
•  T H E  U LT I M AT E  E X P E R I E NC E  •

I S S U E  3 / 20 1 5

Feature
กิจกรรมเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ วันฉัตรมงคล

Play 
 On Green : The Signature Hole

RJP Recommended 
A Lifestyle of Luxury

18 36 41

เดิน-ว่ิงเทิดพระเกียรติ ราชพฤกษ์....  
แด่ ในหลวงด้วยดวงใจ 5 พ.ค. 5 กม. ไมโครมาราธอน  
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สวัสดีครับท่านสมาชิกที่รัก

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ราชพฤกษ์คลับได้จัดกิจกรรมเดินว่ิง 
เทดิพระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 69 ปี 
ของพระมหากษัตริย์ท่ีเป็นท่ีรักย่ิงของปวงชนชาวไทย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรมากมาย
ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน ซึ่งถือว่าเกินความ 
คาดหมายที่คณะกรรมการจัดงานได้ก�าหนดไว้ที่ 999 คน 

วารสารฉบบันี ้ เราได้ประมวลภาพจากกิจกรรมเดนิวิง่เทิดพระเกียรตฯิ เป็นสกู๊ปพิเศษมาให้ท่านสมาชกิได้ชมกัน 
ผมขอถือโอกาสน้ีขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน คณะกรรมการจัดงาน ท่านสมาชิก และพนักงานของ
ราชพฤกษ์คลับ ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันท�าให้งานในครั้งนี้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง 

และทีข่าดไม่ได้คือเน้ือหาสาระทีน่่าสนใจ โปรโมชัน่อาหารอร่อยๆ และภาพกิจกรรมทีส่มาชกิราชพฤกษ์คลบั
ได้ร่วมกันท�ากิจกรรมอยู่เสมอ เพื่อให้สมกับที่เป็นสถานที่ส�าหรับสมาชิกทุกท่านอย่างแท้จริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ในอนาคตอันใกล้หากมีกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้นอีก จะได้รับความสนใจจากสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่านครับ  
                                                                
                 ด้วยความเคารพ

   

Dear members,

On 5th May, The Coronation Day, Rajpruek Club, in cooperation with both private and public alliances, 
hold the walk-run micro marathon to celebrate 69th anniversary of our beloved His Majesty the King's 
reign. There were about 2,000 attendants, much far beyond expectation which was aimed at 999.

In this issue, we have displayed photos from the event in special scoop. I would like to take this of 
opportunity to once again thanks all supporters, organizers, members as well as club's staffs for 
collaborating on this event till it impressively accomplished.

Interesting content, appealing dining promotion and regular activity photos of members are definitely 
presented for prestigious members, as usual. We sincerely hope for your kind and supporting 
collaboration again if any activities are arranged in the future.
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• RAJPRUEK BRIDGE TEAM CONTEST 
ราชพฤกษ์คลับ จัดกิจกรรมกระชับมิตรการแข่งขันไพ่บริดจ์ระหว่าง

สมาชิกในชมรม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 18.00-21.00 น.  
ณ ห้องบรดิจ์ ราชพฤกษ์คลบั ผูช้นะในเกมส์น้ีได้แก่ทีม  A คณุต่อโชค เล้าลอืชยั, 
คุณนารีรัตน์ จิตแสนสวย, คุณคฤทธ์ิ ชูธรรมสถิต และคุณนิธินันท์ กิจสิพงษ์ 
ด้วยคะแนน 16:14 คะแนน

Social & Event
เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

FROM MEMBER TO MEMBER
สองเดือนที่ผ่านมา มีอะไรเกิดขึ้นในรอบรั้วราชพฤกษ์คลับของเราบ้าง ไปดูกัน 
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Social & Event

• “เปลี่ยน...MINDSET  พิชิต...การลงทุน"
ชมรมบริดจ์ ราชพฤกษ์คลับ จัดสัมนาใน หัวข้อ “เปลี่ยน...Mindset   พิชิต...การลงทุน"  

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.00 - 16.30 น.  ณ ห้องบริดจ์ ราชพฤกษ์คลับ ได้รับเกียรติจาก 
ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ผู้อ�านวยการหลักสูตรนวัตกรรมการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณสุริยพงษ์ 
ทับทิมแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟและเทคนิคอลในการวิเคราะห์หุ้น เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ 
แก่สมาชิก
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Social & Event
เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
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• SQUASH FRIENDLY MATCH 
เมื่อวันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2558 ท่ีผ่านมา

ราชพฤกษ์คลับ จัดการแข่งขันสควอช กระชับ
มิตร ระหว่างทีมราชพฤกษ์คลับ กับ RBSC โดย
มีคุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์ ประธานชมรมสควอช  
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแลกของท่ีระลึก
ระหว่างสองทีม ผลการแข่งขันในครั้งนี้  ทีม 
RBSC  เป็นผู้ชนะ  ด้วยคะแนน  13:11

Social & Event
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Social & Event
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• SNOOKER BIG MATCH 
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 

18.00 น. ณ ห้องสนกุเกอร์ ราชพฤกษ์คลบั จดัการ
แข่งขันสนุกเกอร์แมทซ์ชิงด�า ครั้งที่ 2 ในไฟลท์ A 
คณุธนภูม ิเกียรตสิงคราม  คว้าแชมป์มาครองด้วย
การเอาชนะ คุณสุรวุฒิ เสมรวณิช ด้วยคะแนน  
4:3 เฟรม ส่วนในไฟลท์ B คุณติณณ์ วุฒิธรรม   
คว้าแชมป์มาครอง  ด้วยการเอาชนะ  คณุสมเกียรติ  
เดชชุษณะนาถ ด้วยคะแนน 4:3 เฟรม โดยได ้
รับเกียรติจากคุณถิรชัย วุฒิธรรม ประธานคณะ
อนุกรรมการกีฬาฯ  มาเป็นประธานเปิด และมอบ
ถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะในครั้งนี้

Social & Event
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•  TENNIS COACHING 
WORKSHOP
ชมรมเทนนิส ราชพฤกษ์คลับ จัดอบรมวิธีการ

สอนและเทนนิคการเล่นเทนนสิ (Tennis Coaching 
Workshop) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรดิจ์ ราชพฤกษ์คลบั  
น�าโดยคุณลลิต เลิศไม้ไทย ประธานชมรมเทนนิส 
และ ทพ.สุรชาติ หนุนภักดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน 
งานนี้ได ้คุณชัยวัฒน์ คงกิจภากร (โค ้ชหมี)  
อดีตนักกีฬาเทนนิสและโค้ชทีมชาติไทยมามอบ 
ความรู้ให้แก่สมาชิก

Social & Event
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•  RAJPRUEK INVITATIONAL 
BADMINTON 
TOURNAMENT 2015 
ชมรมแบดมนิตัน ราชพฤกษ์คลับ จดัการแข่งขนั 

Rajpruek Invitational Badminton Tournament 2015  
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 
18.00 น. ณ  สนามแบดมนิตนั ราชพฤกษ์คลบั ซึง่
ได้รบัเกียรตจิาก คณุถิรชยั วุฒิธรรม ประธานคณะ
อนุกรรมการกีฬาราชพฤกษ์คลบั มาเป็นประธานเปิด 
โดยมี น.สพ.ยอดปราโมทย์ เมฆมัลลิกา ประธาน
ชมรมแบดมินตัน เป็นประธานจัดการแข่งขันใน
ครัง้น้ี และขอแสดงความยินดกัีบคุณสตัยา ศรอ่ีอน 
และนพ.บญุเสรฐิ ชาติละออง ท่ีสามารถคว้าแชมป์
ประเภทคู่ 110 ปี มาครองด้วยความยิ่งใหญ่

Social & Event
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• GALA SWIMMING 2015
คุณคฤทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานชมรมว่ายน�้า  

จัดกิจกรรมการแข่งขันว่ายน�้าและเกมส์ทางน�้า
ประเภทต่างๆ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558  
เวลา 08.30-11.30 น. ณ  สระว่ายน�า้ ราชพฤกษ์คลบั
โดยการแข่งขันว่ายน�า้ได้แยกเป็นประเภท คูเ่พ่ือน 
คู่พ่ีน้อง และคู่ครอบครัว นอกจากน้ียังมีเกมส ์
ทางน�้าท่ีเรียกเสียงหัวเราะและความสนุกได้
มากมาย ได้แก่ เช่น ผลัดขี่แท่งโฟม ลากแท่งโฟม 
และกรอกน�้าใส่ขวด โดยมีรางวัลมอบให้กับ 
การแข่งขันชนะเลศิอนัดบัที ่1-3 ของแต่ละรายการ 

Social & Event
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• SPORTS SUMMER CAMP 2015 
ฝ่ายกีฬาและนันทนาการจัดกิจกรรม “สปอร์ต  ซัมเมอร์ แคมป์” ในช่วงปิดภาคเรียน ส�าหรับน้องๆ 

สมาชิก อายุระหว่าง 5 – 13 ปี  เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ต้ังแต่วันท่ี 27 เมษายน – วันศุกร์ท่ี 1 พฤษภาคม  
2558 เพ่ือให้บุตรหลานของท่านสมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ิมพูนทักษะทางด้านกีฬา 
เช่น Mini Tennis, Yoga for Kids, Photographer, Squash, มวยไทย, ฟุตซอล, เทเบิลเทนนิส และ
ว่ายน�้า, เรียนรู้กิจกรรมวิถีไทยเพ่ือสืบทอดความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย พัฒนาศักยภาพ 
ด้านศิลปะ และสร้างเสริมความสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ 

Social & Event



if you are losing faith in human nature  
go out and watch a marathon 

- Kathrine Switzer - 
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"Rajpruek Walk-Run  
on the Coronation Day  

in honor of H.M. the King: 
5 May, 5 Kilometre 
Micro-Marathon"

"Rajpruek Walk-Run on the Coronation 
Day in honor of H.M. the King: 5 May, 5 
Kilometre Micro-Marathon" hosted by 
Rajpruek Club, in cooperation with Thai 
Jogging Club and Healthy Press Club, 
was extremely successful .  I t  was 
expected 999 persons attending the 

Feature
เรื่อง : Alisa.R ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

ประสบความส�าเร็จเกินความคาดหมาย 
ส�าหรับ  “กิจกรรมเดิน-ว่ิงเทิดพระเกียรติ วัน
ฉัตรมงคล ราชพฤกษ์.... แด่ในหลวงด้วยดวงใจ  
5 พ.ค. 5 กม. ไมโครมาราธอน”   ซึง่ราชพฤกษ์คลบั
เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดินว่ิงเพ่ือ
สุขภาพไทย และชมรมคนข่าวสุขภาพดี 

ผลตอบรับการเข้าร่วมงานในวันน้ันจากเดิมที่
ตั้งเป้าไว้ท่ี 999 คน กลายเป็นว่ามีผู้เข้าร่วมงาน
มากกว่า 2,000 คน เสยีงตอบรบัของผูท่ี้เข้าร่วมงาน 
ก็เป็นไปในทางที่ดี สร้างความประทับใจให้กับ 
ผู้จัดงาน สปอนเซอร์ และยังมอบความสุขให้กับ 
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน 

บรรยากาศภายในงานเตม็ไปด้วยความคกึคกั 
ผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาลงทะเบียนและเตรียม
ความพร้อมกันตั้งแต่ตี 4 ท่ามกลางเสียงเพลง 
พระราชนิพนธ์ท่ีเปิดคลอให้เข้ากับธีมงาน  โดยได้รบั 
เกยีรตจิาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เป็นประธานในการเปิดงาน 

การจัดงานในครั้งน้ีมีถ้วยรางวัลมอบให้กับ 
ผู้เข้าแข่งขนั  4 ประเภท ได้แก่ Overall ชาย / หญิง 
/ สื่อมวลชนชาย / หญิง  และความพิเศษของการ
จัดงานในครั้งนี้คือ นอกจากผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
ที่ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อท่ีออกแบบมาอย่าง
สวยงามแล้ว ยังมอบเหรียญที่ระลึกที่ระบุชื่อผู้ว่ิง
ลงไปในเหรียญ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่เข้าเส้นชัย 
ทุกท่าน ซึง่แนวคดิดังกล่าว คณุเถลงิชยั สวุรรณมยั 
ผู้จัดการทั่วไปราชพฤกษ์คลับ ต้องการสร้างสรรค์
เหรียญที่ระลึกให้มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร 
ควรค่าแก่การเก็บไว้ชื่นชม

ผลการแข่งขัน “กิจกรรมเดนิ-วิง่เทิดพระเกียรติ 
วันฉัตรมงคล ราชพฤกษ์ แด่ในหลวง ด้วยดวงใจ 
5 พ.ค. 5 กม. ไมโครมาราธอน เมื่อ 5 พ.ค. 2558” 
มีดังนี้ 

•  Overall ชาย  คุณอุ้มยศ กิจอุดม  ท�าเวลาได้ 
16.36 นาที 

•  Overall หญิง คุณสุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์  
ท�าเวลาได้ 20.25 นาที 

•  สือ่มวลชนชาย คณุปิยะภมู ิกลมเกลยีว  จาก

“กิจกรรมเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ วันฉัตรมงคล 
ราชพฤกษ์.... แด่ในหลวงด้วยดวงใจ  
5 พ.ค. 5 กม. ไมโครมาราธอน”  

สโมสรสุขภาพช่อง 9 ท�าเวลาได้ 23.20 นาที 
•  สือ่มวลชนหญิง คณุพิจารนิ เลศิสาโรจน์ จาก

ช่อง 9  อสมท. ท�าเวลาได้ 27.00 นาที    

ราชพฤกษ์คลับ ได้ประมวลภาพความประทับ
ใจในวนันัน้มาให้ชมกัน อาจจะมคีณุเป็นหนึง่ภาพ
ทีเ่ราน�ามาให้ดก็ูได้ ส�าหรบัใครท่ีพลาดกิจกรรมดีๆ  
ในครั้งนี้  อดใจรออีกไม่นานราชพฤกษ์คลับจะจัด
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อท่าน
สมาชิกทุกท่านอีกแน่นอน 

event; however, there were over 2,000 
par t ic ipan ts .  The  feedback  was 
impressive -  grant ing organizers, 
sponsors as well as attendants pleasant 
moment.

It was lively since early morning, lulled 
by Royal Songs, attendants arrived for 
registration since 4 a.m. General Prawit 
Wongsuwan, Deputy Prime Minister and 
Minister of Defence, honored as a 
president, inaugurated the event. There 
were 4 rewards: Overall Male, Overall 
Female, Male Press and Female Press. 
Moreover, all registered attendants got 
stylish T-shirts as gifts while those who 
passed the finish line received inscribed 
medals with their names. This is the idea 
of Mr. Thalerngchai Suwannamai, the 
general manager of Rajapruek Club, to 
create dist inct ive and meaningful 
memorial.

