านหนองค	ูต.นาเวียง	อ.เสนางคนิคม	จ.อ�านาจเจริญ	37290

36558	 เด็กชายพานรินทร	์เธียรจันทรกูล	(ไอซ์)	 ม.3/7
ที่อยู่		 ต.หลักหก	อ.เมืองปทุมธาน	ีจ.ปทุมธานี	12000
Tel	 065-6324451

39337	 นายศุภฤกษ์	โอสถประสิทธิ	์(ปลื้ม)	 ม.3/5
ที่อยู่	 4/79	ซ.23	พระราม2	แสมรด�า	บางขุนเทียน	กทม.	10150
Tel	 098-5170714	 E-mail	ll3791057@gmail.com
35566	 นายธีธัต	ิเอี่ยมสุนทร	(บอส)	 ม.3/6
ที่อยู่	 87/3-5	หมู่5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel	 095-9522414	 E-mail		GamerKPPRSv7@gmail.com
31822	 นายภควัฒน	์นิจนานานันท	์(แยม)	 ม.3/7
ที่อยู่	 151/231	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี
Tel	 064-9524226	 E-mail	yampakawat@gmail.com
31857	 นายชัยวุฒ	ิสุทธิรักษ์	(เท็ม)	 ม.3/7
ที่อยู่		 67/117	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี
Tel	 085-0850119	 E-mail	Temp31857@gmail.com
39776	 เด็กชายพุฒิพงศ	์ประจนปัจจนึก	(อ๊อฟ)	 ม.3/2
ที่อยู่		 กรุงเทพ	เขตประเวศ	
Tel	 0935964153	 E-mail	puttipongprachonpajjanuk@gmail.com

31851	 นาย	ธนดล	ม่วงงาม	(กัสริว)	 ม.3/5
ที่อยู่	 64	ถ.เจิมจอมพล	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี
Tel	 061-717-9029
31810	 ทยาวัตร	์วิทยารัตน	์(ปูนปั้น)	 ม.3/5
ที่อยู่	 ต.พลูตาหลวง	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี
Tel	 062-474-2491
31914	 นาย	พิรธัช	บุญสิน	(ไทไท)	 ม.3/5
ที่อยู่	 515/17	ม.10	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี
Tel	 063-258-0699	 E-mail	:	tai.piratouch@gmail.com
38068	นายปิติโรจน์	สิงหะสุริยะชัย	(คิว)	 ม.3/5
ที่อยู่	 2798	ม.3	ต.ส�าโรงเหนือ	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10270
Tel	 085-499-8173	 E-mail	:	pitirojiq@gmail.com
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นายปุณณวิช ธรรมประเสริฐ, นายญาณสิทธิ์ ฮุนศิริกุล, นายฉัฐกนก กนกหงษ์, นายคริษฐ์ธร บ�ารุงพิพัฒนพร, นายพัณณกร ชาวกล้า, นายณัฐนันท์ มานิตเจริญ, นายธีธัชปพน 
คงรวย, นายกิตติโชติ กิจโชติธ�ารง, นายฐปณรรฏ ซื่อตรง, นายพงศ์พณิช ทาเคอิ, นายก้องภพ ทองศาสตร์, นายศิวกร สอนสะอาด, นายพลกฤต กิตติกุลนารา, นายพีรดนย์ 
จึงศิรกุลวิทย์, นายรัฐนนท์ แซ่ก๊วย, นายรุจิภาส จงศักดิ์สวัสดิ์, นายอัครประชา อัครประชะ, นายชัชวาลย์ เม่นคล้าย, นายวชรธร วงศ์ใหญ่, นางสาวภคนันท์ ธรรมอารี, 
นางสาวอาภาภทัร บลัลงัก์นาค, นางสาวกญัญารัตน์ ทองรตัน์, นางสาวณฏัฐนชิา กจินิตย์ชว์ี, นางสาวจุฑารตัน์ พนมเขต, นายทววิฒัน์ แสนสภุา, นางสาวบญุญสิา เกรกิชวลติกุล, นาง
สาวพิริยาภรณ์ สุภาผล, นางสาวธนัชฌา เรืองเนตร

ครูประจ�ำชั้น : มิสศุภำวรรณ สีหัดตำ  |  ครูคู่ชั้น : มิสรมย์รดำ เกษรสุวรรณ
นายชินาธิป ธีราวาณิชพัทธ์, นายศุภกร พวงภู่, นายรัชนาท คง, นายติณณภพ เนียมรอด, นายภูหลวง พูลศักดิ์, นายภวัต บุญสัมพุทธ, นายยูได โฮรีคาวา, นายปรามภิรักษ์ 
นุ่มน้อย, นายชลภัญญ์ กิจกุลพิเชฐ์, นายพงษ์เพชร กลิ่นภู่, นางสาวณิชาภา ผ่องฉาย, นายณฐกร สมาธิ, นางสาวธนัชชา ผาสุข, นายกงกฤช ละม่อมพร้อม, นายสราวุธ ปรางสุข, 
นายศิวกรณ์ บุญเกิด, นายกรพันธ์ สมัครพันธ์, นายชาคริต มากมี, นางสาวมนัสนันท์ กันหาเวียง, นายบัญชา เกษประดิษฐ, นายชนวีร์ น้อยเจริญ, นางสาวสาธิตา อมรธรรมสิน, 
นายภธูเรศ วทิยารมัภะ, นายนพิทิ กมลสทุธ,ิ นายฐติวัิฒน์ สขุาทิพย์, นายบาร์คาลร์ บวัทอง, นายพรีดนย์ พลูพชืชนม์, นายธนากร เจริญพงษ์พนิจิ, นางสาวบญุยานชุ วฒันรตันกุล, 
นายอธิพัชร์ เดชาโชติสิริรัตน์, นางสาวยุพารัตน์ ยิ้มพะวัน, นางสาวสิริยากร เขมาสิทธิ์, นายศุภวิชญ์ ทองรอด, นายปัญญาวัฒน์ สิมะรัตนมงคล, นางสาวนวพร จินดาย้อย, 
นางสาวนัชศนันท์ ค�าพึ่ง, นายธนกร สุวรรณปัญญากุล, นายอมาน เบค, นายธนโชติ โสระมรรค

ครูประจ�ำชั้น : มิสจรรยำ เลิศเรืองศิลป์  |  ครูคู่ชั้น : ม.ตฤณ โกมลธนกิจ
นายทัตเทพ ทวีปัญญาภรณ์, นายจิรพงศ์ ไชยสุวรรณ์, นายปฏิภาณ คัมภีรศาสตร์, นายบัลลังก์ ขาวเจริญ, นายเอกอัศวิน ยศศรี, นายวันชัย จิตรัตน์, นายณัฐนันท์ วงษ์หาญ, 
นายกันต์ธนนันท์ งามสนอง, นางสาวรัญชิตา อัตตนาถ, นายธนวัตร ฐานะภักดี, นายเตชสิทธิ์ ศรีนารถนาวา, นายศักดิโชติ ศรีข�า, นายศุภวิชญ์ แสนเมือง, นางสาวกัญญากรณ์ 
งามสม, นายธัชพล จันทนวรานนท์, นายชวิศ วาสันต์, นางสาวชัญญา ทิวารัตนอังกูร, นายกัณฑ์เอนก ชินะธิมาตร์มงคล, นายวรัญชิต ลิ่มกตัญญู, นายกัญจน์ บูรสุขสวัสดิ์, 
นายยศพร พันธิราช, นายพงศพัศ พันธ์วิไล, นายอนาวิล ป้องพันธ์, นายณรัตน์ นลินรัตน์, นายธาวิน แซ่หว่อง, นายธนพล สุขุมธรรมรัตน์, นางสาวรัตนพร ดวงเวา, นายธรีะศกัดิ์ 
เตชประสพชยั, นางสาวพนัธชา ดบุีตร, นายปรเมศ ประเสรฐิ, นางสาวอรปรยีา ธนารุง่เรอืง, นางสาวสติานนั เปลีย่นศร,ี นางสาวพาทนิธดิา ผลสกุ, นางสาวพชิญาภา ไชยมงคล, 
นายอนันตปรีชา จันลา, นายปภังกร พงษ์วนาบุญ, นางสาวธิดา จุ้ยวิเศษ, นายธัญพิสิษฐ์ ทองเชื้อสาย, นางสาวธิรดา เทพนวน

ครูประจ�ำชั้น : ม.สรวิศ แก้วงำม  |  ครูคู่ชั้น : มิสสุชำดำ สอนศิริ
นายเป็นหนึ่ง เปี่ยมไทย, นายปวิตร คุณะไชยโชติ, นายพงศ์กฤต เรืองธรรมพิศาล, นายศิรภัส ศรีนนท์, นายพัชรพล ศิรินุกูลพิพัฒน์, นายธนกฤต จิตต์เจริญ, นายบรรณสรณ์ 
เผือกวัด, นายก้องภพ กสิบุตร, นางสาวนลนภัส ติวิทย์ศิริกุล, นางสาวญาณิศา เฮงสุวนิช, นายอภิชาติ รัตนประเสริฐ, นางสาวอรปรียา ยงชัยหิรัญ, นายจิณณวัตร เกาะกง, 
นางสาวมิสลดา วงศ์ยะรา, นายชยพล ตุลาผล, นางสาวชลิตา เปรมจินดา, นายณัฐวุฒิ ชัยแสง, นายอเล็คซ์ ภูวดล ลีไวน์, นายธนาดล อาจรักษา, นายนพฤทธิ์ เปี้ยสืบ, 
นายพุฒิพงศ์ ศรีษาวรรณ, นายปฐมพร วิจิตร์วงษ์, นายวารวัต เพิ่มพูน, นายธีดนัย ไชยสงค์, นายชินวัตร พรหมสาขา ณ สกลนคร, นายจิรภัทร ยิ้มงาม, นางสาวนริศรา บุญมา, 
นางสาวชิณาริญ กีทีปกูล, นายกิตติศักดิ์ เดชดี, นายภรัณยู สารีแก้ว, นางสาวธนิตตา เพ็งภาค, นายศิรสิทธิ์ หารินไสล, นางสาวณัฐชมล สุขเปี้ย, นางสาวพรรษนันท์ ปานเนียม, 
นางสาวณัฐธิดา นาวาทอง, นายเดชาวัต เสาร์ทอง, นางสาวรุ่งทิวาวรรณ ฮาดทักษ์วงศ์, นางสาวณัฐกฤตา สุวรรณโน, นายภัทรพงษ์ สมชิด, นายปัฐพล สิทธิวัง



ครูประจ�ำชั้น : ม.วิษณุ ขันทะโฮม  |  ครูคู่ชั้น : ม.พิเชษฐ พุ่มแจ้ง
นายจิตติ แก้วเชียงทอง, นายสุพงค์ เม้ยนรธา, นายสืบสกุล วิญญาสุข, นายศิวดล อัศวพันธุ์นิมิต, นายปาราเมศ แสงประทุม, นายภาคิน พระแท่น, นายอัสฎายุทธ เข็มจันทร์, นายธนวินท์ 
ราศรีจันทร์, นายกฤตณัท หงษ์ศิริมงคล, นายสิริชัยชาญ นันทรักษา, นายบูรณภัทร โยธาทิพย์, นายสราลัญ จันทร์ฉาย, นายภัทรพล แซ่เฮ้ง, นายธนภัทร ปานมี, นายกฤษริญ ศรีประเสริฐ, 
นายภูเบศ มุ่งหาทรัพย์, นายจิรัฎฐ์ ชื่นอุปการนันท์, นายสุทธิกมล อัจฉริยวงศ์เมธี, นายปิติภูมิ ประมวลพิมพ์, นายภูวริศ ชูยอง จอง, นางสาวรินรภัสร์ เกียรติหิรัญโชติ, นายณฐศร วัฒนโสภิณ, 
นางสาวจันทร์จรัส ตั้งเจริญศิริ, นายธนบูลย์ สุนทรมหิทธิ, นายธนทัต เอื้อเฟื้อ, นายพัคหยุ่น โล่ย, นายภิรายุ ไทยประเสริฐ, นายรวีโรจน์ มูลพิมพ์, นายณธรรศ รกรุ่งโรจน์, นางสาวราบียา คิชิ, 
นางสาวเจสิก้า เขียวค�ารพ, นายปัณณวิชญ์ อุ่นทวง, นางสาวธนภรณ์ ค�าปัน, นายธราธิป บุญสุวรรณ, นายฤาชนนท์ เสือเฒ่า, นายณัชพล ชาชุมพร, นายกันตพงศ์ ตั้งวิวัฒน์, นายพจนะ สุทนต์, 
นายนพกร สุทธิบุตร, นายริกิ ฮาราอิกาว่า, นายนิติภูมิ ยังถาวร, นายแครี โดยล์ บางสุริย์, นายพงศกร วาริชพงศ์, นายชีวานนท์ หนูงาม, นายณัฐชนน ยาวะโนภาส, นายศุภวิชญ์ บุตรโคตร,
นายพรจารุภัทร แก้วธรรมวัฒน์, นายรัชพล ศิลประเสริฐ, นายนันทภัค แถลงค�า, นายพัชรพล ไตรรักษ์

ครูประจ�ำชั้น : มิสณัฐนันท์ รังสิยำนุสิต  |  ครูคู่ชั้น : Mr.jardy Baculpo
นายวีรพงศ์ พรหมแจ้ง, นายปุญชรัสมิ์ เกื้อกูลธรรมกุล, นายสุขวิชญ์ ศรีสุข, นายรัฐภูมิ กรีธาธร, นายภูดิศ อินทรสุวรรณ, นายฐากร เกษมเปรมจิต, นายภูมิสิทธิ์ เมฆฉาย, นายสหรัตน์ แพททริก 
สงวนเรือง, นายคงณัฐ มีคะชา, นางสาวกัลยกร สวัสดี, นายวรเมษ สุกปลั่ง, นายสุกฤษฏิ์ มุกดาสถิตกุล, นางสาวบุศรินทร์ ทองขาว, นายกิตติวินท์ วงษ์ทอง, นายธนชิต อุบล, นายจง เห ภูริ โล่ย, 
นายณัฐภัทร วันเที่ยง, นายธนกฤต แจ้งจิตร, นายธนชัย สาลีกงชัย, นายวรพล จันทพาล, นางสาวสิริกร อภิจิรฉัตร, นางสาวชญานุช คงมั่น, นายณัฐพงศ์ จังกระวรรดิ์, นายไชยภัทร สดเอี่ยม, 
นายณัฐชนน ศรีแจ้ง, นายชานนท์ ทองดี, นายศุภกร แสงธรรม, นายเดชธนากร ตรีชา, นายอภิรวิชญ์ ฝั้นต๊ะ, นายพุฒิพงศ์ ช้างวิเศษ, นายอาทินันท์ จันตะมา, นายยศกร ศิวนารถ, นางสาวยูกิ 
เลิศทรัพย์สถาพร, นายคริสติชา ภูมิเงิน, นายพศวัต ประสารวุฒิ, นายธนกร คงแก้ว, นายภูมิ สถิตวิทยา, นายชัยอนันต์ พานุช, นายศิรพัชร มิทธิยา, นายภัทรภูมิ ไพเราะ, นายภาณุภาคย์ 
สนธิลาภ, นายกฤตภาส บุญสา, นางสาวกฤติกา เขนยทอง, นางสาวพิมพ์รภัช บุญญาสุทธิพันธ์, นางสาวพิมพ์นิภา คนใจบุญ, นางสาวเบญญาภา โกรินทร์, นางสาวฐิดาภา แสงสุวรรณวาว

