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ความนำา

 ในโอกาสท่ีผู้เขียนเป็นต้นคิดและหัวแรงในการจัดทำาพิพิธภัณฑ์

เพื่อการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงได้ทำาการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์อย่างจริงจัง  โดยมีจุดมุ่งหมายที่

จะเข้าใจข้อเท็จจริงให้ดีที่สุดเท่าที่จะใช้หลักฐานทางหลักวิชามาอ้างอิงได้ 

ผลการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องในหนึ่งปีเศษท่ีผ่านมาได้ค้นพบข้อมูล

หลายๆ เรื่องที่ชาวเทพศิรินทร์ และผู้สนใจประวัติศาสตร์อาจยังไม่เคย

ทราบมาก่อน มีทั้งข้อมูลที่น้อยคนจะเคยทราบ และข้อมูลที่แก้ไขความเชื่อ

หรือความเข้าใจผิดที่เคยมีกันมา 

 ดังนั้นผู้เขียนจึงใคร่ขอถ่ายทอดผลการค้นคว้าในบางเรื่อง   

มาให้ทราบโดยหวังจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเทพศิรินทร์และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในหมู่

ชาวเทพศิรินทร์ท่ีจะช่วยกันค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือแลกเปล่ียนความเห็นกัน

อย่างมีเหตุผล

๑. นักเรียนเทพศิรินทร์ยุคบุกเบิกโรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส
       ในปี พ.ศ.๒๔๒๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระราชดำาริให้จัดต้ังโรงเรียนสำาหรับราษฎรตามพระอารามต่างๆ 

โดยมีสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพเป็นผู้ดำาเนินการ โรงเรียนวัด

เทพศิรินทราวาส จึงถือกำาเนิดขึ้นที่วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๕ 

มีนาคม ๒๔๒๘ อันเป็นวันที่ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ ถือเป็นวัน

สถาปนาโรงเรียนและจัดให้มีพิธีทำาบุญและกิจกรรมเฉลิมฉลองอื่นๆ 

เป็นประจำาทุกปี
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      เท่าที่ผ่านมา มีการเขียนถึงประวัติศาสตร์ของโรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาสในยุคบุกเบิกไม่มากนัก โดยทั่วไป

มักจะรายงานเพียงว่าใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน และมีครูใหญ่สองคน คือ อาจารย์ที่ ๑ หรือครูใหญ่คนแรก 

คือ นายเปลี่ยน ดำารงตำาแหน่งเมื่อปี ๒๔๓๑ และคนที่สอง ขุนอนุดิษฐ์วิบูลย์ ดำารงตำาแหน่งเป็นครูใหญ่โรงเรียน

มูลสามัญชั้นสูงวัดเทพศิรินทราวาสเมื่อปี ๒๔๓๕ (หนังสือ ๑๐๐ ปีเทพศิรินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๘) 

 จากการค้นหาหลักฐานประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษารุ่นเก่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเริ่มต้น

โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส (โดยคำาแนะนำาของครูสุภัทร สุขสมบูรณ์) พบว่ามีรายงานถึงการส่งนักเรียนจากโรงเรียน

วัดเทพศิรินทราวาสเข้าไล่หนังสือที่จัดโดยทางราชการในปีระหว่างปี ๒๔๓๐ ถึง ๒๔๓๓ ผลการเข้าไล่หนังสือ 

ในปีต่างๆ มีดังนี้

 พ.ศ.๒๔๓๐ (จุลศักราช ๑๒๔๙) --เข้าไล่ ๒ คน สอบได้ ๒ คน สอบตก ๒ คน (ไม่มีหลักฐานชื่อ)

 พ.ศ.๒๔๓๑ (สอบปีชวดจุลศักราช ๑๒๕๐) --เข้าไล่ ๗ คน  สอบได้ ๒ คน สอบตก ๕ คน

  ผู้สอบได้  ๑. นายเปลี่ยน  อายุ ๒๐ ปี  บุตรนายเย็น

    ๒. นายบู่  อายุ ๑๖ ปี  บุตรนายทิม

 พ.ศ. ๒๔๓๒ (ร.ศ. ๑๐๘) สอบได้ ๔ คน 

  ผู้สอบได้      ๑. นายปั้น  อายุ ๑๖ ปี  บุตรนายแย้ม

    ๒. นายปลีก อายุ ๑๖ ปี  บุตรนายเย็น

    ๓. นายอุ่น  อายุ ๑๕ ปี  บุตรนายสุก

    ๔. นายเที่ยง  อายุ ๑๓ ปี  บุตรนายจีนพุก

       พ.ศ. ๒๔๓๓ (ร.ศ. ๑๐๙) เข้าไล่ ๔คน  สอบได้ ๒ คน ตก ๒ คน

  ผู้สอบได้  ๑. นายจีนเคียด อายุ ๑๔ ปี  บุตรจีน

           ๒. นายจ่าง  อายุ ๒๐ ปี  บุตรนายเย็น  

 สรุปว่า นักเรียนเทพฯ ในยุคบุกเบิก เรียนที่ศาลาการเปรียญวัดเทพศิรินทราวาส เท่าที่ปรากฏชื่อในขณะนี้

มีจำานวน ๘ คน บุคคลเหล่านี้ต้องจารึกชื่อไว้ว่าเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ยุคบุกเบิกที่แท้จริง ทั้งนี้ชื่อเหล่านี้ยังไม่อยู่

ในทะเบียนนักเรียนเทพศิรินทร์ที่รายงานไว้ในหนังสือเทพศิรินทร์ ๑๐๐ ปี       
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 นอกจากนั้น การค้นคว้ายังพบหลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับ

ระบบการเรียนและจำานวนนักเรียนว่า ในยุคบุกเบิกนั้นโรงเรียน

วัดเทพศิรินทราวาสจัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีชั้นเรียนระดับมูล

เท่านั้น ในปี ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) มีนักเรียนเพียง 

๓๐ คน (ในขณะที่โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ มีนักเรียน 

๑๕๐ คน และโรงเรียนสุนันทาลัย มีนักเรียน ๑๖๒ คน) และ

จากข้อมูลการสอบทั่วไป ร.ศ. ๑๑๓ - ๑๑๔ (พ.ศ. ๒๔๓๗ 

- ๒๔๓๘) โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส มีนักเรียน ๓๙ คน 

เป็นประโยค ๑ ทั้งหมด (เทียบกับโรงเรียนพระตำาหนักสวน

กุหลาบมีนักเรียน ๑๑๙ คน แยกเป็นประโยค ๑ (ชั้นประถม) 

๘๗ คนและประโยค ๒ (ชั้นมัธยม) ๓๒ คน) ข้อที่น่าสังเกต

เป็นพิเศษคือในช่วงระหว่างปี ร.ศ. ๑๑๘ ถึง ร.ศ. ๑๒๐ 

(พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๔๔๔) ชื่อโรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส 

ได้หายไปจากทำาเนียบรายชื่อโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษา 

โดยสิ้นเชิง ผู้เขียนยังไม่สามารถหาคำาตอบได้ว่าเกิดจากอะไร 

แต่ลองสันนิษฐานไว้ก่อนว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงท่ีกำาลัง

ทำาการก่อสร้างตึกแม้นนฤมิตรให้เป็นตึกเรียนถาวรของโรงเรียน

ในบริเวณติดกับศาลาการเปรียญซึ่งเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนวัด

เทพศิรินทราวาสในขณะนั้น จึงอาจจะต้องระงับการสอนในโรงเรียน

ไว้ก่อน
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 อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เขียนพยายามหาคำาตอบ ก็คือ ศาลาการเปรียญ

ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาสยุคบุกเบิกนั้น ตั้งอยู่ในตำาแหน่งใด

ของวัดแน่ จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมวัดเทพศิรินทราวาส

ยุคเก่า พบว่า ศาลาการเปรียญสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๑ ในบริเวณ

ใกล้ซุ้มประตูหน้าคณะเหนือ (ศาลาการเปรียญนี้ถูกรื้อถอนไปเมื่อปี ๒๔๗๒ 

ปัจจุบัน คือ ที่ตั้งกุฏิแรกของคณะเหนือ) ดังแสดงไว้เป็นรายการที่ ๑ ในภาค

ผนวก ซึ่งมี ข้อน่าสังเกตว่าบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนเทพศิรินทร์ปัจจุบัน ใน

ขณะนั้นเรียกว่าเป็นเขตธรณีสงฆ์หน้าพระอาราม ประกอบด้วยสระน้ำาขนาด

ใหญ่อยู่ตรงกลางตรงตำาแหน่งสนามฟุตบอลในปัจจุบัน

 จากการทราบตำาแหน่งที่ตั้งของศาลาการเปรียญของวัด ช่วยให้เข้าใจ

ได้ว่าโรงพลศึกษาของโรงเรียนซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย

ทรงประทานเงินให้สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๖๔ ในบริเวณข้างศาลาการเปรียญนั้น

อยู่ในบริเวณใกล้กับตึกโชฏึก เลาหะเศรษฐี ปัจจุบันนั้นเอง (โรงพลศึกษานี้ถูก

ระเบิดทำาลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองปี ๒๔๘๘ พร้อมกับตึกแม้น

นฤมิตร)
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๒. ความสัมพันธ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์กับสถาบันการศึกษาเก่าแก่อื่นๆ

 การจัดสร้างตึกแม้นนฤมิตรให้เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน และได้รับ

พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ

ประวัติศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ท่ีมีระบบการเรียนชัดเจนขึ้นและมีหลักฐานอ้างอิง

มากขึ้น    

 ในยุคต้นของการก่อตั้ง โรงเรียนเทพศิรินทร์มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับโรงเรียน

เก่าแก่โรงเรียนอื่นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดตั้งขึ้นอีก ๓ โรงเรียน

ดังนี้

  ๑) โรงเรียนฝึกหัดอาจารยเ์ป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

ทรงให้จัดตั้งขี้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ที่โรงเลี้ยงเด็ก ตำาบลสวนมะลิ เพื่อให้เป็นสถาบัน

การฝึกหัดครูแห่งแรกของประเทศในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ เมื่อมีการสร้างตึกแม้นนฤมิตร 

ขึ้นที่โรงรียนเทพศิรินทร์ ทางการได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์มาทำาการสอนที่ชั้นบน

ตึกแม้นนฤมิตร เรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์ โดยให้นักเรียนฝึกหัดครู

ทำาการฝึกสอนนักเรียนชั้นประถมตัวอย่างเทพศิรินทร์ซึ่งเรียนท่ีชั้นล่างของตึกแม้นฯ 

(จึงอาจถือได้ว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ในยุคนั้นมีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนสาธิตใน

ปัจจุบัน) จนถึงปี ๒๔๔๙ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์จึงย้ายออกไปจากตึกแม้นฯ ไปตั้ง

อยู่ที่โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี
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 ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การจัดตั้งโรงเรียนฝีกหัดครูเมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๓๕ การไปรษณีย์ฯ ได้จัดทำาแสตมป์ที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว

และในซองจดหมายวันแรกจำาหน่าย ได้ใช้ภาพของตึกแม้นศึกษาสถาน

ประกอบภาพนักเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์ เพื่อระลึกถึงการใช้ตึกแม้น

นฤมิตรเป็นโรงเรียนฝีกหัดอาจารย์  
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 ๒) โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าฯ ทรงให้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ เริ่มแรกให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ของบุตรหลานพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพาร ตั้งอยู่ที่พระตำาหนัก

สวนกุหลาบภายในพระบรมมหาราชวัง แบ่งการสอนออกเป็นแผนกภาษาไทย

และแผนกภาษาอังกฤษ เม่ือจำานวนนกัเรยีนมีมากขึน้ โรงเรยีนพระตำาหนกัสวน

กุหลาบจึงย้ายสถานที่เรียนออกนอกวังและเปลี่ยนที่ตั้งไปอยู่หลายแห่ง แผนก

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกว่าโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษ ย้ายออก

ไปอยู่ที่วังหน้าและที่โรงเรียนสตรีสุนันทาลัยตามลำาดับ ในปี พ.ศ.๒๔๔๙

ได้ย้ายมาสอนอยู่ที่ชั้นบนของตึกแม้นนฤมิตร หลังจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์

ย้ายออกไปแล้ว เรียกชื่อว่าโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษเทพศิรินทร์ ปีต่อมา 

โรงเรียนนี้รวมเข้ากับโรงเรียนประถมเทพศิรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนเดียวกันเรียกว่า

โรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศเทพศิรินทร์ (อันถือได้ว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์

มีลักษณะเป็นโรงเรียนสองภาษาดังเช่นในปัจจุบัน) และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๒

ใช้ชื่อว่าโรงเรียนมัธยมพิเศษเทพศิรินทร์ แต่ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ เมื่อมีการจัดตั้ง

โรงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยขึ้นที่โรงเรียนวัดราชบูรณะ กระทรวงศึกษาธิการ

จึงส่ังย้ายนักเรียนชั้นมัธยมสูงของโรงเรียนมัธยมพิเศษเทพศิรินทร์ซึ่งเคยเป็น

นักเรียนสวนกุหลาบอังกฤษไปเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงให้รื้อฟื้น

โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบขึ้นท่ีบริเวณท้ายพระบรมมหาราชวัง   

ปัจจุบันเปิดสอนในตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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       ๓) โรงเรียนราชวิทยาลัย (หรือ King’s College) เป็นโรงเรียนประจำาที่พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงให้ตั้งขึ้นในทำานองเดียวกับ public school ของประเทศ

อังกฤษ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและต่อมาย้ายที่ตั้งไปอีก

หลายแห่ง จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๘ จึงมีประกาศยุบโรงเรียนราชวิทยาลัย ให้รวม

กับโรงเรียนมหาดเล็กหลวงตั้งเป็นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย นักเรียนของโรงเรียน

ราชวิทยาลัยจำานวนหนึ่งเลือกที่จะย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ (ทั้งนี้ผู้เขียน

ได้พยายามประสานงานกับนักประวัติศาสตร์ของโรงเรียนราชวิทยาลัย เพื่อสืบค้นว่า

นักเรียนราชวิทยาลัยที่ย้ายมาเรียนที่เทพศิรินทร์มีใครบ้าง แต่ขณะนี้ยังไม่มีผลสรุป)

 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗  ได้มีการรื้อฟื้นโรงเรียนราชวิทยาลัย  ตั้งเป็นโรงเรียน 

ภปร.ราชวิทยาลัยในปัจจุบัน

 เหตุการณ์ที่โรงเรียนเก่าแก่เปลี่ยนแปลงฐานะแล้วโอนย้ายนักเรียนมาเรียน

ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี ๒๔๘๑ ในกรณีของโรงเรียนมัธยม

หอวังฯ โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๗๒

โดยมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับแผนกฝึกหัดครูของคณะอักษรศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี   ๒๔๘๑ ทางราชการจัดตั้งโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาขึ้นโดยให้ใช้ตึกเรียนของโรงเรียนหอวัง (จนถึงปัจจุบันป้ายชื่อโรงเรียน

มัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงอยู่ติดท่ีตึกเรียนแรกของโรงเรียน   

เตรียมฯ) และสลายชื่อโรงเรียนมัธยมหอวังฯ เนื่องจากยกเลิกการเรียนชั้นมัธยม    

ในโรงเรียนใหม่ โดยโอนนักเรียนชั้นมัธยม ๑ ถึง มัธยม ๓ ของโรงเรียนมัธยมหอวัง

มาเรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในยุคนั้นคนหนึ่ง คือ

รัตนะ   ยาวะประภาษ เล่าว่าในปี ๒๔๘๑ เมื่อสอบเข้าเทพศิรินทร์ ชั้น ม.๑ นั้น 

โรงเรียนเทพศิรินทร์รับนักเรียนเพียง ๑๔ คน เพราะต้องรับนักเรียนหอวัง จำานวน 

๑๕ คน รวมให้เป็นนักเรียนชั้น ม.๑ ของโรงเรียนเทพศิรินทร์
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๓. วิวัฒนาการระบบการศึกษาในโรงเรียนเทพศิรินทร์และชื่อของโรงเรียน

 ในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง ๑๒๕ ปีของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ระบบการ

เรียนการสอนของโรงเรียน ได้เปลี่ยนแปลงเสมอมาตามวิวัฒนาการระบบการศึกษา

ของประเทศและปัจจัยเฉพาะที่เกี่ยวกับโรงเรียนเทพศิรินทร์โดยตรง เพื่อประโยชน์ต่อ

ความเข้าใจถึงบทบาทในการสร้างนักเรียนในยุคต่างๆและการเปรียบเทียบชั้นเรียน

ต่างยุคกัน ผู้เขียนจึงได้ประมวลภาพวิวัฒนาการระบบการสอนของโรงเรียนในรูป

ของตารางให้เข้าใจง่าย โดยเทียบกับสเกลชั้นเรียน ๑๒ ชั้น (ปัจจุบัน คือ ระดับ

ประถม ๖ ชั้นและมัธยม ๖ ชั้น) รวมทั้งได้แสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนและ

เหตุการณ์สำาคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการเรียนไว้ในตารางที่ ๑ วิวัฒนาการระบบ

การศึกษาในโรงเรียนเทพศิรินทร์และชื่อของโรงเรียน  

 วิวัฒนาการระบบการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ช่วยสร้างความเข้าใจ

ในบางเรื่องที่น่าสังเกต อาทิเช่น

   ๑) ระหว่างปี ๒๔๔๕ ถึง ๒๔๔๘ ซึ่งโรงเรียนประถมเทพศิรินทร์อยู่คู่

กับโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์นั้น โรงเรียนเทพศิรินทร์มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนสาธิต

ในปัจุบัน

    ๒) ในปี ๒๔๕๑ หลังจากรวมโรงเรียนประถมเทพศิรินทร์กับโรงเรียน

สวนกุหลาบอังกฤษ เทพศิรินทร์เข้าด้วยกันแล้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์มีลักษณะเป็น

