
สวัสดีและขอตอนรับผูปกครอง นักเรียน และคุณครูทุกทานสูปการศึกษา 2557 
ยินดีตอนรับนักเรียนใหม และเกาทุกคน  และขอขอบคุณผูปกครองนักเรียนใหมทุกทาน
ที่ไดเขารวมประชุมผูปกครองใหมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผานมา

สำหรับการเปดภาคเรียนใหม ปการศึกษา 2557 นี้ ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆชั้นม. 6 
ที่สอบเขามหาวิทยาลัยได ทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติทั้งหมด  194  คน ดังนี้

มหาวิทยาลัย                   คณะ / สาขา                   มหาวิทยาลัย คณะ / สาขา
 1. สถาปตยกรรมศาสตร (สถาปตยกรรมผังเมือง) 1 คน
 2. สถาปตยกรรมศาสตร (Interior Design) 1 คน
 3. แพทยศาสตร 1 คน
 4. เศรษฐศาสตร  (Finance) 1 คน
 5. เศรษฐศาสตร (ทุน 50 %) 1คน
 6. วิทยาศาสตร (จุลชีววิทยา) 1 คน
 7. นิเทศศาสตร 1 คน

 1. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค(อินเดียศึกษา) 1 คน
 2. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค(จีนศึกษา) 1  คน
 3. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค(การตลาด) 1 คน
 4. วิศวกรรมศาสตร (TEPE) 2 คน
 5. วิศวกรรมศาสตร (TEPE)ทุน 100% 1 คน
 6. สังคมสงเคราะหศาสตร 2 คน
 7. ศิลปศาสตร 3 คน
 8. รัฐศาสตร 1 คน
 9. เศรษฐศาสตร 1 คน
10. นิติศาสตร  1 คน
11. บริหารธุรกิจ 1 คน

 1. วิทยาศาสตร 1 คน
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน
 3. สถาปตยกรรมศาสตร 1 คน
 4. วิศวกรรมศาสตร 1 คน

 1. วิทยาลัยดุริยางคศิลป (ดนตรีสมัยนิยม) 3 คน
 2. ศิลปศาสตร 2 คน
 3. เภสัชศาสตร 1 คน

 

 1. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (การจัดการการ
    ทองเทียวอยางยั่งยืน 2 คน
 2. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม(ออกแบบเพื่องานภาพยนตร
    และสื่อดิจิตอล) 1 คน
 3. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม(การสื่อสารเพื่อการ
    ทองเที่ยว) 1 คน
 4. ศิลปกรรมศาสตร(ออกแบบทัศนศิลป) 1 คน
 5. ศิลปกรรมศาสตร(ศิลปะการแสดง) 1 คน
 6. วิทยาศาสตร 1 คน
 7. มนุษยศาสตร(ภาษาอังกฤษ) 1 คน
 

 1. วิศวกรรมศาสตร(การบิน) 1 คน
 2. เศรษฐศาสตร 1 คน

 

 1. วิศวกรรมศาสตร 5 คน
 2. เศรษฐศาสตร 2 คน
 3. บริหารธุรกิจ 4 คน
 4. นิเทศศาสตร 1 คน
 5. สถาปตยกรรมศาสตร(ออกแบบนิเทศศิลป) 1 คน

 1. เศรษฐศาสตร (ทุน 100% เทอมแรก) 1 คน
 2 .เศรษฐศาสตร 1 คน
 3. พาณิชยศาสตรและการบัญชี 2 คน
 4. สังคมสงเคราะหศาสตร 1 คน
 5. ศิลปศาสตร 2 คน
 6. วิศวกรรมศาสตร (ทุน 100%) 1 คน
 7. วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 1 คน

 1. สถาปตยกรรมศาสตร 2 คน
 2. สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ(Inter) 1 คน
 3. ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Media Arts) 1 คน