ครูประจ�ำชั้น : มิสจีรนันท์ นิยมไทย  |  ครูคู่ชั้น : มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์
นายภัทรวรรธน์ พงษ์สีชมพู, นายวศิน แก้วตา, นายศรานนท์ ตุลา, นายพรวิวัฒน์ เนื้อละออ, นายธนาวุธ ตั้งทรงเจริญ, นายชินกฤต พึ่งเมือง, นายสหรัถ ถมยาแก้ว, นายคุณากร แก้วเรียน, 
นายอภิสิทธิ์ กลิ่นภู่, นายธนวัฒน์ ออกผล, นายพุฒิพงศ์ สัณหภักดี, นายกฤษณกร จันดาแพง, นายสิทธิชัย สิงหราชัย, นายภาคิณ โคตะนนท์, นางสาวรักสิตา สมแสน, นายธัญวัฒน์ จรข�า, 
นางสาวธีรดา กาญจนเกตุ, นายศุกล วรศักดิ์, นายธนกร ฉัยยา, นายภิษณวุฒิ ทางธนกุล, นายธนัช โพธิศิริ, นายเมธาวี บุญรอด, นางสาวกนกอร พึ่งขุนทด, นายอภิรักษ์ ต้นวงค์ตระกูล, 
นายปรัตถกร จิรภัทรโชติ, นายพณพน วรรณรัตน์, นายพิมุกต์ อุดมทีฆะศิริ, นายพงษ์พิพัฒน์ หมอนสอาด, นายคงภัค ประดิษฐ์ด้วง, นายพชรชล วงศ์พันธุ์เจริญ, นางสาวธัญวัลย์ คัมภีรพันธ์, 
นางสาวมณีมณฑ์ กุลมาลา, นายดีรดลย์ เกื้อกูล, นายวิชชากร เปรมประยูรสุข, นางสาวมุขสุดา แซ่โง้ว, นายธณุภัทร อุณาพรม, นายนฤภร จันทร์สุวรรณ, นายพรเทพ สุวรรณ, นางสาวสุจิรา 
อยู่ผล, นายพรจารุวัฒน์ แก้วธรรมวัฒน์, นายรติภูมิ สิริวาทิน, นางสาวปาริฉัตร ผาทอง, นายณัฐวุฒิ วาจาสัตย์, นางสาวมิณปภัต เรืองชัย, นายธนกร สอนราษฎร์, นางสาวพิชยา ประสิทธิศิริกุล, 
นายศุภทัต ชูหมื่นไวย์

ครูประจ�ำชั้น : ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุล  |  ครูคู่ชั้น : Ms.Jhoana Jean Dela Vega
นายรัชพล เมืองนาคิน, นายแสงอาทิตย์ โรจนเรืองรอง, นายกฤษฎิ์ฉันทัช พรหมสวัสดิ์, นายภัทรชนน ประสพโชคดี, นายณัฐดนัย บุญเสมอ, นายกฤษฎา ประทุมทอง, 
นายเบญจมินทร์ เปรมเจริญ, นายศรัณย์ ล�าใย, นายชินพัฒน์ ศิริวรรณา, นางสาวมิยุคิ อุเอซึงิ, นายดิน โรจนมณเฑียร, นายกรกฎ ญาโนภาส, นางสาววิลาสินี ช่วยมณี, 
นางสาวศรัณย์พร แดงรักษ์, นางสาวพิมพ์ภัทร์ ประเสริฐ, นายยศภัทร หอมระรื่น, นายธนากร กรรณสูตร, นายพิเชฐพงศ์ เพชรวิสิทธิ์, นายอัครพนธ์ ตรังคสันต์, นางสาวอรณิดา 
ดชียัยะ, นางสาวอภชิญา คะประสทิธ์ิ, นางสาวกนกพชิญ์ ประสานเกษม, นางสาวปาณิสรา มกุเยน็, นายณฐันนัท์ วาณิชประดษิฐ์, นายณฐัวฒัน์ ศรโีพนทอง, นายทวศีกัด์ิ เกดิแต่ไพร, 
นายวีรภัทร ถาวรทรัพย์สุข, นายศรัญยู วัชรไพพันธ์, นายสมชาติ ชยุติพาณิชย์, นางสาวเปรมยุดา สมบูรณ์พงศ์, นางสาวแพรวา เสือนาค, นายคุณากร รังสิกวานิช, นายชุติเทพ 
พลดงนอก, นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์อักษร, นายวรินทร รพีโชติโสภณ



ครูประจ�ำชั้น : มิสณัฐณิชำ บุญชู  |  ครูคู่ชั้น : Ms.Virgenia C. Pelimer
นายนัทธ์ปองพงศ์ คุณะไชยโชติ, นายพุทธิวัฒน์ ศรีทองแท้, นายพีรกร ลักษณะ, นายณัฐพล วีระโสภณ, นายธนวรรธน์ สายนภา, นายอรรฆพล ดวงดาว, นางสาวพิมพ์สุภา 
จันทร์วิจิตร, นายเสฏฐนันท์ พรสวัสดิ์, นายชิษณุพงศ์ โจมฤทธิ์, นายธนทรัพย์ หัสราช, นายพรหมพิริยะ สุวรรณธาร, นายธนสาร เจนจิตร์สันติ, นายณัฏฐกิตติ์ ถาวร, นายวีรภัทร 
กีระกิตติวาทย์, นายภูมรินทร์ บันลือธัญลักษณ์, นายอภิสิทธิ์ งามจิตรกุล, นายนิธิศ อุดมศิลป์, นายสรรค์สุข สุขเย็น, นายภคพล พรหมขุนทอง, นางสาวเจตน์ญาณ์ ชาญเตชะ
สิทธิ์กุล, นายอิโนช อิเฟโอลูวา ไพศาลธนะจิตร์, นายธีรวัต ทองอยู่, นายกสิณพจน์ หวังพรประเสริฐ, นางสาวทิพย์มาศ หมายดี, นางสาวณัฐนิชา กังสนันท์, นายสิรภพ หมีทอง, 
นายกุรซีย์ ทองย่น, นางสาวชนม์นิภา ศรีหาคลัง, นางสาวณัฐรดา จตุพงษ์, นายสิรภพ ทองอ่วมใหญ่, นางสาวธัญชนก คุณาเกื้อ, นางสาวพอลลี่ เอฟเว่นซ์, นางสาวพิมพ์มาดา 
เพ็ชรนาดี, นายสิรภพ มานะดี, นางสาวพัชรพร ลิ้มภักดี

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Rei J. Gonzaga  |  ครูคู่ชั้น : Ms.Chompoonooch Lalitmongkol    
นายชลชาติ เต็มศิริพงศ์, นายฐาปนพงษ์ ชื่นสมถ้อย, นายโสมนัส คิม, นายปลายตะวัน ศิริพานทอง, นายรัชพล จินตนาเลิศ, นายณัฐสิทธิ์ อูเอโนะ, นายเอเดน โรเบิร์ตสัน, 
นายเรจจินัลด์ จักรกฤษ แอสตั้น, นายสิปปวิชช์ วิชชาบุญศิริ, นายเจมส์ ภูตะวัน วิลเลี่ยม แอนนิสัน, นายชฎายุ คงเมือง, นางสาวรักษิณา เซอร์ซันซี, นางสาวชนัทสนันตน์ 
รุ่งรัตนพันธ์, นาย ธนกร ศิริศักดิ์, นางสาวศุภศศิน ชลวิถี, นางสาวพิชยา วิโรจน์วุฒิกุล, นางสาวชนุตม์กุญช์ ประทีบสกุลทอง, นางสาวสุจารี วิริยะประสาท, นายสมเดช 
ปิดตานัง

ครูประจ�ำชั้น : Ms. Chompoonooch Lalitmongkol  |  ครูคู่ชั้น : Mr.Rei J. Gonzaga  
นายนนทพัทธ์ จิตรโรจนรักษ์, นายสกลวรรธน์ เจษฎาอภิบาล, นายกันต์ พิทักษ์ทวยหาญ, นายณฐวัฒน์ วิวรรธนพันธุ์, นางสาวมนันญา นามสนธิ, นางสาวสุวนันท์ วงษ์ก�าภู, 
นายพิจักษณ์ เปี่ยมพงศ์สานต์, นายวรวุฒิ จันทร์สุข, นายจื่อ ซิง นิ, นางสาวชนิสรา เข็มกลัด, นางสาวเมลิสสา อารยา เซบาสเตียน, นางสาวแองจีรีน่า กฤตอร เมอห์เล, 
นางสาวพัทธนันท์ ต้นสายเพ็ชร์, นายปัฐวี ภูวณิชย์พงษ์ชัย, นางสาวขวัญชณก โตทิม

ครูประจ�ำชั้น : ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ  |  ครูคู่ชั้น : Mr.Rexel B.Viaje
นายภีม ต่อจรัส, นายพงศภัค ฉลวยศรี, นายภาณุกร ลักษณ์วิเศษดี, นายธนธรณ์ ธรรมสิทธิ์, นายเมธา กุลอารีย์รัตน์, นายฐิติวัชร์ อิทธิมนต์วงษ์, นายฐณะวัฒน์ จิรเจริญยิ่งสุข, 
นายจิรภาส อินทร์เจริญ, นายณยศ สุบินยัง, นายแทนภัทร อาชีวมงคล, นายอุกฤษฎ์ สอสูงเนิน, นายกิตติพัฒน์ สุขกิตติสิริวงศ์, นายเจษฎา ราชกิจ, นายไกรวิชญ์ จันทร์เสงี่ยม, 
นายสิปปพล เนตรศิริ, นายศุภกิตติ์ มะสุนสืบ, นายวรสิทธิ์ อมรเวช, นายจิรโรจน์  พนมรัสมี, นายจิรัฐเกียรติ ศิริทัตธ�ารง, นายชานน ภักดีราช, นายสุวิจักขณ์ วิจิตรภาพ, 
นายพุฒิพงษ์  จันทร์เจริญสุข, นางสาวกัญญาพร ศรีสัจจัง, นางสาวอริญรดา เผือดผ่อง, นางสาวณฤดี อ้นเชิด, นายปฏิพล คันธวณิช, นางสาวกัญญารัตน์ โรจนารุณ, นายคริษฐ์ 
ชักชวน, นายภูริ โกดี, นายเจษฎา  คุณาวุฒิ, นายชนะพล หมั่นชัย, นายธนาคาร เกษรมาลา, นางสาวอัฐภิญญา เต็มเปี่ยม, นายชิตวสุท ปุญญพัฒนกุล, นางสาววรัทยา 
วิทยารัตน์, นางสาวอิศวรา บัลลังก์นาค, นางสาวสุจิตรา เปรมจินดา, นางสาวปรวิศา ปิ่นจอม, นางสาวชนกานต์ ค�าพรมมา, นางสาวปภาวรินทร์ เกิดขาว



ครูประจ�ำชั้น : มิสวันเพ็ญ กันสุทธิ  |  ครูคู่ชั้น : ม.สุรพล มั่นภำวนำ
นายไชยาวัฒน์  ลือเฟื่อง, นายธนพัฒน์ แก้วแดง, นายนนทพัทธ์ โขมพัตร, นายพฤกษ์ สลีอ่อน, นายวัศพล เหล่าจันอัน, นายรชต ผดุงผล, นายจักรภัทร อ่องสมบัติ, 
นายสริุยพงษ์ เมฆหมอก, นายกติติทตั บวรผดงุกติติ, นายจรัิฎฐ์ สมจิตร, นายชลทติย์ ซือ่สตัย์, นายจกัรนิ แก้วขนุทดเจรญิ, นายภานพุงค์ คะเชนรมัย์, นางสาวฐติญิา เป่ียมพร้อม, 
นางสาวพรรณพัชร พงษ์กระสินธุ์, นางสาวอนิษา ยางนอก, นายกฤษฏิ์พงศ์ วรรณสีทอง, นายวิณภัค กาแก้วกิตตินาวา, นายธชาพัฒน์ นาดี, นายธนชิต ไชยสิทธิ์, นายณภัทร์ 
นลินรัตน์, นายธงตะวัน ทองทรวง, นายบุญญณัฐ  นิลหงษ์, นางสาวอัฐภิญญา ทาทอง, นายญาณภพ จันทภาโส, นางสาวปรายฟ้า สารพันล�า, นายสุธีพัทธ์ ธีรัตน์กุลจิรา, 
นางสาวกมลพร แก้วพิภพ, นายธนภัทร ไชยประยา, นายพงษ์พิทักษ์ รักษาอนันต์, นางสาวศรุตยา สิทธิพรไพบูลย์, นายดนุเมธ วรปัญญา, นายพินิจ ภู่ทอง

ครูประจ�ำชั้น : ม.สุจินต์ ศรชัย  |  ครูคู่ชั้น : มิสฉวีวรรณ กันภัย
นายวริศ ธีระพงษ์, นายเสฎฐวุฒิ  วิเชียรดิลกกุล, นายธนวัฒน์ กังอี้, นายกฤตภาส ดวงพลอย, นายคุณภัทร สุรวย, นายภสุ ไพศาลนววิช, นายธนกฤต ตุ้มฉิม, นายศิรเวธน์ 
นจินรัินดร์กลุ, นายศวิะวงศ์ ผาวนัด,ี นายนิศรณัย์ แสงวิรญั, นายมอืน�า้ สขุสวสัดิ,์ นายสทุธวชิญ์ บตุรนนท์, นายณภัทร วเิศษศริ,ิ นายสรุดษิ ศิรจิริะโชต,ิ นายชลสทิธิ ์กจิกลุพเิชฐ, 
นายศุภวิชญ์  แตงหนู, นายต้นกล้า ค�าอุ่น, นายหลักฐาน หลักโลก, นายณัฏฐกฤติ  ละเลิศ, 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.เดชำ ขันธจิตต ์ |  ครูคู่ชั้น : มิสภิญญำนันท์ มีกลิ่นหอม
นายชยัภทัร การกิง่, นายวรนิทร พิชยัยทุธ์, นายพลภทัร แสงเทียนมงคล, นายรฐันนัท์ พชิพนัธ์, นายบณุยธร สงวนความด,ี นายภาณวุชิญ์ พริยิะปัญญาพร, นายยศวรรธน์ เพง็แจ่ม, 
นายนครินทร์ ผ่องศรี, นายพชร คงเพชร, นางสาวณัชชา รอดชาติ, นางสาวมนัญชยา อนันตวุฒิ, นางสาวปวีณ์กร ทองอินทร์, นางสาวพิมพ์ญฎา เหมือนเพ็ชร์, นายเจริชบราย 
ซีซอน, นายเกียรติผจง ค�าหลอด, นายกิตติภพ ฮุงหวล, นายณภัทร เกตุรัตน์, นายทักษิณ เห็นงาม, นายยอห์น ทวีอภิรดีกิตติ, นายกฤษไนย์ รามนันท์, นายป้ายเพชร
ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา, นายปุณณวิทย์ โชคพิริยะภิญโญ, นายปฐมพร เกสระ, นายรชต เกิดพูล, นายกฤษติเมศ อุราแก้ว, นายภัทรพล จิตรชัยนานุกูล, นายธนพร รุ่งโรจน์, 
นางสาวพิชชาพร ค�้าชู, นายนิติพงษ์ พุฒิไพรวัลย์, นางสาวกมลลักษณ์ นิจโรจน์กุล, นายขุนพล สิ้นภัย, นางสาวกฤษฎาภา รุ่งธนาเจริญ, นางสาวกรกมล วงษ์ช่างหล่อ

ครูประจ�ำชั้น : มิสธำรินี มะปรำงหวำน  |  ครูคู่ชั้น : มิสสุภำภรณ์ พรรัตนกิจกุล
นายเปรมินทร์ เปรมเจริญ, นายนภัสรพี ชวนานุกูล, นายกิตติวัฒน์ พุดกลัด, นายอภิวัฒน์ สดสวัสดิ์, นายภานุวัฒน์ พุทธตรัส, นายพรกฤต พอล เมนโดซา, นายญาณเบญญา 
จารุสมบัติ, นายธรรณฤทธิ์ ค�าถา, นายสิปปกร วารุกา, นายภัคพงษ์ บุญเผือก, นายภูริพัศร์ ด่อนแผ้ว, นายพัชรพล สถาวรัตนกุล, นายจักรวาล เพชรเลิศอนันต์, นายกฤษณพงศ์ 
เวชกามา, นายปฐภูมิ ผู้รักสันติ, นายภัคพล แก้วสีขาว, นางสาวพิยดา จันทุมมา, นายพิสุทธิ์ ดวงมาลย์, นายอมฤต กสิผล, นายสกล ว่องไว, นายอัครวินท์ ก่อกุลสนธิเลิศ, นาย
ณัฐพนธ์ เจียนผัน, นางสาวชลธิชา  อภิสนธิ์, นางสาวเกษแก้วมณีรัตน์ ตรงฉาก, นายณภัทรพงศ์ รัชต์ธนสถิตย์, นางสาวปุณิกา เลิศการค้าสุข, นายชิตะ ไวยเพ็ชร์, นางสาวพิฌาภ
รณ์ กลิ่นสุคนธ์, นายปุณณวิช ปีปทุม, นายเตย์ชนิตต์ บัวเล็ก, นายพีรวิชญ์ แซ่ซั่ว, นายพศวีร์ มนตรี, นายอรรถพล วิจิตรเตมีย์, นายสรรค์พล อาจสมบูรณ์, นางสาวสิริธร ปานคะ
เชนทร์