โรงเรียนสองภาษาดังที่นิยมกันในปัจจุบัน



12

ตารางที่ ๑ วิวัฒนาการระบบการศึกษาในโรงเรียนเทพศิรินทร์และชื่อของโรงเรียน 
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   ๓) ในปี ๒๔๕๓ คำาสั่งของกระทรวงศึกษาฯ ให้ย้ายนักเรียนชั้นมัธยม

สูงของโรงเรียนมัธยมพิเศษเทพศิรินทร์ออกไปเรียนท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นั้น อาจถือได้ว่าทำาให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ถูก “บอนไซ” ครั้งที่หนึ่ง คือ ไม่มีนักเรียน

ในชั้นมัธยมสูงจนถึงปีสุดท้ายอยู่หลายปี อันเป็นคำาอธิบายว่าทำาไมจึงไม่มีนักเรียน

เทพศิรินทร์สอบได้ทุนเล่าเรียนหลวงในช่วงเวลานั้น

   ๔) ในปี ๒๔๕๗ โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์เริ่มมีชั้นเรียนทั้งประถม

และมัธยมครบถ้วนจนถึงมัธยม ๘ จึงทำาให้นักเรียนจำานวนมากที่เรียนอยู่ในช่วงปี 

๒๔๕๗ ถึง ๒๔๗๙ มีความเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ นานถึง ๑๒ ปี 

   ๕) ตั้งแต่ปี ๒๔๘๐ โรงเรียนมัธยมเทพศิรินทร์ไม่มีชั้นประถมอีกต่อไป 

จัดเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างแท้จริง

   ๖) ระหว่างปี ๒๔๘๒ ถึง ๒๔๘๙ เทพศิรินทร์ถูก “บอนไซ” ครั้ง

ที่สอง โดยนโยบายของกระทรวงศึกษาให้ยุบชั้น ม.๗ และ ม.๘ จึงทำาให้นักเรียน

เทพศิรินทร์ที่เรียนจบปีสุดท้ายชั้น ม.๖ ต้องไปเรียนต่อที่โรงเรียนอื่น (เช่นท่านองคมนตรี

ทั้งสองท่าน คือ ท่านจุลนภ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ ท่านกำาธน   สินธวานนท์ 

ไปเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) และเทพศิรินทร์ไม่มีนักเรียนติดบอร์ดอันดับ 

๑ ใน ๕๐ ของประเทศในช่วงนั้น (หลังจากที่ นพ.วีกิจ วีรานุวัตต์ สอบได้ที่ ๑ 

ของประเทศในปี ๒๔๘๑) 
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๔. การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ความหมายของชื่อเทพศิรินทร์และวิธีสะกดชื่อ

     จากตารางที่ ๑ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่จัดตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียน

เทพศิรินทร์ได้เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง  ครั้งที่สำาคัญ คือ

   - พ.ศ. ๒๔๒๘   โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส (ตามชื่อวัด) 

   - พ.ศ. ๒๔๔๕  โรงเรียนเทพศิรินทร์ (อันเป็นนามพระราชทาน)

   - พ.ศ. ๒๔๕๒  โรงเรียนมัธยมพิเศษเทพศิรินทร์

   - พ.ศ. ๒๔๕๗   โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์

   - พ.ศ. ๒๔๙๔  โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์

   - พ.ศ. ๒๕๑๔  จนถึงปัจุบัน โรงเรียนเทพศิรินทร์

 ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๕ มีหลายกรณีที่เอกสารของ 

ทางราชการเขียนชื่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ สะกดเป็น “เทพศิรินธร์” สมเด็จพระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เห็นการเขียนคำาไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดความ

สับสน จึงทรงสอบสวนจากหลักฐานต่างๆ และมีพระวินิจฉัยว่า คำาที่ถูกต้องคือ 

“เทพศิรินทร์” มาจากคำาว่า เทพ-ศรี-อินทร์ แปลว่าพระจอมเกล้าของเทวดา เมื่อใช้

คำานี้กับเพศสตรี หมายความว่า พระมเหสีของพระจอมเกล้าของเทวดา จากนั้นจึง 

กราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก ทรงพระราชอนุมัติและตรัสให้ใช้

ตามนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าจึงมีหนังสือแจ้งเสนาบดีกระทรวงธรรมการให้ทราบ

ข้อยุติและถือปฏิบัติเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังปรากฏข้อความในราย

ละเอียด ดังนี้
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	 ที่	๓๒/๑๘๒	ตำ�หนักจันทร์	วัดบวรนิเวศวิห�ร	

วันที่	๒๓	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๔๕๗

เจ้�พระย�พระเสด็จสุเรนทร�ธิบดี	เสน�บดีกระทรวงธรรมก�ร

									ชื่อวัดเทพศิรินทร�ว�ส	ม�เขียนกันว่�	เทพศิรินธร�ว�ส	ที่แปลว่�	วัดของ

ท่�นผู้ทรงศรีแห่งเทวด�	 ดูคว�มเสียห�ยม�ก	 ไม่หม�ยคว�มว่�พระอินทร์เลย	 ฉัน

เข้�ใจว่�พระย�ศรีสุนทรโวห�ร	(ฟัก)	ผู้คิดพระน�มสมเด็จพระบรมร�ชชนนีในรัชก�ล

ที่	 ๕	 คงจะหม�ยคว�มว่�อย่�งอื่น	 คือ	 เทพ-ศรี-อินทร	 เข้�สนธิเป็น	 เทพศิรินทร	

แปลคว�มว่�พระจอมเกล้�ของเทวด�	 ใช้ในสตรีลิงค์	 หม�ยคว�มว่�	พระมเหสีของ

พระจอมเกล้�แห่งเทวด�	ได้สอบดูอักษรจ�รึกพระโกศพระบรมอัฐิและพระโกศพระอัฐิ

พระชนนีของท่�นเขียนว่�	 กรมสมเด็จพระเทพศิรินทร�ม�ตย์	 ทุกแห่ง	 ฉันได้ทูล

สมเด็จพระบรมบพิตรพระร�ชสมภ�รในแผ่นดินปัจจุบัน	 ทรงพระอนุมัติและตรัสให้ใช้

ต�มนี้	 ต่อม�ได้พบสำ�เน�ประก�ศเฉลิมพระน�ม�ภิไธยในสมุดประก�ศตั้งกรม	 ซึ่งได้

พิมพ์แจกเมื่อพระเมรุวัดร�ช�ธิว�สคร�วนี้	ก็ใช้อักษรเช่นนั้น	เจ้�แบบแผนในชั้นหลัง

ไม่รู้เท่�	พระย�ศรีสุนทรโวห�ร(ฟัก)	เห็นศัพท์ในอรรถกถ�ธรรมบทว่�	เทวรชฺชสิริธโร	

ก็แก้เป็น	เทพศิริธร	ไปเสียเช่นนี้	จะต้องอ่�นว่�	เทพศิรินธอน	วันนี้อ่�นร่�งทำ�เนียบ

เห็นเขียนว่�	วัดเทพศิรินธร�ว�ส	จึงบอกม�ให้รู้เพื่อใช้ให้ถูกหลัก

									(ลงพระน�ม)	กรม-วชิรญ�ณวโรรส"
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๕. ที่มาของกระดานทองที่ตึกแม้นฯ

 นักเรียนเทพศิรินทร์ทุกคนรู้จักกระดานแสดงรายชื่อนักเรียนทุนเล่าเรียน

หลวงที่ติดตั้งไว้ที่บนผนังทางขึ้นบันไดไปชั้นสองของตึกแม้นฯ กระดานยกย่องนักเรียน

เรียนเก่งหรือท่ีเรียกกันว่ากระดานทองนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนเทพศิรินทร์

มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนและมีชื่อจารึกไว้บนกระดาน (ดังตัวอย่าง

เช่น นพ.วีกิจ วีรานุวัตต์ และ ดร.เจตนา นาควัชระ นักเรียนเทพศิรินทร์สองคน

ที่เคยสอบได้ที่หนึ่งของประเทศไทย ต่างก็ได้เขียนเล่าถึงแรงบันดาลใจนี้ในหนังสือชื่น

ชุมนุม) 

 กระดานทองแผ่นปัจจุบันเป็นกระดานท่ีสร้างขึ้นใหม่แทนแผ่นเก่าซึ่งถูก

ทำาลายไปพร้อมกับตึกแม้นนฤมิตรเม่ือถูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสองในปี 

๒๔๘๘ ด้านบนของกระดานเขียนไว้ว่า “นักเรียนที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไป

ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ” แต่จากการค้นคว้าประวัติความเป็นมาของกระดานทอง

จากเอกสารต่างๆ ผู้เขียนสรุปได้ว่า กระดานทองนี้มีจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนพระตำาหนัก 

สวนกุหลาบ และถูกย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อปี ๒๔๕๑ เมื่อครั้งที่โรงเรียน

สวนกหุลาบองักฤษย้ายมาเรยีนท่ีตึกแม้นฯ  ดังปรากฏในหลักฐานการขนย้ายของดงันี้

	 ปี	๒๔๕๐	(โรงเรียนสวนกุหล�บอังกฤษ)	ได้ย้�ยไปตึกแม้นนฤมิตร						

วัดเทพศิรินทร์ชั้นบน	ได้นำ�สิ่งของไปพร้อมกับนักเรียนรุ่นนี้	ได้แก่

	 	 -	กระด�นป้�ยบอกชื่อนักเรียนที่สอบไล่สกอล่�ชิปได้	๑

	 	 -	โต๊ะเขียนหนังสือ	๑	เล็ก	๑

	 	 -	ตู้ใส่หนังสือขน�ดต่�งๆ	๘	ตู้

	 	 -	(รวมทั้งสิ้น	๖	ร�ยก�ร)
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   ข้อมูลจากการบอกเล่าของนักเรียนเก่าที่เคยเห็นกระดานทองยุคแรก ช่วย

สร้างความเข้าใจได้ว่ากระดานทองดั้งเดิมระบุไว้ชัดว่าเป็นกระดานท่ีมาจากโรงเรียน

สวนกุหลาบอังกฤษ ดังปรากฏในข้อเขียนของ ศจ.ดร.เต็ม   สมิตินันท์ ราชบัณทิต 

ที่เขียนไว้ในหนังสือชื่นชุมนุม ๒๕๓๘ ความว่า

  “เมื่อข้�พเจ้�ได้เข้�เรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์..	ในปี	พ.ศ.	

๒๔๗๙	 ในห้องประชุมใหญ่ตึกแม้นนฤมิตรมีแผ่นกระด�นทองสองแผ่น	 ...	 เป็น	

กระด�นดำ�ขอบทอง	ด้�นบนมีอักษรสีทองจ�รึกว่�	“โรงเรียนสวนกุหล�บอังกฤษ”	

ถัดลงม�มีอักษรทองเช่นกันจ�รึกว่�	“จ�ริก�นุสรณ์”.....”

 ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า รายชื่อนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงที่ปรากฎอยู่

บนกระดานทองที่ตึกแม้นฯ จึงประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ

แต่ดั้งเดิมต่อด้วยนักเรียนที่ได้ทุนในช่วงที่มาเรียนที่ตึกแม้นฯ แล้ว ในหนังสือแถลง

การศึกษาเทพศิรินทร์ ฉบับแรก เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ซึ่งมีหลวงสำาเร็จ

วรรณกิจ เป็นบรรณาธิการได้อธิบายแบ่งช่วงเวลาบนกระดานทองเป็น ๓ ช่วงไว้

ชัดเจน ดังนี้
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	 		“ก.	ตอนต้น	เมื่อยังเป็นร.ร.สวนกุหล�บอังกฤษ	ตั้งอยู่ที่วังหน้�	แล้วย้�ยม�ที่สุนันท�ลัย

  (ได้แก่ ชื่อนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ช่วงปี ๒๔๓๙ ถึง ๒๔๔๘ รวม ๙ คน)

	 		ข.	ตอนกล�ง	เมื่อย้�ยม�อยู่วัดเทพศิรินทร์

  (ได้แก่ ชื่อนักเรียนทุนช่วงปี ๒๔๔๙ ถึง ๒๕๕๒ รวม ๘ คน)

	 		ค.	ตอนหลัง		เมื่อเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมพิเศษวัดเทพศิรินทร์

  (ได้แก่ ชื่อนักเรียนทุนระหว่างปี ๒๔๖๓ ถึง ๒๔๖๕)”
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 ถึงแม้ว่าจะมีคำาอธิบายจากหนังสือแถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ฉบับแรกถึง

รายชื่อของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในยุคต้น ๙ คนว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนพระ

ตำาหนักสวนกุหลาบ (สวนกุหลาบอังกฤษ) แต่ผู้เขียนประสงค์จะหาคำายืนยันเพิ่มเติม

ในเรื่องนี้ จึงได้ “แกะรอย” ประวัติการศึกษาของนักเรียนเหล่านั้นโดยทำาการค้นคว้า

และวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อมาประกอบข้อสรุป ดังวิธีการดังนี้

   ๑) หลักฐานยืนยันประวัติการศึกษาของนักเรียนทุนเหล่านั้นที่ชัดเจน

และถูกต้องเป็นทางการที่สุด คือ หลักฐานเมื่อสมัครเข้าสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงจะ

ต้องระบุว่าเรียนหนังสือมาจากโรงเรียนอะไร หรืออีกหลักฐานหนึ่ง คือเอกสารของ

ทางการเมื่อประกาศผลสอบชิงทุน ก็จะระบุชื่อโรงเรียนที่นักเรียนเหล่านั้นสังกัดด้วย

ผู้ เขียนได้ค้นหาหลักฐานเหล่านั้นจากเอกสารทางการและไมโครฟิล์มท่ีหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติ จึงพบข้อมูลระบุว่านักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ๔ ชื่อแรกเป็น

นักเรียนโรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบทั้งสิ้น ได้แก่ นายพุ่ม, นายชิน บุนนาค, 

นายรื่น ศยามานนท์ และนายสรรเสริญ สุขยางค์

   ๒) หลักฐานจากประวัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่บุคคลเหล่านั้น

เคยทำางาน ในกรณีของสมาน ปันยารชุน นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงปี ๒๔๔๘ มี

ประวัติการรับราชการอยู่ท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุไว้ว่าจบการศึกษาท่ีโรงเรียน

สวนกุหลาบอังกฤษแล้วจึงสอบได้ทุนเล่าเรียนหลวง
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   ๓) ประวัติการศึกษาที่ระบุอยู่ในหนังสืออนุสรณ์งานศพของบุคคลเหล่านั้น

เป็นแหล่งอ้างอิงได้อีกแหล่งหนึ่ง (แต่ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเท่าเอกสารทางราชการเพราะ 

ผู้ที่เขียนประวัติอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ยกเว้นเป็นประวัติที่เขียนโดยท่านผู้นั้น

ด้วยตัวเอง)  

   ๔) ใช้วิธีสอบถามจากทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่ กรณีของสรรเสริญ สุขยางค์

ได้สอบถามจากบุตรชายของท่าน คือ สมลักษณ์ สุขยางค์ (นักเรียนเทพศิรินทร์

เข้าเรียนในปี ๒๔๗๔ ปัจจุบันอายุ ๙๑ ปี) ได้รับคำายืนยันว่าคุณพ่อเรียนที่        

พระตำาหนักสวนกุหลาบ (การสอบถามครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากที่ผู้เขียนได้ถามกับ ระพี

สุขยางค์ ท.ศ. ๐๒ - ๐๔ ซึ่งเป็นหลานปู่ของท่านสรรเสริญว่าคิดว่าคุณปู่เรียนที่

เทพศิรินทร์หรือเปล่า คุณระพีตอบว่าเรียนแน่นอนเพราะมีชื่อบนกระดานทองที่ตึกแม้นฯ

ต่อเมื่อผู้เขียนเล่าให้ฟังว่าชื่อบนกระดานทองชื่อต้นๆ เป็นนักเรียนโรงเรียนพระตำาหนัก

สวนกุหลาบ คุณระพีจึงไปสอบถามข้อเท็จจริงจากคุณอาสมลักษณ์ให้ จึงได้คำายืนยัน

ดังกล่าวข้างต้น) 

   ๕) ใช้วิธีวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมของการศึกษาของไทยในช่วงนั้น 

ทุนเล่าเรียนหลวงเริ่มมีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยการสอบแข่งขันใช้ภาษาอังกฤษ

เท่านั้น ในยุคนั้นโรงเรียนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษมีเพียงไม่กี่แห่ง ได้แก่ พระตำาหนัก

สวนกุหลาบ ราชวิทยาลัย สุนันทาลัยและอัสสัมชัญ เป็นต้น (ในช่วงนั้นเทพศิรินทร์

ยังเป็นเพียงโรงเรียนระดับประถม) 
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ตารางที่  ๒ : การตรวจสอบสังกัดโรงเรียนของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงยุคต้น

»ป�‚ ªช×ืè่Íอ ÊสÑั§ง¡กÑั´ดâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹น
ËหÍอ