Here are the results of The Micro-
Marathon:

•  Overall Male คุณอุ้มยศ กิจอุดม: 16.36 
minutes

•  Overall Female คุณสุวารี ธนาเอกนิธิ
วัฒน์: 20.25 minutes 

•  Male Press คุณปิยะภูมิ กลมเกลียว 
from Health Club, Modern 9 TV: 
23.20 minutes 

•  Female Press คุณพิจาริน เลิศสาโรจน์ 
from MCOT: 27.00 minutes

    
R a j p r u e k  C l u b  h a s  g a t h e r e d 

memorable photos on that day, in which 
you are a part of it. For those who did not 
attend the event, you are invited to our 
upcoming activities soon.
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กชกร  ชูธรรมสถิตย์
กชกร ด้วงชนะ
กชกร หลีเจริญ

กชนารา  กิจรตนโภคิน
กณิกนันต์ ณ สงขลา

กนกพร  ตูวิเชียร
กนกพร  มรรคอัมพร

กนกรักษ์  ศรีนุกูล
กนกวรรณ  โวเวลล์

กมล  สังข์ข�า
กมล บริสุทธนะกุล

กมลฉัตร  โชคถนอมทรัพย์
กมลเชษฐ์  อุสาหะ
กมลพร  พ่วงมหา
กมลรัตน์  โกลิมาศ
กมลรัตน์  สองเมือง
กมลรัตน์  หลงหัน

กมลรัตน์  อื้อมุกดากุล
กมลวัฒน์  รัตนมังคละ
กมลวัทน์  ชนินทกุล

กมลา  เช้าสาคร
กมลาภรณ์  แจ่มกระจ่าง

กรกฎ  ตีรมาโนช
กรกฤษ  อังคเมธากร

กรฉัฐ  โพธิ์พันธ์
กรณ์  กระสานติสุข

ก

ขอต้อนรับนักวิ่งทุกท่านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน "โครงการเดิน-วิ่ง 
เทิดพระเกียรติวันฉัตรมงคล ราชพฤกษ์...แด่ในหลวงด้วยใจ  
5 พ.ค. 5 กม. ไมโครมาราธอน

Runners Directory

กรณ์พงษ์  วิวัฒน์ชัยกมล
กรณัฎฐ์  กิจจาสุภาพงศ์

กรพินธุ์ ยังประดิษฐ
กรรณิการ์  ค�าสองสี
กรรณิการ์  ทองมา

กรรณิการ์  แป้นใหญ่
กรัณย์  จงศรีสวาท
กรีฑา  รัตนโพธิ

กฤชอร  สิริภูบาล
กฤต  เตชะรัตน์
กฤตภรณ์  คมข�า

กฤติน  สุทธิชัยโชติ
กฤติยา  พิพัฒน์กษีร

กฤติยาพร ดอนหว่างไพร
กฤษฎา  ริบรวมทรัพย์
กฤษฎา ศักดิ์อมรสงวน

กฤษฎากร  ทะนิต๊ะ
กฤษณ์  จิตต์แจ้ง

กฤษณ์  นิมิตโชติน้อย
กฤษณ์  ลิมปิทีป

กฤษณ  วรัญญูวัฒนา
กฤษณะ  นวลสาย
กฤษณะ  หลักคงคา

กฤษณา  ปฐมบัญญัติ
กลศ  วรคชิน

กวิณณ์  ตั้งมั่นภักดีพงศ์

กวิน  กมลาศน์ ณ อยุธยา
กวิน  อนุสนธิ์อดิสัย

กวิน กุลกวิน
กวิศรา  ตวงทอง

กวีร์  ตั้งมั่นภักดีพงศ์
กษม  อดิศัยปัญญา
กษิดิศ  เพ็ชรพริ้ม
ก่อเกียรติ  ไกรนรา

กังสดาล  สุจเร
กัญจน์ภรณ์  กิตติอัมพานนท์

กัญญณัช  นาครัตน์
กัญญา  ตันทองทิพย์

กัญภร  รวมบุญ
กันต์  เจริญศิริ

กันต์  รัตนอภิรมยกิจ
กันตชิน  พยุงวาทเศรษฐ์
กันต์นิพิชญ์  บัววรรณงาม

กันตยา  ตรีทิพศิริศีล
กันตรัตน์  นามสมมุติ
กันทิมา ปุณยานันท์

กัลยรัตน์  ศิรประภาศิริ
กัลยา  นพสุวรรณวงศ์
กัลยาณี  ประดับพงษา
กัลยารัตน์  พันกลั่น
กาญจนา  เถาว์โท
กาญจนา  โพธิ์ฉิม

กาญจนา  วิโรจน์จุลศักดิ์
กาญจนา  เหลืองบริบูรณ์

กานดา  ศิริธร
กานดา  ส้มลิ้ม
กานต์ ลชิตากุล

กานต์นภา  ทองหมู่ 
การันต์  ถิ่นถา

ก�าธร  รัตนมังคละ
กิ่งยม  เทพสิทธา

กิจ  ชาครนุวัฒนพงศ์
กิจจา วงษ์สัจจานันท์

กิจศดา  ตั้งลี่
กิตติคุณ  ทรัพย์ดี 

กิตติคุณ  ปฏิสัมภิทากุล
กิตติคุณ  หนูบ้านเกาะ

กิตติทัศน์  ขวัญมา
กิตติพงศ์  วิจารณ์ปรีชา

กิตติพงษ์  จันทร์ศรี
กิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ

กิตติพจน์  ศิริปุณย์
กิตติพล  วงศ์แก้ว
กิตติภณ  จันทสุข
กิตติภพ  ขุนศรี
กิตติมา  บัวสาย
กิตติมา  ปุยฤทธิ์

กิตติยาภรณ์  กมลาศน์ 
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ก

ข, ค, ฆ, จ, ฉ

ข, ค, ฆ, จ, ฉ ช, ฌ, ญ, ฐ, ฑ

กิตติวัชร์  วัฒนาสุทธิวงศ์
กิตติวัฒน์ จันทร์สมบูรณ์

กิตติศักดิ์  ตรีโภคา
กิตติศักดิ์  รัตนประเสริฐ

กิตติศักดิ์  ลิ้มถิรกุล
กิติบดี  เศรษฐนันท์

กิติศักดิ์  เลิศวชิรไพบูลย์
กิรณา  พรายมณี
กีรติ  กีรานนท์

กุลชา  จ้อยประดิษฐ์
กุลเชฏฐ์  เริงวิจิตรา

กุลธิชา  พฤกษานุบาล
กุลธิดา  วงศอุดมทรัพย์

กุลพล  รัตนโสภณ
กุลวดี  เมธานุชิต
กุลวดี  อินทนิน
กุลวิมล  สิงหะ

กุสุมา  โครธานานนท์
กุสุมา  ชาครวิโรจน์
เก่ง  วิบูลย์ธัญญ์

เกรียงไกร  กลิ่นเกษร
เกรียงไกร นุชศิริ

เกรียงยุทธ  หวังจิตมั่น
เกศทิพย์  วรัญญูวัฒนา

เกศสุดา สุกใส
เกษมกิตติ  รัตนภิญโญพิทักษ์

เกษรา  ตั้งวิโรจน์ธรรม
เกษราพร  วงศ์จักรค�า
เกษราภัณฑ์  เจริญศิริ

เกษริน  ข�ายิ่งเกิด
เกียรติบดินดร์  ทองธ�ารงรัตน์
เกียรติศักดิ์  กุลศิริวัฒนาชัย

เกียรติศักดิ์  อินทร์ยงค์
โกเมน  สุดสงวน

โกลัญญา  สิริภูบาล
โกเศศ  สุทธิกาญจนวงศ์

ไกรฤกษ์  พันโท

ขนิษฐา  บุณยะผลึก
ขนิษฐา  พรหมสุข

ขนิษฐา  ภู่โพธิ์
ขวัญข้าว  ศิวรักษ์

ขวัญใจ วุฒิอนุสรณ์
ขวัญดาว  ผดุงพงษ์

ขวัญตา  อยู่วัน
เขมพัชร์  วิวัฒน์ชัยกมล

เขมิกา โชติบวรนันท์

คงกฤตย์  คมนาภิเชษฐ์โชค
คเชนทร์  ฤทธิ์คือกรด
คณกร  รัตนะสินชัย

คณธัช  ชูธรรมสถิตย์
คทายุทธ  พูลเขตนคร

คม  สงคราม
คมศร โพธินาลัน
คมสัน แพรด�า

คมสันต์  เขียวนิล
คฤทธิ์  ชูธรรมสถิตย์

คัทลียา  สุวรรณธนานนท์
คัมภีร์  โพธิพงษ์
โฆษิต  วรธีระ

จตุพร  บุญปราศภัย
จตุพร  อัครพิทักษ์นุกุล

จตุพร สุขวิเศษ
จตุพล  เขมนันท์โสภณ

จรรยาพร  สุขชู
จรัญ  ชยานันท์

จรัญญา  หาญศักดิ์เจริญศรี
จรัล  จันทร์พนอรักษ์

จรินทิพย์  โคธีรานุรักษ์
จรุงใจ  วิจิตร์ปัญญารักษ์

จอม  ชุมช่วย
จักรกริช พุ่มพฤกษา
จักรกฤช  สุภาวสุทธิ์
จักรกฤษณ์  ชมานนท์
จักรพันธ์  จ�าปางาม
จันทร์จิรา  จันทะมี
จันทร์จิรา  พุ่มอิ่ม

จันทร์เพ็ญ  ปานอุทัย
จันทร์เพ็ญ พุฒิวรชัย
จันทรัสม์  มาถาวร
จันทิมา รักษ์พงษ์

จาตุรงค์  วงษ์ศรีนาค
จาตุรนต์ มหากนก

จารึก  มาลากุล
จารุภัทร์  มังคลสุต

จารุภัทร เตชะอิทธิพร
จารุมาศ  เตชะอิทธิพร
จารุวรรณ์  เวชพันธ์

จารุวรรณ  สุขทั่วญาติ
จารุวรรณ เรืองค�า
จ�าลอง  น้อยเสนีย์

จิตติภัทร  จันทร์ช่วง
จิตติมา  จงจิต

จิตภิรมย์ สินพารานนท์
จิตราภรณ์  เอื้ออ�าพน
จิติมา  ไลละวิทย์มงคล

จิภัสสร  เล้าลือชัย
จิรชาติ  ปัญจมณี

ชญาธิป  ศิริธร
ชญาน์นันท์  สินชัยเกียรติ

ชญาภา  รังสิโยทัย
ชฎาพร  โภคา

ชฎาพร  วงค์หลวง
ชติพจน์  ธรรมชอบ

ชนกสุดา  ศศิธร
ชนวีร์  จันทร์จรุงจิต

ชนัญ  วราวิทย์
ชนัสนันท์  โพธิ์พันธ์
ชนิดา  ชัยประทุม
ชนิตา  รัตนพล

ชนินทร์  เจริญรัตน์  
ชนินทร์  โสธรกุล

ชนุตร์ สีลเตโชธาม
ชมนาถ เจริญวัฒนธีรกุล

ชมพู  นันทโอสถ
ชมพูนุช  ซื่อสัตย์สิทธิกร

ชมพูวดี  เพ็ชรเกษม
ชมัยพร  ไชยผดุงพงษ์

ชมัยพร  รายะเลข
ชยจิต  ดีกระจ่าง
ชยพร  สุวรรณมัย

ชยพล  สังข์สีเหลือบ
ชยาลักษณ์  จ�าปาแขม

ชยุต  สุริยะพงษ์
ชโยพัชร์ ฟุ้งลัดดา

ชรินทร์  วัชรินทร์วงศ์
ชลธาร  ตั้งจิตคงพิทยา

ชลธิชา  พรหมนวล
ชลธิชา มีบุญ

ชลภัทร  นฤนาทวนิช
ชลินทรา  ภูวจรูญกุล
ชวนะ  ช่างสุพรรณ

ชวพล เอกบรรณสิงห์
ชวภณ  ศรีวิชัย

ช้องมาศ  ประพันธ์โรจน์
ชัชฎา  พันธเสน

ชัชรินทร์  แสงกระจ่าง
ชัญญนุช  งานประเสริฐกุล

ชัยชัช อึ๊งใช้
ชัยธวัช คุ้มด�ารงค์

ชัยนันท์  แย้มสอาด
ชัยพฤกษ์  แก้วเขียว
ชัยยศ  กระบวนรัตน

ชัยยุทธ  แซ่ลิ้ม
ชัยยุทธ์  ดังขุนทด
ชัยรัฐ  ชูเวสศิริพร

ชัยฤทธิ์  วันนู
ชัยวรรธน์  เชาวนการกิจ
ชัยวัฒน์  ด�ารงค์มงคลกุล

จิรวรรณ  พยาฆรินทรังกูร
จิรวัฒน์  คงสมบูรณ์
จิรวัฒน์  ประทุมทัย
จิรวัฒน์  แสงแก้ว

จิระวรรณ  เนตรนัย
จิราเจต  เจนสุริยะกุล

จิราพร  นวนงาม
จิราภรณ์  เจนสุริยะกุล

จิราภรณ์  แซ่จิ๋ว
จิราภรณ์  มาถาวร
จิราภรณ์  อยู่กุญชร
จีรเดช  กิจส�าเร็จ  

จุฑา  อาปณกะพันธ์
จุฑาภรณ์ มั่นศิริ

จุฑามาศ  อนุจิตติวงศ์
จุฑารัตน์  มาอยู่

จุธาพงศ์  หล�าวิไล
จุไรลักษณ์  พลศรี

จุลลดา  ทรัพย์สารสิน
จุฬา  เอี๋ยวภูเก็ต

จุฬารัตน์  แสงเดือน
จุฬาวดี  ผิวเกลี้ยง
จุฬาสิณี  ศรีค�ามา
จูงชัย  เล็กมณีโชติ
เจนนี่  เศรษฐบุตร

เจริญ  ทองมา
เจษฎา  เปรมอนันต์
เจษฎา  ลาภสุขกิจกุล

ฉัตร์  ค�าพาที
ฉัตรชัย  มหาวรมากร

ฉัตรชัย  สถานดี
ฉัตรชัย สุภาชัย

ฉัตรระพี  โอดบาง
ฉัตรลดา  สุวรรณศร

ฉัตริยา  บุญขันธ์
ฉันทรัตน์  ลักษฌานันท์

เฉลิมพงษ์ อยู่เย็น
เฉลิมพล  ส่งสมบูรณ์
เฉิดชาย  ตันตระกูล
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ช, ฌ, ญ, ฐ, ฑ

ณ, ด, ต, ถ, ท

ณ อร  แสงประเสริฐ
ณชล  มงคลหล้า

ณฐพงษ์  เธียรสวัสดิ์กิจ
ณฐพล  หวังพิทักษ์

ณธีพงศ์  ศักดิ์สกุลวรเมธา
ณนนท์  นิวาตานนท์
ณพงศ์  สุทพิสิทธิ์
ณพล  นาคะชาต

ณภัฏ  รัตนบริทักษ์
ณภัทร  โกมลโรจนาภรณ์
ณภัทร  วัฒนาสุทธิวงศ์

ณรงค์  เทียมเมฆ
ณรงค์  สานนท์

ณรงค์ จงแจ่มฟ้า
ณรงค์ เทียมเมฆ

ณรงค์เดช  แก้วเงิน
ณรงค์เดช  ภู่เงิน

ณรงค์พันธุ์  วิศวพรบุตร
ณรงค์ศักดิ์  ดับทุกข์

ณรงศักดิ์  ธโนภาสรัตน์
ณรัฐพงศ์  ธ.พรหมมี

ณลัฎฐ์  ปรียาภรณ์มารวิช
ณัชชา  เช้าสาคร
ณัชชา  เอกนาวา

ณัชพงษ์ ศิริกมลสันติชัย
ณัฏฐ์  สุริยะกาญจน์
ณัฐ  นิมิตชัยธรรม

ณัฐ  ภู่วโรดม
ณัฐกมนรักษ์  ไวยวุฒิกมลกร

ณัฐกมล  พิมสุข
ณัฐกานต์  อภิรักษ์

ณัฐกานต์  อรวรรณนุกุล
ณัฐกุล  ศรีสันต์

ณัฐชลัยย์  ฮ้อแสงชัย

ชัยวัฒน์  โพธิ์ชา
ชัยวัฒน์ สิทธิการุณ

ชัยวิชิต  สารกุล
ชัยวุฒิ  คุ้มพันธุ์แย้ม
ชัยสิทธิ์  ผอบทิพย์
ชาคริต  บุญชัยเสรี
ชาคริต  ประสงค์สุข
ชาคริต  โพธิ์พันธ์