ครูประจ�ำชั้น : มิสวรัญญำ ภูมิมำโนช  |  ครูคู่ชั้น : Mr.Tomotaka Inoue
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, นายศักย์ศรณ์ สวัสดิ์พงศ์ธาดา, นายปฐมพงศ์ ศรีวาจา, นายนวัตกรณ์ เที่ยงบุญ, นายสรวิชญ์ แซ่ตั้ง, นายสุธพร คงวุฒิ, 
นายสุเมธ ชาวนา, นายจิรพงษ์ เสือมีทรัพย์, นายกฤตพัส ติ๊บลังกา, นางสาวเขมจิรา ครูเจริญกิจ, นางสาวพรพนา นามโคตร, นางสาวขัตติยา กรึกรัมย์, นางสาวพัชรพร 
เจริญสินทวีวงศ์, นางสาวเบญจรัตน์ บัวกอง, นายธนกฤต ศรีถาการ, นางสาวชิดชนก เย็นอารมย์, นางสาววรรณิภรณ์ บวรธนวินิจ, นายสุรพงศ์ ค�าภานุช, นายธีรภัทร มุมทอง, 
นายสหภูมิ แขกรัมย์, นายจิรเมธ พิมลศรี, นายพนายพล ฤทธิวรากุล, นายศุภวิทย์ เยาว์สุต, นายกันตพิชญ์ มงคลสาธุวัฒน์

ครูประจ�ำชั้น : มิสศิริภัสสร โชติกุลสุรนันท์
นายจิรภาส ความชอบ, นายโอบนิธิ ด�าริห์ชอบ, นายรัฐศาสตร์ บุญขจรธ�ารง, นายภัทรพล รักเหล่า, นายวีรวิชญ์ กุศลธรรมรัตน์, นายกีรติ สารทศรี, นายณัฐกร วงษ์อุทา, 
นายณัฐาศักดิ์ สิริมณีรัตน์, นายณัฐพร ค�าเครือ, นายกฤตพล นาสืบ, นายสุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค, นายอภิเวท ค้าขาย, นายชมน์ชล ชัยวงศ์ศรีอรุณ, นางสาวศุจีภรณ์ 
เสงี่ยมพรพาณิชย์, นางสาวศศินันท์ รณรงค์ไพรีดล, นางสาวศิตารัศมิ์ ชลธาร์นนท์, นางสาวอารยา หมายหาทอง, นายสินภูมิ คุ้มทรัพย์, นางสาวชารนีา มหูะหมดั, 
นางสาวนาราภทัร คหูาเพ่ิมทรพัย์, นายกริฎา กูท้รัพย์, นายศราวนิ เจริญส�าราญ, นายโฮซานนา กญัญะพงศ์, นายพัทธดนย์ เหลาทอง, นายธรีภทัร เลค, นางสาวมนรดา งามเถ่ือน, 
นายบูรพา ศิริธัญญาลักษณ์, นางสาวบาลี บัญชานิตยกาล, นายจิรายุ สุดใจนาค, นางสาวณฐภัทร เกิดดี, นางสาวนัฐชยา ศรีประดับ, นางสาวชญานิษฐ์ มิตรสุวรรณ, 
นางสาวณัฏฐ์ปัณชญา ลาภวัตวิชญ์ภาส, นายอติชาติ ยงวัตร์

ครูประจ�ำชั้น : มิสศรุตำ นิจนิรันดร์กุล  |  ครูคู่ชั้น : มิสนุชนำรถ ศรีวิลัย
นายพฒุนิาท เสนะสกลุ, นายอิทธพิล พันธุส์มบรูณ์, นายภคัพล ชลวาสิน, นายคุณาสนิ แสงโชต,ิ นายปฐว ีปัญญา, นายกรภัทร์ มาเอีย่ม, นายธนเดช  แพรวเพชรขาว, นายมานสัวนิ 
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, นางสาวอริสรา เนื่องจ�านงค์, นางสาวนัทธมน แดงกระจ่าง, นายพีรกฤษณ์ มีบุญรอด, นางสาวปัณณธร อาษาคง, 
นายโชติพัฒน์ อนันตกูล, นางสาวอิศริญา บุญสร้างด�ารงกุล, นายพศิน ยิ่งสุขผล, นางสาวธัญญลักษณ์ นาคแจ่มใส

ครูประจ�ำชั้น : มิสสรำภรณ์ ปำนพิมพ์
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, นางสาวจารวี สาลี, 
นางสาวกรกช พลเยี่ยม, นายชัยพล คนซื่อ, นางสาวกีรติกา ทองอ่อน, นายศุณัฐพงศ์ นาวีเสถียร, นางสาวพิชญดา สุขสาตร์, นายจักรภัทร ดวงสมศรี, นายณัฐพงศ์ เผือกหอม, 
นายพิชัยณรงค์ ณรงค์ฤทธิ์, นายธนาศิลป์ จันทร์แหล้, นายวสวัตติ์ ศตชัยวิสิทธิ์, นายธนกฤต ฟองเจริญ, นายพราหมณ์กริช ธนาวรรษชล, นางสาวชนิสรา ศรีเจริญ, 
นางสาวประภัสสร แสนซื่อ, นางสาวณัฐธิดา วรโยธา, นายกิตติธัช งีสันเทียะ



ครูประจ�ำชั้น : Ms. Phanpapon Ketthong
นายศุภกร กู้เมือง, นายอธิน โรจน์วนาการ, นายพุฒินันทน์ โหสกุล, นายธนวัช นักสัตย์, นายชลสิทธิ์ ธนะนพรัตน์, 

นายเอิร์ล ไอยสวรรค์ ตะเวทีกุล

ครูประจ�ำชั้น : Mr. Mohamed Basala
นายจิรโชติ คง, นายพรตะวัน เสาวคนธ์, นายภคิณ ยอดคีรี, นายปกาสิต กฤตอ�าพัน, นางสาวณัฏฐณิชา หนูมี, นายเควิน ไช่, นายภัทรธร ธีระวาส, 

นางสาวสุภัสสรา จันทะพาหะ, นางสาวมิอุ ทาคาฮาชิ, นายธนานิวัต กรรณสกุล

นายชิษณุพงศ์ ฟูรัตน์, นายปัณณธร ศรีบุญเรือง, นายสกุลภพ สมแสน, นายหฏฐกร รื่นวงษา, นายพุฒิพงศ์ หลิน, นายน่านฟ้า สุทธิกุล, นายอชิระ ชั่งชัย, 
นายภูสิทธ์ิ พระแท่น, นายธนานันต์ กองปัญญา, นายณภัทร จองศิริกุล, นายมัชฌิม นามสนธิ, นายธีรภัทร์ จันทร์คล้าย, นายกษิดิศณ์ รุ่งชัยยันต์, นายธรรมธร 
บุนนาค, นายริโซ โจ, นายวัชพล ไพจิตต์, นายธนาดุล จาง, นายภาณุพัฒน์ ยาวุธ, นายพีรวัส เขตรการ, 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 : มิสนัยนำ ไพจิตต์   ครูคู่ชั้น : ม.ประภำส สมบูรณ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1



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, 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

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 : มิสวลัยลักษณ์ โปตะวนิช   ครูคู่ชั้น : ม.ณัฐวุฒิ เสนำธรรม ครูประจ�ำชั้น : มิสสุนิธ พิทักษ์กรณ์   ครูคู่ชั้น : มิสริญญรัตน์ ภูริชัยอภิวัฒน์
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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, นายนวพล มงคลค�านวณเขตต์, นายนันทพัทธ์ 
ขจรศักดิพันธ์, นายสถาปัตย์ สิทธิแสง, นางสาวพรชิตา พงษ์ลุน, นางสาวภัทรกร สอนสุภาพ, นายณัชพน ณัจนานนท์, นายกฤตภาส ชาลีกันหา, 
นายจิมมี่ แม็ก คอร์ท

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, นายสุทธิพงษ์ ชะอุ่ม, 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, นายนิโคลลาส เด็ลปอร์ต, นายณัฐชานนท์ แย้มยิ้ม

ครูประจ�ำชั้น : ม.ศรำยุทธ อุดม ครูประจ�ำชั้น : ม.วิฑูรย์ เปียอรุณ   ครูคู่ชั้น : ม.ณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม
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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, นางสาวนวรัตน์ ธนกุลธีรดิษฐ์, นางสาวขนิษฐ์พรรณ ศรีสวัสดิ์

นายปพนรัตน์ มณีเภตรา, นายศักดิพงศ์ ศรีจงใจ, นายรัชชานนท์ กาญจนสุมน, นายวชิรวิชญ์ วีรยาพาณิชย์, 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, 
นางสาวนฤชฎา  กลีบบัวบาน, นางสาวชัชฎาพร บุญโกย, นายภาคิน จุฬาจตุรศิระรัตน์, นายปุนยวีร์ เจียมพิริยะกุล, นายนันทพง มิสาริ, นายเดชขจร รื่นเริง, 
นางสาวปวริศา สิทธิโชค, นางสาวสุปรียา ผลบุตร, นางสาวภัณฑิรา ธัญญาโภชน์, นายศิรศักดิ์ เกตุการณ์, นายวิชญะ เหลืองอ่อน, นายทิชานนท์ 
แก้วประเสริฐ, นายจาตุรันต์ พุ่มสวัสดิ์, นายบัญชาการ งามหนองอ้อ, นางสาวณัฐธิดา ศรีสอน, นายกิตติคุณ สง่าแสง

ครูประจ�ำชั้น : มิสบุปผำชำติ บุญสมภพ   ครูคู่ชั้น : มิสจุฑำทิพย์  อ่อนทอง ครูประจ�ำชั้น : มิสคมคำย ชิโนดม   ครูคู่ชั้น : ม.วรท ศรีรัตนโช
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นายธนสิษฐ์ มานัสนัยน์, นายณัฏฐากร ประสิทธิผล, นายวรายุทธ ศรีทองแท้, นายกิตติธัช กลีอิ่ม, นายจิรพัฒน์ ก�าเหนิดวัน, นายณัฏฐ์กฤศ วิโรจน์แดนไทย, 
นายพงศ์กานต์ สุวรรณรัตน์, นายอติชาติ กาญจนวุฒิธรรม, นางสาวอภิญญา ฉัตรอินทร์, นางสาวศุทธินี ศักดิ์สาลากุล, นางสาวอภิชญา เต็มเปี่ยม, 
นายปฏิภาณกรณ์ ทัพซ้าย, นายธนภัทร ลายวงศ์เลิศ, นายปริทัศน์ ศรีอ่อน, นายรัฐพล พันธ์วิไล, นายปฎิวัติ วงศ์กลม, นายณัฐสิทธิ์ ค�าหวาน, 
นางสาวตวงภรณ์ ปิยะยาตัง, นางสาวจิรัชยา มิ่งมาศ, นางสาวชัญญาณัฏฐ์ วงษ์วิชาวัฒนา, นายพิพัฒน์พงศ์ ใจทัศน์กุล, นางสาวพิมพ์ชนก อร่ามเดช, 
นายธรรศ ชักชวน, นายประพัฒน์ ลือวิโรจน์, นางสาวสุรัญญา ดาบใหม่, นายเจษฎาภรณ์ ศรีมาลา, นางสาวรินรดา เนตรตา, นายปธานิน ใสแสง, 
นางสาวศิริลักษณ์ ศรส�าราญ, นางสาวปภาวรินท์ สัณหจริยา, นายปราบพล วีระพันธ์, นางสาวศุกลภัทร เตมิยานนท์, นางสาวจิดาภา สิงหนนท์, 
นางสาวอัญมณี วงศ์อรุณ, นายเสรีเดช มฤคมาศ, นางสาวฐิติยา อยู่ส�าราญ, นางสาวปวริศา โชติภูมินนท์, นายธนภัทร มุทรพัฒน์, นางสาวกัญญรัตน์ สืบสิงห์, 
นางสาวธารรดา กิจด�ารงธรรม

นายพรพิพัฒน์ เมืองมูล, นายปัณณพงษ์ สถาพรพงษ์ภิญโญ, นายศุภวิชญ์ นรคีม, นายชัยภัทร วงศ์สว่าง, นายภูริวงศ์ จันทศักดิ์, นายเมธา สว่างไพร, 
นายรัชชานนท์ หนูนวล, นายทินภัทร์ เชื้อวงศ์, นายณฐกร ชอนบุรี, นายเจษฎา แย้มปราศัย, นายศรุต บุหลัน, นายธนวิทย์ สาตะนิมิ, นายนันธวัฒน์ อ่อนทอง, 
นายเอกลักษณ์ มะลิงาม, นายอชิตะ พลพร, นายภูริวัจน์ ศรีสาครพัฒน์, นายสรรพวัต ทุมมา, นายพรหมลิขิต แก้วสง่า, นายปฏิพล นุกูลการ, นายสุขสันต์ 
บุญตา, นายวุฒิพงศ์ สอนเต็ม, นายพลายุตม์ อินทรสด, นายเจษฎา วันจา, นายสหพัทธ์ พืชเพียร, นายอุทัย โพธิ์สุทธิ์, นายพิพัฒน์ พัฒกอ, นายธฤต 
หมื่นแก้ว, นายพีระพัฒน์ พบสุวรรณ์, นายธนกร ทรัพย์ศุภกุล, นายรชานนท์ เสือนาค, นายจิรพฤทธิ์ ตรรกวาทการ, นายพงษ์กมล กิตติพรมงคล, 
นายคงคา มาเหล่านาถ, นายปริญญา จารุกรโชติมา, นางสาวอริสรา เหลืองตระกาลกูร, นายปราบดา อินทร์ค�า, นางสาววรรณกร ผลพูน

ครูประจ�ำชั้น : มิสสุดำ มงคลสิทธิ์   ครูคู่ชั้น : Ms.Margienette Estella ครูประจ�ำชั้น : ม.วิชิต ตงศิริกุล   ครูคู่ชั้น : มิสพัชรียำ ทิพประมวล
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39445	 นางสาวรัฐนัสฌา	มูลพิมพ	์(เนย)	 ม.6/1
ที่อยู่	 469/65	ม.10	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 098-2537762	 E-Mail:	ratnatcha.Moonpim123@gmail.com
39594	 นายอภินันท์	ตันเจริญ	(บาสโจ้)	 ม.6/1
ที่อยู่	 577/12-13	ถ.ท่าแฉลบ8	ต.ตลาด	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	22000
Tel.		 089-9381611	 E-Mail:	39594aphinun@gmail.com
39478	 นางสาวศุภกร	จันทะนา	(เบส)	 ม.6/1
ที่อยู่	 149/50	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 093-1612662	 E-Mail:	bestta24845@gmail.com
29953	 นายวัชพล	ไพจิตต	์(จ๋งเจ๋ง)	 ม.6/1
ที่อยู่	 113/65	ม.7	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-2877311	 E-Mail:	1629953watchaphon@gmail.com