¨จ´ดËหÁมÒาÂยàเËหµตØุ

áแ¶ถÅล§ง

¡กÒาÃร³ณ�

àเ·ท¾พÏฯ

ÇวÔิÇวÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃร

àเ·ท¾พÈศÔิÃรÔิ¹น·ทÃร�

µตÓำ¹นÒา¹นÊสÇว¹น

¡กØุËหÅลÒาºบ

Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ§งÒา¹น

Èศ¾พ
·ทÒาÂยÒา·ท

ò๒ô๔ó๓ù๙ ¹นÒาÂย¾พØุ�‹Áม
¾พÃรÐะµตÓำËห¹นÑั¡ก

ÊสÇว¹น¡กØุËหÅลÒาºบ
   

ªชÔิ¹น ºบØุ¹น¹นÒา¤ค
¾พÃรÐะµตÓำËห¹นÑั¡ก

ÊสÇว¹น¡กØุËหÅลÒาºบ
   

ò๒ô๔ô๔ñ๑ Ãร×ืè่¹น ÈศÂยÒาÁมÒา¹น¹น·ท�
¾พÃรÐะµตÓำËห¹นÑั¡ก

ÊสÇว¹น¡กØุËหÅลÒาºบ
   

ò๒ô๔ô๔ô๔ ÊสÃรÃรàเÊสÃรÔิÞญ ÊสØุ¢ขÂยÒา§ง¤ค�
¾พÃรÐะµตÓำËห¹นÑั¡ก

ÊสÇว¹น¡กØุËหÅลÒาºบ
    

ò๒ô๔ô๔ø๘ ÊสÁมÒา¹น »ป�˜¹นÂยÒาÃรªชØุ¹น
¾พÃรÐะµตÓำËห¹นÑั¡ก

ÊสÇว¹น¡กØุËหÅลÒาºบ
    

ò๒ô๔õ๕ò๒ ¡กÓำ¨จÃร  ¾พÅลÒา§ง¡กÙูÃร
¾พÃรÐะµตÓำËห¹นÑั¡ก

ÊสÇว¹น¡กØุËหÅลÒาºบ
  

   ผู้เขียนได้สรุปผลการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไว้ในตารางที่ ๒ : 

การตรวจสอบสังกัดโรงเรียนของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงยุคต้น จึงทำาให้เป็นข้อ

ยนืยนัว่าชื่อของนักเรียนทนุเล่าเรียนหลวงยุคตน้ทีอ่ยูบ่นกระดานทองนั้นเปน็นักเรียน

โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบและสวนกุหลาบอังกฤษจริง ซึ่งแตกต่างจากกรณี

ของ กำาจร พลางกูร นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ปี ๒๔๕๒ (ชื่อที่ ๑๗ บน

กระดานทอง) ผู้เขียนพบหลักฐานในหนังสือเรียบเรียงประวัติของท่านโดยลูกศิษย์ที่

ระบุไว้ว่า“เรียนชั้นประถมที่เทพศิรินทร์	ชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดร�ชบูรณะและโรงเรียน

สวนกุหล�บอังกฤษ	 ซึ่งต่อม�ในปี	 ๒๔๕๐	 โรงเรียนสวนกุหล�บอังกฤษได้ย้�ยม�

อยู่ที่วัดเทพศิรินทร์	 รวมเข้�กับโรงเรียนเทพศิรินทร์	 หลังจ�กสำ�เร็จประโยคมัธยม

พิเศษจ�กโรงเรียนเทพศิรินทร์ในปี	๒๔๕๓	ท่�นสอบชิงทุนเล่�เรียนหลวงได้..	”  

อันเป็นข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้ในหัวข้อเรื่องวิวัฒนาการระบบ

การศึกษา ของโรงเรียนว่าโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษย้ายมาอยู่ที่ตึกแม้นฯ แล้ว

รวมเป็นโรงเรียนเดียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อปี ๒๔๕๑
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๖. นายกสมาคมเทพฯที่ไม่เคยเรียนที่เทพศิรินทร์

 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์จัดต้ังขึ้นเป็นครั้งแรกท่ีประเทศอังกฤษ

ปี ๒๔๖๘ โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่

ประเทศอังกฤษรวม ๕๘ คนตามความริเริ่มของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

จุมภฎพงศ์บริพัตร และในปี ๒๔๗๔ ได้มีการจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์

ในประเทศไทยขึ้นที่วังสวนกุหลาบ โดยมีพระองค์เจ้าจุมภฎฯ รับตำาแหน่งนายก

สมาคมคนแรก นายกสมาคมนักเรียนเก่าคนที่สองถึงคนที่สี่ตามลำาดับ คือ พระยา

ปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน) พระยานิติศาสตร์ไพศาล (วัน จามรมาน) และ 

พระยาสฤษดิการบรรจง (สมาน ปันยารชุน)

 ผู้เขียนได้ศึกษาประวัติของนายกสมาคมฯ คนที่สองถึงคนที่สี่จากแหล่งที่น่า

เชื่อถือต่างๆ พบข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจว่า ทั้งสามท่านเรียนจบจากโรงเรียน

พระตำาหนักสวนกุหลาบ ดังตัวอย่างการค้นคว้าข้อมูล ดังนี้

   เสริญ ปันยารชุน เรียนหนังสือที่โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนสวน

กุหลาบอังกฤษ (วังหน้าและสุนันทาลัย) จนชั้นมัธยมเมื่อปี ๒๔๔๗ จากนั้นได้ทุน

กระทรวงธรรมการไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ข้อเท็จจริงนี้ผู้เขียนได้รับคำายืนยัน

จากทายาทของท่าน (อดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน)

   วัน จามรมาน เรียนหนังสือชั้นมัธยมที่โรงเรียนมัธยมราชบูรณะและ

สำาเร็จชั้นมัธยมศึกษาพิเศษที่โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษ เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๖ 

    สมาน ปันยารชุน มีหลักฐานประวัติราชการในการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ระบุว่าเรียนหนังสือที่โรงเรียนสวนกุหลาบไทย (วัดมหาธาตุ)และโรงเรียนสวนกุหลาบ

อังกฤษ (โรงเลี้ยงเด็กและสุนันทาลัย) จบชั้น ๖ เมื่อปี ๒๔๔๘ และสอบได้ทุน  

เล่าเรียนหลวงไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ในหนังสืองานศพของท่าน ทายาท

ก็ได้เขียนประวัติการศึกษาของท่านไว้แบบเดียวกัน
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  ผู้เขียนรู้สึกสงสัยว่าในเมื่อทั้งสามท่านเรียนจบที่โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษใน

ระหว่างปี ๒๔๔๖ ถึง ๒๔๔๘ อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษ

จะย้ายมาที่ตึกแม้นนฤมิตร  เหตุใดทั้งสามท่านจึงมาเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่า

เทพฯ ได้ แต่เมื่อค้นคว้าลึกลงไปถึงประวัติของสมาคมนักเรียนเก่าฯ ดังที่ปรากฎใน

หนังสือแถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ ฉบับที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๗๕ ได้พบข้อความ

ระบุถึงร่างข้อบังคับของสมาคม ปี ๒๔๗๔ ว่า สมาชิกสมาคมได้แก่บุคคลทุกคนที่

เคยศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ หรือ โรงเรียนซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้สืบเนื่อง

มา (ซึ่งหมายถึงโรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบและสวนกุหลาบอังกฤษ) หรือเป็น

ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป ดังนั้นจึงเป็นข้ออธิบายได้ว่า นักเรียน

ของโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษก่อนจะมาอยู่ที่ตึกแม้นฯ สามารถเข้าเป็นสมาชิก

สมาคมได้ (และหลายท่านคงยอมรับว่าในเมื่อโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษมารวมตัว

กับเทพศิรินทร์แล้วจึงถือว่าเป็นโรงเรียนเดียวกัน) สำาหรับกรณีของท่านเสริญ 

ปันยารชุน ยังสามารถเป็นสมาชิกสมาคมได้ในฐานะเคยเป็นครูเทพศิรินทร์อีกด้วย 

เนื่องจากท้ังสามท่านท่ีกล่าวถึงนี้มีตำาแหน่งสูงในวงราชการและร่วมเป็นกรรมการ

สมาคมตั้งแต่สมัยแรก (โดยเป็นอุปนายกคนที่ ๑ ถึง ๓ ตามลำาดับ)  จึงได้รับการ

ยอมรับให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าในสมัยต่อๆ มา  
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๗. ตำานานนักเรียนเรียนเก่งของเทพศิรินทร์

 เทพศิรินทร์มีชื่อเสียงด้านวิชาการมาต้ังแต่สมัยก่อต้ังให้เป็นโรงเรียนมัธยม

ภาษาต่างประเทศคือมีทั้งชั้นเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์

ในยุคต้นจึงได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นจำานวนมาก ดังเช่น ในปีพ.ศ. 

๒๔๖๘ มีนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ศึกษาในประเทศอังกฤษมากถึง ๕๘ คน จน

สามารถร่วมกันก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในประเทศอังกฤษได้ ในยุคของ

อาจารย์ใหญ่เอ็น เซลลีย์ (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๘) ถือว่าเป็นยุคทองของ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ มีครูอาจารย์ที่มีความสามารถในการให้ความรู้และอบรมบ่มนิสัย

เป็นจำานวนมาก ทำาให้นักเรียนมีความเด่นทั้งในด้านภาษาอังกฤษ คำานวณและภาษา

ไทย นักเรียนเรียนเก่งของโรงเรียนสามารถสอบได้ทุนเล่าเรียนหลวงติดต่อกันทุกปีใน

ระหว่างปี ๒๔๖๓ ถึง ๒๔๖๘ และนักเรียนรุ่นปี ๒๔๗๒ ประสบความสำาเร็จ

อย่างสูงโดยได้เป็นรัฐมนตรีมากถึง ๑๒ คน 

 เทพศิรินทร์ยกย่องนักเรียนเรียนเก่งเพ่ือให้เป็นเกียรติประวัติและเป็น

ตัวอย่างแก่นักเรียนคนอื่นตั้งแต่ยุคเริ่มแรก โดยในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ เจ้าฟ้าภาณุรังษีฯ

พระราชทานโต๊ะเรียนหนังสือแบบฝรั่งแก่ชั้นต่างๆ ชั้นละ ๑ โต๊ะ สำาหรับผู้สอบซ้อมได้

ที่หนึ่งนั่งคนละหนึ่งเดือน อีกข้อความหนึ่งจากหนังสือแถลงการศีกษาเทพฯ เล่าว่า

ในปี ๒๔๖๕ นักเรียนมีโต๊ะนั่งเรียนทำาด้วยไม้มะเกลือ สีดำาเป็นเงา และมีโต๊ะสำาหรับ

คนสอบได้ที่หนึ่งเป็นโต๊ะไม้มะฮอกกานี กว้างกว่าโต๊ะอื่น ตั้งเด่นอยู่หน้าชั้น และใน

ทศวรรษ ๒๕๐๐ ผู้ที่สอบได้ที่หนึ่งจะได้นั่งโต๊ะที่จารึกชื่อไว้ว่า “เรียนดี” ตั้งอยู่ตรง

กลางของแถวหน้าของชั้น โดยตั้งคู่กับโต๊ะ “ประพฤติดี”
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 สำาหรับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในระดับประเทศทางโรงเรียนจารึก

ชื่อไว้บนกระดานเกียรติยศ ๒ ชุด คือ กระดานทองสำาหรับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

ติดอยู่ที่ผนังทางขึ้นไปยังชั้นสองของตึกแม้นฯ และกระดานสำาหรับนักเรียนที่ได้คะแนน

ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ติดอยู่ที่ผนังห้องโถงของตึกแม้นฯ

 ผู้เขียนได้ศึกษารายชื่อและประวัติความสำาเร็จของนักเรียนเรียนเก่งบน

กระดานเกียรติยศทั้งสองประเภทได้พบเรื่องราวที่น่าสนใจบางเรื่อง ดังนี้

   ๑) กรณีนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงที่อยู่ในกระดานทองแผ่นด้านซ้าย    

ซี่งเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ที่แท้จริง ในช่วงสี่ปีระหว่าง พศ. ๒๔๖๓ ถึง ๒๔๖๕ 

นักเรียนเทพศิรินทร์สอบได้ทุนเล่าเรียนหลวงรวม ๕ คน (ปีหนึ่งมี ๒ ทุน)ชื่อที่ 

โดดเด่น คือ มล.ชูชาติ กำาภู ปี ๒๔๖๕ และ มล.ชิดเชื้อ กำาภู ปี ๒๔๖๖ จากนั้น

จำารัศ  ฉายะพงศ์  สอบได้ในปี ๒๔๖๘ และทิ้งช่วงไปจนถึงปี ๒๔๗๖ เมื่อ ยศ 

บุนนาค สอบได้อีกครั้งหนึ่ง ผู้เขียนรู้สึกสงสัยว่าทำาไมไม่มีนักเรียนเทพฯ สอบได้ทุน

เล่าเรียนหลวงนานถึง ๗ ปีในช่วงนั้น จึงค้นคว้าหาคำาตอบจากข้อเขียนของนักเรียน

เก่าที่เขียนไว้ในหนังสือชื่นชุมนุมเล่มเก่าๆ ได้ความว่า การสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวง

ในสมัยก่อนนั้น ใช้อายุเป็นเกณฑ์ คือ ไม่เกิน ๑๙ ปีและเป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยม

ปลายได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๗๙ ไม่ว่าจะจบมาแล้วกี่ปี  จึงเป็นการเปิดโอกาส

ให้นักเรียนที่เคยเข้าสอบชิงทุนครั้งแรกแต่สอบไม่ได้ สามารถกลับมาสอบชิงทุนได้อีก

ในปีถัดๆ ไปหากอายุยังอยู่ในเกณฑ์ กรณี จำารัศ ฉายะพงศ์ ที่สอบได้ในปี ๒๔๖๘ 

นั้นเป็นการเข้าสอบครั้งที่สอง จึงสอบได้ทุนอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเทพศิรินทร์  

ในขณะนั้นเห็นว่าการเข้าสอบซ้ำาเป็นการตัดโอกาสของนักเรียนท่ีเพ่ิงเรียนจบจึง

ออกนโยบายห้ามไม่ให้นักเรียนเทพฯ เข้าสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงซ้ำาเป็นครั้งที่สอง   

นักเรียนเทพฯ ที่เพิ่งเรียนจบเมื่อเข้าสอบจึงเสียเปรียบนักเรียนโรงเรียนอื่น
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ที่เข้าสอบซ้ำา ทำาให้แข่งขันสู้ไม่ได้ (นักเรียนเรียนเก่งของเทพฯ สมัยนั้นเช่น สุนทร 

หงส์ลดารมย์ และ คลุ้ม วัชโรทัย ต่างเขียนเล่าสอดคล้องกันว่าเมื่อตอนไปสอบก็

พบนักเรียนโรงเรียนอ่ืนท่ีเข้าสอบซ้ำาเป็นครั้งท่ีสามและครั้งท่ีสองหลายคนอย่างไร

ก็ตามนักเรียนเก่งของเทพฯท่ีกล่าวมานี้ต่างก็ได้ทุนรัฐบาลทุนอื่นไปเรียนต่อต่าง

ประเทศและกลับมามีความสำาเร็จในหน้าที่การงานกันทุกคน) กรณีของ ยศ  บุนนาค  

นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงปี ๒๔๗๖ สามารถสอบได้ทั้งๆ ที่เข้าสอบเป็นครั้งแรกนั้น

คุณยศเองเขียนเล่าว่าตนเองวางกลยุทธเพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสอบแข่งขันโดย 

“แกล้ง” สอบตกในชั้น ม.๗ เพื่อได้เรียนซ้ำาชั้นให้ความรู้แน่นขึ้น เมื่อสอบจบชั้น 

ม.๘ จึงมีความมั่นใจที่จะไปสอบแข่งขันและสามารถทำาได้สำาเร็จ ในปี ๒๔๗๘ 

ทอมศิริพงศ์ บุญ-หลง สามารถสอบได้ทุนเล่าเรียนหลวงอีกคนหนึ่ง การให้ทุน    

เล่าเรียนหลวงระงับไปเมื่อปี ๒๔๗๙ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  และ

เมื่อมีการรื้อฟื้นทุนเล่าเรียนหลวงขึ้นใหม่ในปี ๒๕๐๗ ในรัชกาลปัจจุบัน นักเรียน

เทพศิรินทร์ คือ ถาวร   สุขากันยา สามารถสอบชิงทุนปีแรกได้  และในปี ๒๕๒๗ 

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ เป็นนักเรียนเทพศิรินทร์อีกคนหนึ่งที่ได้ทุนนี้
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 มีข้อเท็จจริงที่ควรรู้ว่าในกระดานทองแผ่นด้านซ้ายนั้น จารึกชื่อนักเรียนเก่ง

อีก ๓ คน ได้แก่ ประชา คุณะเกษม พ.ศ. ๒๔๙๒ เจตนา นาควัชระ พ.ศ. 