 1. Business Economics  2 คน
 2. บริหารธุรกิจ (การตลาด) 6 คน
 3. บริหารธุรกิจ (Finance) 1 คน
 4. International Hospitality Management 2 คน
 5. บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 3 คน
 6. บริหารธุรกิจ 5 คน
 7. ศิลปศาสตร (การผลิตภาพยนตร) 1 คน
 8. วิทยาศาสตร (วิทยาการคอมพิวเตอร) 1 คน

 1. บริหารธุรกิจ 1 คน
 2. บริหารธุรกิจ(การตลาด) 3 คน
 3. บริหารธุรกิจ(การจัดการ) 1 คน
 4. บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส) 1 คน
 5. บริหารธุรกิจ(Inter) 1 คน
 6. นิเทศศาสตร 2 คน
 7. นิเทศศาสตร(ภาพยนตร) 3 คน
 8. นิเทศศาสตร(โฆษณา) 2 คน
 9. มนุษยศาสตรและการจัดการทองเที่ยว (การจัดการโรงแรม) 
    4 คน
10. มนุษยศาสตรและการจัดการทองเที่ยว (การโฆษณา) 1 คน
11. มนุษยศาสตรและการจัดการทองเที่ยว (ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
     ระหวางประเทศ) 1 คน

 1. วิทยาลัยดนตรี ดนตรีแจสศึกษา (ทุน50%) 2 คน      
 2. วิทยาลัยดนตรี ดนตรีแจสศึกษา  1 คน
 3. นิเทศศาสตร 1 คน
 4. นิเทศศาสตร (มัลติมีเดีย) 1 คน
 5. ศิลปะและการออกแบบ (ออกแบบนิเทศศิลป) 1 คน



มหาวิทยาลัย                   คณะ / สาขา                   มหาวิทยาลัย คณะ / สาขา
 1. International Hospitality Management (Inter) 2 คน
 2. การจัดการโรงแรม (Inter) 1 คน
 3. มัณฑนศิลป (การออกแบบภายใน) 1 คน

 1. บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 4 คน
 2. บริหารธุรกิจ (การตลาด) 3 คน
 3. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 1 คน
 4. บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร ทุน100%) 1 คน
 5. บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 5 คน
 6. บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร(ทุน 100%) 1 คน
 7. บริหารธุรกิจ 6 คน
 8. นิเทศศาสตร (ทุน50%) 1 คน
 9. นิเทศศาสตร  1 คน
10. ศิลปศาสตร (ภาษาจีนธุรกิจ) 2 คน
11. ศิลปศาสตร (ภาษาอังกฤษ) 2 คน
12. ศิลปศาสตร (ภาษาจีนธุรกิจ ทุน 50%) 2 คน
13. วิศวกรรมศาสตร(การบิน) 2 คน
14. นิติศาสตร (ทุน 50%) 1 คน
15. บริหารธุรกิจ (AU-Wollonggong Program) 2 คน
16. บริหารธุรกิจ ( Inter) 1 คน

 1. แพทยศาสตร 1 คน

 1. มนุษยศาสตร 1 คน

 1. Ritsumeikan Asia Pacific University ทุน 100%   
    (ประเทศญี่ปุน) 1 คน
 2. Ritsumeikan Asia Pacific University ทุน 80%   
    (ประเทศญี่ปุน) 3 คน
 3. Ritsumeikan Asia Pacific University (ประเทศญี่ปุน) 2 คน
 4. วิศวกรรมศาสตร (ประเทศอังกฤษ) 1 คน
 5. Medicine (ประเทศอังกฤษ) 1 คน
 6. ประเทศออสเตรเลีย 1 คน

 1. เทคนิคการแพทย 1 คน
 2. ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 คน

 
 1. วิศวกรรมศาสตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 คน
 2. วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมยานยนต) 2 คน
 3. วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมอุตสาหการ) 1 คน
 4. วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 2 คน
 5. วิศวกรรมศาสตร 1 คน
 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 1 คน

 1. บริหารธุรกิจ 1 คน

 
 1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
    (บริหารธุรกิจสาขาการจัดการคุณภาพ) 1 คน

 