34690	 นายกิตติณัฐ	ชลธาร์นนท	์(ไหว้วิบ)	 ม.6/1
ที่อยู่	 2/10	ม.4	ต.เขาซก	อ.หนองใหญ	่จ.ชลบุรี	20190
Tel.		 095-8065959	 E-Mail:	kittinut.chontarnon@gmail.com
37332	 นางสาวประภาศิริ	ทองคต	(ศิ)	 ม.6/1
ที่อยู่	 19/22	ม.2	ต.ส�านักท้อน	อ.บ้านฉาง	จ.ระยอง	21130
Tel.		 062-5515114	 E-Mail:	sirithongkot@gmail.com
37405	 นายศุภณัฐ	วรรณฤทธิ	์(ปังปอนด์)	 ม.6/1
ที่อยู่	 จันทบุรี	 Tel.	062-3616761	
37074	 นางสาววันวิสาข์	พุกกระทุ่ม	(บีบัว)	 ม.6/1
ที่อยู่	 155/4	ม.8	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 098-5155145	 E-Mail:	wanwisa37074@gmail.com
29501	 นายริโซ	โจ	(ชอ)	 ม.6/1
ที่อยู่	 159/935	ม.12	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 099-9402170	 E-Mail:	richojo6@gmail.com

29488	 นายกษิดิศณ์	รุ่งชัยยันต	์(เอเคอร์)	 ม.6/1
ที่อยู่	 105/12	ม.9	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 081-9400667	 E-Mail:	acre562@gmail.com
32109	 นายภาณุพัฒน์	ยาวุธ	(ต้นน�้า)	 ม.6/1
ที่อยู่	 24/162	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 092-9692008	 E-Mail:	Phanuphatyawut13@gmail.com
34299	 นายศิรชัช	อ้นไชยะ	(ก้อง)	 ม.6/2
ที่อยู่	 101/20	ม.7	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-5533091	 E-Mail:	SRC34299@hotmail.com
29430	 นายภูสิทธิ์	พระแท่น	(มังกร)	 ม.6/1
ที่อยู่	 177/2	ม.10	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-2314046	 E-Mail:	pusit29430@gmail.com

38358	 นายธรรศ	ชักชวน	(นัตโตะ)	 ม.6/8
ที่อยู่	 98/12	ม.6	ต.สัตหีบ	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
Tel.		 098-2754725	 E-Mail:	nutty.chukchuan@gmail.com
39361	 นายภัทรภูมิ	จิตรชัยนานุกูล	(ภูมิ)	 ม.6/1
ที่อยู่	 3	ซ.ศรีจันทร์	2	ถ.ศรีจันทร	์ต.วัดใหม่	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	22000
Tel.		 061-5173917	 E-Mail:	pattarapoomblacx@gmail.com
32133	 นายธนายุ	ธนาวุฒิกุล	(หลุยส์)	 ม.6/6
ที่อยู่	 124	ม.3	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 095-9193848	 E-Mail:	cheezballz789@hotmail.com
37440	 นายนวพล	กรรณสูตร	(ลาเต้)	 ม.6/6
ที่อยู่	 90	ม.3	ต.สามเรือน	อ.บางปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธยา	13160
Tel.		 098-2740113	 E-Mail:	tachongtae37440@gmail.com
37077	 นายจิรายุ	บุญคุณ	(เจ)	 ม.6/3
ที่อยู่	 174/570	แขวง/เขตบางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
Tel.		 091-4469549	 E-Mail:	jj.boonkhun@gmail.com



39438	 นางสาวปภาวรินท	์สัณหจริยา	(เกรวี่)	 ม.6/8
ที่อยู่	 25/128	ม.2	ต.บ้านสวน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 084-5946591	 E-Mail:	pgrauyyyyy@gmail.com
39402	 นางสาววศิน	ีทรัพย์ศุภกุล	(ดาว)	 ม.6/2
ที่อยู่	 15/1	ม.7	ต.ซึ้ง	อ.ขลุง	จ.จันทบุรี	22110
Tel.		 065-5716590	 E-Mail:	dowwwwasinee@gmail.com
39570	 นางสาวเรญ่า	ไทเลอร์	(เรญ่า)	 ม.6/2
ที่อยู่	 147/4	ม.6	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 081-9969539	 E-Mail:	rayatyler11@gmail.com
39482	 นางสาวกิตติยาภรณ	์ประดับเขตร์	(ซัน)	 ม.6/6
ที่อยู่	 1/12	เดอะคอนเนค24	ถ.เฉลมิพระเกยีรตริ.9	เขตประเวศ	กรงุเทพฯ
Tel.		 099-0092236	 E-Mail:	Sun10042346@gmail.com

37067	 นายปฏิภาณกรณ	์ทัพซ้าย	(กัน)	 ม.6/8
ที่อยู่	 289/164	ซ.ผูใ้หญ่ประสทิธิ	์ต.ทุง่สขุลา	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 097-0622533	 E-Mail:	Patipankron56714012@gmail.com
39641	 นายธนภัทร	มุทรพัฒน์	(ที)	 ม.6/8
ที่อยู่	 100/48	หมู่บ้านเทรนเลวลิเลป	ต.หนองร	ีอ.เมอืง	จ.ชลบรุ	ี20000
Tel.		 065-0157432	 E-Mail:	keyman4547@gmail.com
39532	 นายเสรีเดช	มฤคมาศ	(teiteif)	 ม.6/8
ที่อยู่	 93	ม.10	ต.แม่ศึก	แ.แม่แจ่ม	จ.เชียงใหม่	20270
Tel.		 098-0375147	 E-Mail:	SareedetMaluekamat@gmail.com
39481	 นายทัชวนนท	์แก้วประเสริฐ	(จิ๊บ)	 ม.6/7
ที่อยู่	 159/13	หมูบ้่านบรูพาแลนด์	ต.หนองขาม	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20230
Tel.		 061-6653304

3668	 นายทวีชัย	หอกิจเจริญ	(ปิง)	 ม.6/4
ที่อยู่	 คลองตัน	กรุงเทพฯ	10110
Tel.		 094-4875666	 E-Mail:	Pingpinglove.so@gmail.com
39485	 นายณภัทร	บัวเทศ	(ฟีฟ่า)	 ม.6/6
ที่อยู่	 36/2	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 091-7940966	 E-Mail:	29485napatx@gmail.com
37238	 นายสุรศักดิ์	ศรีธนวันต์	(ฟลุ๊ค)	 ม.6/6
ที่อยู่	 106	ถ.เมืองเก่า	อ.พนัสนิคม	จ.ชลบุร	ี20140
Tel.		 081-9960992	 E-Mail:	Surasak	Sritanawan@gmail.com
29427	 นายพงศ์พล	โรจนะประเสริฐกิจ	(ป็อป)	 ม.6/6
ที่อยู่	 283/13	ม.8	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 062-9619067	 E-Mail:	sancgnord@gmail.com
321287	นายวิชฌน	์เจียมศิร	ิ(หนอน)	 ม.6/2
ที่อยู่	 283/12	ม.10	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 090-9751202	 E-Mail:	wiiamsiri2@gmail.com

39409	 นางสาวสุปรียา	ผลบุตร	(ปอ)	 ม.6/7
ที่อยู่	 76/41	ม.5	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150

39407	 นางสาวปวริศา	สิทธิโชค	(เนย์)	 ม.6/7
ที่อยู่	 143/22	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110

37110	 นางสาวชัชฏาพร	บุญโกย	(วีนัส)	 ม.6/7
ที่อยู่	 87/49	ต.ห้วยกะปิ	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000

37042	 นางสาวธัญวรัตน	์หาญเอี่ยม	(อีฟ)	 ม.6/7
ที่อยู่	 265/3	ม.4	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110

39403	 นายธนกร	ทรัพย์ศุภกุล	(กร)	 ม.6/9
ที่อยู่	 15/1	ม.7	ต.ซึ้ง	อ.ขลุง	จ.จันทบุรี	22110
Tel.		 094-5590961	 E-Mail:	39403tanakorn@gmail.com
29452	 นายมัชฌิม	นามสนธ	ิ(มัช)	 ม.6/1
ที่อยู่	 383	ม.3	ต.เหมือง	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 094-5590961	 E-Mail:	29452machim@gmail.com
29376	 นายหฏฐกร	รื่นวงษา	(แชป)	 ม.6/1
ที่อยู่	 280/12	หมู่บ้านสวนวัลยา	ม.8	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110	
Tel.		 081-9493488	 E-Mail:	Chapthemaster@gmail.com
39450	 นายมินโฮ	คิม	(มินโฮ)	 ม.6/1
ที่อยู่	 88/436	ม.2	ต.ตะเคียนเตี้ย	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 084-5635541	 E-Mail:	minhokim436@gmail.com
29371	 นายสกุลภพ	สมแสน	(บอส)	 ม.6/1
ที่อยู่	 19/29	ม.แปซิฟิคโฮมบางแสน	ต.เหมือง	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 095-9565129	 E-Mail:	sakunphop29371@gmail.com

39431	 นางสาวปิยภรณ์	ค�าหล่อ	(ตอง)	 ม.6/6
ที่อยู่	 62/23	ม.6	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 061-6314850	
39753	 นางสาวขนิษฐ์พรรณ	ศรีสวัสดิ	์(ชล)	 ม.6/6
ที่อยู่	 219/4	ถ.เจิมจอมพล	ต.ศรีราชา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 061-4971658	
39428	 นางสาวฑิคัมพร	สว่างอารมณ	์(นุ่น)	 ม.6/6
ที่อยู่	 129/92	ม.3	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	30230
Tel.		 092-0276969	
39411	 นางสาวณัฐธยาน์	มหาวรรณ	(พลอย)	 ม.6/6
ที่อยู่	 68/7	ม.7	ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 095-3896581	
39430	 นางสาวจิราภรณ์	นวลเสน	(ปาล์ม)	 ม.6/6
ที่อยู่	 175/56	ม.5	ต.เพ	อ.เมือง	จ.ระยอง	39430
Tel.		 083-8226546	 	

39739	 นายคงคา	มาเหล่านาถ	(มิ่งขวัญ)	 ม.6/9
ที่อยู่	 375	ม.3	ต.ป่าไม้งาม	อ.เมอืงหนองบวัค�าภ	ูจ.หนองบวัล�าภ	ู39000
Tel.		 064-5216578	 E-Mail:	39739Khongkha@gmail.com
39740	 นายปริญญา	จารุกโชติมา	(ท๊อป)	 ม.6/9
ที่อยู่	 55	เพรชเกษม	69	แยก	6	หนองค้างพลู	หนองแขม	กรุงเทพฯ	10160
Tel.		 063-4043670	 E-Mail:	parinyatop@gmail.com
29492	 นายภูริวงศ์	จันทศักดิ	์(ไวน์)	 ม.6/9
ที่อยู่	 26/795	ม.1	ต.นาป่า	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 092-7173064	 E-Mail:	acsein469@gmail.com
39419	 นายรชานนท์	เสือนาก	(เนตร)	 ม.6/9
ที่อยู่	 267/6	ม.6	ต.เขาคันทรง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 064-5982196	 E-Mail:	39419vachanont@gmail.com

40500	 นางสาวณัฐธิดา	ศรีสอน	(ใบตอง)	 ม.6/7
ที่อยู่	 204	ม.1	ต.ค้อวัง	อ.ค้อวัง	จ.ยโสธร	35160
Tel.		 064-1964607	 E-Mail:	long40868@gmail.com
37031	 นางสาวภัทริยา	บุญอารีย	์(เฟรซ)	 ม.6/2
ที่อยู่	 57	ม.4	ต.เพ	อ.เมือง	จ.ระยอง	21160
Tel.		 095-3062932	 E-Mail:	pboonaree@gmail.com
39708	 นางสาวนวรัตน์	ธนกุลธีดิษฐ	์(สินี)	 ม.6/6
ที่อยู่	 290-291	ม.5	ต.โพรงอากาศ	อ.บางน�า้เปรีย้ว	จ.ฉะเชงิเทรา	24150
Tel.		 086-6696656	 E-Mail:	sinee.narak2003@gmail.com
39437	 นางสาวภัณฑิรา	ธัญญาโภชน	์(ฟีน)	 ม.6/7
ที่อยู่	 175/41	ม.10	ต.บางเสร่	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
Tel.		 064-2264803	 E-Mail:	pantirathunyapoch@gmail.com



39449	 นายธนบด	ีเทศยคณธร	(เจเจ)	 ม.6/3
ที่อยู่	 110	ม.17	ต.โพธิ์งาม	อ.ประจันตคาม	จ.ปราจีนบุรี	25130
Tel.		 080-6688011	 E-Mail:	tanahodechandmade@gmail.com

39476	 นายณัฐนิช	คาดสนิท	(เคน)	 ม.6/4
ที่อยู่	 2/30	ต.วัดไทรย์	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	60000
Tel.		 062-3494995	 E-Mail:	Ken.Natthanit@gmail.com

37028	 นายธนัช		เถาว์พิมาย	(โอ๊ต)	 ม.6/5

39759	 นายอธิปภูวัส	อุดมสิน	(เจได)	 ม.6/3
ที่อยู่	 758/1	ถ.ราษฎร์อุทิศ	ต.หาดใหญ	่อ.หาดใหญ	่จ.สงขลา	90110
Tel.		 091-0499239	 E-Mail:	samcio2546@gmail.com

35512	 นายพีรพงษ์	โฆชบาล	(เล็ก)	 ม.6/6
ที่อยู่	 ซ.ทองหล่อ	สุขุมวิท	55	คลองตันเหนือ	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
Tel.		 092-5809321	 E-Mail:	Peerapong.kochaban@gmail.com
39443	 นางสาววรรณนภา	พัฒนา	(ปลา)	 ม.6/6
ที่อยู่	 369/20	ม.3	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-8489382
37009	 นางสาวรดา	จิตต์ศิริ	(โยโย่)	 ม.6/6
ที่อยู่	 88/35	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 099-3711543	 E-Mail:	yoyol7457@gmail.com
37009	 นางสาวนรมน	บุญเผือก	(ดรีม)	 ม.6/6
ที่อยู่	 196/2	ม.10	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 094-8855685	 E-Mail:	dreamnoramon4826@gmail.com
37073	 นางสาวณิศรา	เหลืองอ่อน	(โยโมส)	 ม.6/5
ที่อยู่	 16/11	ม.9	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา		จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 061-3966397	 E-Mail:	ym037073@gmail.com

39408	 นางสาวปุณยาพร	ทองสุข	(เนย)	 ม.6/6
ที่อยู่	 56	ถ.เจิมจอมพล	ต.ศรีราชา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 083-9514946	 E-Mail:	punyaporn22916@gmail.com
39406	 นางสาวรินรดา	เนตรตา	(แบม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 45/29	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-8583248	 E-Mail:	rinrada.netta@gmail.com
33961	 นายบุพกร	ธรรมวงค์	(โกโก้)	 ม.6/5
ที่อยู่	 372/46	ม.10	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 092-7915327	 E-Mail:	kokorene5@gmail.com
37029	 นางสาวระพีพร	ไชยดวง	(ปริม)	 ม.6/3
ที่อยู่	 9/281	ม.3	ถ.เก้ากิโล	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 092-5833279	 E-Mail:	primprim37029@gmail.com
38090	 นางสาวชัญญาณัฏฐ	์วงษ์วิชาวัฒนา	(แยม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 124/121	ม.10	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 097-2267975	 E-Mail:	yamcyn0746@gmail.com

37054	 นายน่านฟ้า		เรืองแก้ว	(ดู๋)	 ม.6/3

37028	 นายธนัช		เถาว์พิมาย	(โอ๊ต)	 ม.6/5
Tel.		 092-2856849	 	

37499	 นายจักรภัทร		สวนเกตุ	(ตัส)	 ม.6/4
Tel.		 089-7079999	

29426	 นายกษิดิศ	ร่วมกุลกิจ	(ซัน)	 ม.6/6
ที่อยู่	 65/27	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 064-3522612	 E-Mail:	29426kasidit@gmail.com
32437	 นายสหพันธ์	เถียรสวัสดิ	์(บีม)	 ม.6/6
ที่อยู่	 100/10	ม.3	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-8836621	 E-Mail:	beam_smt@hotmail.com
32099	 นายภัทรนิษฐ์	นิมิตมั่งม	ี(หวัง)	 ม.6/6
ที่อยู่	 1/29	ถ.เทศบาลพัฒนา	2	ต.เหมือง	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 094-6755335	 E-Mail:	olokawaiinaja@gmail.com
37514	 นายศุรดิตถ์	เหลืองธรรมศิร	ิ(ฟ๊อก)	 ม.6/6
ที่อยู่	 102	ม.1	ต.คลองพล	ูอ.หนองใหญ	่จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 062-3969488	 E-Mail:	nonamezaza5678@gmail.com