๒๔๙๖ แรงราม บุณฑริก พ.ศ. ๒๕๐๔ ทั้งสามคนนี้ ความจริงไม่ได้ทุนเล่าเรียน

หลวง (King’s Scholarship) เพราะไม่มีการให้ทุนนี้ในช่วงนั้น แต่นักเรียนเก่งเหล่า

นี้สอบชิงทุนรัฐบาล (government scholarship) ไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ ประชา

ได้ทุนของกระทรวงต่างประเทศ ส่วนเจตนาและแรงรามได้ทุนคุรุสภาของกระทรวง

ศีกษาธิการ สำาหรับสาเหตุที่ไม่มีนักเรียนเทพฯ ได้ทุนมากกว่านั้นก็เพราะในช่วงปี

๒๔๘๒ ถึง ๒๔๘๙ รวม ๘ ปีเทพศิรินทร์ไม่มีชั้น ม.๗ และ ม.๘ ดังกล่าวไว้

ในห้วข้อที่ ๔ และอีกเหตุผลหนึ่งคือการบันทึกประวัติศาสตร์ของเทพศิรินทร์ขาดความ

สมบูรณ์ จึงยังมีนักเรียนเก่งอีกหลายคนที่สอบชิงทุนรัฐบาลไปเรียนต่อต่างประเทศได้

แต่ไม่ได้รับการจารึกชื่อบนแผ่นกระดานทองนี้

   ๒) กรณีนักเรียนเรียนเก่งติดบอร์ดของประเทศ บนแผ่นกระดานเกียรติยศ

ที่อยู่บนผนังทั้งสองข้างของห้องโถงตีกแม้นฯ นั้น จารึกชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนน

ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ถึง ๒๕๑๓ โดยกระดาน

ด้านขวามือเป็นนักเรียนแผนกวิทยาศาสตร์และกระดานด้านซ้ายมือเป็นนักเรียน

แผนกอักษรศาตร์หรือแผนกศิลปะ (ปัจจุบันได้ย้ายกระดานทั้งสองข้างมาอยู่รวมกัน

ที่ผนังด้านขวา) โดยที่การสอบไล่ปีสุดท้ายของชั้นมัธยมปลายในสมัยนั้นใช้ข้อสอบ

เดียวกันทั้งประเทศจึงสามารถนำาผลสอบของนักเรียนทุกคนมาเทียบกันได้ กระทรวง

ศึกษาธิการจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม ๕๐ คนแรกของ

ประเทศให้เป็นเกียรติประวัติของตัวนักเรียนและโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด (นิยมเรียก

กันว่าติดบอร์ด ๑ ใน ๕๐ ของประเทศ) เมื่อศึกษาข้อมูลจากกระดานเกียรติยศ

ท้ังหมดและนำามาเรียงกันเป็นรายปีพบว่าเทพศิรินทร์เคยมีนักเรียนเรียนเก่ง

ในระดับ ๑ ใน ๕ คนแรกของประเทศ ดังนี้
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                พ.ศ. ๒๔๘๑ แผนกวิทยาศาสตร์ 

   นพ.วีกิจ  วีรานุวัตติ์  สอบได้ที่ ๑ 

   ราชัน   กาญจนวนิช  สอบได้ที่ ๓   

                 พ.ศ. ๒๔๙๖ แผนกอักษรศาสตร์ 

   ดร.เจตนา  นาควัชระ  สอบได้ที่ ๑      

                 พ.ศ. ๒๕๐๑ แผนกอักษรศาสาตร์ 

   ดร.สุวิทย์  วิบูลย์เศรษฐ์ สอบได้ที่ ๓

                 และ พ.ศ. ๒๕๐๙ แผนกวิทยาศาสตร์ 

   นพ.ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ์ สอบได้ที่ ๕

 (นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ผู้เขียนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า ในปี ๒๔๗๙ 

สวัสดิ์ ศรีสุข สอบได้ที่ ๒ ของประเทศ ทั้งนี้ เราคงได้แต่สงสัยว่าถ้าเทพศิรินทร์

ไม่ถูกบอนไซไม่ให้มีชั้น ม.๗ และ ม.๘ ในระหว่างปี ๒๔๘๒ ถึง ๒๔๘๙ จะ

มีนักเรียนเทพฯ สร้างชื่อเสียงด้านการเรียนให้โรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกกี่คน เพราะในปี 

๒๔๘๑ นักเรียนเทพฯ ยังสอบได้เป็นที่หนึ่งและที่สามของประเทศอยู่)

 เมื่อวิเคราะห์รายชื่อนักเรียนติดบอร์ดในปีต่างๆ แล้ว พบว่ามีหลายปีที่นักเรียน

เทพฯ ติดบอร์ด ๑ ใน ๕๐ จำานวนสามคนหรือมากกว่า (ซึ่งจัดว่าเป็นความภาคภูมิใจ

ของโรงเรียนเมื่อกระทรวงศึกษาฯ ประกาศผลให้ทราบทั่วกันทั้งประเทศ) ได้แก่
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  พ.ศ. ๒๔๙๖ ติดบอร์ดรวม ๓ คน คือ

   แผนกอักษร 

     ที่ ๑     เจตนา  นาควัชระ  

     ที่ ๓๐   โกวิท  แย้มโอฐ 

   แผนกวิทยาศาสตร์ 

     ที่ ๑๘   พูลสวัสดิ์  กัณฑาธรรม

  พ.ศ. ๒๕๐๗ ติดบอร์ดรวม ๔ คน คือ 

   แผนกวิทยาศาสตร์ 

     ที่ ๗     ถาวร   สุขากันยา  

     ที่ ๒๕   โกวิท  ด่านวิริยะทรัพย์   

   แผนกศิลปะ 

     ที่ ๑๖   สมิต  อาชวณิชกุล  

     ที่ ๒๓   สมจิต  โคเมท

   พ.ศ. ๒๕๐๙ ติดบอร์ดรวม ๓ คน คือ 

   แผนกวิทยาศาสตร์ 

     ที่ ๕     ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ์   

     ที่ ๑๐    ขจรศักดิ์   ศิลปโภชากุล  

   แผนกศิลปะ 

     ที่ ๑๕    สมชัย  เรี่ยวพาณิชกุล



31

 กระดานนักเรียนติดบอร์ดของประเทศมีรายชื่ออยู่จนถึงปี ๒๕๑๓ เท่านั้น 

ผู้เขียนคาดเดาเอาว่าหลังจากท่ีทางการเพ่ิมจำานวนผู้ติดบอร์ดในอันดับท่ีมากกว่า 

๕๐ คนแรกตั้งแต่ปี ๒๕๐๙ โดยประกาศชื่อผู้ได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ ๘๐ 

สำาหรับแผนกวิทยาศาสตร์และมากกว่าร้อยละ ๗๕ สำาหรับแผนกศิลปะ ทำาให้มี

นักเรียนติดบอร์ดจำานวนสูงขึ้นมาก เช่นบางปีแผนกวิทยาศาสตร์มีผู้ติดบอร์ดเกือบ 

๕๐๐ คน ทำาให้รายชื่อนักเรียนติดบอร์ดของเทพฯล้นกระดาน และไม่มีผนังจะติด

กระดานเพิ่มอีก ทางโรงเรียนจึงระงับการยกย่องนักเรียนเก่งบนกระดานที่ตึกแม้นฯ  

ในปี ๒๕๑๔ แต่ผู้เขียนได้พบข้อมูลจากหนังสือแถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ว่า ในปี 

๒๕๑๔ เทพศิรินทร์มีนักเรียนติดบอร์ดในอันดับ ๕๐ คนแรกมากถึง ๔ คน ได้แก่ 

  แผนกวิทยาศาสตร์ 

    ที่ ๑๒ พงษ์ศักดิ์ อนันตวาศิลป์   

    ที่ ๒๘ ไพโรจน์  พงศาพิชณ์ และรุ่งโรจน์ จงอุดมสมบัติ  

  แผนกศิลปะ 

    ที่ ๔๑ สุรเทพ โลหิตกุล

 ผู้เขียนจึงขอยกย่องนักเรียนเก่งทั้งสี่คนมา ณ ที่นี้                 
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๘. ตำานานนักเรียนหญิงของเทพศิรินทร์

 ในทำาเนียบรายชื่อนักเรียนเทพศิรินทร์จากอดีตจนถึงปัจุบัน (แสดงอยู่ใน

หนังสือที่ระลึกงานชื่นชุมนุม ๔๒ เดือนมีนาคม ๒๕๔๒) มีข้อมูลที่น่าสนใจ   

เรื่องหนึ่ง คือ มีชื่อของนักเรียนหญิงอยู่ ๒ คน อยู่ในรุ่นเข้าเรียนปี ๒๕๓๗ ได้แก่ 

เลขประจำาตัว ๓๒๐๕๖ น.ส.นิตยา คงกล่อม และเลขประจำาตัว ๓๒๐๖๒ 

น.ส.ยุพเรศ ถาวรกัลปชัย ชาวเทพศิรินทร์หลายคนทราบเรื่องที่เคยมีนักเรียนหญิง

ที่เทพศิรินทร์มาก่อน (โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน) แต่เชื่อ

ว่าส่วนใหญ่แล้วคงไม่ทราบความเป็นมาที่ชัดเจน ผู้เขียนได้ประมวลเรื่องราวจาก

เอกสารและการสัมภาษณ์นักเรียนหญิงและอดีตผู้บริหารโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้

ดังนี้

 ในปี ๒๕๓๗ ตามนโยบายขยายโอกาสการศึกษาระดับมัธยมปลายไปยัง

ต่างจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดให้จัดตั้งโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ตำาบลคลองเปร็ง อำาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และมอบหมายให้โรงเรียนเทพศิรินทร์

โดยผู้อำานวยการณรงค์ กาญจนานนท์ เป็นผู้รับผิดชอบเตรียมการก่อตั้งโรงเรียน

จนกว่าจะมีอาคารเรียน โรงเรียนนี้ในที่สุดได้ชื่อว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็ง   

วิสุทธาธิบดี ในกระบวนการเตรียมการจัดหานักเรียน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน

ที่จะให้เป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ก่อน 

เนื่องจากจะเป็นโรงเรียนสหศึกษา จึงรับสมัครทั้งนักเรียนหญิงและชาย จากจำานวน

ผู้สมัครที่เป็นหญิง ได้คัดเลือกไว้เพียง ๓ คนรวมกับนักเรียนชายเป็นชั้นเรียนพิเศษ

ประมาณ ๓๐ คน (นักเรียนชายส่วนหนึ่งเป็นผู้จบที่ ม.๓ จากเทพศิรินทร์ แต่ไม่

ได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อ ม.๔ โดยตรงจึงเท่ากับได้โอกาสพิเศษครั้งนี้) นักเรียนชุดนี้

เริ่มแรกปักชื่อย่อโรงเรียนบนเสื้อว่า “ต.อ.ท.ศ.” (มาจากชื่อชั่วคราว “เตรียมอุดม

เทพศิรินทร์”) แต่ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายว่านักเรียนชุดนี้ไม่ต้องย้ายไป
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น.ส.ยุพเรศ   ถาวรกัลปชัย 
เลขประจำาตัว ๓๒๐๖๒ 

น.ส.นิตยา   คงกล่อม 
เลขประจำาตัว ๓๒๐๕๖

เรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมเปร็งฯ โรงเรียนเทพศิรินทร์จึงเปลี่ยนสถานภาพให้เป็น

นักเรียนเทพศิรินทร์ปกติ จนจบชั้นมัธยมปลายในปี ๒๕๓๙ ในหนังสือที่ระลึกของ

รุ่น ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙ มีภาพของนักเรียนหญิงทั้งสองคนอยู่ด้วย โดยมีทั้งภาพ

เดี่ยวใส่เสื้อปัก ท.ศ. และภาพหมู่ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น (สำาหรับนักเรียนหญิงคนที่

สาม คือ น.ส.กัญญธร ฟองวัฒนกุล เลขประจำาตัว ๓๒๐๖๐ ได้สอบเทียบตอน

ชั้น ม.๕ จึงไม่มีชื่อในทะเบียนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลาย) 
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   การที่โรงเรียนเทพศิรินทร์มีส่วนเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดม

เปร็งฯ ทำาให้มีเหตุการณ์ที่ทำาให้มีชื่อโรงเรียน “เทพศิรินทร์เปร็งวิสุทธาธิบดี” เกิด

ขึ้นอยู่หนึ่งเดือนเศษ ผู้เขียนแปลกใจว่าทำาไมจึงมีการตั้งชื่อโรงเรียนเพียงระยะสั้น

เช่นนี้ จึงพยายามหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยสอบถามจากผู้ใหญ่ฝ่ายเทพศิรินทร์และ

กระทรวงศึกษาฯ ที่เกี่ยวข้องรวม ๔ ท่าน ทุกท่านแจ้งว่าไม่คิดว่าเคยมีการใช้ชื่อนี้

แต่ในท่ีสุดผู้เขียนสามารถค้นพบสำาเนาประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ จัดตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์เปร็งวิสุทธาธิบดี (มัธยมศึกษา

ตอนปลาย) ขึ้นที่ตำาบลคลองเปร็ง อำาเภอเมือง ฉะเชิงเทรา แต่หลังจากนั้นเพียง

หนึ่งเดือนเศษกระทรวงศึกษาก็มีประกาศอีกฉบับหนึ่ง อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน

เทพศิรินทร์ เปร็งวิสุทธาธิบดี (มัธยมศึกษาตอนปลาย) เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เปร็งวิสุทธาธิบดี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๗ โดยระบุเหตุผลว่าเพื่อความ

เหมาะสมหลังจากที่ผู้เขียนนำาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เคยหารือไว้ก่อนแล้ว

จึงประมวลได้ว่าน่าจะเป็นคำาขอมาจากผู้นำาชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ซึ่งไม่ประสงค์จะ

ใช้ชื่อ “เทพศิรินทร์” แต่ต้องการใช้ชื่อที่เป็นกลางมากกว่าคือ “เตรียมอุดม” และ

สันนิษฐานกันว่าการประกาศใช้ชื่อ “เทพศิรินทร์เปร็งวิสุทธาธิบดี” ในครั้งแรกนั้น 

คงมีผู้ต้ังเรื่องอย่างเร่งรีบผ่านไปถึงรัฐมนตรีให้ลงนามในประกาศเลยหลายท่านท่ี   

ผู้เขียนพูดคุยด้วยจึงจำาไม่ได้ว่ามีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น
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๙. ทะเบียนนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ยังไม่สมบูรณ์

 ๙.๑ ปัญหาที่พบ

   การจัดทำาทะเบียนนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ครั้งสำาคัญเกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๘ 

โดยจัดทำารายชื่อนักเรียนเทพศิรินทร์ที่เข้าเรียนปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ถึง ๒๕๒๗ เรียง

ตามลำาดับหมายเลขประจำาตัวนักเรียนและตีพิมพ์ไว้ในหนังสือ ๑๐๐ ปีเทพศิรินทร์ 

โดยมีรายละเอียดไว้ว่ารุ่นเข้าเรียนปี ๒๔๒๘ - ๒๔๖๑ มีหมายเลขตั้งแต่ ๑ 

จนถึง ๑๕๘๘ และไล่เรียงมาจนถึงรุ่นเข้าเรียนปี ๒๕๒๗ จบที่หมายเลข

๒๓๒๘๑ทะเบียนรายชื่อนักเรียนชุดนี้ได้รับการเพิ่มเติมรายชื่อนักเรียนรุ่นต่อๆ มา

เป็นลำาดับจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๕) หมายเลขทะเบียนนักเรียนเทพศิรินทร์มีถึง 

๔๖,๐๐๐ ชื่อแล้ว ทะเบียนชุดนี้ผู้เขียนขอเรียกว่าทะเบียนชุดพื้นฐาน

   คณะผู้จัดทำาทะเบียนชุดเมื่อปี ๒๕๒๘ ได้ชี้แจงไว้ว่าข้อมูลอาจจะไม่ค่อย

ถูกต้องและสมบูรณ์นักในระยะปีการศึกษาต้นๆ จนถึงปี ๒๔๗๙ เนื่องจากหลักฐาน

เก่าสูญหายไปเม่ือตึกแม้นนฤมิตรถูกระเบิดหรือหลักฐานเก่าผุพังจนต่อไม่ติดหรือไม่

ทราบว่ามาจากทะเบียนใด (หนังสือ ๑๐๐ ปีเทพศิรินทร์ หน้า ๑๙๑)

   ในฐานะผู้ใช้ประโยชน์จากทะเบียนนักเรียนชุดนี้ ผู้เขียนพบว่าข้อมูล

นักเรียนตั้งแต่ปี ๒๔๘๐ เป็นต้นมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ สามารถแยกเป็นชื่อ

นักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละปีได้ แต่สำาหรับการใช้รายชื่อในทะเบียนก่อนปี ๒๔๘๐

มีข้อควรระวัง ดังนี้
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  ๑) รายชื่อนักเรียนยุคเก่ามากๆ (ได้แก่หมายเลข ๑ จนถึง ๑๓๘๑

ซึ่งเข้าเรียนประมาณปี ๒๔๕๙) ส่วนใหญ่ไม่มีนามสกุล จึงเป็นการยากที่จะบ่งชี้ว่า

เป็นใครกันแน่

  ๒) ระหว่างปี ๒๔๒๘ จนถึงปี ๒๔๗๙ แบ่งรุ่นเข้าเรียนเป็น

ช่วงปี ทำาให้ไม่สามารถระบุปีที่เข้าเรียนอย่างเจาะจงได้

  ๓) นักเรียนหมายเลข ๑ ถึง ๑๗ เป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

ที่มีชื่อบนกระดานทอง หมายเลข ๑ - ๙ เป็นนักเรียนสวนกุหลาบอังกฤษสมัยก่อน

ที่ย้ายมาเรียนที่ตึกแม้นนฤมิตร เลขที่ ๑๐ – ๑๗ เป็นนักเรียนที่ย้ายมาเรียนที่  

ตึกแม้นฯ แล้ว ดังที่ได้วิเคราะห์ไว้ในหัวข้อที่ ๕ ของบทความนี้ 

  ๔) ชื่อนักเรียนเทพศิรินทร์จำานวนหนึ่งขาดหายไปจากทะเบียน 

เช่น พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา

 ข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำาคัญ คือ ในหนังสือ ๑๐๐ ปีเทพศิรินทร์ 

หน้า ๓๔๓ ถึง ๓๕๔ ได้ตีพิมพ์ทะเบียนรายชื่อนักเรียนไว้อีกชุดหนึ่ง (ซึ่งขอเรียกว่า

ทะเบียนชุดเล็ก) ระบุเป็นนักเรียนเข้าเรียนในช่วงปี ๒๔๕๒ จนถึงปี ๒๔๗๗     

ใช้หมายเลข ๑๑๔ จนถึง ๒๔๔๙ โดยในทะเบียนชุดนี้นักเรียนหมายเลข 

๒๓๒๙ คือ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล
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 การที่มีทะเบียนนักเรียน ๒ ชุดที่ทับซ้อนกันในช่วงปี ๒๔๕๒ ถึง ๒๔๗๗

โดยไม่มีคำาอธิบายว่าแตกต่างกันอย่างไรก่อให้เกิดปัญหากับผู้ท่ีจะอ้างอิงถึงชื่อและ

หมายเลขของนักเรียนเก่า ดังนี้

  ก. ทุกเลขประจำาตัวในช่วงดังกล่าวจะมี ๒ ชื่อนักเรียนแล้วแต่ว่า

มาจากทะเบียนใด เช่น หมายเลข ๒๓๒๙ ในทะเบียนชุดพื้นฐาน คือ ปลิว คุ้มวงศ์

ในขณะที่ในทะเบียนชุดเล็ก คือพระองค์เจ้าอานันทมหิดล

  ข. ชื่อนักเรียนหลายคนในช่วงเวลานี้จะมี ๒ เลขหมายประจำาตัว 

เช่น ม.ล.ชูชาติ กำาภู ได้หมายเลขประจำาตัว ๑๑๓๖ ในทะเบียนชุดพื้นฐาน และมี

หมายเลขประจำาตัว ๑๐๐๑ ในทะเบียนชุดเล็ก
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 ๙.๒ การตีความและความพยายามปรับปรุง

 ผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือจากครูยุพา เผ่าสุขถาวร นายทะเบียนของ

โรงเรียนคนปัจจุบันในการทำาความเข้าใจถึงความแตกต่างของทะเบียนท้ังสองชุด 

สามารถสรุปร่วมกันได้ว่าทะเบียนท่ีเรียกว่าชุดเล็กอันเป็นนักเรียนท่ีเข้าเรียนในช่วงปี 

๒๔๕๒ ถึง ๒๔๗๗ นั้น คือ ทะเบียนนักเรียนชั้นประถมของเทพศิรินทร์ซึ่งสอดคล้อง

กับระบบการศึกษาของเทพศิรินทร์ที่วิเคราะห์ไว้ในหัวข้อ ๓  ของบทความนี้ซึ่งชี้ว่า

เทพศิรินทร์เริ่มมีชั้นประถมควบคู่ไปกับชั้นมัธยมในปี ๒๔๕๒ และยกเลิกชั้นประถม

เมื่อปี ๒๔๗๙ อีกทั้งนักเรียนหลายคนที่อยู่ในทะเบียนชุดนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า

เรียนเทพศิรินทร์ในชั้นประถม เช่น พระองค์เจ้าอานันทมหิดล นอกจากนั้น ครูยุพา    

ยังค้นพบรายชื่อและหมายเลขประจำาตัวของนักเรียนชั้นประถมเพิ่มเติมอีก ๗๑ คน

ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ชื่อบุคคลสำาคัญที่ค้นพบในทะเบียนใหม่มีอาทิ หมายเลข 

๒๑๕๒ สมลักษณ์ สุขยางค์ (กล่าวถึงในหัวข้อ ๕ ของบทความ) และหมายเลข 

๒๔๕๑ กำาธน สินธวานนท์ 

 ทั้งนี้ ผู้เขียนขอเสนอให้เพิ่มตัวอักษร ป.ปลา เข้าไว้ข้างหมายเลขนักเรียน

ชุดประถมเพื่อให้แตกต่างจากหมายเลขในทะเบียนชุดพื้นฐาน
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  สำาหรับทะเบียนชุดพื้นฐานนั้นอาจถือได้ว่าตั้งแต่ประมาณปี ๒๔๖๐ เป็นต้นมา 

เป็นทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยม (ก่อนหน้านั้นยังตีความไม่ชัดเจนเพราะมีบางช่วงที่ชื่อ

และหมายเลขประจำาตัวนักเรียนบางคนเป็นอันเดียวกันทั้งสองชุด) ครูยุพา ได้ใช้หลัก

ฐานที่เพิ่งค้นพบใหม่ ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน ทะเบียนสอบ ใบมอบตัวและสมุดเซ็นรับ

ประกาศนียบัตรมาจัดทำารายชื่อและหมายเลขประจำาตัวนักเรียนชั้นมัธยมเพ่ิมเติมอีก

จำานวน ๑๙๑ คน ดังแสดงไว้ในภาคผนวก (ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงหมายเลข ๒,๐๐๐ 

ถึง ๔,๐๐๐) สำาหรับชื่อบุคลสำาคัญที่ค้นพบในครั้งนี้ คือ หมายเลข ๓๓๗๑ หะริน 

หงสกุล ซึ่งเป็นชื่อที่ขาดหายไปในหนังสือ ๑๐๐ ปีเทพศิรินทร์ โดยทางโรงเรียนยัง

ได้พบเอกสารเกี่ยวกับท่านหะรินสมัยที่เรียนเทพศิรินทร์อีก ๒ รายการ คือ คะแนน

สอบและบัตรรางวัลหมั่นเรียน มอบให้โดยกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะ

ได้มอบเอกสารเหล่านี้ให้แก่ทายาทของท่านหะรินในวันทำาพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เพ่ือการ

ศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ต่อไป
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 ๙.๓ การยืนยันความเป็นชาวเทพศิรินทร์

 เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของทะเบียนนักเรียนเทพศิรินทร์ยุคเก่าจึงทำาให้

เกิดปัญหาในการยืนยันว่าบุคคลมีชื่อเสียงบางคนเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์จริงหรือไม่

ในกระบวนการจัดทำาหอเกียรติยศ (hall of fame) ไว้ในพิพิธภัณฑ์เทพศิรินทร์นั้น

ผู้เขียนได้พยายามหลีกเล่ียงการยกย่องบุคคลท่ียังไม่ปรากฎหลักฐานชัดว่าเป็น

นักเรียนเทพศิรินทร์ เพราะไม่ต้องการให้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการแอบอ้าง เนื่องจากเรา

มีนักเรียนท่ีมีชื่อเสียงมากมายอยู่แล้วตัวอย่างของบุคคลท่ียังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า

เป็นชาวเทพศิรินทร์ มีอาทิ

   ๑) ทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรี มีผู้อ้างกันว่าท่านเป็นนักเรียน

เทพศิรินทร์หมายเลขประจำาตัว ๗๔๓ แต่ในทะเบียนของโรงเรียน หมายเลข ๗๔๓ 

มีแต่ชื่อทวี ไม่ปรากฎนามสกุล ผู้เขียนได้ตรวจสอบประวัติของท่านจากเอกสารที่น่า

เชื่อถือได้ ๒ เล่ม คือ หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ จัดทำาโดยคุรุสภาและหนังสือ

เรื่องพ่อสอนลูก เขียนโดยทวี บุณยเกตุ ทั้งสองเล่มเขียนประวัติไว้ว่าท่านศึกษา 

เบื้องต้นที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีจนถึงปี ๒๔๕๖ แล้วจึงเข้ามา

เรียนในกรุงเทพฯ ที่สวนกุหลาบวิทยาลัยในระหว่างปี ๒๔๕๗ - ๒๔๖๐ จากนั้น

จึงเข้าเรียนประจำาที่โรงเรียนราชวิทยาลัย จนจบชั้นมัธยมปีที่ ๗ บิดาจึงส่งไปศีกษา

ต่อที่ประเทศอังกฤษ จะเห็นได้ว่าไม่มีการกล่าวถึงการเรียนที่เทพศิรินทร์เลย และในปี

ที่ท่านเรียนที่สวนกุหลาบก็ไม่ใช่ช่วงที่เกี่ยวข้องกับตึกแม้นนฤมิตร
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   ๒) พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี  (กระแส ประวาหะนาวิน)  ในหนังสือ 

๑๐๐ ปีเทพศิรินทร์ ระบุว่าท่านเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์คนหนึ่ง ที่เคยเป็นประธาน

สภาผู้แทนราษฎรและเป็นรัฐมนตรี แต่ผู้เขียนไม่สามารถหาชื่อท่านจากทะเบียน

นักเรียนเก่าได้ และเมื่อค้นจากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของท่าน มี

ประวัติที่ท่านเขียนเล่าด้วยตนเองว่าเรียนหนังสือวัยเด็กที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ แล้ว

เข้าโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากนั้นจึงเข้าโรงเรียนนายเรือ ไม่มีการ

เอ่ยถึงเทพศิรินทร์เลย

   ๓) พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) ในหนังสือ ๑๐๐ ปี

เทพศิรินทร์ระบุว่าท่านเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ที่เคยเป็นประธานรัฐสภา แต่ผู้เขียน

ไม่พบชื่อท่านในทะเบียนนักเรียนเก่าและจากประวัติในหนังสืออนุสรณ์งานศพของ

ท่านระบุว่าท่านเรียนที่โรงเรียนวัดทรงธรรม แล้วต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา จากนั้นจึงได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

  ท้ังสามตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นเครื่องชี้ว่าการท่ีทะเบียนนักเรียนเก่า

ยังขาดความสมบูรณ์ทำาให้การศึกษาประวัติศาสตร์เทพศิรินทร์ในบางเรื่องทำาได้ยาก 

จึงเป็นเรื่องที่ต้องหาทางปรับปรุงกันต่อไป
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๑๐. ตำานานฟุตบอลเทพศิรินทร์

    ในเนื้อเพลงอโหกุมารฯ ได้บรรยายไว้ว่าเทพศิรินทร์เป็น “สำานักกิฬาสง่าสนาม”

ผู้เขียนจึงได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของการแข่งขันฟุตบอลเทพศิรินทร์อันเป็น

กีฬาหลักของโรงเรียน ทำาให้ได้ทราบถึงหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น ในยุคเก่า 

นักฟุตบอลมีชื่อของเทพศิรินทร์หลายคนเป็นนักเรียนเรียนเก่งถึงขั้นได้ทุนไปเรียน

ต่อต่างประเทศ หรือ เทพศิรินทร์เคยแข่งฟุตบอลประเพณีกับโรงเรียนเซ็นคาเบรียล 

หรือเพลงจตุรมิตรสามัคคี แต่งโดยนักเรียนเทพศิรินทร์ เป็นต้น ผู้เขียนจึงขอนำาเสนอ

ตำานานฟุตบอลเทพศิรินทร์ฉบับย่อไว้ในบทความนี้
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 ๑) ยุคต้น

 พ.ศ. ๒๔๕๘ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลในระดับ

โรงเรียนขึ้น มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันหลายทีม เช่น เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบ ราช

วิทยาลัย ปทุมคงคา คริสเตียนวิทยาลัย และอัสสัมชัญ โดยใช้สนามฟุตบอลโรงเรียน

เทพศิรินทร์เป็นหนึ่งในสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขันด้วย ซึ่งทีมฟุตบอลเทพศิรินทร์

ได้เริ่มสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักให้แก่โรงเรียน

 พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๘๐ กีฬาฟุตบอลเป็นที่นิยมมากขึ้น ทีมโรงเรียน

เทพศิรินทร์ได้รับสมญานามว่า “เสือสนาม” เนื่องจากครองตำาแหน่งชนะเลิศบ่อยครั้ง

จากการแข่งขันทั้ง ๓ รุ่นทั้งรุ่นเล็ก กลางและใหญ่ โดยมักชนะรวมสองรุ่นเป็น

ประจำาจนได้รับโล่รางวัลเป็นกรรมสิทธิ์หลายโล่ ฟุตบอลรุ่นกลางโดดเด่นเป็นพิเศษ 

ได้ตำาแหน่งแชมป์เกือบทุกปีในช่วงปี ๒๔๖๘ ถึง ๒๔๗๙ เฉพาะปี ๒๔๗๖ 

- ๒๔๗๘ ทีมฟุตบอลทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง ได้ครองรางวัลชนะเลิศติดต่อกันทุกปี

ในปี ๒๔๗๘ เทพศิรินทร์เป็นโรงเรียนแรกที่ชนะเลิศฟุตบอลรุ่นกลาง ได้รับ

เส้ือสามารถและถ้วยมารยาทงามในปีเดียวกันนักกีฬาท่ีได้เส้ือสามารถได้แก่ 

ม.ร.ว.สมบูรณ์ยศ เกษมสันต,์ ประกอบเกื้อ บุนนาค, ช่วง  สูงตรง, จำารัส  ศุภวงศ์,

สวัสดิ์ ศรีสุข และนิยม บุนนาค และมีสถิติที่บันทึกไว้ว่าทีมฟุตบอลรุ่นเล็กของ

โรงเรียนปี ๒๔๗๙ ชนะเลิศ และวันเปิดสนามชนะโรงเรียนวัดนวลนรดิศมากที่สุด

ถึง ๒๓-๐ ประตู 

    นักเตะฟุตบอลเทพศิรินทร์ที่เด่นมากในยุคนี้ หลายคนมีความสามารถหลายด้าน

เช่น สุนทร หงส์ลดารมภ์, ทวี แรงขำา, มล.ตุ้ย ชุมสาย และสวัสดิ์   ศรีสุข ต่างเป็น

นักเรียนเรียนเก่ง ได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ  นักฟุตบอลโดดเด่นระดับเสื้อ

สามารถคนอื่น มีอาทิ สมชาย ศิวะโกเศศ ซึ่งต่อมาเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย 

และสาย กาญจนมุสิก เป็นต้น
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 ปี ๒๔๗๕ เทพศิรินทร์ริเริ่มฟุตบอลประเพณี ๓ โรงเรียน คือเทพศิรินทร์ 

อัสสัมชัญและ เซนต์คาเบรียล โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ 

 ๒) ฟุตบอลสโมสรชิงถ้วยพระราชทาน

 ช่วง พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๑  ทีมฟุตบอลสโมสรนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์

โดดเด่นมากในการแข่งขันฟุตบอลสโมสรชิงถ้วยพระราชทานถ้วยน้อย โดยเป็นทีม

ชนะเลิศในปี ๒๔๙๙ และ ๒๕๐๑ ผู้เล่นของทีมคือนักเรียนเก่าที่ฝีเท้าดีตั้งแต่สมัย

เล่นฟุตบอลนักเรียน นักเรียนเทพศิรินทร์หลายคนสร้างชื่อเสียงในฟุตบอลสโมสร

ถ้วยใหญ่และถ้วยน้อย จนต่อมาได้เล่นฟุตบอลให้ทีมชาติไทย ในช่วงปี ๒๕๐๐ถึง 

๒๕๑๒ ได้แก่ โสภณ  หะยาจันทา, ประเทศ  สูตะบุตร, เนาวรัตน์   ปานานนท์, 

สืบสวัสดิ์  ชาญวิธะเสนา, อัษฎางค์ ปาณิกบุตร และ สุพจน์ พานิช ซึ่งเป็นกัปตัน

ทีมชาติหลายสมัยรวมทั้งทีมชาติแข่งกีฬาโอลิมปิกที่เม็กซิโกปี ๒๕๑๑

 ๓) ฟุตบอลประเพณีเทพศิรินทร์-สวนกุหลาบ

 พ.ศ. ๒๕๐๒ ทีมฟุตบอลรุ่นเล็กของเทพศิรินทร์แข่งกับทีมสวนกุหลาบใน

การแข่งขันฟุตบอลเทศบาลที่ท้องสนามหลวง การแข่งขันจบลงแบบมีปัญหา ปลายปี

๒๕๐๒ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์และสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบจึงจัดให้

มีการแข่งขันฟุตบอลรุ่นเล็กนัดพิเศษระหว่างสองโรงเรียนเพ่ือสร้างความสามัคคี

พร้อมกับเป็นการแก้ข้อสงสัย โดยขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และพระองค์ทรงเสด็จมาประทับทอดพระเนตรการแข่งขันด้วย ผลการ

แข่งขันเสมอกัน
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 พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเทพศิรินทร์และสวนกุหลาบ

เป็นปีที่สองและได้กลายเป็นฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ภปร. มีการจัด

กิจกรรมเชียร์อย่างคึกคัก วิธีแข่งขันฟุตบอลได้เปิดกว้างให้ผู้เล่นเป็นทั้งนักเรียนเก่า

และนักเรียนปัจจุบันผสมกัน แต่ละทีมจึงมีนักฟุตบอลมีชื่อในระดับทีมชาติและทีม

สโมสรชั้นนำาเข้าร่วมแข่งทีมละหลายคน ทำาให้เป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจ ฟุตบอล

ประเพณีนี้จัดต่อเนื่องทุกปีจนถึงปี ๒๕๐๗ จึงขาดช่วงการแข่งขันไปในปี ๒๕๐๗ นี้

มีการแข่งขันของทีมรุ่นเล็กด้วย ทีมเทพศิรินทร์เป็นผู้ชนะ และหัวหน้าทีมได้รับโล่

พระราชทานจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ๔) ฟุตบอลจตุมิตรสามัคคี

 พ.ศ. ๒๕๐๗ เริ่มจัดแข่งขันฟุตบอลจตุมิตรสามัคคี ระหว่าง ๔ สถาบัน ได้แก่ 

เทพศิรินทร์ - สวนกุหลาบ - กรุงเทพคริสเตียน - อัสสัมชัญ เพื่อเป็นการเชื่อมสามัคคี

ของครูอาจารย์และนักเรียนท้ังฝ่ายนักกีฬาและฝ่ายกองเชียร์โดยหมุนเวียนกัน

เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันครั้งแรกทีมเทพศิรินทร์ได้เข้าชิงกับทีมสวนกุหลาบ ฟุตบอล

จตุรมิตรในระยะแรกจัดเป็นประจำาทุกปี  จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงเปลี่ยนเป็นการ

แข่งขันปีเว้นปี โดยปีที่ไม่มีการแข่งขันให้จัดเป็นการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรเหย้า-

เยือน โดยใช้สนามภายในโรงเรียน

 พ.ศ. ๒๕๑๑ นำาเพลง “จตุรมิตรสามัคคี” แต่งโดย สำาเร็จ โชติมงคล 

ท.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๑ มาร้องเป็นครั้งแรกและยึดถือเป็นเพลงหลักของการ

แข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร
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    ๕) ยุคมหาอำานาจลูกหนังขาสั้น

 พ.ศ. ๒๕๒๐ อาจารย์สมศักดิ์  บุญเรืองขาว ครูผู้ฝึกสอนฟุตบอลของ

โรงเรียนในสมัยอาจารย์ชาลี ถาวรานุรักษ์ เป็นผู้อำานวยการ ได้วางรากฐานฟุตบอล

อย่างเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนโดยสอนทักษะให้แก่นักฟุตบอลต้ังแต่ยังเป็นทีมเด็ก   