ชาคริต  ศรีนางแย้ม
ชาญกสิณ  จิระชีระนันท์
ชาญชัย  เอื้อกิจทวีกุล

ชาญณรงค์  บุญรัตนกรกิจ
ชาญณรงค์ ปันกองงาม
ชาญยุทธ์  โพธิ์พันธ์
ชาญฤทธิ์  ผลิกานนท์

ชาตรี  ฉายากุล
ชาติชาย 

ชาติชาย  โชติอภิสิทธิ์กุล
ชาติชาย  วิจารณบุตร

ชานน  จาติเสถียร
ชานนท์  ชาวเกวียน
ชานุวัฒน์  อินธิบาล

ชาริติ  วิสุทธิเชื้อ
ชิดชนก  มีนะนันท์
ชิตพล ตัณฑ์อ�าไพ

ชิติพัทธ์  หอมทวนลม
ชินกร  เพมขุนทด

ชินสุเกะ  นากายามะ
ชิษณุชา  วรโชติโสภณ

ชุติมา  ศรีวะรมย์
ชุ่ม  แย้มวัณณังค์
ชุมพล  ดุษฎีวิจัย
ชุมพล  น้อยวงศ์

ชูชาติ สมใจ
ชูพันธ์  เอี่ยมน้อย

ชูศักดิ์  สีจุ้ย
เชษฐพล  ว่องวิริยกุล

เชษฐา  เหมือนโพธิ์ทอง
โชคชัย  กูเปีย

โชคชัย  เหลืองประวัติ
โชติเดชา  ภูจ่าพล

โชติพัฒน์  สัมฤทธิ์กุลชัย
โชติวุฒิ  สุขประดับ
ไชยา  ศิลปวิลาวัณย์
เฌอชล  แย้มสอาด
ญฎา  เจนสุริยะกุล

ญาณวุฒิ  รุ่งกิจการวัฒนา
ญาณี  ตรีสารวัฒน์
ญาดา เจริญศิลป์

ฐปนวรรธน์  เจียมประเสริฐ
ฐาปกรณ์  สวัสดิ์ล้น

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
ฐิญาดา  เทียมทอง
ฐิตวดี  สุวัจนานนท์
ฐิตาภรณ์  มหาโคตร

ฐิตาภา สมใจ        
ฐิตารีย์  อรรจนานนท์ 

ฐิติกร  เยาวสังข์
ฐิติพงษ์  ขันติธรรมโชติ

ฐิติยา  ศิลปชัย
ฐิติวรรณ  มณฑภานุวงษ์

ฑีฆา  ตรัยนานนท์

ณัฐชัย  โกสีศิริกุล
ณัฐฐา  พรหมบุตร

ณัฐดนัย  ประพันธ์โรจน์
ณัฐดนัย  พันธ์สิน

ณัฐธนิชา  เนียมพันธุ์
ณัฐนรี  หงษ์สุวรรณ

ณัฐนันท์  ธนกรภิญโญ
ณัฐนันท์  พิพัฒน์นวกิจ

ณัฐนิชา  ธนิสสร
ณัฐพร  บุตรดาพันธ์

ณัฐพล  ปั้นงาม
ณัฐภัสสร  ปวงรังษี
ณัฐภูมิ แสงเพชร

ณัฐรีย์  โกมลโรจนาภรณ์
ณัฐรุท  เชื่อมสามัคคี
ณัฐวิทย์  ธ.พรหมมี

ณัฐวุฒิ  กุลีน้อย
ณัฐวุฒิ  พลศรี

ณัฐวุฒิ  ศุภลักษณ์ไพศาล
ณิชชานน  บุญญาภาส
ณิชรัตน์  ศิรประภาศิริ

ณิชาพัฒน์  นางาม
ณีรนุช  ศิริวงษ์

เณตม์  ประชาศิลป์ชัย
ดนัย  ประธานทิพย์
ดนัย  วรรณวนิช
ดนุพล  วิศวรากูร

ดนุรุจ  วุฒิปกรณ์กิตติ
ดลนภา  สินธวัชต์

ดวงฤดี  หุ่นเหมล้วน
ดวงหทัย  คีรีศรี

ดารณี  เลศะวานิช
ดารา  สาทรกิจ

ดาราพร  จ้อยประดิษฐ์
ดารารัตน์  หมั่นการ
ดาลัด  วิมลประดิษฐ์
ด�ารง  โรจน์วิรัตน์
ดุจเดือน  วรินทร์

ดุรงค์ฤทธิ์  เจนสุริยะกุล
ดุสิต  วงษ์สมบูรณ์

เดโช จันมีศรี
แดง  วิเศษชัย

ตรีนุช  มากชูชิต
ตรีวุฒิ  อุคติ

ตฤณ  พ่วงโสม
ต้องครรลอง  ปานจินดา

ต่อโชค  เล้าลือชัย
ต่อบุญ  พ่วงมหา
ต่อพงษ์  ชัยวัฒน์
ติณณ์  วุฒิธรรม
เตชทัต  สาธรณ์

ณ, ด, ต, ถ, ท

เติมเผ่า  สิริภูบาล
เตือนจิตต์  โรจน์อนวัช

แตงอ่อน ไกรงู
โตมร  เช้าสาคร
ถนาน ข�าวิเศษ
ถาวร  จงอินทร์

ถาวร  บุญรัตนพิมล
ถิรชัย วุฒิธรรม

ถิรา  เทวกุล ณ อยุธยา
เถลิงชัย  สุวรรณมัย
ทรงพล  ชยานันท์ 
ทรงวุฒิ  ธนาคุณ

ทรรศพรรณ  พิริยประเสริฐ
ทรายขาว  เสาแก่น

ทราวุธ  โชคสิริวรรณ
ทวิมล  ค�าแจ้ง

ทวีชัย  เลิศอร่ามรัตน์
ทวีป หวงรัตนะ

ทวีพงศ์  สมส่งกุล
ทวีวัฒน์  พยุงธนากร

ทวีศักดิ์  เชี่ยวชาญศิลป์
ทวีศักดิ์  ดวงดี

ทศพร  ตามเดช
ทศพร  ศิริกร

ทศพล  พูนทอง
ทศวรรษ  โฉมนคร

ทองมา  จิระมงคงอนันต์
ทัตเทพ  ปิ่นจินดา

ทัตพงศ์  จันทรหัตถ์
ทัศน์วรรณ ชนะโภคากุล

ทัศนัย  พูลสวัสดิ์
ทัศนี  ค�าแหง
ทัศนีย์  อยู่สืบ

ทัศนียา  หัตถกรรม
ทินกร  จรรยพงษ์

ทินพงศ์  พุ่มกาญจน์
ทิพปภา  เกิดแก่น

ทิพย์  ดาลาล
ทิพย์ สีอัมพรโรจน์

ทิพย์ธาอร  เหลืองบริบูรณ์
ทิพย์ธิดา  เภกะนันท์

ทิพย์รัตน์  หาญดี
ทิพย์วารี  สุขส�าราญ

ทิพยวรรณ  พยาฆรินทรังกูร
ทิวัตถ์ ชุติภัทร
ทิวา  ศรีสุข

ทิวา  สินธพสิริพร
เทวิน  แสงเดือน

เทียมจันทร์  สุขเกษม
แทนทอง  ศรียาภัย
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ธ

น,บ

น,บ

ธกร  แสงหิรัญ
ธงชัย  ทองยิ้ม
ธงชัย  นุ่มแจ่ม

ธงชัย  ลิขิตวัฒนานุรักษ์
ธงชัย  ศิริธร

ธงชัย  สุทธิพงศ์เกียรติ์
ธงชัย อิทธิอมรกุลชัย

ธจักร  ธารนพ
ธนกร  ธนกรภิญโญ
ธนกร  ศุภจิตรานันท์

ธนกฤต  เทียมทันวณิช
ธนกฤต  วงศ์กัลยา
ธนกฤตา หงษ์เจริญ
ธนเดช  จันทฑีโร

ธนธรณ  สุวรรณมัย
ธนนท์  เทพศิลป์วิสุทธิ์
ธนเนศร์  คงเดชาชาญ

ธนพร  เจริญรัตน์
ธนพร  อินทร์แก้ว

ธนพล  รัตนอุดมโชค
ธนพัฒน์  กาญจนวิไล
ธนพัฒน์  สาตร์พันธ์
ธนภัทร  ศุภมานพ

ธนภูมิ  เกียรติสงคราม
ธนวัฒน์  พุ่มพลายงาม
ธนวัสน์  สุปัญจนันท์

ธนวินท์  จิรทิพย์ชัยสกุล
ธนศักดิ์  เพ็ชรวารี

ธนศักดิ์ ลิมปนาทไพศาล
ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ

ธนัชชา  ธนกรภิญโญ
ธนัชพงศ์  สุวรรณสิโรตม์

ธนัญพนธ์  เทศข�า
ธนัต  เริงวิจิตรา

ธนัตถ์กฤษฎิ์  คุณธนกาญจน์
ธนัท  ตาตะยานนท์
ธนา  เธียรอัจฉริยะ
ธนากร  กอบทอง

ธนากรณ์  สุวรรณพฤกษ์
ธนาคาร  แพทย์เมืองจันทร์
ธนาภรณ์  เหลืองไตรรัตน์

ธนาวุฒิ  สุขหนารักษ์
ธนิกา  พุ่มรุ่งเรือง
ธนิดา  ซุยวัฒนา

ธนิต  โกมลโรจนาภรณ์
ธนิต  พรไพบูลย์เด่น
ธนิต  เสริมชัยวงศ์

ธนิสร  ธนกรภิญโญ
ธนิสร สมพงษ์

ธเนศ  ขนุนทอง
ธเนศ  ศาสตร์สิริสมบัติ

ธเนศ  สิงหเสนี
ธเนศร์  เจริญชัย
ธมกร  สุภิสิทธิ์

ธมนวรรณ  ชาฎา
ธมลวรรณ  สุวรรณมัย

ธรภัทร  พริ้งทองฟู
ธรรมชาติ สังขวงศ์

ธรรมธร  ศิริโอวัฒนะ
ธรรมนูญ  ธีรพงศ์ปรัชญา

ธรรมนูญ  เพรชถึง
ธวัช หิรัญจารุกร

ธวัชชัย  เจริญพันธ์
ธัชคม  จินดาวัฒน์
ธัญชนก  การสมมุติ
ธัญญธร  ศรีเรือง

ธัญญ์พิชชา  เอกบุศย์
ธัญญา  ศิริโอวัฒนะ
ธัญพัฒน์  ลิ้มรังสิกุล

ธัญลักษณ์  เกิดในมงคล
ธัญลักษณ์  เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์

ธัญวรัตม์  อนันต์
ธันติพงษ์  บัววรรณงาม

ธันยพร  โกมลโรจนาภรณ์
ธันยมัย  พรหมดี
ธันว์  วุฒิธรรม
ธาตรี  แซ่เอียว

ธานานนท์  ราญรอน
ธารีวรรณ  เทียมเมฆ
ธาวิน เจริญพิทักษ์

ธิชชยา  ศิริธร
ธิดา  หงษ์ทอง

ธิดารัตน์  แสงเทียนประภัย
ธิษณา ธนคลัง

ธีร์ธวัช ประพุท์พิทยา
ธีรธัช  อึ้งวัฒนะไพศาล

ธีรนัย  ทวีทรัพย์
ธีรนารถ  พ่วงมหา
ธีรพงษ์  เนียมพันธุ์

ธีรพล  ผิวผ่อง
ธีรพล  สร้อยอ�าพร
ธีรภัทร  สิงห์สถิตย์

ธีระยุทธ  อมรพรหมภักดี
ธีรวินท์  สิงหปรีชา

ธีรเวทย์  เลิศวิไลพงศ์
ธีรศักดิ์  งานดี
ธีรศักดิ์  ดีรักษา
ธีรศักดิ์ ขัติยศ

ธีรสิทธิ์  ตีรสวัสดิชัย
ธีระ  คล้ายอ่างทอง
ธีระ  ตั้งมั่นภักดีพงศ์

ธีระศักดิ์  สีนา

ธีรัญญ์  ไพโรจน์อังสุธร
ธุมาวดี  สุธาเนตร

นคร  สะตะ
นคร  อนันตชัย

นงเยาว์  เริงวิจิตรา
นงเยาว์  ศิริวงษ์
นงลักษ์  ใจแก้ว

นงลักษณ์  แก้วนิล
นฐินันต์  ศรีลาศักดิ์

นที  นามวงศ์
นนทพัทธ์  ศรีค�าน้อย
นนทพันธ์  สิงห์สายชล

นนทภัทร  เลิศรัตน์
นนทวรรษ  ทองธรรมชาติ

นนทวัฒน์  ทองมี
นพคุณ  วงศ์หล่อ
นพดล  พลเสน

นพปฎล  ภักดีรัตน์
นพพร  ประเสริฐโสภา

นพมาศ  นบนอบ
นพรัตน์  ศรีนิ่ม

นพวรรณ  ถูกจิตต์
นพสิทธิ์  ลิขิตวัฒนเศรษฐ

นภดล  น้อยมิ่ง
นภสร  จิรัจนานนท์
นภสร  เวชนุเคราะห์

นภัสสร องค์พิเชฐเมธา
นภา  นันทโอสถ
นภาพร  ค�าตัน

นภาพร  นามสมมุติ
นภาพร  พวงแก้ว

นภาภรณ์ ขันทะมาลา
นรพันธ์  ทองเชื่อม 
นราธิป  พึงประสพ
นรินทร์   ไทยแท้

นรินทร์  จิระเดชาวงศ์
นรินทร์  ลิ้มเจริญ

นรินทร์ทิพย์  กีรติพันธวงศ์
นริศร์  ปานจินดา
นริสสร์  สุขเกษม

นฤคม  สกุลวิไลกิจเจริญ
นฤพนธ์  ประธานทิพย์

นฤพันธ์  เล็กศิวิไล

นฤภัทร  ก�าเนิดรัตน์
นฤมล  จันโสดา
นลดา ถึงพิทักษ์

นลพรรษ  วงแหวน
นวพล  จันทร์ประเสริฐ
นวมินทร์  ลาวัลย์กุล
นวลสิริ  แย้มสอาด
นวินดา  อารมย์เสรี
นฬวรรณ  แก่นสาร
นัฎธี  นาคแกมทอง
นัฏพร  ขนุนก้อน
นัฐธิดา  วิรยศิริ

นัธทวัฒน์  ท้าวค�าพุ
นันทขว้าง สิรสุนทร
นันท์นภัส มูลทรัพย์
นันท์นลิน  เนตรรังษี

นันทพัทธ์  วัฒนาสุทธิวงศ์
นันทรา  ทองรวง
นันทินี  ศิริวงษ์

นางปัทมา เหมโสรัจ
นาตยา  เนียมพันธุ์

นารีรัตน์  จิตแสนสวย
นารีรัตน์  นบนอบ
นาวา จารยะพันธ์

น�าโชค องค์พิเชฐเมธา
น�้าฝน  ประโพธิ์ศรี

น�้าฝน อุ่นแก้ว
น�้าพร  สถิรกุล

น�้าอ้อย  เผือกขวัญนาค
นิคม  บุตรน�้าดี

นิจวิภา  เพ็ญใหม่
นิชาภา  จิรธนาธร
นิดา  สิรการัณย์
นิติพงษ์  คงแก้ว

นิติศักดิ์   เปาประดิษฐ์
นิทัศน์  กมลปลื้ม

นิธินันทน์ กิจสิพงษ์
นิธิพงษ์ โชติรัตนะนนท์
นิธิภูมิ  เดชะศาศวัต
นิธิรักษ์  จิรวรเดช

นิพนธ์  ศรีวิวัฒนกุล
นิพัทธ์  มัจฉภูมิ

นิรันดร์  จิตประกอบ
นิรันดร์  มูลเงิน

นิวัฒน์  ชาญประสิทธิผล
นิวัติ  ปิ่นแก้ว

นุกูลกิจ  แซ่โง้ว
นุชจรินทร์  คชกูล
นุชราวดี  ไชยสิงห์

นุ่มนวล  กมลาศน์ ณ อยุธยา
เนตรนภา  ศิริรัตน์
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น,บ ป,ผ

ป,ผ

พ

เนรมิต นิลวรรณ
เนรมิตร  สีสา

เนรเศรษฐ์  ชุมวงศ์
เนาวรัตน์  แสงกระจ่าง

บงกช  ขุนวิทยา
บงกช  ใจสุข

บดินทร  วิยาภรณ์
บดีศ พุ่มรุ่งเรือง
บรรพจน์  มีสา

บรรยงค์  คูสันเทียะ
บริบูรณ์ พิมพ์ประเสริฐ

บวรพรรณ  รัตนประเสริฐ
บวรสิทธิ์  รัฐประเสริฐ

บังอร  เอี่ยมรอด
บัณฑิต  สมุทรานนท์

บัวพา  กุลจันทร์
บัวเรียน  ประชากูล

บ�ารุงฤทธิ์  มหารักขกะ
บุญเกิด  คัมภิรานนท์
บุญจันทร์  หามาลา
บุญชัย  ปุณธันย์

บุญชัย  พัฒนาพารา
บุญชัย  สุวรรณธนานนท์

บุญไทย  แซ่อึ้ง
บุญรอด  ศรีเหรา

บุญรัตน์  พยุงวาทเศรษฐ์
บุญศรี  รุ่งภักดีสวัสดิ์

บุญศักดิ์  เกียรติจรูญเลิศ
บุญเสริฐ  ชาติละออง

บุศรินทร์  รัตนพล
บุศรินทร์  ล๊อกตระกูล

บุษกร  ศรีรอต
บุษบา  วงศ์เมฆ
บุษรินทร์  บุญมา

บูรพา  ธัญวัฒนกุล
เบญจมาศ ชาญประดิษฐ์
เบญญทิพย์  ทรงพินิจ

ปกรณ์  ค�าแหลมหลัก
ปกรณ์  ถินประวัติ

ปกรณ์  พรรณเชษฐ์
ปกรณ  มาตระกูล

ปฎิภาณ จันทร์ชาตรี
ปฎิเวธ  บุณยะผลึก

ปฐม  สิงหเสนี
ปฐวี  กีรติวานิชย์

ปทิดา  หอมสมบัติ
ปนัดดา  ฤทธิชัย

ปพนทัศน์  เจษฎาบุญสวัสดิ์
ปพนพัชร์ อัครบุญสวัสดิ์

ปพนวิช  รุ่งเจริญ
ปรมินทร์  อรรณพเดชา
ประกรณ์ เมฆจ�าเริญ
ประกฤติ  ตันพิพัฒน์

ประชา  โพธิ์แดง
ประดิษฐ์  สุริยวงษ์

ประทินพร  แรมวัลย์
ประภาพร  เล็กด�ารงค์ศักดิ์
ประภาสิริ  ส่งระยับปานนท์

ประภาสิริ  อรรถจินต์
ประมวล  บุญเรือง

ประมูล  ศุภรัตนสมบัติ
ประวัติ พิมพ์สกุล
ประวิง  ฐิติวรรโณ
ประวิณา  จาวะลา
ประวิตร รัศมิทัต

ประวีณา  กีรติมโนชญ์
ประเวทย์  ปุ่นอุดม

ประสพพร  เจริญผล
ปรัชญา  งามทวีรัตน์
ปรัชญา  เฉลิมวงษ์

ปรัชญา  ลีลาสาธิตกุล
ปราง  เถาสุวรรณ

ปราถนา  เถาสุวรรณ
ปรารถนา  คงบุญ

ปรารถนา  จูฑะพงษ์
ปรารถนา  หาดี

ปราศรัย  จิตตสนธิ
ปริญญา  กันภัย

ปริญญา  จันทร์ศรี
ปริญญา  แรมวัลย์

ปริตตา  กิจมหานนท์
ปริษา เรืองเตชธร
ปรีชา  บุณยกิต

ปรีชา  ประดิษฐ์ภูษาศิลป์
ปรีชา เหมมัน

ปรีชาภา  กิจมหานนท์
ปรีณาภา  ทาระขจัด
ปรียาภา  สีเขียวสด
ปฤษณา  วงแหวน

ปวรวรรณ  สุวรรณหงษ์
ปวิชญา  วังกระพงษ์

ปวิณตรา  จันทรอัมพร
ปวิตรา  วังกระพงษ์

ปวินท์  ชินพฤทธิวงศ์
ปวีณา  คงมั่น

ปวีณา  เนตรค�า

ปัญญ์  บุญเดช
ปัญญ์ปภพ  คุ้มพันธุ์แย้ม

ปัญญา  ประทุมเทา
ปัญญา  ผิวเกลี้ยง
ปัญญา เหมือนเงิน
ปัฐพงษ์  กล้าหาญ
ปัณฑ์  เถาสุวรรณ

ปัณณฑัต  พงษ์ธรรม
ปัณณทัต  แสงเดือน

ปัทมา  ทวีทรัพย์ธนกุล
ปัทมา  สัตยเสารยะ

ปัทมา เหมโสรัจ
ปัทมาพร  รัตนรังษี

ปัทมาภรณ์  สุวรรณเลิศ
ปานวาด  มะหา
ปารวี  จีระพงศ์

ปาริชาติ  แก้วนิล
ปาริชาติ  แสงโต

ปารีณัฐ  ศรียานงค์
ปาลิดา  พ่วงแพ
ปาลิดา  มงคลพร

ปาลิตา  ฤกษ์จิรัฐติกาล
ปิยนาถ  ไชยรัตน์
ปิยนาถ  เทพบุญ
ปิยนุช  ไชยรัตน์

ปิยมน  ประดิษฐ์ภูษาศิลป์
ปิยมาศ  สังข์ทอง

ปิยวรรณ  จารุภุมมิก
ปิยะ   ตัญจพัฒน์กุล

ปิยะ  คุ้มสาธิต
ปิยะ  บุญมีลาภ

ปิยะ ดีจงกิจ
ปิยะฉัตร  ใหม่แก้ว 

ปิยะนุช  เจริญโชควิทยา
ปิยะนุช สีด�า

ปิยะพงษ์  พาพิทักษ์
ปิยะภัทร  ลีลายงค์
ปิยะศักดิ์  น่วมนา

ปิยากร  อาชว์สุนทร
ปิยาภรณ์  ละอองจันทร์

ปิลันธน์ มณีวรรณ
ปุณฑ์  เถาสุวรรณ
ปุณยกร  ข�าเขียว

ปุณยวีร์  ตันพิพัฒน์
ปุณยวีร์  ธีร์ธัญวัฒน์

ปูรณัน  จันทร์โต
ปูริตา  จิตจง

ปฎิมา พิมพ์สกุล
เปรมนีย์  ถินประวัติ

เปรมฤดี  เอื้อปัญญาสีห์
เปรมฤดี ปันกองงาม

พงศกร  หมายมั่น
พงศ์ชวัฒน์ อุดมเสียง

พงศ์ประเสริฐ  งามพงศ์พรรณ
พงศ์พัฒน์  พูลสุข

พงศ์ภัทร  บินสมประสงค์
พงษบุตร  อวยชัยวัฒน์

พจนารถ  วัฒนะ
พจนีย์  ทวีทรัพย์

พชร อาชวานันทกุล
พณิชยา  แหละหมัน
พนัชกร  สิริภูบาล

พนัส บุญริ้ว
พนิดา  รังสีมณีรัตน์
พรชัย  ฐิติธรรมธาดา

พรชัย  เทียนทอง
พรชัย  ธรรมธีรศานต์

พรชัย ศิริวิปัญญา
พรณรงค์  กวีญาณ

พรทิพย์  นฤนาทวนิช
พรทิพย์  พลยางนอก

พรทิพา  ผลภาค
พรทิมา  พรพิมลวัฒน์
พรเทพ  ช่างกลึงเหมาะ

พรประภา สมใจ
พรพจน์  อมรพรประเสริฐ
พรพรรษา  แก้วประพาฬ

พรพิมล  นวลพลกรัง
พรเพ็ญ ไชยมงคล

พรรณสรณัฐ  งามมาก
พรรษปกรณ์  ศรีมา

พรรษพร  ใจชาญสุขกิจ
พรรษวัชร จารุพรนาครัตน์

พรวุฒิ สารสิน
พรศักดิ์  ประไพรักษ์สิทธิ์  

พรศิริ  มาอยู่
พรสถิตย์  นฤนาทวนิช

พรสุรีย์  สังข์ทอง
พรหมพัฒน์ ศรีพลาวงษ์

เปรื่องสุวรรณ  เลิศฤทธิ์
เปียริน  พานทอง
ผกาทิพย์ บ�ารุงศรี

ผกามาส  พฤกษานานนท์
ผาณิต  วงศ์แพทย์
เผ่าพงศ์  วัฒยากร
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พ ภ,ม,ย,ร

พร้อมพงษ์  สุวรรณ์
พร้อมพร  เจริญรัตนกิตติ

พร้อมพันธ์  คนกล�่า
พรอุมา  อ่อนน่วม

พรักพร้อม  บุญยรัตพันธุ์
พฤฒ จรรยาวนิชย์
พฤทธิ์   บาลทิพย์
พล  นุสิทธิ์ชัยการ

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
พลกฤษณ์  อาบัส
พลเทพ ณ สงขลา
พลวัตร  แววรวีวงศ์

พลสิทธิ์  มีแย้ม
พลัฏฐ์  อนันต์วัฒนาศิริ
พสิษฐ์  นิติวรคุณาพันธ์
พสุพัทธ์  วงษ์ชัยวิทย์
พักตร์วิภา แก้ววิศิษฏ์

พัชร์  ลัธธนันท์
พัชรพล พึ่งจิตต์ประไพ

พัชรี  กลิ่นค�าดี
พัชรี  ส�าอางเนตร
พัชรี  สุรกุลอนันต์
พัฐฐา  น้อยวงศ์

พัฒนพงศ์  ภูมิภักดิ์
พัทธดนย์  ปิ่นแก้ว
พัทธากร  อภิรักษ์

พันธ์พงษ์  กนกรัตนา
พันธพงษ์  พงษ์ศิริยาภรณ์

พันธุ์วดี  ชัยสิรินทร์
พันน์นรา  โรจน์วิรัตน์

พาฝัน ชูเวสศิริพร
พามิล  บรรณทอง
พิจักษณ์  มีทอง

พิจิตมาศ  กบิลกาญจน์
พิชชาพร สมใจ

พิชญ์สินี  ทองรูปสวัสดิ์
พิชิต  ภาคสุโพธิ์
พิชิต  สังฆรังษี
พิเชษ  บุตรราช

พิเชษฐ ชนิดร่ามรุ่งเรือง
พิทยา  เฟื่องธนากุล

พินิตเวท ภิญโญภูษาฤกษ์
พิภพ  สุขกล�่า
พิภัทร์  ศรีค�า

พิภู บุรพลพิมาน
พิมพ์ชนก  วิมลสถิตย์
พิมพ์ชยา  ศรีจิราพงศ์

พิมพ์ภัส  เกิดผล
พิมพ์ลภัส  เช้าสาคร
พิมพ์สิริ  พุฒิวรชัย

พิมลพร ไชยพรหมมา

พิมลวรรณ  สุขบุญส่ง
พิมาน  เตียวตรานนท์
พิรญาณ์  จาติเสถียร
พิรพัชร์  แย้มสอาด

พิริยาพร  อ่าวรุ่งเรือง
พิริยุตม์ เอี่ยมโสภา
พิรุณ  พุ่งแสงธรรม

พิรุฬห์  เหมมณฑารพ
พิไลลักษณ์  กุสุมา ณ อยุธยา
พิไลวรรณ  กุสุมา ณ อยุธยา

พิสมัย  ปฏิสัมภิทากุล
พิสิษฐ์  โชติบวรนันท์
พีรกร  โพธิ์ประเสริฐ

พีรพงษ์  เขม็ด
พีรพล  โยธาทิพย์

พีรพัชร์  แย้มสอาด
พีรภูมิ  ปราบอริพ่าย
พีรยุทธ  โตบรรเลง
พีรวิชญ์  สุวรรณมัย

พีรวิชญ์  หว่องวัชระมาริน
พีรสิทธิ์  จินตวิโรจน์
พีระวัฒน์ ศิลปอริยะ
พีระสิทธิ์  พุฒิวรชัย
พุฒิพงศ์  เพ็ชรักษ์
พุทธชาติ  รังคสิริ
พุทธรัตน์  สุรีย์

พุทธิดา  เวียงสงค์
พุธิตา  เลิศรัตน์

พูลทรัพย์  วสันต์ศิริกุล
เพชรรัตน์  วิไลลักษณ์

เพชรรัตน์  สุวรรณธนานนท์
เพชรา  ชัยชนะเลิศ

เพ็ญจันทร์  เวียงสีมา
เพ็ญรพี ส�าราญพิศ
เพ็ญศรี  รัตนจิตต์

เพียงเพชร  ศรียาภัย
เพียร แก้วสวัสดิ์

แพน  จรุงธนาภิบาล
แพร  อ่วมรอด

ไพบูณน์  เหล่าต้น
ไพบูลย์  กิจกุลอนันตเอก
ไพบูลย์  อุ่นพัฒนาศิลป์
ไพบูลย์ เชษฐ์ประภัทรกร

ไพพูรย์  วานิกร
ไพริชย์  ดีระพัฒน์
ไพริน  อินทร์แจ่ม
ไพลิน  สิรการัณย์

ไพศาล  กอสง่าลักษณ์
ไพศาล  เส้นทอง

ไพสิฐ  ดิษฐสุวรรณ

ภคมน  วิวิธวรกิจ
ภควดี กวีวุฒฑ์

ภมร  นามเสนาะ
ภรจริม  น้อยนิทัต
ภราดร  นิลมณี

ภวิศ  สุทธิพงศ์เกียรติ์
ภัคศรัณย์  จรดล
ภัททิยะ  ค�าบัว

ภัทรชนก  วัฒนาสุทธิวงศ์
ภัทรชัย  จุฑามาศ

ภัทรนันท์ พึ่งจิตต์ประไพ
ภัทรภณ  คล้ายกุล
ภัทรวดี  แก้ววิชิต
ภัทราวุฒิ  ภู่ทอง

ภัทรินทร์  วรัญญูวัฒนา
ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์

ภัศภูมิ  ศิริธร
ภัสธารีย์  ธนิตนันท์สิริ
ภากร วีระพรวณิชย์กุล
ภาคภูมิ  เกียรติจานนท์
ภาณี  ด�ารงค์มงคลกุล

ภาณุพงศ์  เหลืองสอาด
ภาณุมาศ  ลิ่มพงศ์พันธุ์

ภาณุวัฒน์  บัวงาม
ภาวัต  จันทรหัตถ์
ภาวัต เอี่ยมสุภา
ภาวิณี  ชนินทกุล
ภาสิน  ก้อนเงิน

ภิตินันท์  ไชยทนันท์ปัญญา
ภีม พ่วงมหา

ภุชงค์  บุญหลง
ภูเบศ  มหาโคตร
ภูริณัฐ  พลศรี

ภูริพันธุ์  สุนทรเสถียรกุล
ภูริลาภ  โกมลโรจนาภรณ์

ภูริศร์ วิรยศิริ
ภูวดล  ปิ่นกาญจนโรจน์

ภูวนาภ  พรฉัตภู
มงคล  จันทสุข
มงคล  อักโข

มณเฑียร  เวชพันธ์
มณีรัตน์  สุขิตา
มธุกร  ศัลยพงษ์
มธุรดา  ศรีมณี
มนตรี  คณานับ

มนตรี  ลิขิตมงคลสุข
มนธวัล  พรรณวิเชียร

มนระดา  ส่งแสง
มนวัฒน์  สีละพัฒน์

มยุรา  บริบูรณ์
มรกต  วัชพันธุ์

มรดา  ถนอมทรัพย์
มลทิรา  แสนสืบ
มัญชรี  ผอบทิพย์
มัณชุสา  ยอดค�า

มัณฑนา  เผ่าพันธ์ดี
มัลลิกา  ชาญเชิงศิลปกุล
มาณี  รัตนแสงเสถียร
มานะ  หวังสัจจะโชค

มานิต  ปานเอม
มาลินี มณเฑียรมณีรัตน์

มิตซุรุ  ทามิยะ
มีชัย  วงษ์จ�าปา

เมธิสา  สุขคงมิตร
เมธี  จงโยธา

เมธี มณีสุขเกษม
เมวดี  ควรสวัสดิ์

ยงยุทธ  บัวบานพร้อม
ยงยุทธ์  พงษ์ภาวศุทธิ์

ยงยุทธ  พยุงวาทเศรษฐ์
ยศพร เสวก

ยศพล  ขวัญสง่า
ยอดปราโมทย์  เมฆมัลลิกา

ยาใจ  อ�าไพพัสตร์
ยุกต์  เจนสุริยะกุล
ยุทธ  บานแย้ม

ยุทธกร  ศรีบุญเรือง
ยุทธชัย  คะสะธรรม
ยุทธนันท์  เลิศรัตน์
ยุทธนา  ตั้งเจริญ

ยุทธพงษ์  ปัญจมณี
ยุนิตา  ภักดีรัตน์
ยุพดี  โกมลารชุน
ยุวดี  กรอบทอง
เยาวนุช  นิธิสกุล

เยาวมาลย์  กรอบทอง
โยธิน  จันทร์บัว

รฐา  แก้วพรรณราย
รดิศ   วิจิตร์ปัญญารักษ์

รติกานต์ สงขาว
รพิดา  บุญศรี

รมย์รวินท์  บุนนาคสีชัย
รวิษฏา  นิวาตานนท์

รวีวรรณ  พูลวัน
ระวิวรรณ  จิระพงศ์ศักดิ์

รักชนก  หงิมมานพ
รักษมล  สุวภัทรนิธิ
รักษ์อารีย์  ภาดีโพธิ์

รังสรรค์  คนล�่า
รังสรรค์ ดวงจิตร

รัชชดา  อิสราลักษณ์
รัชชมงคล จันทร์แก้ว
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ว

รัชนก รูปสะอาด
รัชนีกร  โปธิปิก

รัฐชัย  ไชยพงศาวลี
รัฐพล  เจริญสุข
รัดใจ กอบบุญ

รัตตนพล  โตทิพย์
รัตติกร  ขิตตะสังค
รัตนไชย หินเกิด

รัตน์ฐาภัทร  ศรีพิสิฐ
รัตนา  ชินรุ่งโรจน์
รัตนา  ดารารัตน์
รัตนา  วิเชียรรัตน์ 
รัศมิ์รวี  วีระพงศ์

รัศมี  ศรีชมภู
ราชัน  เหล็งบุญ
ราชัย  จึงสมจิตต์
ราตรี  กองกุณะ
รุ่งทิวา  กรีเจริญ

รุ่งทิวา  สุวรรณมณีย์
รุ่งระวี  ศิริกิตติศัพท์

รุจณีย์  เหลืองวัฒนากิจ
เรวดี  พุฒทอง
เรวดี  เมียนเกิด
เรวัต  เตชะธวัช
เรืองศักดิ์  โต่ปู

โรจนสิทธิ์ มีนิจสิน
ไรยา  พลเสน

ฤกษ์ฤดี  เรืองภักดี
ลภัส  ประดิษฐ์ทัศนีย์

ลลิดา  จันทนา
ลลิตา  แก้ววิไล

ลลิตา  ลิขสิทธิธนานนท์
ลลิริญญ์  ชุศรี

ลัญชนา  อิภะวัต
ลัดดาวรรณ  มาตสารี 
ลัดดาวัลย์  กลัดพ่วง

ลีลาลักษณ์  ดนัยสวัสดิ์

วงพรรณ  เมนะรัตน์
วงศกร  เสนาะดนตรี

วชร  ลือนาม
วชิราภรณ์  ศิริเพ็ญ

วทัญญู  ฮั่นสกุล
วนิดา  บุญยธโรกุล

วนิดา  เพิ่มพูนพัฒนา
วนิดา  เสฎฐรังสี
วรงค์  กิตติสาธิต
วรเทพ มากโภคา
วรนุช  จันทร์สุริย์
วรพจน์  เกิดไธสง

วรพจน์  เพิ่มพิพัฒน์
วรพจน์  วรศาสตร์

วรพรรณ  ศิริกิตติศัพท์
วรพล  นิวาตานนท์

วรมัน  แจ้งชัด
วรรณณาภา  อัศวเทววิช
วรรณพร  โรจนสัญญากุล

วรรณภา  สมอินอ้อย
วรรณรัตน์  อิสริยพงศ์

วรรณรินทร์  วินิจกิจเจริญ
วรรณี  เลิศรัตน์

วรลักษณ์  สุธาเนตร
วรวรรณ  พวงดอกไม้
วรวรรธน์  เคล้าเครือ
วรวิทย์  พันธ์ธนพฤกษ์

วรวุฒิ  โตวิรัตน์
วรวุฒิ  ธนชลวิไล
วรสร  ระบิลทศพร
วรัชญา  กล่อมกูล

วรัญญา  ตั้งติพงศ์กูล
วรัมพร  แรมวัลย์

วรากร  ศิริโอวัฒนะ
วรางคณา  ชาติศรี
วรางคณา  ภัทรเสน

วราพงษ์  จงวัฒนานุกูล
วราพร  ทับน้อย
วราพร  ทาศรีภู

วรารัตน์  ทองมาก
วรารัตน์  อิทธิวิบูลย์
วราศัย  นิวาตานนท์

ฐานิกา เติมวิเศษ
วริน มอญเจริญ

วรินญา  ปัญญาแก้ว
วรินทร  บุญศิริ
วรินทร  อัศวนิก
วริษฐา ธงทอง

วริษา  เอี่ยมสวัสดิกุล
วรุณี  กนกวิรุฬห์

วลัยลักษณ์  ชัชตยานนท์

วสันต์พรรษ  พรภัทรพงษ์
วสุ  เมธาธนสกุล
วัชรพงษ์  คงดี

วัชรพงษ์  ธงพาณิชย์
วัชรพงษ์  เปลินศิริ
วัชระ  งิมสันเทียะ

วัชราภรณ์  นิ่มตระกูล
วัชริน  แซ่เฮ้ง

วัชรินทร์  วารินทร์ไหล
วัชรินทร์  อ่อนสง่า

วัชรีย์  แซ่ด่าน
วัฑฒนี  ลิ้มสกุล

วัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์
วัฒนพงษ์  ราญรอน

วัทธิกร  เกิดแก่น
วันชาติ  จาติเสถียร
วันดี  โรจน์อนวัช
วันดี  เอี๋ยวภูเก็ต
วันทนี  ผดุงทศ
วันเพ็ญ  งานดี

วันวิภา  สุขสวัสดิ์
วันวิสาข์ วณิชวิศิษฎ์กุล
วัลลภา  ดุจประดิษฐ์
วัลลภา  รัตนสวัสดิ์

วัศจักร์  ทองศรี
วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์

วาทิณี  ซิ้มสื่อ
วาทินี  กวีญาณ
วารุณี  กองวงค์
วาเลน ดุลยากร

วาสนา  ชัยพรหมประสิทธิ์
วาสนา  สุขบาง
วาสนา  อุดมศรี

วิกรม  คุ้มไพโรจน์
วิกรม  เลาหะพิจิตรพงค์

วิจักขณ์  เศรษฐบุตร
วิจิตร  ภูมิชัยวิวัฒน์
วิชญ์  เสมรวณิช
วิชัย  ชยาธารรักษ์
วิชา  พลายงาม

วิชา พูลวรลักษณ์
วิชาญ  รัตนมงคลศักดิ์

วิชาญ  วรรณสุข
วิชิต  ตฤณรตนะ
วิเชฐ  พร้าเขียว

วิเชียร  เจนสวัสดิชัย
วิเชียร  เปาอินทร์
วิทยา  บูรพาพิรุณ
วิทยา  สงวนศิลป์

วิทยา  เอี่ยมศรีชาญชัย
วินเน่ย์  โฮรา

วินัย  ธาระมัต
วิภาวรรณ์  แดนสามสวณ
วิมล  โกมลโรจนาภรณ์

วิมล  นันตา
วิมล  พัฒน์ทอง

วิมลรัตน์  ศีลธรรมพิทักษ์
วิมลา  ผ่องแผ้ว

วิยะฎา  กีรติพันธุ์
วิรัตน์  ทองมา
วิรินพร  จันทร

วิลาสิณี จันทร์สว่าง
วิไล  วงศ์เบญจรัตน์

วิวัฒน์  ทรงศิริ
วิศวะ  เพียรเชาว์กุล
วิศิษฎ์  พิทักษ์สิทธ์

วิเศษ  ภาคภูมิ
วิษณุ มาลี

วิสูตร  พรรณวิเชียร
วีร์  ตั้งมั่นภักดีพงศ์
วีรโชค  ศิริโภชน์

วีรธรรม  พยุงวาทเศรษฐ์
วีรพงศ์  เกษด�ารงพาณิชย์

วีรพงษ์ ชุติภัทร์
วีรยา  เถื่อนสมบุญ

วีรวัฒน์  พยาฆรินทรังกูร
วีรวัฒน์  สัจจกุล

วีรศักดิ์  พงษ์ธัญญวิชัย
วีรศักดิ์  หวังผล
วีร์สุดา  เฉลยทิศ
วีระ  จันทร์เรือง

วีระ  รัตนแสงเสถียร
วีระ ค�าอินทร์

วีระชัย จันทร์สุด
วีระพจน์  คงทัน
วีระพล  หนูแท้

วีระสิทธิ์  วงศ์หล่อ
วีรินทร์  วรกิตติโสภณ

วีรินยาอร  เหลืองบริบูรณ์
วุฒิกร  สุวารี

วุฒิฉัตร  รุ่งวัฒนาพร
วุฒิชัย  ชูชัยทยากูล
วุฒิชัย  พุทธสังข์
วุฒิชัย  แสงอุทัย

วุฒิภัทร  เนียมนวม
วุฒิวงศ์  ลิมป์ปิยโกศล

ไวพจน์ ขวัญนาฅ

ร, ฤ, ล

ว

วศิน  จิตทักษะ
วศิน  เพิ่มญาณวรรธนะ
วศินท์  พัฒนพันธุ์พงศ์

วสันต์  เกาะสมบัติ
วสันต์  จ�าปางาม

วสันต์  ภิรมย์เอี่ยม
วสันต์  มะหา

วสันต์  ศิรประภาศิริ
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ศ,ห

ส

ส

ศจีศิลป์  จันทร์เรือง
ศตพร  ภมรพิบูลย์วิทย์

ศนิ  ศักดาณรงค์
ศรัญญา  พันปี

ศรัญญา  ศรีเพริศ
ศรัญญา โชติภูรีพงศ์

ศรัณย์  บุญธรรมธนะรุ่ง
ศรัณย์กร  ภาพัฑฒ์วินีต์

ศรัณยา  ลิกขไชย
ศรินทร์ทิพย์  ชาญสวัสดิ์กิจ

ศรินทิพย์  สถิตย์ธนากุล
ศรีไพร  ศรีอภัย

ศรุชา  ศุภรัตนสมบัติ
ศศิธร

ศศิธร  ข�ากรณ์ 
ศศิธร  หาญอภิสิทธิโชค

ศศิภัสสร  ดีรักษา
ศศิมา  เวทย์วัฒนะ สายแก้ว

ศศิวิมล  ณ ราช
ศักดิ์ชัย  เมฆลอย

ศักดิ์ชัย  แสงคุณธรรม
ศักดิ์ชัย  อัตตวนิช

ศักดิ์ดา พงศ์ชกาญจน์
ศักดิ์สวัสดิ์  วัฒนาอรุณ
ศักดิ์สิทธิ์  กลิ่นสุนทร

ศักดิ์สิทธิ์  สุขแสง
ศันสนีย์  ชานานี
ศาณุ  จงเจริญ

ศิพงษ์  อัศวศรีชาญชัย
ศิรดา  สีหโรจน์

ศิรพัชร์  ไวเกษตรกรณ์
ศิรวิทย์ ประดิษฐ์กุล
ศิรัณยา  วงศ์เทวราช 

ศิราพร  สินรื่น
ศิริกกาญจน์  ทรัพย์น้อย

ศิริกัญญ์  แสงศร
ศิริกุล  หุตะเสวี

ศิริเนตร  กิจจ�านงค์พันธุ
ศิริพงศ์  ศิริกิตติศัพท์

ศิริพงษ์  คงแก้ว
ศิริพร  สุวรรณหงษ์

ศิริพรรณ  เจริญศักดิ์
ศิริภร  สัตยธรา

ศิริภา  ทับทิมเถื่อน
ศิริลักษณ์  พรรธนะประเทศ

ศิริวรรณ์  สมเพ็ชร
ศิริวรรณ  ส�าแดง
ศิริศักดิ์  หลีจงงิ้ว
ศิวรุทร์  อุกอาจ

ศิวัช   อุดมกัลยารักษ์
ศิวัช  ยิ่งศิริ

ศิวิมล  ยิ้มชูวงศ์
ศิษฎิพงศ์  สุภิสิทธิ์
ศีศกุล  ยมจินดา
ศุภกร  สุคันธตุล

ศุภกัญญา  สมนัสทวีชัย

ศุภกานต์  โพธิ์พันธ์
ศุภจักร เดชะวรวงค่า
ศุภชัย  ฤทธิ์ด�ารงกุล
ศุภชัย พลยะศรีสวัสดิ์
ศุภณัฐ  ธนกรภิญโญ
ศุภเทพ  วัฒนมะโน
ศุภพงษ์  ไกรสังข์
ศุภรดา  วังกระแส
ศุภฤกษ์  เสฎฐรังสี
ศุภฤกษ์  เอมโกษา

ศุภลักษณ์ ก�าเนิดเเก้ว
ศุภวัลย์ โตเกียรติวงศ์ชัย

ศุภวัสส์  จินดาวัฒน์
ศุภษิจ  ชาตรูประชีวิน

ศุภสร  ชาติละออง
ศุภสิทธ์  ทวีทรัพย์

ศุภเสฎฐ์ ลีลานภาพรรณ์
เศรญฐ  สวัสดิรักษ์
หทัยชนก  คงสว่าง

หฤทัย  ชุติเวชานนท์
เหมือนเมฆ  ศรียาภัย

สกนธ์  วรัญญูวัฒนา
สกลสุข เหมสะอาด

สกุณา  ภูบาทา
สงวนศักดิ์  มัททวกุล

สง่า  มาลัย
สง่า  ลือพรม

สถาพงษ์  อนันต์
สถาพร  เจริญศิริ

สถาพร  ช่างกลึงเหมาะ
สถาพร บุญนาจเสวี

สม  ชาวไร่อ้อย
สมเกียรติ  ปานจันทร์
สมเกียรติ  เวชนาม

สมเกียรติ  ศิริพัฒนานนท์
สมเกียรติ กระสานติสุข
สมคิด  ชิดนุชตรานนท์
สมเจตน์  มากสมบูรณ์
สมเจตน์  หอมเกษร

สมชัย  สีชมภู
สมชัย  ศรีมณี

สมชาติ  เจศรีชัย
สมชาย  เช้าสาคร
สมชาย  เถกิงนาม

สมชาย  ทรัพย์มากอุดม
สมชาย  วงค์สอาด

สมนึก  กล่อมกูล
สมนึก  เอี่ยมรอด

สมบูรณ์  เชิดชูชัยไพบูลย์
สมบูรณ์  ไพสาลี

สมบูรณ์  รัตนะสินชัย
สมพง บุญมา

สมพงษ์  บุตรชีวัน
สมพงษ์  แสงทิพย์กุล

สมพร  ม่วงแก้ว
สมพร  มะลิซ้อน

สมพร  รอดด้วยบุญ
สมพิศ  เปาอินทร์
สมภพ  แจ่มจันทร์

สมภพ  มุ่งมาตร์มิตร
สมยศ  อินทโชติ

สมยศ วรวุฒิยานนท์
สมรวม  เทียนเจริญ
สมฤทธิ์  พุทธันบุตร

สมฤทัย  สุระสร
สมศักดิ์  จันทร์อินทร์
สมศักดิ์  ศรีวรรธนะ

สมศักดิ์  ศิริพัฒนานนท์
สมสกุล นามแป้น

สมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี
สมัชญ์  จันทรสาขา

สมัญชา  คล้ายเคลื่อน
สมานพันธ์  จั่นนิล

สยาม  ติยะภูมิ
สรธร  อนุชวานิช
สรรพวุฒิ  วรรณดี
สรวิศ เหล่ามานิต

สรวีย์  เจนสุริยะกุล
สรวุธ  กาญจนาวสุ
สรสกร  ลวพันธุ์
สรายุทธ  ศรีไทย
สราวุธ  มีพวกมาก
สราวุธ  สุขเกษม

สรินพร เครือวุฒิกุล
สริยา  แรมวัล

สโรชา  หัฏฐะสกุล
สลิตา  อาษา

สลิลนา  ชะบา
สลิลภร  สืบสาววงษ์
สวนิต  ลักษณากร
สวิชญ์  เคียงประดู่
สศิธร  สิริวาทกานต์

สหบดี  หอมทองวณิชย์
สหพล  ชัยอนุรักษ์
สหัทยา  สิริศุภนิมิต

สะอาด  ทับทิม
สังวาล  ศรีอภัย

สัญชัย  ยาอินทร์
สัญญา  บุญเรือน
สัณฑ์  เถาสุวรรณ
สัตตบงกช  ณ ราช

สัตยา ศรีอ่อน
สันติ  ยอดค�า

สันติชัย  สันติกุล
สันติภาพ  นุชเทศ
สันทัด  ซีจันทรา

สัมพันธ์  อินอักษร
สาธิต  โอษฐิเวช
สาธิษฐิ์  สถิรกุล

สามารถ  เปรมจันทร์
สามารถ  หาดี 

สายพันธุ์ แก้วจันทึก 
สายัณห์  เบญจบวิจิตร

สาริศ  ปั้นสนิท
สาวิน  อภิวัฒนานนท์

ส�ารวย  ทองมา
ส�ารวย  พนไธสง
ส�าราญ  ชื่นยินดี
ส�าลี  พบร่มเย็น

ส�าอาง  จรูญโรจน์วณิช
สิคพงษ์  ฉุนกล้า
สิงห์ครา  ทองสี

สิตานัน  ชาวอบทม
สิทธิชัย  อ่องซี

สิทธิเชษฐ์  จารุวัชรเดช
สิทธิโชค  สิงห์กาล

สิทธิณี  คงวิโรจน์พันธุ์
สิทธิเดช  เหลืองเจริญมิ่ง
สิทธิพงษ์  ศรีเลอจันทร์
สิทธิพร  อารักษ์วรกุล

สิทธิศักดิ์  ผูกดี
สิทธิศักดิ์  ออมเมือง

สิปปภาส สีลเตโชธาม
สิภามาส  เจริญสุข
สิริกันยา  มั่งสูงเนิน
สิริธร  โกศลวัฒนา
สิรินญา  สุนทรซีวัน

สิริประภา  แก้วศรีนวล
สิริพร พลสา

สิริพัฒน์  วัฒนาอรุณ
สิริภัทร  เจียรพงษ์

สิริรัตน์  วัฒนกิจจานุกูล
สิริลักษณ์  สอนวิจารณ์

สิริลักษณ์  อารีย์ประเสริฐกิจ
สิริวัณณี  พลเสน

สีรัตน์ สิริเสมอภาค
สีรีธร  ชูเวสศิริพร
สืบพงศ์  พันโท
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ส

สุกษม  เทพกุลหนิมิตต์
สุกัญญา  ก�าปหงกูล
สุกัญญา  กุลพานิช
สุกัญญา ศรีอ�าพร
สุชาดา  ประสงค์ดี

สุชาดา ดุลยกุล
สุชาติ  กิจเสรี

สุชานาฎ  แซ่เฮ่า
สุชิน  เทียนพิทักษ์
สุชินี  ลาภานันท์

สุโชติ  พงศ์ธรวิวรรณ์
สุดจิตร ลือเกียรติอนันต์

สุดชาย  รุ่งเรืองสุข
สุดา  ธิดารัตน์สกุล
สุดาพร  สมโมทย์
สุดามาศ  ชื่นฤดี
สุติมา  น้อยมี

สุทธาทิพย์  มาระเนตร์
สุทธาศินี แจ้งเดชา

สุทธิ  จรรยาสุทธิวงศ์
สุทธิพันธ์  ป้องสุวรรณ

สุทธิพันธ์ สุขบาง
สุทธิรักษ์  บุญมาเลิศ

สุทนี  จาติเสถียร
สุทัศน์  โกมลโรจนาภรณ์

สุทัศน์  ชุติเวช
สุทิน  อิสริยพงศ์
สุธรรม  ใหม่อ่อน
สุธาวัลย์  เปียภักดี

สุธาสินี  ประสานไทย
สุธิดา แจ่มฤกษ์แจ้ง

สุธี  ใสเย็น
สุธีร์  คันธารวงสกุล
สุธีรา  เทียมเมฆ

สุธีรา  บุญข�า
สุธีรา วัฒนกุล
สุธีวัน  อ�าไพ

สุนทร  ใสโสภณ
สุนันทร์  พ่วงแม่กลอง

สุนันทา  ฐิติขจร
สุนันทา  เตียวิบูลย์

สุนันทิตา  นภาพรรุ่งโรจน์
สุนีย์  มูลน้อย

สุปราณี  ทรงพานิช
สุปีณัน  พรรณเชษฐ์

สุพรชัย สิงห์กุล
สุพรรณ์ฉัตร เมตตา
สุพรรณิกา  เข็มเพ็ชร

สุพรรณี  สมาน
สุพล รัตนพล

สุพัชรกุณฑ์ ธนจีนาปัจจ์

สุพัชรินทร์   สิริศุภนิมิต
สุพัตรา  ตั้งจิตต์พรชัย
สุพัตรา  สังคนานนท์

สุพาณี  พรมนุชา
สุพิชชา สัจจะมโนชัย
สุพิชฌาย์  จงขวัญยืน

สุพิศ  ไตรชัชวาล
สุภโชค  เกษมจิต

สุภณ  อุทัยทิศพิทักษ์
สุภัชญา  ไตรหิรัญ
สุภัทรียา  จิตรกร

สุภัสสรา  นิละนนท์
สุภาณี  สังฆสุวรรณ
สุภาพร  แน่นอุดร

สุภาพร  ศิริกร
สุภาพร  เฮงที
สุภาพร คงกะพี้

สุภาภรณ์  ศรีไทย
สุภาวดี บุตดี

สุมนต์ ภู่พงษา
สุมานกมน  รัตนมังคละ

สุมิตา  เฉลิมวงษ์
สุเมธ  เตชะกมลสุข

สุเมธ  นิมไพบูลย์วัฒน์
สุเมธ  โรจนวาสี

สุเมธ  ศรีธัญญลักษณ์
สุเมธ ดวงแก้ว
สุรชัย  จิตรเมศ

สุรชัย  เศวตศิลป์
สุรชัย  เหม่งเวหา

สุรเชษฐ์  ธิดารัตน์สกุล
สุรเชษฐ์  วิเชียรศรี
สุเบญญา  ชัยวัฒน์

สุรพงษ์  ขวัญกิจพงศา
สุรพร  ถาวรพานิช

สุรพล  อุทินทุ
สุรวุฒิ  เสมรวณิช
สุรศักดิ์  กาญจนกิจ

สุรศักดิ์  ศุกร์สวัสดีรัตน์
สุรสิทธิ์  โรจนสัญญากุล
สุรัตน์  รัตนอภิรมยกิจ
สุรัตนา  ตฤณรตนะ

สุรินทร์  ค้าข้าว
สุริยะ  ย่วนจันทร์
สุวดี  เลิศทิฐิวงศ์
สุวนันท์  ชัยจ�า

สุวรรณา  ไตรชัชวาล
สุวรรณา  เสริมชัยวงศ์

สุวลักษณ์  นาคยา
สุวัชชัย หล่อกิติยะกุล

สุวัฒน์  วิจิตร์ปัญญารักษ์

สุวารี  ธนาเอกนิธิวัฒน์
สุวิณทิพย์  ชื่นบาน
สุวิทย์ วังพัฒนมงคล
เสกสรร  โตวิวัฒน์

เสกสรรค์  ยอดหมวก
เสกสิทธิ์  อรรจนานนท์ 
เสฎฐพงษ์  เศรษฐทัตต์

เสฏฐวุฒิ  ธนาเอกนิธิวัฒน์
เสมอใจ  สมิตติพัฒน์

เสริมศักดิ์  ศิริเดชไชวงศ์
เสาวณีย์  องค์ศรีกูล 

เสาวนีย์  พยุงวาทเศรษฐ์
เสาวภาคย์  สุกันทา 
เสาวรส  คูหาปัญญา

เสาวรส  ทรัพย์สมวงศ์
เสาวรีย์  ศรีเมือง

เสาวลักษณ์  จินุพันธุ์
เสาวลักษณ์  แสงพิทักษ์
แสงจันทร์  จีนะเจริญ

แสงเดือน  ศิริวัฒนะตระกูล
แสงหล้า  หึกขุนทด

โสพิศ  แซ่เฮ้ง
โสฬส  เทียมไธสง

โสภณ  นานาสมบัติ
โสภณ สุนทรชาติ

องค์อาจ  เจริญสุข
องอาจ  พึ่งรัตน์

อชิชษฎา  ธนัทฐิตากร
อดิเรก  รักษมณี

อดิศักดิ์  ปัญญาดี
อดิศักดิ์  ม่วงกลม

อทิติ  ครองเลี้ยงชีพ
อนพัช  เลิศเกียรติด�ารงค์

อนวัช ศังขวณิช
อนวัทย์  ปันเต

อนัญญา  ธีรพงศ์ปรัชญา
อนันต์  สินธุรักษ์
อนันต์  สิรการัณย์
อนันต์  เอี่ยมน้อย

อนันตพัฒน์  อนันตชัย
อนันตศักดิ์  พิมลรัตน์

อนิศา  งานดี
อนุชา บูรณานุนาค
อนุภาพ  วิทยสุจินต์

อนุวัฒน์  คงคาลิหมีน
อนุวัฒน์  คุดกัญญา
อนุวัฒน์ คงคาลิหมีน

อนุสรณ์  ผลภาค
อนุสสรา  พิชิตชัยเดโช
อภิชัย  นพสุวรรณวงศ์

อภิชัย  มาสันต์
อภิชัย  เหล่าสุขสกุล
อภิชาติ  ช้างสอน

อภิชาติ  อัศวเทววิช
อภิเชษฐ์  ฤทธิ์สุวรรณ
อภิญญา  บุญทนิมิตร

อภิณัติ  รัตนพล
อภินันท์   ลี้ศักดิ์กุล

อภินันท์  โอฬารพิริยกุล
อภิรดี อุลิศ

อภิวัฒน์  เที่ยงทางธรรม
อภิวัฒน์  สุวรรณชัยรบ
อภิวิชญ์ รัตนฐิตินันต์
อภิศักดิ์  เจริญปล้อง

อภิษฎา  นพสุวรรณวงศ์
อภิสรา  นพสุวรรณวงศ์

อภิสิทธิ์  มีชัย
อภิสิทธิ์  วัตตะยัง
อมร  เรื่องแจ่ม

อมรเทพ  สุขมานนท์
อมรนาถ  แป้นสุข

อมรรัตน์  จินตวิโรจน์
อมรรัตน์  โชติคุต
อมรา สังขวงศ์

อรชา  แคว้นคอนฉิม
อรนรินทร์  ปฐมอนันต์ปัญญา

อ

อ

อรพรรณ  เฉลิมศิลป์
อรพรรณ  ชาญสูงเนิน
อรพินทร์  อันทะรินทร์

อรรณพ  เหล่าไพศาลพงษ์
อรรถพล  นิติวรคุณาพันธ์

อรรถพล  รื่นสุคนธ์
อรรถวุฒิ  สุขผดุง

อรรัมภา  สืบสาววงษ์
อรวรรณ  ชัยจักร์
อรอร  อัครเศรณี
อรอุมา  เกตุชาติ

อรอุมา  สารยานตร์
อรัญญา  วีระไวทยะ

อริย วิมุติสุนทร
อริสรา  เพชรานนท์
อรียา  ปรางค์ทอง

อรุณ  คชโอสถ
อรุณ  ศรีสุข

อรุณสิริ  จิตรจ�านงค์
อสมา  รศมนตรี
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ราชพฤกษ์คลับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน มา ณ โอกาสน้ี

อ, Eng. สือ่มวลชน

อ้อมใจ  ถมค�า
อ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์

อัครเดช  เนตรอ่อน
อังคณา  ชนานนท์
อังคณา  หัสเนตร
อังคณา อาจหาญ

อังคณิต  พงษ์ศิริยาภรณ์
อัจฉรา  เกตุเรือง

อัจฉรา  มาละโรจน์
อัจนิรา  สุขะกุล

อัชรินทร์  สวัสดิ์หว่าง
อัฌศยามณ หวานฉ�่า
อัญชณา  พูลเกษม

อัญชลี  นาคกร
อัฐมา พิมพ์สกุล

อัตถพล  ลิขิตปัทมสิงห์
อันนา  อินทร์ขันธ์
อันนา วิมุติสุนทร

อัมภฤณ  สวัสดิสาร
อัมภาพันธ์  ภูพวก

อัมรินทร์  คุ้มสมบัติ
อัศนีย์  รัตนโสภณ
อัษฎาวุธ  กังสนันท์

อาคม  คล่องดี
อาจารีย์  นุชทอง
อาณัติ  รัตนพล
อาทิชา  ชูสติ

อาทิตย์  พรหมนอก
อาทิตย์  สมวาที
อาทิตย์ พันพูรักษ์

อาทิตยา  นราฐากูร
อานนท์  ปิ่นรัตน์

อานนท์  อัศวสุรนาท
อานนทท์  ลักษณากร

อาภรณ์ งามทองค�า
อาภัสรา  วัฒนวรากูล

อายุษ  เมฆทวีกูล
อารยา  สุขเกษม

อาสาสิญจน์  มณีรัตนพาณิชย์
อ�านวย  อยู่เย็น

อ�าไพ  กลมกล่อม
อิงกมล  มหาบวรรักษ์
อิงค์วิสาข์  จรัญรัมย์

อิชยา  ธชาลุภัฏ
อิทธิเชษฐ์  สุทธิวงศ์กร

อิทธิพล  แก้วบวร
อิทธิศักดิ์  ช่างค�า

อิสราพันธ์  บุญเผย
อิสรีย์  สุระบาลธนวัชร์

อุกฤษฎ์  ศัลยพงษ์
อุดมทัศนีย์ อินทรโชติ
อุดมลักษณ์  ชุ่มกมล

อุบล  วีระกุล
อุบลวรรณ รอดบน

อุปนันทน์  เชาวน์ฤทธิ์
อุมาพร เราเจริญสุข
อุรวสี จาตุรงคกุล

อุไร  ขุระสะ
อุไรวรรณ  อังคะเวย์

อุลัยรัตน์  นภาพรรุ่งโรจน์
เอกชัย  ฤทธิ์พันธ์
เอกชัย  สุขสถาพร

เอกดนัย  กอกิมพงษ์
เอกพงศ์ กสิพงศ์ไพศาล

เอกพจน์  ลิ้มรังสิกุล
เอกพล  ปัญญายุทธการ

เอกพล  เรือนราน
เอกภูสิทธิ์ อาจอัน

พัลลภ ศรีไพรวัลย์
ชาติชาย จันทวัติ

นที คงสุข
กัญจน์ ศิริวุฒิ

อุบลวรรณ มากโภคา
ณรงวิทย์ ศรีวัฒนา

อ�านาจ พรหมภินันท์
วอน อ่อนวงศ์

วุฒินล บุญวานิช
เยาวพา ดาวเรือง

เนติ มีโอสถ

สือ่มวลชน

เอกรักษ์  ปาร์มวงศ์
เอกรัฐ ไม้จันทร์

เอกวิทย์   ปฏิสัมภิทากุล
เอกวิทย์  โชติเชย
เอกสิทธิ์  ภูทิพย์

เอมิกา  โชติพงษนันท์
เออณ  บุญยธโรกุล

แอนนา  ซัง
Hideto  Koyama

Hu Xijing
Kanokwan  Kaewcheed

Pattra Janthanasakulwong
Ryo  Kuriyama
Ryutaro  Nishio
Tomohiro  Iwasa

นที ศรีพารัตน์
ศิริชัย ธนะเบญจผล
ภูวดล เอี่ยมประไพ

อุดมศักดิ์ ภัคธนาพงศ์
ชัยรัตน์ ศิริวุฒิ

พลชาติ เก่งระดมกิจ
ยศยุต เวียงวิเศษ
ชัยเวช อุตราศรี
อรอุสา ขจัดภัย

อาพันธ์ชนก ประมูลทรัพย์
กิติศักดิ์ เจ้าดารี

กฤษดา เนียมรินทร์
เมธา พันธ์วราทร
ปาริชาติ ชื่นชม

ปภังกรณ์ นิลวรกุล
เอกลักษณ์ มุสิกะนันทน์

ขนิษฐา ค�้าชู
เบญจมาศ นิมิตสวรรค์

ธนะพัฒน์ หนูทอง
ปราชญ์ ไชยค�า

วิรัช แซ่ก๊วย
สงคราม ไกรสนธิ์
วีระวัฒน์ วัฒนกุล

สายัณห์ สมดุลยาวาทย์
อุไรวรรณ ค�าภิวงค์

พิภู พุ่มแก้ว 
พิจาริน เลิศสาโรจน์ 

ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ 
พัทธ์ ชนภัณฑารักษ์
ภาสกร ธรรมวรรณ์ 
ปิยภูมิ กลมเกลียว
วรเทพ ชิโนวรรณ 
ปิยฉัตร ใหม่แก้ว

SPOT 
COLOUR

PROCESS
COLOUR

RGB 
COLOUR

PANTONE 293C

PANTONE 032C

PANTONE 355C

100C 75M

95M 100Y

100C 75M

95M 100Y

199R 55G 46B

PANTONE 877C (M)
PANTONE 422C (M)

199R 55G 46B

40K 190R  190G 190B



One reason golf is such an exasperating game 
is that a thing we learned is so easily forgotten, 

and we find ourselves struggling year after year 
with faults we had discovered and  

corrected time and again. 
 -Bobby Jones -
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On Green 
เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

ความท้าทายส�าหรับนักกอล์ฟไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะอุปสรรคของหลุมต่างๆ  
เท่านั้น แต่เป็นการท้าทายจิตใจตัวเองให้กล้าเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรคอีกด้วย  
และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทดสอบตัวเอง เราขอแนะน�าให้คุณไปวัดใจกับ  

3 หลุม Signature ของราชพฤกษ์คลับ

The Signature Hole

หลมุท่ีจะเปลีย่นแนวคดิและทัศนคตกิารเล่นกอล์ฟ
ของคณุไปตลอดกาล การออกแบบ Dog Leg ซ้าย
สร้างความกังวลให้กับนักกอล์ฟเสมอ และยังจะมี
บ่อทรายและน�้าอยู่ด้านข้างในการตีแอ๊พโพรชจึง
ต้องออกแรงมากหน่อยและวางให้แม่นย�า เป็น

เรื่องยากท่ีคุณจะตีช็อตท่ีสองได้สวยงามเพราะมี
กับดักมากมายรายล้อม ทั้งขอบกรีนที่มีน�้าเว้าเข้า
มาจนถึงตัวกรีนและเนินจ�านวนมาก อีกทั้งหลุม
บงัเกอร์ท่ีอยู่ด้านข้างของกรนี ถ้าใจคณุไม่นิง่พอมี
สิทธิ์จะพลาดได้ 

•  หลุม 10  
พาร์ 4
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On Green 

ลักษณะเด่นของหลุมน้ีคือ มีสระน�้าขนาดใหญ ่
ทางซ้ายมือและยังมีต้นไม้ท่ีดูจะเป็นอุปสรรค 
ในการวางเกม รวมไปถึงแฟร์เวย์ท่ีค่อนข้างแคบ 
และกรนีทีไ่ว น่ีเป็นจดุประสงค์หลกัของ J. Michael 
Poellot สถาปนกินักออกแบบสนามกอล์ฟระดบัโลก 

อกีหนึง่ Challenging hole ของสนาม ด้วย ภูมสิถาปัตย์ 
ที่ออกแบบมาให้มีกรีนล้อมรอบไปด้วยน�้า หาก
ออกแรงหวดวงสวิงสั้นไปหน่อยก็อาจจะตกทราย

•  หลุม 13 
พาร์ 3

ที่ดักไว ้หน ้ากรีน แต ่หากใช ้แรงมากไปนิด  
ตยีาวไปหน่อยลกูก็อาจจะตกน�า้ได้ จึงเป็นอีกหลมุ
ทีท้่าทายความสามารถในการบงัคับวงสวิงของคุณ

•  หลุม 3 
พาร์ 4

ได้ออกแบบสถานแห่งน้ีไว้ เพราะต้องการซ่อน
ความตืน่เต้นและท้าทายไหวพรบิของผูเ้ล่น
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Hole In One
เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

11/04/2015     Hole#4 173 Yards
•  Mr. Warren Ti (1st from left) 

Guest of Pol.Gen. Pichit Kuandachakupt  
(2nd from left) 

24/03/2015 Hole # 16 125 Yards
•  Mr.Chanun Varavit (1st from left) 

Guest of Mr.Chatsarun Boonjaroenkit  
(2nd from left)

04/04/2015          Hole#8 158 Yards
•  Mr.Hiroshi Tanahashi (2nd from left) 

Guest of Mr.Taro Umemura

05/04/2015             Hole#11 126 Yards
•  Gen.Tarnchaiyan Srisuwan (6th from left) 

Guest of Mr.Bundit Pitaksit (1st from left)

01/04/2015 Hole#11 115 Yards
• Gen.Danai Yuvaboon (3rd  from left)

One Moment in Time
โอกาสอาจเป็นสิง่ทีใ่ครก็ค้นหาและไขว่คว้าได้ ไม่เหมอืนกับปาฎิหารย์ิท่ียังคงเป็นสิง่ท่ีคาดเดาไม่ได้  
เว้นเสยีแต่ว่าคณุจะมศีรทัธามากพอท่ีจะเชือ่ว่าปาฎิหารย์ิเกิดข้ึนกับใครก็ได้ เหมอืนเช่นสมาชกิ 
ของราชพฤกษ์ คลบั ท่ีเชือ่ในวงสวิงของตวัเองจนสร้างปาฎิหารย์ิให้เกิดขึน้แค่วงสวิงเดยีว

เมื่อการตีลงหลุมในครั้งเดียว ยังคงเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์
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Make each day your masterpiece 
- john wooden - 
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RJP Recommended
เรื่อง : Alisa Rujivipat ภาพ : Rachapant

A Lifestyle  
of Luxury 

ไลฟ์สไตล์หรูหราภายใน
สปอร์ตคลับระดับ 5 ดาว
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ในวงการกอล์ฟต่างรู้ดีว่า “ราชพฤกษ์
คลับ” คือสโมสรกอล์ฟที่มีสนามกอล์ฟ 
ทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของเอเชยีท่ามกลาง
ธรรมชาติและพันธุ์ไม้นานาชนิด ดั่งสวรรค์
ของนักกอล์ฟใจกลางกรุงเทพมหานคร แต่
ก็มีไม่น้อยที่ยังไม่ทราบว่าภายในราชพฤกษ์
คลับยังเพียบพร้อมด้วยสนามกีฬาและ
อุปกรณ์ออกก�าลังกายที่ทันสมัยเพื่อตอบ
โจทย์ผู้ที่ต้องการสถานที่ส�าหรับออกก�าลัง
กายที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง 

SPORT FACILITIES 
ส� า ห รั บ ผู ้ ที่ ชื่ น ช อ บ ก า ร เ ล ่ น กี ฬ า ใ น ร ่ ม  

ราชพฤกษ์คลบัจดัเตรยีมสถานทีแ่ละอปุกรณ์ท่ีได้
มาตรฐานของกีฬาแต่ละประเภทภายในอาคารทีม่ี
อากาศถ่ายเทสะดวก อาทิ  สนามแบดมนิตนัในร่ม 
8 สนาม  เป็นสนามพ้ืนยางสงัเคราะห์  Pulastic 60 
ได้รบัการรบัรองจากสหพันธ์แบดมนิตนันานาชาติ  
(IBF) ห้องสนุกเกอร์มโีต๊ะสนุกเกอร์มาตรฐาน 5 โต๊ะ     
และยังมีสนามสควอชท่ีได้มาตรฐานในระดับ
แข่งขนั 5 สนาม ห้องเทเบลิเทนนสิ รวมถึงห้องออก
ก�าลงักายทีม่อีปุกรณ์ออกก�าลงักายครบครนั อาทิ 
เครือ่งบรหิาร Cardio รุน่ใหม่  คอื AMT (Adaptive  
Motion Trainer) พร้อมทีวี on board ให้ท่านสมาชกิ
ได้เพลนิเพลนิไปกับการออกก�าลงักายอย่างเตม็ท่ี  
และขอแนะน�าเครือ่งเล่น Engle NXGlute ตวัใหม่  
ซึ่งใช้บริหารกลุ ่มกล้ามเน้ือสะโพกโดยเฉพาะ 
พร้อมเทรนเนอร์มอือาชพีคอยให้ค�าแนะน�า

สระว่ายน�้าก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ
ราชพฤกษ์คลับ ด้วยสระมาตรฐาน 50 เมตร  

RJP Recommended
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สระว่ายน�า้ฝึกหัด และสระว่ายน�า้ส�าหรบัเดก็ หรอื
สนามเทนนิส 11 สนาม ซึง่ใช้ระบบ Plexipave  
Acrylic System มาตรฐานเดียวกับ Australian 
Open สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เช้าถึงค�่าด้วย 
ระบบไฟส่องสว่างทุกสนาม และสนามกีฬา
อเนกประสงค์ ส�าหรับกีฬาฟุตบอล 

หลังจากออกก�าลังกายแล้วท ่านสมาชิก
สามารถพักผ่อนไปกับโซนไลฟ์สไตล์เอน็เตอร์เทน
เม้นท์ภายในอาคารสปอร์ตคลบัเฮ้าส์  ไม่ว่าจะเป็น
ห้องคาราโอเกะ  โบว์ลิง่  กอล์ฟซิมเูลเตอร์  โต๊ะพูล  
และมาสซาจรูม หรือจะพักผ่อน ณ ห้องอ่าน
หนังสอือกีมมุสบายของราชพฤกษ์คลบั แบ่งพ้ืนที่
เป ็นส่วนจ�าหน่ายหนังสือท่ีคัดสรรมาอย่างดี 
จาก Asia Books พร้อมส่วนลด 10% หรอืจะเลอืก
อ่านหนังสอื นิตยสาร หนังสอืพิมพ์บนเก้าอ้ีนวด 
Osim ผ่อนคลายความเหน่ือยล้าจากการท�างาน 
และการเล่นกีฬา 

RJP Recommended
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Man Fu Yuan

หม่าน ฟู่ หยวน (Man Fu Yuan) 
ราชพฤกษ์คลบั  ชัน้ 1 อาคารสปอร์ตคลบัเฮ้าส์ 
เปิด ทุกวัน เวลา 11.30 น. - 15.00 น. 
และ 17.30 น. - 22.00 น. 
โทร. 0-2955-0403

Highly Recommended
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

หม่าน ฟู่ หยวน (Man Fu Yuan)  ถูกกล่าวขานเรื่องความเป็นเลิศในฝีมือการปรุงอาหารจีนกวางตุ้ง 
ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ถือก�าเนิดขึ้นในโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สิงคโปร์ และเพื่อให้นักชิมชาวไทยได้ลิ้มรสชาติ
ความเลิศรส ราชพฤกษ์ คลับ จึงยกห้องอาหารหม่าน ฟู่ หยวน มาไว้ที่นี่โดยไม่ต้องบินไปไกลถึงสิงคโปร์

ด้วยความใส่ใจและความรกัในอาหารกวางตุง้
ขนานแท้ ทุกเมนูท่ีรังสรรค์ขึ้นมา จึงกลมกล่อม
และละเมียดละไมท้ังการเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอน

การท�าที่พิถีพิถัน และท่ีส�าคัญทุกเมนูต้องคง
รสชาตต้ินต�ารบัไว้อย่างครบถ้วน  ในขณะเดยีวกัน 
ก็น�าความทันสมัยเข ้ามาใช ้ในการตกแต ่ง 
จานอาหารเพ่ิมเสริมให้ทุกเมนูดูโดดเด่นและ 
น่ารับประทานยิ่งขึ้น 

เมนูขึน้ชือ่ทีไ่ม่ควรพลาดคอื ปลาหิมะราดซอส
เต้าซี่ เนื้อปลาที่หวานโดยธรรมชาติเมื่อราดด้วย
ซอสสูตรพิเศษย่ิงเสริมความกลมกล่อมได้ใน
แบบที่แตกต่าง ส่วนเมนูข้าวผัดหม่าน ฟู่ หยวน 
เชฟรวมเอาส่วนผสมพิเศษ อาทิ หอยเชลล์ กุ้ง  
ไข่แดงเค็ม ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยการผัดกับ 
ไข่ไก่ขาว ควรจะสัง่มาคูกั่บ เป็ดอบใบชา ซปุกระดกู 
อ่อนปลา 

นอกจากอาหารจานหลกัแล้ว หม่าน ฟู่ หยวน 
ยังเป็นเลศิเรือ่ง ต่ิมซ�าไม่ว่าจะเป็น ขนมจบี ฮะเก๋า 
รวมถึงคสัตาร์ด ลาวาเปา ซาลาเปาไส้ไข่แดงเค็ม
ผสมคสัตาร์ด และท่ีขาดไม่ได้คอื ชาจนีต้นต�ารบั
กว่า 10 รสชาต ิท่ีท�าให้ประสบการณ์การรบัประทาน
อาหารจนีกวางตุง้ของคณุสมบรูณ์แบบย่ิงข้ึน
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Highly Recommended

เมนูต่อไปนี้จะท�าให้คุณได้สัมผัสถึงรสชาต ิ
อาหารกวางตุ้งอย่างแท้จริง 

Man Fu Yuan
Chef Recommended

•  Braised Australian Dried Abalone (Half) ,Goose Web,  
Fish Maw Served with Egg Noodle and Seasonal Vegetables  
เป๋าฮือ้ ขาห่านและกระเพาะปลา เสร์ิฟกับบะหมีแ่ละผกัชนดิต่างๆ

•  Braised Beef Brisket with Radish  
เนือ้ตุน๋กับไชเท้า

•  Steamed Snow Fish with Bean Crumbs  
ปลาหิมะน่ึงเต้าโซ่ว

•  Stewed E-Fu Noodles with Crab Roe and Crab Meat  
หมีอ่ฟู่ีตุน๋กับไข่ปแูละเน้ือปู

•  Stir Fried De-Shell Tiger Prawns with Chinese Chives  
กุ้งลายเสอืผดักุยช่ายขาว

•  Chilled Bird Nest and Ginkgo Nuts in Lemongrass Water  
รงันกและแปะก๊วยในน�า้ตะไคร้เย็น

1

3

5

2

4

6

2,988 บาท

680 บาท

828 บาท

488 บาท

888 บาท

888 บาท
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Highly Recommended
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

Rajpruek Delish
อิ่มเอมกับอาหารรสชาติดีจากเชฟมืออาชีพท่ามกลางบรรยากาศ 

ที่แวดล้อมไปด้วยวิวสนามกอล์ฟ และการบริการเหนือระดับ

ราชพฤกษ์เดลิช (Rajpruek Delish) 
ราชพฤกษ์คลับ ชั้น 1 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ 
เปิด ทุกวัน เวลา 07.00 – 22.00 น.  
โทร. 0-2955-0055 ต่อ 2128

เชิญคุณสัมผัสกับเมนูอาหารนานาชาติใน 
รปูแบบ All Day Dining พร้อมเสร์ิฟคณุด้วยเมนู
แบบ A La Carte หลากหลายตามความต้องการ
ปิดท้ายด้วยเบเกอรี่สไตล์ญ่ีปุ่นแคลอรี่ต�่าเพ่ือคน
รกัสขุภาพ อาท ิ บานอฟฟ่ี มสูมะพร้าวอ่อน และ
เครือ่งดืม่เพ่ือสขุภาพสตูรเฉพาะ  

ภายในตกแต่งด้วยไม้เพ่ืออิงกับความเป็น
ธรรมชาตขิองบรรยากาศโดยรอบ กระจกบานใหญ่
ที่รายล้อม อีกท้ังพ้ืนท่ีท่ีกว้างขวางจึงรองรับแขก 
ได้ถึง 177 ท่ีนัง่ หรอืจะเลอืกน่ังบรเิวณระเบียงด้าน
นอกในเพ่ือรับอากาศบริสุทธ์ิ แต่หากต้องการ
ความเป็นส่วนตัว ที่นี่ก็มีห้องไพรเวทและห้อง 
จดัเลีย้งไว้รองรบั
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Highly Recommended
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เดือนมิถุนายนนี้มีอาหารจานอร่อยที่เชฟเราอยากแนะน�าให้คุณลองไปชิมกัน 

Chef 
Recommended this month

คุณคงไม่ได้กินอาหารเพื่อความอิ่มท้องเท่านั้น  
แต่อาหารยังต้องเติมเต็มความสุขให้กับคุณด้วย

Dish of the Month

ผัดไทขนมผักกาดกุ้งสด
195++ บาท
Stir Fried White Radish with Fresh Prawns

ปลาหิมะผัดไข่แดงเค็ม  
700++บาท
Stir Fried Snow Fish with  
Salted Egg Yolks

ปลากะพงเสิร์ฟพร้อมซอสครีม 
และไข่กุ้งด�าญี่ปุ่น 320++ บาท
Grilled Seabass served with Cream Sauce 
and Black Japanese Roe

ปลาคังทอดราดซอสเห็ดเข็มทอง
370++บาท
Deep Fried Redtail  Catfish with Golden 
Needle Mushrooms (Enokitake)

ห้องอาหาร ราชพฤกษ์เดลิช และราชพฤกษ์ บาร์แอนด์บิสโตร

ห้องอาหาร ราชารมย์ แกสโตรเลาจน์

Drink of the Month
น�า้สมนุไพรเป็นส่วนหน่ึงของชวีติคนไทยเลยกว่็าได้ 
เพราะในอาหารก็มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบอยู่ไม่
น้อย ให้ทั้งความอร่อยและยังมีประโยชน์ช่วย
บ�าบัดโรค ห้องอาหารเดลิชจึงน�าสรรพคุณของ
สมุนไพรไทยมาใช้และปรับสูตรให้อร่อยยิ่งขึ้น 
เดือนนี้เรามี 3 เครื่องดื่มสมุนไพรที่ช่วยดับ
กระหายและฟื้นฟูสุขภาพจากภายในอีกด้วย

*และพบกับเมนูอาหารอื่นๆ ได้ที่ห้องอาหารทั้งสองแห่งของเรา 

SPECIAL
Drink

Sweet Herb ราคา 120++ 

Melon Mint  ราคา 99++ Yellow Storm ราคา 99++
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ทุกความฝันของคุณจะกลายเป็นความจริง  
ของห ้องจัดเลี้ยง ท่ีตกแต ่งได ้หรูหราโอ ่อ ่า 
สุดคลาสสิค มี ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รายล้อมด้วยบรรยากาศของสนามกอล์ฟที่สวย
ติดอันดับต้นของเอเชีย ท่ีน่ีรองรับแขกได้มาก
ถึง 800 ท่าน (ส�าหรับงานเลี้ยงแบบค็อกเทล) 
เหมาะส�าหรับเลี้ยงฉลองมงคลสมรสพิธีเช้าและ
งานเลี้ยงกลางคืน ทั้งพิธีไทย จีน หรือสากล 
พร้อมทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ท่ีจะ

A Moment of Memory

RJP Recommended
เรื่อง : Ratt ภาพ : Courtesy of Brand

วางแผนและเนรมิตงานแต่งงานได้ตามความ
ต้องการ ความครบครนัในด้านบรกิารต่างๆ ยังช่วย 
ให้งานสมบูรณ์แบบท่ีสุด อาทิ Rajpruek Flora  
บริการจัดดอกไม้ด้วยศาสตร์และศิลป์ระดับ
สากลทั้งสไตล์ยุโรปและญ่ีปุ่น อาหารจีนเลิศรส
จากห้องอาหาร หม่าน ฟู่ หยวน สร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่านท่ีได้มาลิ้มลอง  
จึงมั่นใจได้ว ่างานวิวาห์ของคุณจะถูกเนรมิต
ออกมาดั่งฝัน

เนรมิตความฝันให้กลายเป็นความทรงจ�าที่ไม่อาจลืมเลือน
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Perfect Place  
to Perfect Conference

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

ศูนย์กลางการประชุมอย่างสมบูรณ์แบบ

ราชพฤกษ์คลับ พร้อมให้บริการด้านสถานท่ี 
ที่ เหมาะส�าหรับการจัดงานประชุมทางธุรกิจ  
งานประชุมสัมมนา ทั้งขนาดเล็กตั้งแต่ 10 ท่าน
ข้ึนไปจนถึงขนาดใหญ่รองรับได ้ 350 ท่าน  
มีผู ้ เชี่ ยวชาญในการวางแผนประสานงาน 
การจัดงานอย่างมืออาชีพ ราชพฤกษ์คลับยังจัด
เตรียมอุปกรณ์ทันสมัยท่ีจ�าเป ็นส�าหรับการ
ประชุมและงานสัมมนาไว้อย่างครบครัน อาทิ 
จอภาพ, เครื่องฉายภาพ, เครื่องบันทึกเสียง และ
อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีจ�าเป็น พร้อมท้ังอาหารว่างและ
เครื่องดื่มไว้บริการ

RJP Recommended
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Operation Hours
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

ส่วนบริการกอล์ฟ

ส่วนบริการกีฬา

ส่วนบริการอ่ืนๆ

G o lf  Fa c i l i t i e s

S p o r t s  Fa c i l i t i e s

O t h e r  S e r v i c e s

เคาน์เตอร์ประสานงานกอล์ฟ  06.00-19.00 น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชาย  06.00-19.00 น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหญิง 06.00-19.00 น.
จุดออกรอบ   06.00-17.00 น.
ห้องอาหารราชารมย์ แกสโตร เลาจน์ 05.30-20.00 น.
ห้องราชารมย์ ไวน์ เลาจน์  08.00-20.00 น.
ห้องนวด    08.00-20.00 น.
ห้องพยาบาล   09.00-14.00 น.

Member Relations Counter   06.00-19.00  hours.
Gents Changing Room   06.00-19.00  hours.
Ladies Changing Room   06.00-19.00  hours.
Staging   06.00-17.00  hours.
Rajarom Gastro Lounge   05.30-20.00  hours.
Rajarom Wine Lounge   08.00-20.00  hours.
Massage Room   08.00-20.00  hours.
First Aid   09.00-14.00  hours.

เคาน์เตอร์ประสานงานกีฬา  06.00-21.00 น.
สนามแบดมินตัน   06.00-21.00 น.
สนามเทนนิส   06.00-21.00 น.
สนามกีฬาอเนกประสงค์  06.00-21.00 น.
ห้องเทเบิลเทนนิส   06.00-21.00 น.
ห้องสควอช   06.00-21.00 น.
ห้องออกก�าลังกาย   06.00-21.00 น.
ห้องบริดจ์   12.00-21.00 น.
ห้องสนุกเกอร์   12.00-21.00 น.
สระว่ายน�้าเด็ก   09.00-18.00 น.
สระว่ายน�้าขนาด 25 เมตร  06.00-21.00 น.
สระว่ายน�้าขนาด 50 เมตร  06.00-21.00 น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 
• อาคารอินดอร์สปอร์ต  06.00-21.30 น.
• สระว่ายน�้า   06.00-21.30 น.
ห้องพยาบาล   14.00-21.00 น.
ห้องนวด    08.00-20.00 น.    
ร้านขายอุปกรณ์กีฬา   11.00-20.00 น.       

Sports Coordinator Counter  06.00-21.00 hours.
Badminton Courts  06.00-21.00 hours.
Tennis Courts  06.00-21.00 hours.
Sports Filed  06.00-21.00 hours.
Table Tennis Room  06.00-21.00 hours.
Squash Courts  06.00-21.00 hours.
Fitness & Exercise Room  06.00-21.00 hours.
Bridge Room  12.00-21.00 hours.
Snooker Room  12.00-21.00 hours.
Children Pool  09.00-18.00 hours.
Pool Size 25 m.  06.00-21.00 hours.
Pool Size 50 m.  06.00-21.00 hours.

Changing Facilities 
• Indoor Sports Building  06.00-21.30 hours.
• Swimming Pool  06.00-21.30 hours.

First Aid  14.00-21.00 hours.
Massage Room  08.00-20.00 hours.
Sports Shop  11.00-20.00 hours.

ลีฟ คาเฟ่    06.00-21.00 น.
วีต้า บาร์    06.00-20.00 น.
ห้องอาหารราชพฤกษ์ บาร์แอนด์บิสโตร 06.00-22.00 น.
ห้องอ่านหนังสือ   06.00-22.00 น.
ห้องนวด    08.00-20.00 น.
ห้องดูแลเด็ก   09.00-20.00 น.
สปอร์ตบาร์แอนด์เดอะกรูฟ  10.00-22.00 น.
สนุกเกอร์บาร์   12.00-21.00 น.
ห้องอาหารราชพฤกษ์เดลิช  06.00-22.00 น.
ห้องอาหารจีน หม่าน ฟู่ หยวน  11.30-15.00 น.
    17.30-22.00 น.

Leaf Café 06.00-21.00 hours.
Vita Bar 06.00-20.00 hours.
Rajpruek Bar & Bistro 06.00-22.00 hours.
The Reading Room 06.00-22.00 hours.
Massage Room 08.00-20.00 hours.
Child Care Room 09.00-20.00 hours.
Sports Bar & The Grooves 10.00-22.00 hours.
Snooker Bar 12.00-21.00 hours.
Rajpruek Delish 06.00-22.00 hours.
Man Fu Yuan 11.30-15.00 hours. 
 17.30-22.00 hours.