29365	 นายชิษณุพงศ์	ฟูรัตน	์(คิว)	 ม.6/1
ที่อยู่	 88/12	ถ.เปรมใจราษฎร์	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 092-9860540	 E-Mail:	29365chisanupang@gmail.com
29367	 นายปัณณธร	ศรีบุญเรือง	(ป้าง)	 ม.6/1
ที่อยู่	 95/31	ม.5	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 061-7817176	 E-Mail:	pannathorn20022@gmail.com
29418	 นายน่านฟ้า	สุทธิกุล	(นิว)	 ม.6/1
ที่อยู่	 243/116	ม.6	อ.ศรีราชา	ต.ทุ่งสุขลา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 085-5552199	 E-Mail:	nanfha1@hotmail.com
29436	 นายณภัทร	จองศิริกุล	(ก้อง)	 ม.6/1
ที่อยู่	 99/265	ม.7	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-9628647	 E-Mail:	kongnopath@gmail.com

39417	 นางสาวศิริลักษณ	์ศรส�าราญ	(แตงกวา)	 ม.6/8
ที่อยู่	 6/103	ม.5	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 062-2623191	 E-Mail:	sirilak39417@gmail.com
37008	 นางสาวอภิญญา	ฉัตรอินทร์	(ปาล์ม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 136/12	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 098-4918268	 E-Mail:	37008Aping@gmail.com
38237	 นางสาวพิมพ์ชนก	อร่ามเดช	(ขิม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 61/19	ต.บางหญ้าแพรก	อ.พระประแดง	จ.สมทุรปราการ	10130
Tel.		 097-1824503	 E-Mail:	38237pimchanok@gmail.com
37066	 นางสาวอภิชญา	เต็มเปี่ยม	(แก้ม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 76/71	ถ.คุ้มเกล้า	10	แขวงแสนสุข	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510
Tel.		 082-4672553	 E-Mail:	37066apichaya.tp@gmail.com

39453	 นางสาวกนกณภัทร	กิจวิชา	(นิหน่า)	 ม.6/3
ที่อยู่	 2/131	ม.6	ต.สัตหีบ	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
Tel.		 098-5726365	 E-Mail:	kanoknapatnn2546@gmail.com
39474	 นางสาวสิริกาณดาม	์บุญเกิด	(ริต้า)	 ม.6/4
ที่อยู่	 154/27	ถ.บางแสนสาย1	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 064-4859259	 E-Mail:	ritasirkanda13@gmail.com
39704	 นางสาวภัทรกร	สอนสุภาพ	(ปรอย)	 ม.6/4
ที่อยู่	 111/46	ม.5	ต.พลูตาหลวง	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
Tel.		 064-4085235	 E-Mail:	proylg@hotmail.com
39750	 นางสาวอิภาวี	เล้าคิมสวัสดิ	์(โดนัท)	 ม.6/2
ที่อยู่	 459/188	ม.3	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 096-9305985	 E-Mail:	wiphawee.laokhimsawat@gmail.com



37416	 นายสุทธิภัทร	มหาวรมากร	(ปอนด์)	 ม.6/1
ที่อยู่	 142	ม.7	ต.นาเวียง	อ.เสนางคนิคม	จ.อ�านาจเจริญ	37290
Tel.		 092-4603457	
38339	 นายณรงค์ศักดิ	์ก้อนทรัพย์	(เบนซ์)	 ม.6/4
ที่อยู่	 731/18	ซ.สุทธิพร	เขตดินแดง	แขวงดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
Tel.		 082-1596153	 E-Mail:	benz38339@gmail.com
37020	 นายธานัท	สร้อยมงคล	(คอปเตอร์)	 ม.6/2
ที่อยู่	 55/98	ม.6	ซ.คลองล�าเจียก	แขวง/เขตนวลจันทร์	กรุงเทพฯ
Tel.		 082-1456194	
35744	 นายวรภพ	จันทร์เพชร	(พี)	 ม.6/2
ที่อยู่	 754	พระราม	2	แขวงแสมด�า	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	10150
Tel.		 095-3205236	 E-Mail:	peepee2554@gmail.com

34288	 นายณัฏฐชัย	เมฆฉาย	(เอิ๊กอ๊าก)	 ม.6/5
ที่อยู่	 742/2	ม.4	แขวงทับยาว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520
Tel.		 093-6459819	 E-Mail:	eark34288@gmail.com
32129	 นายณัฏฐ์กฤศ	วิโรจน์แดนไทย	(ต้นกล้วย)	 ม.6/8
ที่อยู่	 89/133	ม.9	คลองสอง	คลองหลวง	ปทุมธาน	ี12120
Tel.		 062-2798172	 E-Mail:	tonnum9999@yahoo.com
37022	 นายชญานิน	อมาตยกุล	(จ๊ะ)	 ม.6/5
ที่อยู่	 250/261	ม.1	ต.ล�าผักกูด	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12110
Tel.		 090-1389791	 E-Mail:	37022chayanin@gmail.com
35499	 นายชัยชนะ	ช่วงคงมา	(สิบ)	 ม.6/5
ที่อยู่	 19/109	ม.6	ต.บางเมืองใหม	่อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	10270
Tel.		 097-0516214	 E-Mail:	p5443chaichana@gmail.com

29366	 นายนันทกร	เทศกรณ์	(ต้นน�า้)	 ม.6/3
ที่อยู่	 4/1	ม.5	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 064-4303647	 E-Mail:	nantharkorn.th12@gmail.com
39655	 นางสาวสุทธิดา	กันทอง	(สไมล์)	 ม.6/3
ที่อยู่	 123/145	ม.9	ซอยหนองแร่	ต.ทุง่สขุลา		อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี	20230
Tel.		 061-9594041	 E-Mail:	xstream.1423@gmail.com
39451	 นางสาวปุณยวีร	์ชูประดิษฐ	(สมุย)	 ม.6/3
ที่อยู่	 166/106	ม.2	ต.บ่อผุด	อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธาน	ี84320
Tel.		 095-0246959	 E-Mail:	pshupradit@gmail.com
37034	 นายธีภพ	ธิวะโต	(ธีร์)	 ม.6/3
ที่อยู่	 126/377	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-6647721	 E-Mail:	threephone4269@gmail.com

36482	 นายราม	ค�าแหง	(ราม)	 ม.6/5
ที่อยู่	 77/7	ม.7	ค.แสนตุ้ง	อ.เขาสมิง	จ.ตราด	23150
Tel.		 098-7478982	 E-Mail:	ramkumhang4693@gmail.com
39435	 นางสาวชลิตตา	ไร่พิมาย	(หมิว)	 ม.6/5
ที่อยู่	 64/1	ม.4	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 092-4684979	 E-Mail:	micochalitta@gmail.com
39619	 นางสาวนภัสสร	ลิ่มเสริมสกุล	(มิ้ว)	 ม.6/5
ที่อยู่	 133/1	ม.5	ต.เกาะหลัก	อ.เมือง	จ.ประจวบ	77000
Tel.		 090-5565151	 E-Mail:	mnapassorn@gmail.com
35134	 นายชยุต	รัศมี	(สล็อตจิ)	 ม.6/5
ที่อยู่	 79/33	ต.บางพลับ	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120
Tel.		 092-4265502	 E-Mail:	yutrasmee@gmail.com

32115	 นายจิรพัฒน์	ก�าเหนิดวัน	(กริช)	 ม.6/8
ที่อยู่	 305/190	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 083-0150930	 E-Mail:	kitzazaza504@gmail.com
29458	 นายกิตติธัช	กลีอิ่ม	(มาร์ค)	 ม.6/8
ที่อยู่	 191/133	ม.3	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 092-2519287	 E-Mail:	Kittituch.kleeim@gmail.com
38091	 นายพิพัฒน์พงศ์	ใจทัศน์กุล	(อั๊ต)	 ม.6/8
ที่อยู่	 549/22	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 087-1026792	 E-Mail:	lopburi71@gmail.com
38807	 นายประพัฒน์	ลือวิโรจน	์(ลม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 1/27	ม.12	อ.เมือง	ต.ท่าช้าง	จ.จันทบุรี	22000
Tel.		 081-1578686	 E-Mail:	RalnBowvader@hotmail.com

40332	 นางสาววรรณกร	ผลพูน	(หยก)	 ม.6/9
ที่อยู่	 99/90	ม.10	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 099-6211828	 E-Mail:	yokil2003	@gmail.com
29378	 นายธนสิษฐ์	มานัสนัยน	์(เทียน)	 ม.6/8
ที่อยู่	 60/21	ม.7	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 086-9455549	 E-Mail:	tiean29378@gmail.com
39572	 นางสาวฐิติยา	อยู่ส�าราญ	(อีฟฐิ)	 ม.6/8
ที่อยู่	 72/1	ม.11	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 099-0167707	 E-Mail:	thitiyathy@gmail.com
40320	 นางสาวอริสรา	เหลืองตระกาลกูร	(พั้น)	 ม.6/9
ที่อยู่	 91	ม.1	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20320
Tel.		 082-6961536	 E-Mail:	babypeachchyy@gmail.com

39808	 นายโทนี่	พูลทาส	ี(โท)	 ม.6/2
ที่อยู่	 499/132	ม.4	ต.สันทรายน้อย	อ.สันทราย	
	 จ.เชียงใหม	่50210
Tel.		 065-5789666	 E-Mail:	koontonyrock@gmail.com

39416	 นายเซย่า	ซูซูกิ	(เซย่า)	 ม.6/3
ที่อยู่	 16/205	ม.5	ซ.9	ต.ห้วยกะปิ	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 091-7865141	 E-Mail:	seiya20031@outlook.com

36089	 นายณัฐเสฐ	งามสว่างรุ่งโรจน	์(เจ)	 ม.6/3
ที่อยู่	 313/18-19	ม.10	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 094-9641535	 E-Mail:	kirof.jj@gmail.com

38286	 นายธนัสด์	พุทธรักษา	(เติ้ลฮาวดี้)	 ม.6/4

29379	 นายปรินทร	ปรารมย	์(ปลื้ม)	 ม.6/4
E-Mail	:	pluemzakub@gmail.com

40460	 นายจิมมี่เม็ก	คอร์ท	(จิมมี่)	 ม.6/4
E-Mail	:	jimmyzakub@gmail.com

39634	 นายสถาปัตย์	สิทธิแสง	(ออโต้)	 ม.6/4
E-Mail	:	Autazakub@gmail.com

29409	 นายอนุภัทร	ติณะคัด	(โอห์ม)	 ม.6/4
E-Mail	:	ohmlnwzakuv@gmail.com



36634	 นายเกตุชัย	จรัสรัศมี	(ขนม)	 ม.6/5
ที่อยู่	 38/34	ถ.พัฒนาการ38	กรุงเทพฯ
Tel.		 092-9831954	 E-Mail:	36638keachai@gmail.com
37355	 นายธนภัทร	ลายวงศ์เลิศ	(แจม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 31	ต.บางกระสอ	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000
Tel.		 081-3563808	 E-Mail:	Laiwonglertuam@gmail.com
32284	 นายปภังกร	เต่าทอง	(มะยม)	 ม.6/6
ที่อยู่	 115/82	ม.1	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 086-3672309	 E-Mail:	GGgameBR46@gmail.com
39477	 นายพงษ์กมล	กิตติพรมงคล	(ฮิลล์)	 ม.6/9
ที่อยู่	 61/11	ม.1	ต.บางใหญ	่อ.บางใหญ	่จ.นนทบุรี	11140
Tel.		 091-7143003	 E-Mail:	poiyakaa2003@icloud.com

37427	 นายณัฐพงศ	์ศรีสวัสดิ	์(Pond)	 ม.6/3
ที่อยู่	 16/1	ม.3	ต.นาเวียง	อ.เสนานิคม	จ.อ�านาจเจริญ	37290
Tel.		 091-1892455	 E-Mail:	Nattaphang37427@gmail.com
39755	 นางสาวพัชรพร	อาตหาร	(ออม)	 ม.6/3
ที่อยู่	 141/1	ม.4	ต.วัดสุวรรณ	อ.บ่อทอง	จ.ชลบุรี	20270
Tel.		 091-4682998	 E-Mail:	aoom3377@gmail.com
39471	 นางสาวสมสกุล	ขจรกลิ่น	(หญิง)	 ม.6/3
ที่อยู่	 13	ซ.สวนผัก23	ถ.สวนผัก	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ	10170
Tel.		 089-4391838	 E-Mail:	Somakul255@gmail.com
38207	 นายรัชชานนท	์สิงห์ไชย	(Zent)	 ม.6/3
ที่อยู่	 27	ม.3	ต.นาเวียง	อ.เสนานิคม	จ.อ�านาจเจริญ	37290
Tel.		 093-3807346	 E-Mail:	sens2545@gmail.com

37344	 นายพีรณัฐ	ต�าปาน	(พี)	 ม.6/4
ที่อยู่	 899/37	ม.1	ต.บ้านบึง	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	20170
Tel.		 097-0067440	 E-Mail	:	aimp2546@gmail.com

37088	 นายนรภัทร	ชุติมาทิพากร	(แม็ก)	 ม.6/6
ที่อยู่	 เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520
Tel.		 092-6239092	 E-Mail	:	maxlegothai@gmail.com

37263	 นายธันยธรณ	์วงษ์คาร	(ธัน)	 ม.6/4
ที่อยู่	 หนองจอก	แขวงกระทุ่มราย	กรุงเทพฯ	10530
Tel.		 082-5421580	 E-Mail	:	37263thunyatorn@gmail.com

38286	 นายธหัสถ	์พุทธรักษา	(Melyafin)	 ม.6/4

39414	 นางสาวณัฐธยาน	์จงประดิษฐ	์(ต้นปาล์ม)	 ม.6/6
ที่อยู่	 100/4	ม.5	หมู่บ้านฮิลส์ไซด์	ต.เหมือง	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20130
Tel.		 097-1591469	 E-Mail:	tonpam22774@gmail.com
39470	 นางสาวดนิตา	เบญญากรวิจิตร	(โมเดล)	 ม.6/3
ที่อยู่	 141/47	ม.4	หมู่บ้านชัยพฤษ	ต.สัตหีบ	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุร	ี20180
Tel.		 098-4558364	 E-Mail:	modelpana7@gmail.com
37071	 นางสาวนฤชฎา	กลีบบัวบาน	(มาย)	 ม.6/7
ที่อยู่	 141/24	ม.7	หมู่บ้านมนตรี	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 062-6619514	 E-Mail:	nongmild45@gmail.com
37033	 นางสาวณภัทร	จินตนาเลิศ	(นุ้ย)	 ม.6/4
ที่อยู่	 99	ม.4	ต.เขาซก	อ.หนองใหญ่	จ.ชลบุร	ี20190
Tel.		 097-0688905	 E-Mail:	nuinui37033@gmail.com
39821	 นางสาววราพร	ปิยะพงษ์กุล	(หลิว)	 ม.6/5
ที่อยู่	 464	ลาดพร้าว63	แขวงสะพานสอง	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ10310
Tel.		 098-2907389	 E-Mail:	wavaparn.prh@gmail.com

37447	 นายภาคภูมิ	บูลขาว	(โอ๊ค)	 ม.6/4
Tel.		 061-9863154	 E-Mail	:	37447phakpoom@gmail.com

39761	 นายณัชพน	ณัฐนานนท	์(มิกซ์)	 ม.6/4
Tel.		 064-6824875	 E-Mail	:	39761nutchapon@gmail.com

29933	 นายธนกร	สุดสงวน	(เต้)	 ม.6/4
ที่อยู่	 7	ม.5	ต.หนองไม้แดง	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 092-2562745	 E-Mail	:	29833thanatorn@gmail.com