ในช่วงปี ๒๕๒๒ - ๒๕๒๗ ทีมเทพศิรินทร์ชนะเลิศในรุ่นต่างๆ มากมาย อันเป็นการ

สร้างตำานานมหาอำานาจลูกหนังขาสั้นของโรงเรียน อาทิเช่นได้แชมป์ฟุตบอลกรมพล

ศึกษา รุ่นจิ๋วถึง ๕ ปีซ้อน (๒๕๒๒ - ๒๕๒๖) ได้แชมป์รุ่นอายุ ๑๓ ปี  

สามปีติดต่อกัน (๒๕๒๕ - ๒๕๒๗) และได้แชมป์กรมพลศึกษารุ่น ๑๕ ปี     

สามปีซ้อน (๒๕๒๖ - ๒๕๒๘) นักฟุตบอลยุคนี้หลายคนติดทีมชาติระดับยุวชน

ปรินเซสคัพ ระดับเยาวชนและบางคนกลายเป็นนักฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่ภายหลัง

นักฟุตบอลที่เด่นที่สุดในยุคนี้ คือ ประสงค์  พันธ์สวัสดิ์ ซึ่งเล่นในทุกทีมที่ได้ตำาแหน่ง

ชนะเลิศ ตั้งแต่รุ่นจิ๋ว รุ่น ๑๔ ปี ๑๕ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี โดยชนะเลิศทั้ง

ฟุตบอลกรมพลศึกษา ฟุตบอลกรุงเทพมหานคร และโค้กคัพเขตกทม. ต่อมาติดทีม

ชาติชุดใหญ่และช่วยมาเป็นผู้ฝึกสอนให้ทีมจตุรมิตรของโรงเรียน  นักฟุตบอลเด่นคน

อื่นในช่วงนี้มีอาทิ กฤษดา พงษ์รื่น  ถาวร สุริยะผล  และทิวากร สุขสด เป็นต้น
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 พ.ศ. ๒๕๒๘ อาจารย์บัญชา อ่อนวิมล และอาจารย์ณรงค์ ห้วยหงษ์ทอง 

เป็นผู้ฝึกสอนที่สร้างผลงานดีเด่นต่อเนื่องจากอาจารย์สมศักดิ์ ระหว่างปี ๒๕๒๘ 

จนถึงปี ๒๕๓๕ ทีมเทพศิรินทร์ยังคงได้แชมป์ในการแข่งขันรุ่นต่างๆ ในโปรแกรม

ต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ เช่น ปี ๒๔๒๘ ทีมรุ่น ๑๖ ปีได้ทริปเปิ้ลแชมป์ (ถ้วย

กรมพลศึกษา ถ้วยกองทัพอากาศและโค้กคัพ กทม.) ทีมรุ่น ๑๘ ปีได้แชมป์กรม

พลศึกษา ๓ ปีซ้อนระหวางปี  ๒๕๒๙-๒๕๓๑ ปี ๒๕๓๑ นับเป็นปีทอง

ของฟุตบอลเทพศิรินทร์โดยขนะเลิศฟุตบอลกรมพลศึกษา ๓ รุ่นและได้รองชนะเลิศ

โค้กคัพประเทศไทยรุ่น ๑๕ ปี  และ ปี ๒๕๓๒ ทีมรุ่น ๑๔และ ๑๖ ปีชนะ

เลิศฟุตบอลกรมพลศึกษา และฟุตบอล กทม. ทั้งสองรุ่น นักฟุตบอลเด่นในช่วงนี้

หลายคนต่อมาได้เล่นฟุตบอลให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ อาทิเช่น  ภูเมศ อั้งสุวรณากูล   

ธงชัย  สุขโกกี, ศราวุธ ยงพีระกุล  และ อนุรักษ์ ศรีเกิด ซึ่งเป็นมิดฟีลดิ์ระดับเวิร์ล

คลาสของทีมชาติไทย
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 ๖) ยุคสร้างทีมใหม่

 พ.ศ. ๒๕๓๘ สมาคมนักเรียนเก่าฯจัดส่งนักฟุตบอลเก่าของโรงเรียน

หลายคนเข้าช่วยโรงเรียนทำาทีมฟุตบอล โดยมีสมภพ   สุขสมบัติ ท.ศ. ๒๕๑๗ - 

๑๙ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน ทีมฟุตบอลของโรงเรียนจึงกลับมาแสดงความยิ่งใหญ่อีก

ครั้งหนึ่ง โดยได้แชมป์โอวัลตินพาวเวอร์คัพครั้งที่หนึ่งในปี ๒๕๔๒ ซึ่งถือเป็นแชมป์

ประเทศไทยรุ่น ๑๘ ปี เพราะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชนะเลิศจากภาคต่างๆ และ

ฟุตบอลกรมพละศึกษา ในช่วงนี้ทีมเทพศิรินทร์ยังชนะเลิศฟุตบอลจตุรมิตรในปี 

๒๕๔๐ และ ๒๕๔๒ อีกด้วย นักฟุตบอลเด่นในช่วงนี้ที่ต่อมาได้ติดทีมชาติชุดใหญ่

มีอาทิ วรวุฒิ   วังสวัสดิ์,  ไพฑูรย์  เทียบมา,  จักรกริช  บุญคำา,  นริศ  ทวีกุล  

และศุภชัย คมศิลป์ เป็นต้น

 พ.ศ. ๒๕๔๖ สำานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดแข่งขันฟุตซอลลีกเป็น

ครั้งแรก ทีมฟุตซอลของเทพศิรินทร์ชนะเลิศได้ครองถ้วยเกียรติยศของนายกรัฐมนตรี

(จารึกว่าชนะเลิศ ฟุตซอลลีก สามัญศึกษา ๒๐๐๓ ครั้งที่ ๑) นักฟุตซอลของ

เทพศิรินทร์ที่โดดเด่นในระดับชาติ  ได้แก่  เลิศชาย    อิศราสุวิภากร   ได้รางวัล

นักฟุตซอลยอดเยี่ยม และร่วมทีมชาติเข้ารอบฟุตซอลโลกที่ประเทศสเปน

 หมายเหตุ  

       บทความนี้จัดทำาเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้เขียนขอขอบคุณ

บุคคลที่ช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูลเพื่อการเขียนครั้งนี้ ได้แก่ ครูสุภัทร สุขสมบูรณ์ 

ครูยุพา เผ่าสุขถาวร, ครูกุลริศา ฤกษ์ม่วง, สุรศักดิ์ นามวัฒน์โสภณ และทีมงาน

ห้องสมุด ธนาคารแห่งประเทศไทย



บัญชีรายชื่อนักเรียนเก่าที่ค้นพบเพิ่มเติม 

บัญชีประถม

บัญชีมัธยม

ภาคผนวก
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บัญชีรายชื่อนักเรียนเก่าที่ค้นพบเพิ่มเติม

บัญชีประถม

·ทÕีè่ àเÅล¢ข»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว ªช×ืè่Íอ – Êส¡กØุÅลªช×ืè่Íอ – Êส¡กØุÅล

ñ๑ ñ๑ø๘ø๘   ªชÇว¹น

ò๒ ñ๑ù๙ô๔÷๗   ´ดÇว§ง ºบØุ¹น¹นÒา¤ค

ó๓ ñ๑ù๙ø๘ñ๑   ÅลÍอÍอ àเÍอ×ืé้ÍอÇวÔิ·ทÂยÒา

ô๔ ñ๑ù๙ù๙ó๓   »ปÃรÐะ¡กÍอºบ áแ¾พ·ทÂย�¹น�ŒÍอÂย

õ๕ ñ๑ù๙ø๘   ºบØุÞญàเËหÅล×ืÍอ µตÑั¹นàเ¨จÃรÔิÞญ

ö๖ ò๒ð๐ñ๑ñ๑   »ปÃรÐะÂยÙูÃร àเ¨จµตÐะÊสÒา¹น¹น·ท�

÷๗ ò๒ð๐ñ๑ô๔   âโ¡กÇวÔิ·ท ÍอÁมÒาµตÂย¡กØุÅล

ø๘ ò๒ð๐ñ๑÷๗   àเµต�¡กªช×ืé้Íอ áแ«ซ�‹àเÎฮ§ง

ù๙ ò๒ð๐ñ๑ù๙   ÇวØุ²ฒÔิ ÍอÔิ¹น·ทÃร¾พÅล

ñ๑ð๐ ò๒ð๐ò๒ô๔   Áม.Ãร.Çว.áแ´ด§ง àเ¡กÉษÁมÊสÑั¹นµต�

ñ๑ñ๑ ò๒ð๐ò๒õ๕   ÀภÑั·ทÃร ÃรØุÁมÒา¹น¹น·ท�

ñ๑ò๒ ò๒ð๐ó๓ø๘   àเ¨จÃรÔิÞญ ¾พ§งÉษ�¾พÒา¹นÔิªช

ñ๑ó๓ ò๒ð๐ó๓ù๙   âโ¡กÈศÅล ÊสØุÇว§งÈศ�

ñ๑ô๔ ò๒ð๐ô๔ð๐   äไ©ฉ¹น âโ¡กÁมÒาÃรàเ´ดªช

ñ๑õ๕ ò๒ð๐ô๔ñ๑   ÊสÓำÃรÒาÞญ ÇวÔิÃรÔิÂยÈศÔิÃรÔิ

ñ๑ö๖ ò๒ð๐ô๔ó๓   àเ«ซÕีÂยÁม¨จØุ�Âย àเÎฮ§งàเµตç็§งËหÂย§ง

ñ๑÷๗ ò๒ð๐õ๕ñ๑   ´ด�ŒÇว§ง Êส¹นÔิ·ทÇว§งÈศ� ³ณ ÍอÂยØุ¸ธÂยÒา

ñ๑ø๘ ò๒ð๐õ๕ó๓   ÊสÒาâโÃร¨จ¹น� ÍอÑัÈศÇวÃรÑั¡กÉษ�

ñ๑ù๙ ò๒ð๐õ๕ô๔   ¾พ¹นÁมÇวÃรÃร³ณ ÈศÔิÅล»ป�¡กØุÅล
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·ทÕีè่ àเÅล¢ข»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว ªช×ืè่Íอ – Êส¡กØุÅลªช×ืè่Íอ – Êส¡กØุÅล

ò๒ð๐ ò๒ð๐ö๖ô๔   »ปÃรÐะÊสÔิ·ท¸ธÔิì์ ¡กÔิÁมÊสØุÇวÃรÃร³ณ

ò๒ñ๑ ò๒ð๐ö๖õ๕   àเÊส¹น�‹Ëห� ÈศØุ¢ขÐะºบØุµตÃร

ò๒ò๒ ò๒ð๐ö๖÷๗   âโªชµตÔิ ¾พÑั¹น¸ธØุ�àเ¨จÃรÔิÞญ

ò๒ó๓ ò๒ð๐ö๖ø๘   ÊสÃรÃร¾พÈศÔิÃรÔิ ÇวÔิÃรÂยÐะÈศÔิÃรÔิ

ò๒ô๔ ò๒ð๐÷๗ñ๑   ºบØุÞญ¸ธÃรÃรÁม »ปØุÉษ»ปÇว³ณÔิªช

ò๒õ๕ ò๒ð๐÷๗ô๔   àเ´ด�‹¹น´ดÇว§ง ºบØุ¹น¹นÒา¤ค

ò๒ö๖ ò๒ð๐÷๗õ๕   Êส¹นÑัè่¹น ÈศØุ¢ขÐะºบØุµตÃร

ò๒÷๗ ò๒ð๐÷๗ø๘   Áม.Åล.ÍอªชÔิµต ¡กÓำÀภÙู

ò๒ø๘ ò๒ð๐÷๗ù๙   Áม.Ãร.Çว.ÃรÑั¡กªช¹น¡ก ¡กÁมÅลÒาÈศ¹น�

ò๒ù๙ ò๒ð๐ø๘ð๐   ÍอÓำ¾พÃร àเ¾พç็Þญ¾พÅล

ó๓ð๐ ò๒ð๐ø๘ñ๑   ÍอÒา¹น¹น·ท� ÁมØุ¡ก´ดÒา»ปÃรÐะ¡กÃร

ó๓ñ๑ ò๒ð๐ù๙ó๓   ÊสÇว�‹Òา§ง ´ด§งäไÁม�Œ¹นé้Óำ

ó๓ò๒ ò๒ð๐ù๙ô๔   ·ทÍอ§งÊสØุ¡ก ¨จÑั¡กÃร�áแ¡ก�ŒÇว

ó๓ó๓ ò๒ð๐ù๙õ๕   ÈศÔิÃรÔิÇวÑั²ฒ¹น� ÊสØุ·ทÑัÈศ¹น� ³ณ ÍอÂยØุ¸ธÂยÒา

ó๓ô๔ ò๒ð๐ù๙ö๖   ©ฉÅลÍอ§ง ¾พ§งÉษ�¾พÒา³ณÔิªช

ó๓õ๕ ò๒ñ๑ð๐ø๘   ÊสØุ¾พÑั¹น¸ธ� ÊสØุ·ทÑัÈศ¹น� ³ณ ÍอÂยØุ¸ธÂยÒา

ó๓ö๖ ò๒ñ๑ð๐ù๙   ÈศÙูâโ¢ข àเ·ทÕีÂย¹นÊสÕี·ทÍอ§ง

ó๓÷๗ ò๒ñ๑ñ๑ð๐   ªชÇว¹น ÊสÔิÃรÔิâโÂย´ดÃร

ó๓ø๘ ò๒ñ๑ñ๑ñ๑   ÂยÙูàเ¹นÕีÂยÃร� ÅลÔิÁม»ป�ªชÒาµตÔิ
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·ทÕีè่ àเÅล¢ข»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว ªช×ืè่Íอ – Êส¡กØุÅลªช×ืè่Íอ – Êส¡กØุÅล

ó๓ù๙ ò๒ñ๑ó๓ø๘   àเ¼ผ´ดÕีÂย§ง ¾พÅลÒา§ง¡กÙูÃร

ô๔ð๐ ò๒ñ๑ó๓ù๙   ÍอÒาÊสÒา ºบØุ³ณÂยÁมÒา¹น¾พ

ô๔ñ๑ ò๒ñ๑ô๔ð๐   ºบØุÞญÊส�‹§ง ¾พÇว§งÊสØุÇวÃรÃร³ณ

ô๔ò๒ ò๒ñ๑ô๔ò๒   ÊสÁม¾พÃร ¡กÑั³ณËหÐะàเÊส¹น

ô๔ó๓ ò๒ñ๑ô๔ó๓   äไµตÃร¾พÑั¹น¸ธ� Êส¹นÔิ·ทÇว§งÈศ� ³ณ ÍอÂยØุ¸ธÂยÒา

ô๔ô๔ ò๒ñ๑ô๔ô๔   ÈศÔิÃรÔิÇวÑั²ฒ¹น� âโÍอÊส¶ถÒา¹นØุàเ¤คÃรÒาÐะËห�

ô๔õ๕ ò๒ñ๑õ๕ò๒   ÊสÁมÅลÑั¡กÉษ³ณ� ÊสØุ¢ขÂยÒา§ง¤ค�

ô๔ö๖ ò๒ñ๑õ๕ó๓   »ปÃรÐะÁมØุ¢ข ªชÔิ¹นÐะàเµตÁมÕีÂย�

ô๔÷๗ ò๒ñ๑õ๕ô๔   ·ทÍอ§ง¾พÑั¡กµตÃร� »ปÒาÅลÐะÅลÑั¡กÉษ³ณ�

ô๔ø๘ ò๒ñ๑õ๕õ๕   ·ทÍอ§งÃรÑั¡กÉษ� »ปÒาÅลÐะÅลÑั¡กÉษ³ณ�

ô๔ù๙ ò๒ñ๑õ๕ù๙   ºบØุÞญàเªชÔิ´ด ÊสØุ´ดàเ¨จÃรÔิÞญ

õ๕ð๐ ò๒ñ๑ö๖ø๘   ÎฮÐะ âโ¾พ¸ธÔิ·ทÑัµต

õ๕ñ๑ ò๒ñ๑ö๖ù๙   ¡กÅลØุ�‹Áม ÊสØุÃร¹นÑั¹น·ท�

õ๕ò๒ ò๒ñ๑ø๘ò๒   ¹นÑั±ฑ²ฒ¾พ§งÈศ� ÊสØุ·ทÑัÈศ¹น� ³ณ ÍอÂยØุ¸ธÂยÒา

õ๕ó๓ ò๒ñ๑ø๘ó๓   Êส¶ถÒา¹น àเÁม¦ฆ¨จÃรÙูÞญ

õ๕ô๔ ò๒ñ๑ù๙ö๖   ÇวÑั²ฒ¹นÒา ¹นÒา¤คÇวÑัªชÃรÐะ

õ๕õ๕ ò๒ò๒ñ๑ð๐   ÊสÁม¨จÔิµตµต� àเÍอ´ดÔิâโÁมÃร�

õ๕ö๖ ò๒ò๒ñ๑ñ๑   ¹นÔิÊสÊสÑัÂย ¡กÒาÞญ¨จ¹นªชÕีÇวÐะ

õ๕÷๗ ò๒ò๒ò๒õ๕   Áม.¨จ.ÇวÑั²ฒ¹นÒา¹นØุÇวÑัµต ÇวÑั²ฒ¹นÇว§งÈศ�
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·ทÕีè่ àเÅล¢ข»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว ªช×ืè่Íอ – Êส¡กØุÅลªช×ืè่Íอ – Êส¡กØุÅล