นองๆไดเห็นความสำเร็จของรุนพี่แลวตองตั้งใจเรียนและเชื่อฟงคุณครูเพื่อความสำเร็จในวันขางหนา  
ซึ่งจะเกิดขึ้นไดสวนหนึ่งตองมาจากการรูจักฝกควบคุมตนเอง (Self Control) ในการจัดระเบียบวินัยใหกับตนเองทั้งในโรงเรียนและที่บาน  

ตลอดจนการจัดสรรเวลาเรียนและเลนอยางเหมาะสม ซึ่งก็มีตัวอยางแนวทางปฏิบัติงายๆที่นักเรียนสามารถทำไดทุกคน ดังนี้ 

1. การมาโรงเรียนในชวงเชา นักเรียนควร
ตื่นแตเชา   เพื่อมาโรงเรียนใหทันเวลาเคารพ
ธงชาติซึ่งเปนการฝกวินัยและความรับผิดชอบ 
เมื ่อใกลถึงโรงเรียนควรตรวจตราความเรียบ
รอยของเครื่องแตงกายและเตรียมสิ่งของที่นำติด
ตัวมาโรงเรียนใหพรอมกอนลงจากรถทุกครั ้ง 
ย ิ ่ งน ักเร ียนได ร ับการฝ กฝนตั ้งแต  เล ็กมาก
เทาไหร จะทำใหเปนผูมีวินัยมากขึ้นในอนาคต

2. เมื่ออยูภายในโรงเรียน นักเรียนควรเชื่อฟง
ครูและใหความรวมมือในการเรียนและการทำ
กิจกรรมตางๆ ตลอดจนรูจักการทำงานรวมกับ
เพื่อนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ตารางกิจกรรมชวงเชาของนักเรียนแผนกประถม

ตารางกิจกรรมชวงเชาของนักเรียนแผนกมัธยม

พบปะครูประจำชั้น และ กิจกรรม Reading Time

กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 

กิจกรรมเสริมทักษะชวง Morning Home Room

07.15 – 07.35 น.

07.35 – 08.00 น.

08.00 – 08.15 น.

ปดการจราจรบริเวณ
สนาม1 เวลา 7.30 น.

หมายเหตุ : เปดใหบริการหองสมุด (Library) อาคาร 2 สำหรับนักเรียน วันจันทร – ศุกร เวลา 06.40 – 07.15 น.

เวลา                            กิจกรรม                          หมายเหตุ

พบครูประจำชั้น และ กิจกรรม Morning Quiz

กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 

กิจกรรมเสริมทักษะชวง Morning Home Room

07.15 – 07.40 น.

07.40 – 08.00 น.

08.00 – 08.10 น.

เวลา                            กิจกรรม                          หมายเหตุ



3. เวลากลับบานในชวงเย็น นักเรียนควรเตรียมความพรอมใหกับตนเองเชนกันและควรลงจากอาคารเรียนอยางเปนระเบียบเรียบรอย 
ไมวิ่งแขงกันลงจากอาคารเรียน รวมถึงไมควรกระแทกกระเปาลอลากตามบันได  และมาพบผูปกครองตามเวลาที่นัดหมายไว 
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมตน Year 1-3  เพื่อใหเกิดความคลองตัวของการจราจรภายในโรงเรียน จึงขอความรวมมือจากทาน
ผูปกครองในการทำปายชื่อนักเรียนติดไวบริเวณหนารถในตำแหนงที่เห็นชัดเจน คุณครูจะไดอำนวยความสะดวกในการนำสงนักเรียนไดอยาง
รวดเร็ว และเพื่อใหนักเรียนไดกลับบานไปพักผอน สำหรับเตรียมพรอมในการเรียนของวันใหม ขอความรวมมือผูปกครองมารับนักเรียน
กลับบานกอนเวลา 17.00 น.
 ในสวนผูปกครอง ทางโรงเรียนขอความรวมมือในการมารับนักเรียนตามเวลา, ใหสัญญาณไฟทุกครั้ง งดบีบแตรเพื่อเรียกนักเรียน
ใหมาขึ้นรถ รวมถึงใหความเคารพบุคลากรของโรงเรียนที่สวนใหญเปนครูมาปฏิบัติหนาที่เวรจราจรและคอยอำนวยความสะดวกใหกับทาน 
(นอกเหนือจากที่โรงเรียนไดติดตอใหเจาหนาที่ตำรวจมาปฏิบัติหนาที่บริเวณซอย สาธุฯ19 และซอยสาธุฯ20 ) ทั้งนี้ เพื่อเปนแบบอยาง
อันดีงามใหกับบุตรหลานของเราเอง