36776	 นายวีรวงศ์	ตาลน้อยธนันชัย	(บอส)	 ม.6/2
ที่อยู่	 39/38	ม.7	หมู่บ้านสวนคูณ	ต.บ้านสวน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 082-6459493	
E-Mail	:		 weevawongtannoitananchai@gmail.com

33001	 นายอติชาติ	กาญจนวุฒิธรรม	(อู๋)	 ม.6/8
ที่อยู่	 145/164	รามอินทรา	ถ.คู้บอน27	แขวงท่าแร้ง	เขตบางบอน	10220
Tel.		 098-9180068
37415	 นายปริทัศน์	ศรีอ่อน	(Audy)	 ม.6/8
ที่อยู่	 ต.ช้างมิ่ง	อ.พรรณานิคม	จ.สกลนคร	47230
Tel.		 098-2171277	 E-Mail:	youordy321@gmail.com
29390	 นายวรายุทธ	ศรีทองแท	้(อองลี)	 ม.6/8
ที่อยู่	 888/10	ม.6	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 065-9876696	 E-Mail:	leeleelee77789@gmail.com
37418	 นายรัฐพล	พันธ์วิไล	(tae)	 ม.6/8
ที่อยู่	 64/2	ม.7	อ.กันทรารมย	์จ.ศรีสะเกษ	33110
Tel.		 098-5086250	 E-Mail:	phanweelai2727@gmail.com
37419	 นายปฏิวัติ	วงศ์กลม	(earthy)	 ม.6/8
ที่อยู่	 333/48	ต.ราชาเทวะ	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	10540
Tel.		 093-0265430	 E-Mail:	Earthyouiop@gmail.com

39601	 นายนวพล	มงคลค�านวณเขตต์	(นาย)	 ม.6/4
ที่อยู่	 50/367	ม.5	ต.ท่าช้าง	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	22000
Tel.		 095-2537746	 E-Mail:	ninemong@outlook.co.th
32146	 นายก้องเกียรติภูม	ิกิจศักดิ	์(ก้อง)	 ม.6/6
ที่อยู่	 264/26	ม.5	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 099-5286724	 E-Mail:	kongkijsak@gmail.com
32125	 นายปรเมษฐ์	วิชัยกิตต	ิ(ไอซ์)	 ม.6/3
ที่อยู่	 211/118	หมูบ้่านแฟมลิีป่ารค์	ม.8	ต.ทุง่สุขลา	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 095-4782546	 E-Mail:	ice46acs@gmail.com
39442	 นายณัฐสิทธิ์	ลิขิตปัญญา	(เบ็คแฮม)	 ม.6/3
ที่อยู่	 157	ม.2	ต.เมืองไผ่	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	27120	
Tel.		 098-4817900	 E-Mail:	schneenattasit@gmail.com
29398	 นายภาณุวิชญ์	โสทก	(เจ)	 ม.6/3
ที่อยู่	 149/8	หมูบ้่านมณรีนิทร์เพลส	ซอย	9	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110	
Tel.		 090-6544159	 E-Mail:	redsleepyash@gmail.com

37055	 นางสาวศุทธินี	ศักดิ์สาลากุล	(ฟ้า)	 ม.6/8
ที่อยู่	 อ.สัตหีบ	จ.ชลบุร	ี20180
Tel.		 094-5585179	
37551	 นางสาวจิรัชยา	มิ่งมาศ	(ตอย)	 ม.6/8
ที่อยู่	 ลาดพร้าว71	กรุงเทพฯ
Tel.		 063-2410211	
37431	 นางสาวตวงภรณ	์ปิยะยาตัง	(พลอย)	 ม.6/8
ที่อยู่	 ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 089-4798088	 E-Mail	:	tungporn0708@gmail.com
29385	 นายณัฏฐากร	ประสิทธิผล	(ฟาร์ม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-2789394	



39480	 นางสาวจิดาภา	สิงหนนท	์(จี)	 ม.6/8
ที่อยู่	 99/11	ม.5	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-4898248	 E-Mail	:	jdpsinghanant@gmail.com
39324	 นางสาวสุรัญญา	ดาบใหม	่(เกรซ)	 ม.6/8
ที่อยู่	 153/40	ม.2	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 082-5064742	 E-Mail	:	suranya576@gmail.com
39595	 นางสาวปวริศา	โชติภูมินนท์	(จันทร์จ้าว)	 ม.6/8
ที่อยู่	 100/155	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 091-5567740	 E-Mail	:	junjao0509@gmail.com
39485	 นางสาวอัญมณ	ีวงศ์อรุณ	(อัญ)	 ม.6/8
ที่อยู่	 113/100	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-1687250	 E-Mail	:	unyamanee.un912546@gmail.com

37046	 นายวชิรวิทย	์แพงทอง	(โฟล์ค)	 ม.6/2
ที่อยู่	 222/76	ม.10	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 082-6433269	 E-Mail:	haloyouknowwhisky@gmail.com
29419	 นายณัฐพงษ	์วงศ์จีน	(โม)	 ม.6/2
ที่อยู่	 35/105	ม.3	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-6699972	
29403	 นายศุภณัฐ	สุทธิรักษ์	(ทาม)	 ม.6/4
ที่อยู่	 67/117	ม.10	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 085-0851057	
37064	 นายรพ	ีวิชชาพิณ	(แบงค์)	 ม.6/3
ที่อยู่	 222	ม.3	ต.กระเบื้องใหญ	่อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	35110
Tel.		 098-5913567	 E-Mail:	rapee812@gmail.com

29527	 นายธนชัย	เจริญอยู่คงรอด	(แม็ค)	 ม.6/2
ที่อยู่	 85/129	ม.6	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 092-3571124	 E-Mail:	29527tanachai@gmail.com
40473	 นายจอมพล	โรจนเกียรติก�าจร	(โปร)	 ม.6/2
ที่อยู่	 152/168	ม.7	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 065-5839955	 E-Mail:	40473jompol@gmail.com
37012	 นายกฤษกร	ชาญอักษร	(ไอซ์)	 ม.6/2
ที่อยู่	 412	ต.ประชาธิปัตย	์อ.ธัญบุร	ีจ.ปทุมธานี	12130
Tel.		 096-6026821	 E-Mail:	37012kitsakorn@gmail.com
29435	 นายปัญณ์ธฤต	ฉลาดสิทธิ์	(ปั้น)	 ม.6/2
ที่อยู่	 148/1	ม.	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110	
Tel.		 094-6974795	 E-Mail:	29435phantarid@gmail.com

37299	 นายศิฏิณ	ต.วิเชียร	(ภีร์ม)	 ม.6/3
ที่อยู่	 62/15	ม.4	ต.เชิงเนิน	อ.เมือง	จ.ระยอง	21000
Tel.		 083-5866501	 E-Mail:	sitin.vichien@gmail.com
29411	 นายก้องภพ	บุญปรีชา	(กัปตัน)	 ม.6/3
ที่อยู่	 59/34	หมูบ้่านไทยออย์ล	ซอย	19	ต.บางพระ	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 098-3256700	 E-Mail:	Recaptain29411@gmail.com
37012	 นายกฤษกร	ชาญอักษร	(ไอซ์)	 ม.6/2
ที่อยู่	 412	ต.ประชาธิปัตย	์อ.ธัญบุร	ีจ.ปทุมธานี	12130
Tel.		 096-6026821	 E-Mail:	37012kitsakorn@gmail.com
37069	 นายชนารุจ	ดาราเย็น	(จีน)	 ม.6/3
ที่อยู่	 472/12	ม.4	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 095-4790250	 E-Mail:	122545ujean@gmail.com

29480	 นายรังรักษ์	มรดก	(แปง)	 ม.6/4
ที่อยู่	 126/254	หมูบ้่านอสิเทร์ินแลนด์แอนด์เฮ้าส์1	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 095-4935763	 E-Mail:	rangrak96@gmail.com
37384	 นายชินวัฒน์	กิมทอง	(เกม)	 ม.6/4
ที่อยู่	 88/107	ม.2	ต.ตะเคียนเตี้ย	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 063-5463964	 E-Mail:	Maxkem345@gmail.com
32289	 นายภาสวุฒิ	ดีบุญชัย	(อ๋อง)	 ม.6/3
ที่อยู่	 65/31	ม.10	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 062-3366686	 E-Mail:	aong1901@gmail.com
39466	 นายกฤติพงศ์	อยู่แพ	(อั๋น)	 ม.6/4
ที่อยู่	 789/130	ม.8	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 095-0146862	 E-Mail:	39466krittipong@gmail.com

29467	 นายธรา	ปฐพีนารา	(ไบค์)	 ม.6/2
ที่อยู่	 271/129	ม.6	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 062-9525153	 E-Mail:	tharabike@gmail.com
37258	 นายพงศภัค	โชคสมุทร	์(ต้นกล้า)	 ม.6/2
ที่อยู่	 254/24	ม.1	ต.วังกระแจะ	อ.เมือง	จ.ตราด	23000
Tel.		 083-0603347	 E-Mail:	tonka3347m@gmail.com
37080	 นายอภสร	ยงชัยหิรัญ	(จี้)	 ม.6/2
ที่อยู่	 511	ม.1	ต.คลองกิ่ว	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	20220
Tel.		 083-5292168	 E-Mail:	sooknhggg2168@gmail.com
32117	 นายพีรวัส	เขตรการ	(พี)	 ม.6/1
ที่อยู่	 311/94	ม.3	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 081-6437942	 E-Mail:	perawat1122kattakarn@gmail.com

38363	 นายวุฒิพงศ์	สอนเต็ม	(อั้ม)	 ม.6/9
Tel.		 092-7308053	 E-Mail:	watthiphong	sartem@gmail.com
38978	 นายอุทัย	โพธิ์สุทธิ	์(ป๋อ)	 ม.6/9
ที่อยู่	 ต.เมืองบัว	อ.ชมพลบุร	ีจ.สุรินทร์	32190
Tel.		 099-3215558	 E-Mail:	authaiporr@gmail.com
29447	 นายศุภวิชญ์	นรคีม	(ปอนด์)	 ม.6/9
ที่อยู่	 ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110	
Tel.		 094-4266776	 E-Mail:	suppawit54@gmail.com
37346	 นายธนวิทย์	สาตะนิม	ิ(ฟง)	 ม.6/9
ที่อยู่	 ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110	
Tel.		 091-7644731	 E-Mail:	fong2016@hotmail.com

37025	 นายศุภกิตติ์	เจริญสุข	(โฟน)	 ม.6/4
ที่อยู่	 เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี
Tel.		 093-5766476	 E-Mail:	Supakit1370@gmail.com

37428	 นายณัฐสิทธิ์	ค�าหวาน	(โอม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 ต.บ่อผุด	อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี	84320
Tel.		 093-6941536	 E-Mail:	ohmsamui7457@gmail.com

	 นายเจษฎาภรณ์ศรีมาลา	(เอิร์ท)	 ม.6/
ที่อยู่	 ถ.ดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
Tel.		 099-2189296	 E-Mail:	jessadaporn.earth@gmail.com



38825	 นายพลายุตม	์อินทรสด	(ไผ่)	 ม.6/9
ที่อยู่	 รามค�าแหง196	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ
Tel.		 092-2800667	 E-Mail:	38825palayuth@gmail.com
37043	 นายศุภากร	เจียรนัย	(โต๊ส)	 ม.6/7
ที่อยู่	 อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 091-7362373	 E-Mail:	Cheetos-21@hotmail.com
39584	 นายบัญชาการ	งามหนองอ้อ	(แดน)	 ม.6/7
ที่อยู่	 อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	27120
Tel.		 080-1072197
39467	 นายปราบพล	วีระพันธ์	(มาร์ค)	 ม.6/8
ที่อยู่	 อ.บ้านฉาง	จ.ระยอง	21130
Tel.		 081-3444888	
38904	 นายเจษฎา	วันจา	(เจเจ)	 ม.6/8
ที่อยู่	 ถ.รามอินทรา	กรุงเทพฯ	10230
Tel.		 081-4887744

35333	 นายกฤษทัญ	สุขมาก	(Benz)	 ม.6/5
Tel.		 094-3432742	

37339	 นายนภสินธุ	์พรมศรี	(พลับก็อต)	 ม.6/3
ที่อยู่	 105	ม.2	อ.นิคมพัฒนา	จ.ระยอง
Tel.		 093-2188809	

39616	 นายสัณหณัฐ	ภัทรธ�ารง	(สิงห์)	 ม.6/3

34404	 นายธีรพล	รัตสถิตย์	(ติวเตอร์)	 ม.6/3

39422	 นายรัชเดช	เชาว์วัฒน์พงษ	์(ดอม)	 ม.6/4
ที่อยู่	 98/17	ศรีราชนคร2	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 061-4696966	 E-Mail:	39422rachadach	
39690	 นางสาวพรชิตา	พงษ์ลุน	(บิว)	 ม.6/4
ที่อยู่	 38/8	ม.5	ต.ตะเคียนเตี้ย	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 099-6725689	 E-Mail:	Pornchita39690@gmail.com
39425	 นางสาวสุธีธิดา	มีปราง	(เอิน)	 ม.6/4
ที่อยู่	 137/20	หมู่บ้านอ�านวยพร2	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 086-3800757	 E-Mail:	suteeidaearnindy31@gmail.com
39472	 นายกฤษฎาภูม	ิวันพลทอง	(ก้อง)	 ม.6/4
ที่อยู่	 574/59	หมู่บ้าน	wonderland2	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 092-8798323	 E-Mail:	39472kitsadapoom@gmail.com

39692	 นางสาวศุภิสรา	นาคเทียม	(เมย์)	 ม.6/2
ที่อยู่	 83/14	ม.5	ต.เขาไม้แก้ว	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 086-3205836	 E-Mail:	supi2703@gmail.com

39433	 นางสาวปลายฝน	เนื่องจ�านงค	์(ฝน)	 ม.6/2
ที่อยู่	 276	ม.1	ต.ปลวกแดง	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 086-1133216	 E-Mail:	Plaifon2002@hotmail.com

39447	 นางสาวรุจิลาภา	อรุณวิภาส	(เปา)	 ม.6/2
ที่อยู่	 73/315	ซ.7	ต.ทับมา	อ.เมือง	จ.ระยอง	21000
Tel.		 090-5655151	 E-Mail:	Rujilaps1412@gmail.com

38857	 นายพสิษฐ์	สิริเธียมสกุล	(ต้นกล้า)	 ม.6/
ที่อยู่	 882/22	ซ.พหลโยธิน37	แขวงเสนานิคม	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
Tel.		 098-2709434	 E-Mail:	pasith882@gmail.com
37109	 นายธรณ์ธัณย์	เพ็ญบุญประเสริฐ	(จูเนียร์)	 ม.6/4
ที่อยู่	 คลอง3	รังสิต	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120
Tel.		 097-1383639	
39719	 นายธนพล	ศรีศุภสุพรรณ	(ปอนด์)	 ม.6/2
Tel.		 080-7951442	 E-Mail:	3971athanaphon@gmail.com
32297	 นายปิยสกล	เจริญลาภธนกุล	(พูม)	 ม.6/4
ที่อยู่	 78/12	ถ.บางแสนล่าง	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 062-4424430	
35140	 นายศักดินนท์	กสิบุตร	(เอ็กซ์)	 ม.6/4
ที่อยู่	 336/17	ม.6	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 097-2416681	 E-Mail:	35140xxx@gmail.com

39047		นายธฤต	หมื่นแก้ว	(เอิร์ธ)		 ม.6/9
ที่อยู่		 อ.วาปีปทุม	จ.มหาสารคาม	44120
Tel.	 0979630559
36779	 นายณฐกร	ชอนบุร	ี(ไอช์)			 ม.6/9
ที่อยู่	 ต.บางกระทุ่ม	อ.บางกระทุ่ม	จ.พิษณุโลก	65110
Tel.	 0992233484
37525		นายภูริวัจน์	ศรีสาครพัฒน	์(เจฟ)			 ม.6/9
ที่อยู่		 กรุงเทพมหานคร	เขตคลองสามวา	10510
Tel.	 0971614437
38316		นายสุขสันต	์บุญตา	(เบียร์)	 ม.6/9
ที่อยู่	 100/1	ต.ดงใหญ่	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	30110
Tel.	 0611872802

36543	 นายเซวิยนถิง	เฉิน	(เฉิน)	 ม.6/1
ที่อยู่	 483/73	ม.3	หมู่บ้าน	cannary	sriracha	Chonburi	20110
Tel.		 092-3625125	 E-Mail:	chenting0514.tw@gmail.com
29421	 นายอชิระ	ชั่งชัย	(ริว)	 ม.6/1
ที่อยู่	 289/80	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 097-1057135	 E-Mail:	29421@acs.ac.th
29434	 นายธนานันต์	กองปัญญา	(ซัน)	 ม.6/1
ที่อยู่	 18/76	ม.3	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-5575075	 E-Mail:	sunthananum@gmail.com
37089	 นายรัฐนันท์	วัฒนพงษ	์(โฟล์ค)	 ม.6/1
ที่อยู่	 244/101	ม.10	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 096-9258679	 E-Mail:	folk10255@gmail.com
29414	 นายพุฒิพงศ์	หลิน	(บาส)	 ม.6/1
ที่อยู่	 246/13	ม.6	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 081-2575572	 E-Mail:	putiponglin@gmail.com

30346	 นายธนาดุล	จาง	(อาซินเจี่ย)	 ม.6/1
ที่อยู่	 โรงงานไวนิลไทยสยาม
Tel.		 095-7102857	 E-Mail:	30346thanadun@gmail.com
29473	 นายธีรภัทร์	จันทร์คล้าย	(ธี)	 ม.6/1
ที่อยู่	 151/282	หมูบ้่านคนัทรโีฮม2	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 094-4979945	 E-Mail:	teeeatdog@gmail.com
37063	 นายอธิชา	จ�ารัสกิตติวัลย	์(อัฐฐี้ี้)	 ม.6/1
ที่อยู่	 9	ซ.5	ต.ตลาด	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	22000
Tel.		 097-2265222	 E-Mail:	Aticha37063@gmail.com
34318	 นายพิเชษฐ์	สุจริตธรรม	(อ้ายเชษฐ์)	 ม.6/1
ที่อยู่	 456/323	ม.5	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 063-6585752	 E-Mail:	pichatenew@gmail.com



38977	 นายสหพัทธ	์พืชเพียร	(เบส)	 ม.6/9
ที่อยู่	 ปราจีนบุรี
Tel.		 098-2812038	
39034	 นายพิพัฒน	์พัฒกอ	(แม็ก)	 ม.6/9
ที่อยู่	 ภูเก็ต
Tel.		 098-0176601	
37397	 นายนันธวัฒน	์อ่อนทอง	(บังนนท์)	 ม.6/9
ที่อยู่	 พัทลุง
Tel.		 092-3905144	
38315	 นายปฏิพล	นุกูลการ	(ท็อป)	 ม.6/9
ที่อยู่	 ร้อยเอ็ด

29495	 นายธรรมธร	บุนนาค	(ต้นไทร)	 ม.6/1
ที่อยู่	 36/1	ม.3	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 085-3615495	
37544	 นางสาวหทัยธนก	์พยอมสวย	(ใบหม่อน)	 ม.6/1
ที่อยู่	 626/11	ซ.ชมส�าราญ	ถ.พิพิธ	ต.บ้านโขด	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 095-8789039	
34678	 นายธนกฤต	ดอนแก้ว	(ลูกหม่อน)	 ม.6/5
ที่อยู่	 28/11	ม.10	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 061-7562666	
39461	 นายพีรวัส	เกตุพุฒ	(ร็อกกี้)	 ม.6/4
ที่อยู่	 137/1	ม.1	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี		20230
Tel.		 092-9294032	 	

33898	 นายวรปรัชญ	์จันธ�ารงค์	(NJ)	 ม.6/4
Tel.		 093-8375797	 E-Mail:	NJ_159@hotmail.com

36574	 นายธาม	ขวัญเมือง	(เบอร์ดี้)	 ม.6/3
ที่อยู่	 พัทยา
Tel.		 092-8177707	 E-Mail:	seventyfortham74@gmail.com

37495	 นายพัสกร	รัตนกิจธรรม	(เพชร)	 ม.6/3
Tel.		 097-1819368	 E-Mail:	pech37495@gmail.com

32147	 นายกษิศิส	ถิ่นพนม	(คิม)	 ม.6/3
Tel.		 099-2629889	 E-Mail:	thinkasidis@hotmail.com

36455	 นายอรรณพ	จิตรบุตร์	(เพิร์ท)	 ม.6/3
ที่อยู่	 29/3	ถ.กม.5	ต.อรัญประเทศ	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	27120
Tel.		 080-2049299	 E-Mail:	djmusic.l.p@gmail.com
37086	 นายธนกฤต	ไชยอรรถ	(รถฟอร์ด)	 ม.6/3
ที่อยู่	 51/8	ม.5	ต.เกาะกูด	อ.เกาะกูด	จ.ตราด	23000
Tel.		 091-8171818	 E-Mail:	thanakitchaiyaat@gmail.com
32123	 นายลภัส	ศิลาบัณฑิตย	์(จิง)	 ม.6/5
ที่อยู่	 49/10	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 095-6947462	 E-Mail:	jinylapas@gmail.com
39697	 นายทินภัทร	เอี่ยมวิจิตร	(ทิน)	 ม.6/5
ที่อยู่	 29/5	ม.2	ต.มาบไผ่	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	20170
Tel.		 091-7437898	 E-Mail:	thinnapat7898@gmail.com

29412	 นายธนภัทร	ค�าบ�ารุง	(แบงค์)	 ม.6/3
ที่อยู่	 119/11	ม.2	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 062-6012134	 E-Mail:	119119thanapat@gmail.com
39804	 นายกฤตภาส	ชาลีกันหา	(ภีม)	 ม.6/4
ที่อยู่	 132/74	ม.1	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 095-9125764	 E-Mail:	39804kittaput@gmail.com
39462	 นายพงศพัศ	เกตุพุฒ	(ริว)	 ม.6/3
ที่อยู่	 137/1	ม.1	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 092-9294017	 E-Mail:	39462pongsaphat@gmail.com
39440	 นายนรบดินทร์	ด้วงสงค	์(ซิตี้)	 ม.6/2
ที่อยู่	 91/32	ม.3	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110	
Tel.		 064-4090416	 E-Mail:	Narabordincity@gmail.com
39626	 นายนันทพัทธ์	ขารศักดิพันธ	์(จิมมี่)	 ม.6/4
ที่อยู่	 ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20130
Tel.		 098-2579477	 E-Mail:	Nuntapat-k@hotmail.com

29477	 นายคมกริช	คูณวัต	(ปลื้ม)	 ม.6/3
ที่อยู่	 196/15	ม.1	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 092-6305769	 E-Mail:	pleum29477@gmail.com
37408	 นายเอกลักษณ์	มะลิงาม	(นิล)	 ม.6/9
ที่อยู่	 49/8	ต.ช้างมิ่ง	อ.พรรณานิคม	จ.สกลนคร	47130
Tel.		 098-4708060	 E-Mail:	Ninja37408@gmail.com
37234	 นายกฤติพงษ์	ว่องไว	(Earth)	 ม.6/2
ที่อยู่	 82/11	ต.ชัยพร	อ.เมือง	จ.บึงกาฬ	38000
Tel.		 080-9656701	 E-Mail:	eartherith789@gmail.com
37287	 นายภาคิน	จุฬาจตุรศิระรัตน	์(oscar)	 ม.6/7
ที่อยู่	 123/1	ต.ช้างมิ่ง	อ.พรรณานิคม	จ.สกลนคร	47130
Tel.		 080-9869934	 E-Mail:	Oscar.kunanon@gmail.com
37237	 นายพรพสุธาร์	แพร่ศิริรักษ์	่(กราวน์)	 ม.6/1
ที่อยู่	 2/88	ถ.สุขาภิบาล	5	ซอย92	แขวง/เขตสายไหม	กรุงเทพฯ	10220
Tel.		 083-9214012	 E-Mail:	groundzaa@gmail.com

37098	 นายธนวัฒน์	ประดับวิกาน	์(กัน)	 ม.6/5
ที่อยู่	 125	ม.4	ต.ชังฆ้อ	อ.เขาชะเมา	จ.ระยอง	21110
Tel.		 094-5965616	 E-Mail:	Thananatchamao@gmail.com
37105	 นายวิศวะ	ขานเขว้า	(ปิค)	 ม.6/5
ที่อยู่	 197/7	ม.7	ต.ตลาดแร้ง	อ.บ้านเขว้า	จ.ชัยภูมิ	36170
Tel.		 097-2784109	
39410	 นายณภัทร	ล�า้เลิศธรรม	(หมีพูห์)	 ม.6/5
ที่อยู่	 39/230	ต.คันนายาว	อ.คันนายาว	กรุงเทพฯ	10230
Tel.		 097-3197601	 E-Mail:	Napatlamlerttham@gmail.com
39448	 นายก้องภพ	หม้อทิพย	์(บอส)	 ม.6/5
ที่อยู่	 339	ม.7	ต.องค์พระ	อ.ด่านช้าง	จ.สุพรรณบุรี	72180
Tel.		 097-9939990	 E-Mail:	konypop3103@gmail.com

39444	 นายภัทรภณ	จ�านงค์ธรรม	(โต)	 ม.6/5
ที่อยู่	 1577	ม.3	ถ.รังสิต-ปทุม	ต.บางพูน	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	12000
Tel.		 086-3046456	 E-Mail:	Jamnontam@gmail.com
39469	 นายคุณัช	วรรณเสวก	(ภัทร)	 ม.6/5
ที่อยู่	 79/259	ซ.24	แขวงออมเงิน	เขตสายไหม	กรุงเทพฯ	10220
Tel.		 099-3548887	 E-Mail:	numaxza2015@gmail.com
39589	 นายณัฐภาคย์	ฐานะอุดมมงคล	(แมท)	 ม.6/5
ที่อยู่	 569	ถ.สะแกงาม	แสมด�า	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	10150
Tel.		 090-9752271	 E-Mail:	mathtytana28@gmail.com
40728	 นายนิโคลลาส	เค็ลปอร์ต	(นิโค)	 ม.6/5
ที่อยู่	 48/170	ม.7	ต.หนองข้างคอก	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 081-1413215	 E-Mail:	nicolasdleporte003@gmail.com



39432	 นายณัฐวุฒ	ินิลมุด	(ปลื้ม)	 ม.6/5
ที่อยู่	 91	ม.4	ต.บ่อไทย	อ.หนองไผ่	จ.เพชรบูรณ์	67140
Tel.		 065-9829985	 E-Mail:	ninlumudnattiwut@gmail.com

39769	 นายพีรดนย	์จุลพงศ	์(เพียว)	 ม.6/5
ที่อยู่	 6/2	ปฎักซอย	1	อ.เมือง	ต.กะรน	จ.ภูเก็ต	83100
Tel.		 088-7685687	 E-Mail:	Purekata@gmail.com

39412	 นายปธานิน	ใสแสง	(ฟิน)	 ม.6/8
ที่อยู่	 45	ทานสมัฤทธิ	์15	อ.เมอืงนนทบรุ	ีต.ท่าทราย	จ.นนทบรุ	ี11000
Tel.		 098-2872337	 E-Mail:	finpatanin@gmail.com

39866	 นายเจษฎา	ญาติเจริญ	(อาท)	 ม.6/2
ที่อยู่	 10	ม.4	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 061-9980007	
31016	 นายจิรวัฒน	์บุญมี	(เจ๋ง)	 ม.6/7
ที่อยู่	 45/9	ม.4	ต.มาบไผ่	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี
Tel.		 098-8305383	
29529	 นายชลเทพ	เต็กอวยพร	(แฮม)	 ม.6/7
ที่อยู่	 โชคชัย	4	ซอย	41	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ
Tel.		 095-3615415	
32135	 นายณัฏฐวัจน	์อะไชยยัง	(กัปตัน)	 ม.6/7
ที่อยู่	 292/32	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	
Tel.		 095-5573077	 E-Mail:	Nattawt_as2135@hotmail.co.th

29465	 นายชัยภัทร	วงศ์สว่าง	(ยังโต้)	 ม.6/9
ที่อยู่	 97/29	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 083-6795992	 E-Mail:	lurtkz
29421	 นายแทนธรรม	อินทญาต	ิ(พุธ)	 ม.6/7
ที่อยู่	 326/250	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 082-9850606	 E-Mail:	Tantum-intayat@gmail.com
29402	 นายพรพิพัฒน	์เมืองมูล	(โจโจ้)	 ม.6/9
ที่อยู่	 84/42	ต.มาบตาพุต	อ.เมือง	จ.ระยอง	21150
Tel.		 093-6904869	 E-Mail:	JoJo294024@gmail.com
32559	 นายบูรพา	ถมยา	(บลู)	 ม.6/7
ที่อยู่	 88/2	ม.1	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 092-6398499	 E-Mail:	hamham021@hotmail.co.th
39436	 นายวิชิต	กริยาลีลากุล	(โอ๊ค)	 ม.6/6
ที่อยู่	 112/2	ม.4	ต.หนองปลาไหล	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 062-7411444	 E-Mail:	vichit.kariyaleelakul@gmail.com

32995	 นายโรมีโอ	เขียวรักษา	(โร)	 ม.6/5
Tel.		 088-8848743	 E-Mail:	2cusley@gmail.com

38252	 นายอัครวินท์	อนันตกูล	(โนโน่)	 ม.6/5
ที่อยู่	 397/26	ม.2	ต.เขาหินซ้อน	อ.พนมสารคาม	
	 จ.ฉะเชิงเทรา	24120
Tel.		 097-2341768	 E-Mail:	poppmym123456@gmail.com

39670	 นายธีรเธ	กอบประเสริฐกุล	(ชีโต๊ส)	 ม.6/5
ที่อยู่	 75/15	ม.4	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-2723430	 E-Mail:	teeramedh25689@gmail.com

39426	 นายโรแม็ง	คนับ	(โอหม่า)	 ม.6/6
ที่อยู่	 พัทยาใต	้อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 061-5714379	 E-Mail:	romainjapan1541@gmail.com
29423	 นายสิปพัฒณ	์โพธิสารัตนะ	(ไมไม)	 ม.6/6
ที่อยู่	 60/5-6	ต.ศรีราชา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 096-5045059	
29401	 นายภาดล	ตรีลักษณวรรณ	(อิ้ง)	 ม.6/6
ที่อยู่	 248/103	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
32290	 นายกล้าตะวัน	กุลชล	(กล้า)	 ม.6/6
ที่อยู่	 ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 095-7940858	 E-Mail:	Jonkla	003@gmail.com

29377	 นายปพนรัตน์	มณีเภตรา	(ซิเนียร์)	 ม.6/7
ที่อยู่	 49/56	ม.9	ต.บางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 065-5822249	 E-Mail:	senior4539@gmail.com
33486	 นายรัชชานนท์	หนูนวล	(นนท์)	 ม.6/9
ที่อยู่	 213/11	ม.11	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 081-5649462	 E-Mail:	nratchhanon3486@hotmail.com
38842	 นายเดชขจร	รื่นเริง	(เกมส์)	 ม.6/7
ที่อยู่	 19/3	ม.3	ต.ทาเทววงษ	์อ.เกาะสีชัง	จ.ชลบุรี	20120
Tel.		 062-7256304	 	
39434	 นายจิรพฤทธิ์	ตรรกวาทการ	(กันต์)	 ม.6/9
ที่อยู่	 119/62	ม.9	ต.ทับใต	้อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	77110
Tel.		 061-6054595	 E-Mail:	kunskate7987@gmail.com