õ๕ø๘ ò๒ò๒ò๒ö๖   àเ©ฉÅลÔิÁม âโ»ปÉษÐะÂยÒา¹น¹น·ท�

õ๕ù๙ ò๒ò๒ô๔ð๐   ªชÙู¨จÔิµตµต� ÇวÃรÃร³ณÈศÔิÃรÔิ

ö๖ð๐ ò๒ò๒ô๔ñ๑   ¹นÑั¡ก¾พÃรµต µตÕี ÍอÕี ªชÙูÁมÔิ

ö๖ñ๑ ò๒ò๒õ๕õ๕   ¨จØุÌฬÒา »ป�³ณ±ฑÃรØุ¨จÔิ

ö๖ò๒ ò๒ò๒õ๕ö๖   Áม.Åล.ªชÔิ¹นªชÑัÂย ¡กÓำÀภÙู

ö๖ó๓ ò๒ò๒÷๗ñ๑   »ปÃรÐะÊสÒา·ทÊสÁม ÇวÒาÈศÇวÔิ·ทÂย�

ö๖ô๔ ò๒ò๒ø๘õ๕   ¸ธÁม ÇวÑัµต¶ถÒา

ö๖õ๕ ò๒ò๒ø๘ö๖   Áม.Ãร.Çว.ªชÇว³ณÔิÈศ¹น´ดÒา¡กÃร ÇวÃรÇวÃรÃร³ณ

ö๖ö๖ ò๒ó๓ð๐ò๒   ´ดÔิÅล¡ก âโ¡กÁมÒาÃร¡กØุÅล ³ณ ¹น¤คÃร

ö๖÷๗ ò๒ó๓ð๐÷๗   ÊสØุ¢ขØุÁม ¨จÑั¹น·ทÃรÒา§งÈศØุ

ö๖ø๘ ò๒ó๓ò๒÷๗   àเºบç็ÞญÁมÒาÈศ ÊสÔิ·ท¸ธÔิÀภÒา

ö๖ù๙ ò๒ó๓ô๔ù๙   ÍอØุ´ดÁม ÊสØุ¹น·ทâโÃร·ท¡ก

÷๗ð๐ ò๒ô๔ñ๑ù๙   Áม.Ãร.Çว.ÀภÃรàเ·ท¾พ àเ·ทÇว¡กØุÅล

÷๗ñ๑ ò๒ô๔õ๕ñ๑   ¡กÓำ¸ธ¹น ÊสÔิ¹น¸ธÇวÒา¹น¹น·ท�
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บัญชีรายชื่อนักเรียนเก่าที่ค้นพบเพิ่มเติม

บัญชีมัธยม

·ทÕีè่ àเÅล¢ข»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว ªช×ืè่Íอ – Êส¡กØุÅลªช×ืè่Íอ – Êส¡กØุÅล

ñ๑ ö๖ù๙ù๙   ·ทÍอ§งãใºบ ¾พÙูÅลâโÀภ¤คÒา

ò๒ ñ๑ò๒ù๙÷๗   ªช×ืé้¹น

ó๓ ñ๑ó๓ö๖õ๕   Áม³ณÕี©ฉÒาÂย ÇวÑัÅลÂยÐะÇว³ณÔิ¡ก

ô๔ ñ๑ö๖ô๔÷๗   ÊสÇวÑัÊส´ดÔิì์ ÇวÔิÀภÒาµตÐะÇว³ณÔิªช

õ๕ ñ๑ö๖õ๕ó๓   ºบÓำÃรØุ§ง ¹นÔิ¹นÒา·ท¹นÑั¹น·ท�

ö๖ ñ๑ö๖õ๕÷๗   àเÅลç็¡ก äไªชÂยÇวÊสØุ

÷๗ ñ๑ø๘ö๖ø๘   ÃรÑัµต¹น� ÃรÔิé้ÇวÃรÍอ´ด

ø๘ ò๒ð๐ñ๑÷๗   áแ·ท�‹§ง·ทÍอ§ง ºบØุ¹น¹นÒา¤ค

ù๙ ò๒ð๐ñ๑ù๙   ÇวØุ²ฒÔิ ÍอÔิ¹น·ทÃร¾พÅล

ñ๑ð๐ ò๒ð๐ó๓ó๓   ¨จÓำàเ¹นÕีÂยÃร ¾พ§งÉษ�¾พÒา¹นÔิªช

ñ๑ñ๑ ò๒ð๐ó๓ô๔   »ปÃรÐะ¶ถÁม ÀภÑั·ทÃรºบØุµตÃร

ñ๑ò๒ ò๒ð๐÷๗õ๕   àเªชÒาÇว¹น� Çว§งÈศÒาâโÃร¨จ¹น�

ñ๑ó๓ ò๒ð๐ù๙ó๓   àเÊส¹นÒาÐะ µตÑั¹นºบØุµตÃร

ñ๑ô๔ ò๒ñ๑ô๔÷๗   àเ¨จÕีÂยÇว âโÍอ�Çวàเ¨จÃรÔิÞญ

ñ๑õ๕ ò๒ñ๑÷๗ó๓   Íอ¹นØุ¨จÃร ³ณ ¹น¤คÃร

ñ๑ö๖ ò๒ñ๑÷๗ô๔   ¨จÓำÅลÍอ§ง ÍอÔิÈศÃรÒา§ง¡กÙูÃรÏฯ

ñ๑÷๗ ò๒ñ๑ø๘õ๕   »ปØุ�†¹น ¨จ§ง»ปÃรÐะàเÊสÃรÔิ°ฐ

ñ๑ø๘ ò๒ñ๑ø๘ù๙   Áม.Ãร.Çว.àเ¾พç็ÞญÃรØุ�‹§ง àเ¡กÉษÁมÊสÑั¹นµต�

ñ๑ù๙ ò๒ò๒ð๐ñ๑   ÅลÍอÍอ àเ¾พç็ªชÃร�ºบØุµตÃร



55
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ò๒ð๐ ò๒ò๒ð๐ò๒   »ปØุ�‰Âย âโÃร¨จ¹นºบØุÃรÒา¹น¹น·ท�

ò๒ñ๑ ò๒ò๒ð๐ó๓   ÍอÔิ·ท¸ธÔิì์ áแÊส§ง-ªชÙูâโµต

ò๒ò๒ ò๒ò๒ñ๑ö๖   ·ทÇวÕี ÈศØุ¢ขÐะÇว³ณÔิªช

ò๒ó๓ ò๒ò๒ó๓ð๐   àเªช×ืé้Íอ ¡กÙูÃร�ÁมÃรÑัµต¹น�

ò๒ô๔ ò๒ò๒ó๓ñ๑   ©ฉÒา¹น áแÊส§ง-ªชÙูâโµต

ò๒õ๕ ò๒ò๒ó๓ó๓   Âย§ง àเ¡กÕีÂยÃรµตÔิ¹นÑั¹น·ท�

ò๒ö๖ ò๒ò๒ó๓ô๔   ªชÐะàเÍอÍอÃร� ©ฉÒาÂยàเËหÁม×ืÍอ¹นÇว§งÈศ�

ò๒÷๗ ò๒ò๒ö๖ò๒   ·ทÍอ§งÊสÒาÂย ¼ผÅล¾พÑั¹นÍอÔิ¹น

ò๒ø๘ ò๒õ๕÷๗õ๕   ¼ผÖึè่§ง àเ¾พÔิè่Áม¾พÙู¹น

ò๒ù๙ ò๒ö๖ñ๑ò๒   ºบØุÞญ¨จ´ด ÇวÔิÁมØุ¡กµตÒาÂย¹น

ó๓ð๐ ò๒ö๖ò๒ô๔   »ปÃรÐะªชÒา âโÍอÊส¶ถÒา¹น¹น·ท�

ó๓ñ๑ ò๒ö๖ò๒õ๕   àเ¨จÃรÔิÞญÅลÒาÀภ âโÍอÊส¶ถÒา¹น¹น·ท�

ó๓ò๒ ò๒ö๖ò๒ö๖   ·ทÇวÕีÅลÒาÀภ âโÍอÊส¶ถÒา¹น¹น·ท�

ó๓ó๓ ò๒ö๖ó๓÷๗   »ปÃรÐะ¾พÒาÊส ÊสÑั§ง¢ขÇว³ณÔิªช

ó๓ô๔ ò๒ö๖ô๔õ๕   ¨จÃรÙูÞญ ´ดÔิÉษºบÃรÃร¨จ§ง

ó๓õ๕ ò๒ö๖õ๕÷๗   ÃรÑั§งÊสÕี ÇวÔิÊสÒา¹น¹น·ท�

ó๓ö๖ ò๒ö๖ö๖ð๐   àเ©ฉÅลÔิÁม âโ¡กäไÈศÂย¡กÒา¹น¹น·ท�

ó๓÷๗ ò๒ö๖ö๖ñ๑   Êส§ง¡กÃรÒา¹นµต� ¹นÔิÂยÁมàเÊส¹น

ó๓ø๘ ò๒ö๖ö๖÷๗   àเÍอÕีè่ÂยÁม ªช×ืè่¹นÁม¹นÑัÊส
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ó๓ù๙ ò๒ö๖ö๖ø๘   ªชÒาÞญ ¨จÒาÃรØุÇวÑัÊสµตÃร�

ô๔ð๐ ò๒ö๖÷๗ð๐   àเ©ฉÔิ´ด ÊสÑั§ง¢ข¹นÑั¹น·ท�

ô๔ñ๑ ò๒ö๖÷๗ò๒   àเ©ฉÅลÕีÂยÇว ÍอØุÃรØุ²ฒÂยÒา

ô๔ò๒ ò๒ö๖÷๗ó๓   àเÍอÔิºบ ÍอÔิ¹น·ทÐะ¡ก¹น¡ก

ô๔ó๓ ò๒ö๖÷๗õ๕   Êส¹นÔิ¸ธ ÇวÃรÃร³ณÒา§ง¡กÙูÃร

ô๔ô๔ ò๒ö๖÷๗÷๗   ÊสÇวÑัÊส´ดÔิì์ ºบØุÉษ»ปÄฤ¡กÉษ�

ô๔õ๕ ò๒ö๖ø๘ò๒   »ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐ� ¾พÑั¹น·ทÒาÀภÒา

ô๔ö๖ ò๒ö๖ø๘ó๓   áแ¼ผ¹น âโ¡กÁมÅลÇว³ณÔิªช

ô๔÷๗ ò๒ö๖ø๘ô๔   Êส¹นÒา¹น ºบØุ¹น¹นÒา¤ค

ô๔ø๘ ò๒ö๖ø๘õ๕   ÊสÁม¨จÔิµตµต� ÊสØุ¹น·ทÃรÒาªชØุ¹น

ô๔ù๙ ò๒ö๖ø๘ö๖   àเ©ฉÔิ´ดÄฤ·ท¸ธÔิì์àเ¨จÃรÔิÞญ ¨จÒาÃรØุ¨จÔิ¹น´ดÒา

õ๕ð๐ ò๒ö๖ø๘ø๘   »ปÃรÐะÊสÁม ÈศÑัµตÃรÙูáแÊสÂย§ง

õ๕ñ๑ ò๒ö๖ø๘ù๙   ºบÙูÃรÕี ³ณ ¹น¤คÃร

õ๕ò๒ ò๒ö๖ù๙ð๐   »ปÃรÐะÂย§ง¤ค� àเ¨จµตÊสÒา¹น¹น·ท�

õ๕ó๓ ò๒ö๖ù๙ò๒   ¶ถÓำ¾พÙู¹น àเ·ทÕีÂย¹นàเ§งÔิ¹น

õ๕ô๔ ò๒ö๖ù๙÷๗   ÊสÁมºบØุÞญ ÃรÑั§ง¤คÐะÃรÑัµต¹น�

õ๕õ๕ ò๒ö๖ù๙ø๘   Áม.Ãร.Çว.ªชÒาÅลÕี ¨จÑั¡กÃร¾พÑั¹น¸ธ�

õ๕ö๖ ò๒÷๗ð๐ð๐   ÇวÔิ¨จÔิµตÃร� ÊสÔิ·ท¸ธÒาÀภÒา

õ๕÷๗ ò๒÷๗ð๐ñ๑   Áม.¨จ.àเ¾พÅลÒาÃร¶ถ ¨จÔิµตÃร¾พ§งÈศ�
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õ๕ø๘ ò๒÷๗ð๐ó๓   àเµตªชÑัÊส ¨จÑั¹น·ทÃรàเÊส¹น

õ๕ù๙ ò๒÷๗ð๐ø๘   àเÎฮ§ง äไÁม�ŒÁมÕี¡กØุÅล

ö๖ð๐ ò๒÷๗ð๐ù๙   ¼ผÙู¡ก âโ¡กÁมÅลÇว³ณÔิªช

ö๖ñ๑ ò๒÷๗ñ๑ð๐   ·ทÍอ§งËหÅล�‹Íอ ÊสÕีÅลÒา¹น

ö๖ò๒ ò๒÷๗ñ๑ñ๑   ÊสÁม¹นÖึ¡ก àเÊสÁมÃรÊสØุµต

ö๖ó๓ ò๒÷๗ñ๑ò๒   ÞญÒา³ณ ÍอÔิÈศÃรÒา§ง¡กÙูÃรÏฯ

ö๖ô๔ ò๒÷๗ñ๑ô๔   »ปÃรÐะàเÊสÃรÔิ°ฐ àเËหÃรÒาºบÑัµตÂย�

ö๖õ๕ ò๒÷๗ñ๑ø๘   ¨จÃรÑัÊส ¡กÅลÑั¹นµตÐะºบØุµตÃร�

ö๖ö๖ ò๒÷๗ñ๑ù๙   µต�‹Íอ ¨จÑั¹น·ท»ปÃรÐะÊสÔิ·ท¸ธÔิì์

ö๖÷๗ ò๒÷๗ò๒ð๐   ªชÔิµต ¡กÒาÞญ¨จ¹นÅลÑั¡กÉษ³ณ�

ö๖ø๘ ò๒ø๘ô๔ø๘   Áม.¨จ.ÍอØุÃร¤คÔิ¹น ¨จÑั¹น·ทÃร·ทÑัµต

ö๖ù๙ ò๒ù๙ð๐÷๗   áแ©ฉÅล�ŒÁม Íอ�‹Íอ§งáแÊส§ง¤คØุ³ณ

÷๗ð๐ ò๒ù๙ð๐ø๘   »ปÃรÐะ¨จ§ง »ป�³ณ±ฑÐะÃรØุ¨จÔิ

÷๗ñ๑ ò๒ù๙ð๐ù๙   Áม.Ãร.Çว.»ป�ÂยÐะÊสØุÇวÃรÃร³ณ ¨จÑั¡กÃร¾พÑั¹น¸ธØุ�Ïฯ

÷๗ò๒ ó๓ò๒ð๐ø๘   ºบØุÞญªชØุºบ ÊสÕีÇวÐะÃรÒา

÷๗ó๓ ó๓ó๓ö๖÷๗   ªช´ด ÊสÒาÊสÔิ¡กÒาÃรÔิ¹น

÷๗ô๔ ó๓ó๓ö๖ù๙   ·ทÐะ¹น§ง ¹นÔิÂยÁมÊสÔิ¹น¸ธØุ�

÷๗õ๕ ó๓ó๓÷๗ð๐   Êส³ณÔิµตÃร� ·ทÇว§งÀภÙูàเºบÈศÃร�

÷๗ö๖ ó๓ó๓÷๗ñ๑   ËหÐะÃรÔิ¹น Ëห§งÊส¡กØุÅล
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÷๗÷๗ ó๓ó๓÷๗ó๓   ¾พ¨จ¹น� Êส¹นÔิ·ทÇว§งÈศ�Ïฯ

÷๗ø๘ ó๓ó๓÷๗ô๔   àเÍอÕีë๋Âย¹น àเ«ซÕีÂยÐะÇวÔิÊสØุ·ท¸ธÔิì์

÷๗ù๙ ó๓ó๓÷๗õ๕   ¼ผ´ดÒาÊสÇวÑัÊส´ดÔิì์ ¾พÅลÒา§ง¡กÙูÃร

ø๘ð๐ ó๓ó๓÷๗ö๖   àเµตÔิÁม àเÁมÉษÁมÑัµต

ø๘ñ๑ ó๓ó๓÷๗÷๗   äไ¾พâโÃร¨จ¹น� áแÂย�ŒÁมàเ¡กÉษÃร�ÊสØุ¤ค¹น¸ธ�

ø๘ò๒ ó๓ó๓÷๗ø๘   ºบØุÞญàเÅล×ืè่Íอ¹น âโ¡กàเÈศÂยÐะâโÂย¸ธÔิ¹น

ø๘ó๓ ó๓ó๓÷๗ù๙   ÊสÁมºบØุÞญ ¼ผ�‹Íอ§งÍอÑั¡กÉษÃร

ø๘ô๔ ó๓ó๓ø๘ð๐   ·ทÍอ§งãใºบ ÊสÁมÃรÃร¤คªชÒาÅลÕี

ø๘õ๕ ó๓ó๓ø๘ñ๑   ºบØุÞญªชÙู áแÊส§งÃรÑั§งÈศÃรÕี

ø๘ö๖ ó๓ó๓ø๘ô๔   ÅลÀภ ÊสÃร�ŒÍอÂย¤คØุ�ŒÁม

ø๘÷๗ ó๓ó๓ø๘õ๕   ·ทÍอ§งËหÅล�‹Íอ ÍอÒาÁม¾พÑั²ฒ¹น�

ø๘ø๘ ó๓ó๓ø๘ö๖   ¨จÓำÃรÙูÞญ ÇวÕี³ณÐะ¤คØุ»ปµต�

ø๘ù๙ ó๓ó๓ø๘ø๘   ¾พÒาÂยÑั¾พ ¡กÄฤÉษ³ณÐะâโÂย¸ธÔิ¹น

ù๙ð๐ ó๓ó๓ø๘ù๙   ·ทÍอ§งËหÅล�‹Íอ ÇวÑั²ฒ¹น¶ถÒาÇวÃร

ù๙ñ๑ ó๓ó๓ù๙ò๒   ÃรÑัµต¹นÒา âโÍอªชÐะ¡กÐะ

ù๙ò๒ ó๓ó๓ù๙ó๓   »ปÃรÐะÂยÙูÃร ÍอÃรÃร¶ถ¨จÔิ¹น´ดÒา

ù๙ó๓ ó๓ó๓ù๙ô๔   ºบØุÞญÃรÑั¡กÉษ� àเ¨จÃรÔิÞญäไªชÂย

ù๙ô๔ ó๓ó๓ù๙õ๕   àเÅลç็¡ก ºบØุÞญÊสÔิ·ท¸ธÔิì์

ù๙õ๕ ó๓ó๓ù๙ö๖   ËหÑั·ทÂยÒา ÊสÒาÂยÐะÇวÑั¹น
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ù๙ö๖ ó๓ó๓ù๙ø๘   Êส¹นÔิ·ท ÊสØุ¡ก¡กÃรÕี