4. นักเรียนที่ใชบริการรถตูของโรงเรียน นักเรียนแผนกอนุบาลจะมีพี่เลี้ยงคอย
ดูแลรับ – สงขึ้นรถ สวนนักเรียนแผนกประถมและมัธยมจะตองมาขึ้นรถที่บริเวณ
จุดนัดหมายใหตรงเวลา หากวันใดที่นักเรียนหยุดเรียนหรือผูปกครองมีธุระจำเปน
ที่จะรับนักเรียนกอนเวลาหรือตองการที่จะมารับ-สงดวยตนเอง กรุณาโทรศัพท
แจงที่แผนกธุรการหรือแจงที่คนขับรถตูโดยตรง (ผูปกครองที่ยังไมเคยใชบริการ
รถรับ-สงนักเรียน และสนใจใชบริการ สามารถติดตอที่ โทร. 085-111-0260 ) 

ในชวงเวลาที่ผานมาเราไดรับขาวสารเกี่ยวกับนักเรียนที่ไดรับอันตรายจากการใชบริการรถโรงเรียน 
ทำใหผูปกครองมีความกังวลใจ และเปนหวงบุตร-หลานในการใชบริการรถโรงเรียน โรงเรียนจึงขอแจงมาตรการความปลอดภัยดังนี้

ระเบียบปฏิบัติสำหรับการดูแลความปลอดภัยในการใหบริการรถตูรับ-สงนักเรียน
 1. ขั้นตอนการรับ – สงนักเรียน
        1.1 พนักงานติดรถตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนเมื่อรับจากผูปกครอง และเมื่อสงบริเวณจุดรับ-สง ภายในบริเวณโรงเรียน
        1.2 จัดเจาหนาที่ตรวจนับจำนวนนักเรียน ณ จุดรับสง  กอนนำรถออกจากบริเวณเพื่อ Double check กับพนักงานติดรถ
        1.3 เมื่อนำรถไปจอด ณ จุดพักรถ  ทั้งพนักงานติดรถและพนักงานขับรถตองเดินตรวจเช็ค บนเบาะ ใตเบาะอยางละเอียด  เปดฝาทาย   
        ตรวจเช็คใหละเอียดอีกครั้งในแตละรอบ หรือกอนจอดคางคืน พรอมตองทำความสะอาดใหเรียบรอย จึงจะถือวาเสร็จสิ้นภารกิจ
  2. มาตรฐานคุณภาพรถโรงเรียน
         2.1 จัดใหมีการตรวจสภาพรถกอนเปดภาคเรียนและในทุกๆ 2 เดือน  
         2.2 จัดใหมีการฉีดพนยาปองกันเชื้อไขหวัด อยางนอยภาคเรียนละ 1ครั้ง หรือตามสถานการณการแพรระบาดของโรค
         2.3 รถรับ-สงนักเรียนของโรงเรียนสารสาสนเอกตรา ไมใชระบบแกส และหามเติมน้ำมันในขณะที่มีนักเรียนอยูในรถเพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนทุกคน  ดังนั้นรถแตละคันจึงตองเติมเตรียมพรอมกอนใหบริการออกรถรับ-สงนักเรียน
อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ทางโรงเรียนมีรถตูบริการรับ-สงนักเรียนระหวางซอยสาธุฯ19 และซอยสาธุฯ20 ตามเวลาดังนี้
 1. รอบเชา (จากซ.20 มาซ.19)  เวลา 07.30 น.
 2. รอบเย็น (จากซ.19 ไปซ.20)  เวลา 16.00 น. 

การเรียนพิเศษชวงเย็น
 เชนเดียวกับปที่แลว เพื่อเปนการลดปญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกใหแกทานผูปกครอง รวมถึงการสงเสริมพัฒนานักเรียน 
ในปนี้ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนพิเศษเย็นวิชาการไทยเริ่มตั้งแตวันแรกของการเปดเรียนโดยไมเสียคาใชจาย (เฉพาะในเดือนพฤษภาคม)
 สำหรับการเรียนพิเศษเย็นในรายวิชาอื่นๆ จะเริ่มในวันจันทรที่ 2 มิถุนายน 2557 ซึ่งการเรียนพิเศษภายในโรงเรียนจะมีขอดีตางๆดังนี้
1. นักเรียนสามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและไดพัฒนาเสริมเติมทักษะทั้งดานวิชาการและกิจกรรมที่ตนเองสนใจเพิ่มมากขึ้น
2. คุณครูสามารถติดตาม ประเมินผล และพัฒนาทักษะนักเรียนอยางตอเนื่องและเปนระบบ
3. นักเรียนไดรับการเอาใจใสดูแลเปนอยางดีจากทางโรงเรียนและครูผูสอนในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและประหยัด
4. ผูปกครองลดความกังวลในเรื่องการคบเพื่อนใหมจากสถาบันกวดวิชาตางๆ 
ในการเรียนเสริมชวงเย็นหลังเลิกเรียนสามารถเลือกไดตามความสนใจหรือตามที่ผูปกครองตองการเสริมใหนักเรียน
ตามรายการเอกสารเรียนเสริมที่แนบมาพรอมจดหมายขาวฉบับนี้ และเพื่อใหทานผูปกครองไดรับทราบขาวสาร
โดยพรอมเพรียงกัน ดังนั้น ในรายวิชาที่ระบุไวในเอกสารแนบ ทางโรงเรียนขอเริ่มรับลงทะเบียนและชำระคาเรียน
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป 
สวนวิชาอื่นๆที่มิไดระบุไว สามารถชำระคาเรียนไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 



 7552 มคาฎกรกนอืดเ – นยานุถิมนอืดเมรรกจิกนิทิฏป

75 .ย.ิม 2 รทนัจ

75 .ย.ิม 5 ีดบสัหฤพ

75 .ย.ิม 21 ีดบสัหฤพ

75 .ย.ิม 91 ีดบสัหฤพ

75 .ย.ิม 62 ีดบสัหฤพ

75 .ค.ก 1 ราคงัอ

75 .ค.ก 9 ธุพ – 8 ราคงัอ

75 .ค.ก 9 ธุพ – 3 สัหฤพ

75 .ค.ก 01 สัหฤพ

75 .ค.ก 41 รทนัจ – 11 รกุศ

75 .ค.ก 52 รกุศ

กนผแกุท

มยธัม

ลาบุนอ

ประถม

มยธัม

มยธัม / มถะรป

มยธัม / มถะรป

ประถม

มยธัม

กนผแกทุ

กนผแกทุ

มยธัม / มถะรป

ๆงาตาชิวยารนใน็ยเษศเิพนยีรเมิรเ

 กลโมอลดวแงิสนัวมรรกจิก

ปยาวถมรรกจิก 3.GK-.cN ูรควหไนัวะลแาษกึศราก

6 raeY – 1 raeY ูรควหไนัวะลแาษกึศรากปยาวถมรรกจิก

21 raeY – 7 raeY ูรควหไนัวะลแาษกึศรากปยาวถมรรกจิก

ูภรทนุสนัวมรรกจิก

ิตาชงหแอืสเกูลานปาถสมรรกจิก

1 ีทนยีรเคาภงาลกบอส

าษรรพนยีทเหแ านสาศธทุพะรพมิรสเงสมรรกจิก

าษรรพาขเนัวะลแ าชูบหฬาสาอนัวดุยห

แยทไาษาภนัวมรรกจิก ิตาชงห

มรรกจิก               กนผแ   ป/นอืดเ/นัว

ยาทงสทบ
งอืนเอตรากนินเำดงคงัยะจ วาลกงัดรากงรคโ 7552 ปนใงึซ นักกแงัรรากิตุยรากงอืรเคงรณรมิรเดไนยีรเงรโ 6552 าษกึศรากปนใ 
ีมจาอ ยาชูผก็ดเมุลกนใ วารวากมาวคงึซกอองดสแรากอืค นักกแงัรราก นคกุทนยีรเกันบัรหำสยัภดอลปีทีทนปเนยีรเงรโหใำทมายายพยดโ
 นักดีกมุลกงัตอืรห จใบ็จเหใมนแบ็นหเำคยอถชใะณษกัลนปเจาองิญหูผก็ดเนวส นอืพเงลกแนัลก ถไดีรงกแนปเงัต็กงาบ ีตบุทงัลำกชใะณษกัล

กงารงัทกแงัรกูถีทก็ดเอตบทะรกลผงสมอยนหไบบแนปเะจาวมไงึซ  ารศเมึซะณษกัลีม นยีรเกันน็หเตกเงัสงอรคกปูผกาห นันงัด จใติจะลแยา
ญปมีาวมาถทีงรัคกทุ นอพืเมียอคมไ นอนาขเนอกหไงอร ราหาอนกิกายอมไอรืหยอนนกิ ำตกตนยรีเรากลผ วตับก็เอรืห งยีพเกอบะจ็กรไะอาห

หใมิรสเดูพมไงัวะรรวคมแณุคอพณุค ีนงัทตแ  นักมวราหญปกแะลแุตหเาสาหอืพเ นัชำจะรปูรคบักาษกึรปยุคดูพรวคงอรคกปูผ  "าลปเ" าว
งยีพเนปเาขเบักนึขดิกเีทงิสาวงอมหใะลแ ีมมไาขเีทงิสีมกูลีทาฉจิอคแจาอนอืพเาว าวกกามจใน็หเาขเหใตแ าขเงลกแามีทนอืพเบักิตคอีมก็ดเ
งอเนตนักงอปกัจูร ง็ขแมขเีทก็ดเนปเาขเหใจใงัลำกหใรวค็กนักวยีดเะณข ตโญหใาหญปชใมไ นันาทเดไหใปไนาผงอตะจีทงึนหณรากุตหเคแ

งลกแนัลกกูถรากกาจ
หใะลแูดงยีลเมรบอรากกาจามงึนหนวส นันดไจในใูยอีทงิสงึถงอรคกปูผบักยุคดูพ จใงาววไมาวคบอมะจก็ดเีทราก มาต็กรไงายอ 

งอรคกปูผหใอขงึจนยีรเงรโงาท งลยอนนักหใาลวเีมจาอวัรคบอรคหใำท นับุจจปนใมอลดวแงิสะลแจิกฐษรศเพาภสยวด   มแอพงอขาลวเ
ทาบทบีมวัรคบอรคกาจลแูดรากะลแสใจใาอเมาวคกัรมาวค าวบัรมอยงาตกลโวัทยัจิวนางลผ  พาภณุคาลวเนปเหในักมวราลวเชใ นาทกุท
ลแูดนักมวระจนยีรเงรโะลแงอรคกปูผีท ีดีทนตมิรเดุจนปเะจีนป าวงิยงายอนปเงัวหงึจนยีรเงรโ นันงัด  ารเนคงอขมรรกิตฤพอตดุสีทญัคำส

ปไอตมคงัสงอขพาภณุคญหใูผนปเตโบิตเญิรจเหใารเงอขกัรีทนยีรเกัน

”กรัมาวคยวดนกัะลแนกัอตนลักดองจ นทดองจ อมสเยูอนยโนออพาภสุมาวคมีะลแจใมอถงจ“
   )2:4 สัซฟเอเ(
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