39429	 นางสาวสิริกร	นิธิโรจน์ภักด	ี(เฟิร์ส)	 ม.6/6
ที่อยู่	 1/136	ม.2	ต.บ้านสวน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 086-3757278	 E-Mail:	Sirikorn2146@gmail.com
39610	 นางสาวธวัลรัตน์	จันทร์ทอง	(แพร์)	 ม.6/6
ที่อยู่	 295/14	ม.1	ต.บ้านค่าย	อ.บ้านค่าย	จ.ระยอง	21120
Tel.		 063-5415493	 E-Mail:	thawanrat.pxxr@gmail.com
37001	 นางสาวอารีรัตน์	หิรัญปัญจราชัย	(เหม่ย)	 ม.6/6
ที่อยู่	 154	ซ.อุทัย	ถ.พญาไม้	เขตคลองสาม	กรุงเทพฯ	10600
Tel.		 064-2974694	 E-Mail:	mei.areerat@gmail.com
35135	 นายบุรเศรษฐ์	นันทนาพรชัย	(สอง)	 ม.6/5
ที่อยู่	 342/7-8	ม.1	ต.สัตหีบ	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
Tel.		 065-9241697	 E-Mail:	Songbrs97@gmail.com

39465	 นางสาวปุณณภา	มนต์ประสิทธิ	์(ปอ)	 ม.6/6
ที่อยู่	 02/2	ม.6	ต.หนองละลอก	อ.บ้านค่าย	จ.ระยอง	21120
Tel.		 090-5651515	 E-Mail:	punnaaa.786627@gmail.com
37050	 นางสาววรันทร์พร	อนุกูลราชธน	(ดีเจ)	 ม.6/5
ที่อยู่	 88/150	ม.9	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 097-0846816	 E-Mail:	waranporn2002@gmail.com
37048	 นางสาวธนารีย์	ศรีไทย	(หมิว)	 ม.6/5
ที่อยู่	 114/48	ม.2	ซ.10	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 098-5818586	 E-Mail:	thanaree2546@gmail.com
37053	 นางสาวอรจิรา	ดวงกระโทก	(ดรีม)	 ม.6/5
ที่อยู่	 460/59	ม.3	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 098-99326321	E-Mail:	dreamonchira@gmail.com



32140	 นายอนุส	คชรักษ์	(คีม)	 ม.6/5
ที่อยู่	 223/11	ซ.สุขุมวิทพัทยา	45	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 090-8857947	 E-Mail:	32140thanuch@gmail.com

29380	 นายภาณุพงศ	์พิริยะปัญญาพร	(เทียน)	 ม.6/5
ที่อยู่	 97/103	ม.2	หมูบ้่านตระกลูทอง	ต.สรุศกัดิ	์อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20110
Tel.		 093-5479155	 E-Mail:	teanpanupany@gmail.com

29466	 นายอิทธิกร	พิศพันธุ	์(กร)	 ม.6/5
ที่อยู่	 273/116	ม.5	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 090-9919461	 E-Mail:	29466ittikorn@gmail.com

37059	 นายนันทพงศ	์ชาญชาต	ิ(อั้ม)	 ม.6/7
ที่อยู่	 100/13	ม.1	หมูบ้่านเดอะลฟิวิง่	ต.หนองขาม	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ี20230
Tel.		 092-8264292	 E-Mail:	nanthapong.aums@gmail.com
33489	 นายพงค์ธร	สิงห์สุข	(ซัน)	 ม.6/7
ที่อยู่	 254	ม.3	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 0991621266	 E-Mail:	saw61230@gmail.com
29444	 นายปัณณพงษ์	สถาพรพงษ์ภิญโญ	(ซี)	 ม.6/9
ที่อยู่	 241	ม.4	ต.ปลวกแดง	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 097-1720172	 E-Mail:	gppzee69@gmail.com
33281	 นายเมธา	สว่างไพร	(มังกร)	 ม.6/9
ที่อยู่	 1111	ม.2	ต.ตาสิทธิ	์	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 095-9568810	 E-Mail:	Methasawangpai@gmail.com
38103	 นายสรรพวัต	ทุมมา	(อิคคิว)	 ม.6/9
ที่อยู่	 527	ม.3	ต.จอหอ	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30310
Tel.		 063-5382717	 E-Mail:	ikyu1122

41152	 นายกิตติคุณ	สง่าแสง	(แน็ค)	 ม.6/7
ที่อยู่	 55/3	ม.6	ต.บ้านปีก	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี20130
Tel.		 093-1174400	 E-Mail:	nackkitit1129@gmail.com
37493	 นายอชิตะ	พลพร	(ข้าว)	 ม.6/9
ที่อยู่	 141/1	ม.3	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 086-7787890	 E-Mail:	achitapholporn@gmail.com
73437	 นายปุนยวีซ	์เจียมพิริยะกุล	(มิก)	 ม.6/7
ที่อยู่	 15/382	ซ.พัฒนาการ	54	เขตสวนหลวง	กรุงเทพ	ฯ	10250	
39344	 นายพีระพัฒน	์พบสุวรรณ์	(โฟล์ค)	 ม.6/9
ที่อยู่	 159/72	หมู่บ้านแกรนด์มณีรินทร์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 099-4521691	 E-Mail:	pobsuwan909@gmail.com
37011	 นายพนมกร	สัณหภักดี	(นาย)	 ม.6/6
ที่อยู่	 159/99	หมู่บ้านแกรนด์มณีริทร์	ม.1	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20110
Tel.		 095-5327174	 E-Mail:	ninephanomkoih@gmail.com

33868	 นายสิทธิพล	ยะเชียวค�า	(เฟรม)	 ม.6/7
ที่อยู่	 เขาดินบน	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 085-1456959	
39441	 นายศิรศักดิ์	เกตุการณ	์(เต้)	 ม.6/7
ที่อยู่	 17/28	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 063-1368440	
29399	 นายศักดิพงษ์	ศรีจงใจ	(โอมมี่)	 ม.6/7
ที่อยู่	 1/129	ม.5	ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 081-4071494	 E-Mail:	sakdipong74@gmail.com
38168	 นายนันทพง	มิสาร	ิ(ดื้อ)	 ม.6/7
Tel.		 090-0856262	

29410	 นายเจษฎากร	มนต์วิเศษ	(Almond)	 ม.6/6
ที่อยู่	 158/465	หมู่บ้านแกรนด์ทาวน์	ม.3	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 098-2952886	 E-Mail:	mand.29410@gmail.com
37036	 นายศตาย	ุนพรัตน์	(Bonus)	 ม.6/6
ที่อยู่	 158/465	หมู่บ้านแกรนด์ทาวน์	ม.3	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 098-2952886	 E-Mail:	37036stayo@gmail.com
29405	 นายรัชชานนท	์กาญจนสุมน	(nine)	 ม.6/7
ที่อยู่	 189/8-9	ม.3	ต.สุรศักดิ	์อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 094-4519513	 E-Mail:	29405	rachanon@gmail.com
37320	 นายชนาธิป	โพทา	(nat)	 ม.6/5
ที่อยู่	 152	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร	ี20150
Tel.		 098-4670539	 E-Mail:	jakkle222@gmail.com
37345	 นายสุทธิพงษ	์ชะอุ่ม	(แหลมจันท์)	 ม.6/5
ที่อยู่	 25/126	ม.11	อ.เมือง	ต.พลับพลา	จ.จันทบุรี	22000
Tel.		 064-6145187

35514	 นายทินภัทร์	เชื้อวงศ	์(มิก)	 ม.6/9
ที่อยู่	 เขาดินบน	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-5190274	
34300	 นายถพพัชร์	พรหมคุ้ม	(ปอนด์)	 ม.6/7
ที่อยู่	 ต.บึงค�าพร้อย	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	12150
35100	 นายธีรโชติ	เสมาเงิน	(อิง)	 ม.6/7
Tel.		 061-4482354	
32299	 นายพงศ์กรณ์	จินตนาเลิศ	(กัสจี๊ด)	 ม.6/7
ที่อยู่	 ซอยนาคนิวาส	11	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	10230
Tel.		 091-5159415	
39575	 นายจาตุรันต์	พุ่มสวัสดิ	์(สลัมบอย)	 ม.6/7
ที่อยู่	 ซอยคลองน�้าแก้ว	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
Tel.		 086-9818885	

33974	 นายธิราชา	จินวุฒ	ิ(ฟร้อง)	 ม.6/7
ที่อยู่	 126/63	ม.6	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 082-4695544	

29406	 นายวชิราวิชญ์	วีรยาพาณิชย	์(คัตเตอร์)	 ม.6/7
Tel.		 098-1566154	

39473	 นายวิชญะ	เหลืองอ่อน	(ยะ)	 ม.6/7
ที่อยู่	 22/1	ม.6	ต.หนองบอนแดง	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	20170
Tel.		 085-9999926	

35125	 นายวิชชาบูรณ์	สุนทรสวัสดิ	์(บอส)	 ม.6/6
ที่อยู่	 77/77	ม.7	ต.หนองข้างคอก	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
Tel.		 062-9145889	 E-Mail:	wichaboonsuntornsawat@gmail.com
32215	 นายพงศ์กานต์	สุวรรณรัตน	์(ปัด)	 ม.6/8
ที่อยู่	 61/5	ถ.บางแสนสาย	4	ใต้	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
Tel.		 95-5799914		 E-Mail:	32215pongkarn@gmail.com
29459	 นายศิวกร	จันทร์เล็ก	(ไกด์)	 ม.6/5
ที่อยู่	 413/2	ต.หนองขาม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 097-0011076	 E-Mail:	gri29459@hotmail.com
37002	 นายบดินทร์	ตะวันหะ	(มั่ว)	 ม.6/3
ที่อยู่	 90/27	ต.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 090-9868893	 E-Mail:	Bodin_twh



37177	 นายศรุต	บุหลัน	(รุจดีวัน)	 ม.6/9
ที่อยู่	 กรุงเทพมหานคร	มีนบุร	ี10510
Tel.	 0804060830
36780	 นายเจษฎา	แย้มปราศัย	(แฮ็ค)	 ม.6/9
ที่อยู่		 71/39	หมูบ้่านแสงอรณุ	ต.ลาดยาว	เขตจตจุกัร	จ.กรงุเทพ	10900
Tel.	 0926844593	 E-mail:	hackacs@gmail.com
38314		นายพรหมลิขิต	แก้วสง่า	(จารย้อย)	 ม.6/9
ที่อยู่		 130	หมู่5	ต.กุดโบสถ	์อ.เสิงสาง	จ.นครราชสีมา	30330
Tel.	 0806638820	 E-mail:	38314phomlikitt@gmail.com
40537	 นายปราบดา	อินทร์ค�า	(ยูฟ่า)	 ม.6/9
ที่อยู่		 ปราจีนบุรี
Tel.	 0863497204	 E-mail:	prabdainkham46@gmail.com

37526	 นายกมล	เขตสกุลคีร	ี(เดช)
ที่อยู่		 15/1	หมู่4	ต.ห้วยห้อม	อ.แม่ลาน้อย	จ.แม่ฮ่องสอน	58120
Tel.		 0930068269	 E-mail:	iamkamolksk@gmail.com
36564		นายสิริศักดิ์	ยินสูตร	(นาย)	
ที่อยู่		 340/19	หมู่6	ต�าบลสุรศักดิ	์อ�าเภอศรีราชา	จ.ชลบุรี
Tel.		 0830381823	 E-mail:	Syinnasoot36564@gmail.com
3.	36785	นายอนวัช	คงปลิก	(เปอร์)
ที่อยู่		 94/1	หมู่	11	ต.หนองกุง	อ.น�้าพอง	จ.	ขอนแก่น
Tel.		 0970354637	 E-mail:	teamacs74@gmail.com
4.	29368	นายกรปพัทธ์	จันทร์เพ็ชร์	(ฟิว)
ที่อยู่		 129/17	ต.เหมือง	อ.เมือง	จ.ชลบุรี
Tel.		 0627946415	 E-mail:	skphil2545@gmail.com

39805	 นางสาวกัญญรัตน	์สืบสิงห	์(ริต้า)	 ม.6/8
ที่อยู่	 ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 098-7675255	 E-Mail:	Ritakanyarats@gmail.com
39479	 นางสาวศุภลภัทร	เตมิยานนท์	(พีม)	 ม.6/8
ที่อยู่	 48/1	ม.1	ต.กรอกสมบูรณ์	อ.ศรีมหาโพธิ	์จ.ปราจีนบุร	ี25140
Tel.		 061-9529891	 E-Mail:	Sukonlaphat170961@gmail.com
39827	 นางสาวธารรดา	กิจด�ารงธรรม	(เนเน่)	 ม.6/8
ที่อยู่	 พานปาร์ค	อ.พานทอง	จ.ชลบุรี	20160
Tel.		 091-8377875	 E-Mail:	nraynayns@gmail.com
32283	 นายปัณฑเสฏฐ	บัณณพรพงศ	์(พีช)	 ม.6/5
ที่อยู่	 ม.2	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 063-8383914	 E-Mail:	dino.paxx@gmail.com

39463	 นายภราดร	แขกปัญญา	(เฟร์ม)	 ม.6/2
ที่อยู่	 101/258	ม.10	ต.บึง	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุร	ี20230
Tel.		 080-0967964	 E-Mail:	parapanya131@gmail.com
38155	 นายจารุกิตติ	์สุวัตร์	(หนุ่ม)	 ม.6/2
ที่อยู่	 316	ม.2	ต.พระธาตุพังพวน	อ.เมือง	จ.หนองคาย	43100
Tel.		 093-0060794	 E-Mail:	38155jarukit@gmail.com
39830	 นายชลธร	ระลึกมูล	(เปรม)	 ม.6/2
ที่อยู่	 222/94	ม.6	ต.พลูตาหลวง	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	20180
Tel.		 063-2292641	 E-Mail:	a0632290559@gmail.com
39464	 นายวัชรพงษ	์งามพัด	(ดรีม)	 ม.6/2
ที่อยู่	 789/85	ม.8	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 063-1532107	 E-Mail:	JLphone3191@gmail.com
37021	 นายศิลา	นรเศรษฐสกุล	(มอเตอร์)	 ม.6/2
ที่อยู่	 จ.ปทุมธานี
Tel.		 094-5513375	 E-Mail:	pandacnx95@gmail.com

39758	 นางสาวโชติรส	โชติกเสถียร	(แบม)	 ม.6/3
ที่อยู่	 271/17	ม.6	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 091-8838775	 E-Mail:	bambama1415@gmail.com
38092	 นางสาวนรากร	นรารัมย์	(ทะเล)	 ม.6/2
ที่อยู่	 98/27	ม.11	ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 099-2872551	 E-Mail:	laynarnkorn@gmail.com
39454	 นางสาวพัชรพร	พลเมือง	(พรีม)	 ม.6/4
ที่อยู่	 3/3	ม.4	ต.มาบยายพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140
Tel.		 092-9535775	 E-Mail:	Pream.181818@gmail.com
37007	 นางสาวกวิสรา	รุ่งโรจน์	(อ้อ)	 ม.6/2
ที่อยู่	 222/33	ม.5	ต.สุรศักดิ์	2	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 062-57593090	E-Mail:	37007kawitsara@gmail.com

37068	 นางสาวบุษบา	วงษ์ก�าภู	(บุษ)	 ม.6/2
ที่อยู่	 4/33	ม.3	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
Tel.		 099-3344781	 E-Mail:	bbudsyy.chain@gmail.com
39475	 นางสาวชนม์นิกา	จุลเจริญ	(เฌอ)	 ม.6/4
ที่อยู	่ 59/1	ม.12	ถ.เทพารกั	ต.บางปลา	อ.บางพล	ีสมทุรปราการ	10540
Tel.		 097-2347314	 E-Mail:	cher2546.jul@gmail.com
37081	 นางสาวพิชญาภรณ	์รัตนเทพ	(แพ็ตตี้)	 ม.6/4
ที่อยู่	 388/3	ม.8	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20110
Tel.		 095-9513198	 E-Mail:	p.pitchay2porn28@gmail.com	
37520	 นางสาวอภิชญา	รัตนเสนีย	์(ไหมซอ)	 ม.6/2
ที่อยู่	 35/2	ม.6	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
Tel.		 094-5501444	 E-Mail:	maii.apc05@gmail.com