ù๙÷๗ ó๓ô๔ð๐ð๐ð๐   ÈศÃรÕีàเÁม×ืÍอ§ง ÍอÔิ¹น·ทÃร

ù๙ø๘ ó๓ô๔ð๐ò๒   ¨จÃรÑัÞญ µตÔิ³ณàเÇวÊส

ù๙ù๙ ó๓ô๔ð๐ô๔   »ปÃรÐะÂยÙูÃร Áม�‹Çว§งÊสØุÇวÃรÃร³ณ�

ñ๑ð๐ð๐ ó๓ô๔ð๐õ๕   »ปÃรÐะÊสÒาÊส¹น� ÈศÃรÕีÂยÒาÇว§งÈศ�

ñ๑ð๐ñ๑ ó๓ô๔ð๐÷๗   àเ©ฉÅลÔิÁม ÃรÑัµต¹น¨จÑั¹น·ทÒา

ñ๑ð๐ò๒ ó๓ô๔ð๐ø๘   ÇวÑัÂยÇวÑั²ฒ¹น� ºบØุ¹น¹นÒา¤ค

ñ๑ð๐ó๓ ó๓ô๔ð๐ù๙   ªชÃรØุ´ด ÍอÔิ¹น·ทØุÀภÙูÁมÔิ

ñ๑ð๐ô๔ ó๓ô๔ñ๑ð๐   Êส¹นÑัè่¹น ¾พØุ¡ก¡กÐะÁมÒา¹น

ñ๑ð๐õ๕ ó๓ô๔ñ๑ñ๑   ÊสÍอÒา´ด ¾พØุ¡ก¡กÐะÁมÒา¹น

ñ๑ð๐õ๕ ó๓ô๔ñ๑ñ๑   ÊสÍอÒา´ด ¾พØุ¡ก¡กÐะÁมÒา¹น

ñ๑ð๐ö๖ ó๓ô๔ñ๑ò๒   ¡กÃรØุ§ง ÍอÁมÒาµตÂยÒา¹น¹น·ท�

ñ๑ð๐÷๗ ó๓ô๔ñ๑õ๕   ÈศØุ¡กÃร� ´ดØุ§ง¤คÐะÃรÑัµต

ñ๑ð๐ø๘ ó๓ô๔ñ๑ö๖   ¹น¾พ ÈศÃรÕีÊส¹นÑัè่¹น

ñ๑ð๐ù๙ ó๓ô๔ñ๑÷๗   ·ทÍอ§ง¾พÙูÅล ÊสØุÃรÔิÂยÃรÑั§งÉษÕี

ñ๑ñ๑ð๐ ó๓ô๔ñ๑ø๘   ¶ถÁมÃรÑัµต¹น� ÊสÔิµต�ÇวÃรÒา¹น¹น·ท�

ñ๑ñ๑ñ๑ ó๓ô๔ñ๑ù๙   Êส¹นÑัè่¹น Áม¹นµตÃรÕีÇวÑัµต

ñ๑ñ๑ò๒ ó๓ô๔ò๒ð๐   Êส¹นÑัè่¹น àเ·ท¾พÒาÊสÔิµต

ñ๑ñ๑ó๓ ó๓ô๔ò๒ñ๑   ÊสÁม¾พ§งÉษ� àเÈศÇวµตÐะâโÊสÀภ³ณ
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ñ๑ñ๑ô๔ ó๓ô๔ò๒ò๒   äไªชÂย ¨จÑั¹น·ทÃรÇวÔิ¹น·ทØุ

ñ๑ñ๑õ๕ ó๓ô๔ò๒ô๔   ÊสÁม¾พ§งÉษ� ¨จÑั¹น·ท¹น�äไÎฮÇว§งÉษ�

ñ๑ñ๑ö๖ ó๓ô๔ò๒õ๕   ÊสÁมÄฤ·ท¸ธÔิì์ àเÅลÔิÈศºบØุÈศÂย�

ñ๑ñ๑÷๗ ó๓ô๔ò๒ö๖   ÂยÔิ¹น´ดÕี µตÃรÕี¹น¾พÃรÑัµต¹น�

ñ๑ñ๑ø๘ ó๓ô๔ò๒ø๘   ´ดÓำÃรÔิËห� ÊสÕีÅลÐะÈศÔิÃรÔิ

ñ๑ñ๑ù๙ ó๓ô๔ò๒ù๙   ÍอØุàเÃร×ืÍอ§ง ÊสÑั§ง¡กÑั¹นµต¡กØุÅล

ñ๑ò๒ð๐ ó๓ô๔ó๓ñ๑   ·ทÍอ§ง»ปÍอÅล ÃรÑั§งÊสÔิÂยÒา¹น¹น·ท�

ñ๑ò๒ñ๑ ó๓ô๔ó๓ò๒   ÍอÃร�‹ÒาÁม ÍอÔิ¹น·ทÃร¹นÑั®ฎ

ñ๑ò๒ò๒ ó๓ô๔ó๓ó๓   àเ»ปÅล�‹§ง ´ดÒาÇวÔิ¹นÔิ¨จ

ñ๑ò๒ó๓ ó๓ô๔õ๕õ๕   »ปÃรÐะ¡กÍอºบ áแ¾พ·ทÂย�¹น�ŒÍอÂย

ñ๑ò๒ô๔ ó๓ô๔õ๕ö๖   ºบØุÞญàเËหÅล×ืÍอ µตÑั¹นàเ¨จÃรÔิÞญ

ñ๑ò๒õ๕ ó๓ù๙ð๐ñ๑   àเÊสÇวµตÃร ´ดØุÅลÇวÃรÃร³ณÒา¹นØุªช

ñ๑ò๒ö๖ ó๓ù๙ð๐ò๒   ÊสÓำàเÃรÔิ§ง ÊสØุÇวÃรÃร³ณÒา¹นØุªช

ñ๑ò๒÷๗ ó๓ù๙ð๐ó๓   àเªชÔิ´ด ªชÁม¸ธÇวÑัªช

ñ๑ò๒ø๘ ó๓ù๙ð๐ô๔   ÊสÁม¹นÖึ¡ก ºบØุÃร³ณÐะÈศÔิÃรÔิ

ñ๑ò๒ù๙ ó๓ù๙ð๐õ๕   »ปÃรÐะ¾พÑั¹น¸ธ� ËหØุµตÐะ´ดÔิÅล¡ก

ñ๑ó๓ð๐ ó๓ù๙ð๐ö๖   ÇวÔิ¨จÒาÃร³ณ� ÀภÑั¡ก´ดÕี¨จÔิµตÃร�

ñ๑ó๓ñ๑ ó๓ù๙ð๐÷๗   ÈศÔิÃรÔิÇวÑั²ฒ¹น� âโ¡กÁมÅลÊสÁมÔิµต

ñ๑ó๓ò๒ ó๓ù๙ð๐ø๘   ÁมÒา¹นÔิµตÂย� àเ¨จÃรÔิÞญÃรÑัµต¹น�
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ñ๑ó๓ó๓ ó๓ù๙ð๐ù๙   ºบØุÞญªชÙู ªชØุ�‹Áม¾พ§งÈศ�

ñ๑ó๓ô๔ ó๓ù๙ñ๑ð๐   ªชÙูªช�‹Çว§ง àเÈศÇวµตÊสØุ¹น·ทÃร

ñ๑ó๓õ๕ ó๓ù๙ñ๑ó๓   àเµตÔิºบ àเÈศÃรÉษ°ฐºบØุµตÃร

ñ๑ó๓ö๖ ó๓ù๙ñ๑ô๔   ´ดÔิ¶ถÕี ÊสÔิÃรÔิÇวÒาÃร

ñ๑ó๓÷๗ ó๓ù๙ñ๑õ๕   àเ»ป�‚�žÂย¹น ·ทÇวÕีÈศÃรÕี

ñ๑ó๓ø๘ ó๓ù๙ñ๑ö๖   ÊสÔิ§งËห�âโµต ÊสØุÇวÃรÃร³ณÊสÑัÁมÄฤ·ท¸ธÔิì์

ñ๑ó๓ù๙ ó๓ù๙ñ๑÷๗   ¹นÀภÒา »ปÒา¨จÔิ¹น¾พÂยÑั¤ค¦ฆ�

ñ๑ô๔ð๐ ó๓ù๙ñ๑ø๘   ºบØุÞญÅล�ŒÍอÁม àเÅลÔิÈศàเÎฮ§ง

ñ๑ô๔ñ๑ ó๓ù๙ñ๑ù๙   ·ทÍอ§งÍอÔิ¹น·ทÃร ÈศØุ¢ข·ทÇวÕี

ñ๑ô๔ò๒ ó๓ù๙ò๒ð๐   ÁมÒาÅลÒา ºบØุ³ณÂย»ปÃรÐะÀภÑัÈศÃร

ñ๑ô๔ó๓ ó๓ù๙ò๒ñ๑   ÊสÁมÑัÂย ºบØุÃร³ณÐะºบØุ³ณÂย�

ñ๑ô๔ô๔ ó๓ù๙ò๒ò๒   ÊสÁม¹นÖึ¡ก âโÃร¨จ¹น�»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐ�

ñ๑ô๔õ๕ ó๓ù๙ò๒ó๓   ºบØุÞญÊส�‹§ง ÍอÑั¤ค¹นÒาÇวÔิ¹น

ñ๑ô๔ö๖ ó๓ù๙ò๒ô๔   ¼ผÂยÍอ§ง ÈศÈศÐะ¹นÒาÇวÔิ¹น

ñ๑ô๔÷๗ ó๓ù๙ò๒õ๕   ºบÃรÃรàเ¨จÔิ´ด ºบØุ¹น¹นÒา¤ค

ñ๑ô๔ø๘ ó๓ù๙ó๓÷๗   àเËหÅล×ืÍอ ·ทÃรÃร·ทÃรÒา¹น¹น·ท�

ñ๑ô๔ù๙ ó๓ù๙ó๓ø๘   ¡กÔิÁมàเÅลÕีé้Âย§ง µตÒาÁมäไ·ท

ñ๑õ๕ð๐ ó๓ù๙ô๔÷๗   ¹นÇว¹น ºบØุ¹น¹นÒา¤ค

ñ๑õ๕ñ๑ ó๓ù๙ô๔ù๙   »ปÃรÐะ¡กÒาÂย ÊสÒาÃรÐะ¨จÓำ¹น§ง



62

·ทÕีè่ àเÅล¢ข»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว ªช×ืè่Íอ – Êส¡กØุÅลªช×ืè่Íอ – Êส¡กØุÅล

ñ๑õ๕ò๒ ó๓ù๙õ๕ñ๑   âโªชµตÔิ àเ¨จÔิ§ง¡กÅลÔิè่¹น¨จÑั¹น·ทÃร�

ñ๑õ๕ó๓ ó๓ù๙õ๕ò๒   àเ©ฉÅลÔิÁม ¾พÃร¾พØุ¡ก¡กÐะ³ณÐะ

ñ๑õ๕ô๔ ó๓ù๙õ๕ó๓   àเ©ฉÅลÔิÁม ·ทÍอ§งÍอØุ·ทÑัÂย

ñ๑õ๕õ๕ ó๓ù๙õ๕ô๔   ¡กÇวÒา§ง àเÁม�‹§งËหÅลÕี

ñ๑õ๕ö๖ ó๓ù๙õ๕õ๕   Íอ�‹Çว¹น ¡กÓำàเ¹นÔิ´ดàเ¾พç็ªชÃร

ñ๑õ๕÷๗ ó๓ù๙ö๖ñ๑   ºบØุ¹น¹นÒา¤ค ÊสÁมÃรÃร¶ถäไ·ท

ñ๑õ๕ø๘ ó๓ù๙ö๖ò๒   ¶ถ¹นÔิµต ÇวÑัÅลÅลÔิÊสØุµต

ñ๑õ๕ù๙ ó๓ù๙÷๗ö๖   ¡กÃรÐะÁมÅล ÍอÔิ¹น·ท¾พÃรÒาËหÁม³ณ¡กØุÅล

ñ๑ö๖ð๐ ó๓ù๙÷๗÷๗   ¶ถÇวÔิÅล »ป�˜µตµตÐะâโªชµตÔิ

ñ๑ö๖ñ๑ ó๓ù๙÷๗ø๘   ¡กÔิÁมäไ¨จ� ¨จÑั¡ก¡กÐะ¾พÒา¡ก

ñ๑ö๖ò๒ ñ๑õ๕÷๗   »ปÃรÐะ·ทÕี»ป ÈศÒาÅลÔิ¡กÃร

ñ๑ö๖ó๓ ó๓ù๙ø๘õ๕   ÊสÁม¾พ§งÉษ� àเÍอÕีè่ÂยÁมàเÍอ¡ก´ดØุÅลÂย�

ñ๑ö๖ô๔ ó๓ù๙ø๘ö๖   ¨จÔิ¹น´ดÒา ³ณ Êส§ง¢ขÅลÒา

ñ๑ö๖õ๕ ó๓ù๙ø๘÷๗   àเªชÒาÇว¹น� ¹น¾พÈศÃรÕี

ñ๑ö๖ö๖ ó๓ù๙ø๘ù๙   ÇวÑั²ฒ¹นÒา ÇวÔิÃรÔิÂยÈศÔิÃรÔิ

ñ๑ö๖÷๗ ó๓ù๙ù๙ð๐   äไµตÃร¾พÑั¹น¸ธØุ� Êส¹นÔิ·ทÇว§งÈศ�Ïฯ

ñ๑ö๖ø๘ ó๓ù๙ù๙ñ๑   »ปÃรÒา³ณÕี ºบÙูÃร³ณ¤คØุ»ปµต�

ñ๑ö๖ù๙ ô๔ð๐ð๐ó๓   ¹นÔิÊสÊสÑัÂย ¡กÒาÞญ¨จ¹นªชÕีÇวÐะ

ñ๑÷๗ð๐ ô๔ð๐ð๐ô๔   âโÍอÀภÒาÈศ ¾พÅลÒา§ง¡กÙูÃร
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ñ๑÷๗ñ๑ ô๔ð๐ô๔ð๐   àเÍอ×ืé้Íอ¹น àเ¢ขÁมÐะÊสÔิ§ง¤ค�

ñ๑÷๗ò๒ ô๔ð๐ô๔ñ๑   àเ¨จÃรÔิÞญ ¸ธÒาÃรÒา¸ธÃร

ñ๑÷๗ó๓ ô๔ð๐ô๔ò๒   àเ»ปÃรÁม ¾พÒา¹นÔิªช¼ผÅล

ñ๑÷๗ô๔ ô๔ñ๑ñ๑÷๗   Áม.Åล.·ทÑัÂยàเ¡กÉษÁม Êส¹นÔิ·ทÇว§งÈศ�Ïฯ

ñ๑÷๗õ๕ ô๔ñ๑ò๒ø๘   àเªชÉษ°ฐ� ªชÇว¹นÐะÅลÔิ¢ขÔิ¡กÃร

ñ๑÷๗ö๖ ô๔ñ๑ò๒ù๙   ºบØุÞญªชÙู ÇวÔิàเªชÕีÂยÃรâโªชµตÔิ

ñ๑÷๗÷๗ ô๔ñ๑ó๓ð๐   Êส¹นÇว¹น ºบØุ³ณ³ณÐะÀภÇวÑั§ง¤ค�

ñ๑÷๗ø๘ ô๔ñ๑ó๓ñ๑   ·ทÍอ§ง¨จÑั¹น·ทÃร� ÇวÔิÊสÙูµตÃรÈศÑั¡ก´ดÔิì์

ñ๑÷๗ù๙ ô๔ñ๑ó๓ò๒   »ปÃรÐะÁมÇวÅล ¨จÔิÅลÅลÒา¹น¹น·ท�

ñ๑ø๘ð๐ ô๔ñ๑ó๓ø๘   ÊสÁมÑัÂย ÈศÃรÕีÁมÒา¨จÑั¹น·ทÃร�

ñ๑ø๘ñ๑ ô๔ñ๑ô๔ð๐   ÇวÑั²ฒ¹นÐะ ¾พÃรÃร²ฒ¾พÒา¹นÔิªช

ñ๑ø๘ò๒ ô๔ñ๑ô๔ñ๑   ªชÔิÁม ¡กÑัÅลÂยÒา³ณÁมÔิµตÃร

ñ๑ø๘ó๓ ô๔ñ๑ô๔õ๕   »ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐ� ÇวÔิÈศÒาÅล¨จÔิµตÃร

ñ๑ø๘ô๔ ô๔ñ๑ô๔ö๖   »ปÃรÐะÈศÒาÊส¹น� µตÑั¹นàเ¨จÃรÔิÞญ

ñ๑ø๘õ๕ ô๔ñ๑ô๔÷๗   ºบØุÞญ¶ถÁม ¡กÃรÐะºบÇว¹น¼ผÅล

ñ๑ø๘ö๖ ô๔ñ๑ô๔   ÊสÁม¾พ§งÈศ� ¹นÒา¤คàเÊส¶ถÕีÂยÃร

ñ๑ø๘÷๗ ÷๗ö๖ö๖ö๖   ÇวÔิºบÙูÅลÂย� ¨จÒาÃรØุ¾พÒาÊส¹น�

ñ๑ø๘÷๗ ÷๗ö๖ö๖ö๖   ÇวÔิºบÙูÅลÂย� ¨จÒาÃรØุ¾พÒาÊส¹น�

ñ๑ø๘ø๘ ÷๗ø๘ù๙ù๙   ÇวÔิÃรÑัªช ¨จÕีÃรÑั§งÊสØุÇวÃรÃร³ณ

ñ๑ø๘ù๙ ñ๑õ๕ñ๑ö๖÷๗   ÊสØุªชÒาµตÔิ ¨จÑั¹น·ทÃรÒา¹นÀภÒาÀภÃร³ณ�






