
Angsana New

ัตวหนาไทย

ูร้สึก ่วาตนเองไม่เ ็ตมร้อย ้ตองคอยไปนวด ตา ู ้สแสงไม่ไ ้ด ูร้สึกเ ืนอยๆ แรงจูงใจในการเรียน 50 เปอร์เซ็น ์ต

ไม่เรียนเพราะมีความ ักงวลสูง ูร้สึก ่วาไม่ ินง จิตไม่ ินงไม่อยาก ืดม ัยงคงห ันกแน่นเ ืรอง ีนอ ู่ยแ ้มบางค ัรงก ัลบไป ัสงคมเดิม

มีแนวโ ้นม แต่ ัตดใจไ ้ดไม่ไ ้ดไห ้วพระสวดมน ์ต ีท ึพงทางใจไ ้ดแก่ ไม่มี ไม่แน่ใจมีความเ ืชอ 50 %

Tahoma
ัตวหนาไทย

ู ้ร ึสก ่วาตนเองไ ่มเต็ม ้รอย ้ตองคอยไปนวด ตา ู ้สแสงไ ่มไ ้ด ู ้ร ึสกเ ืนอยๆ แรง ูจงใจในการเ ีรยน
50 เปอ ์รเ ็ซน ์ต ไ ่มเ ีรยนเพราะ ีมความ ักงวล ูสง ู ้ร ึสก ่วาไ ่ม ินง ิจตไ ่ม ินงไ ่มอยาก ืดม
ัยงคงหนักแน่นเ ืรอง ีนอ ู่ยแ ้มบางค ัรงก ัลบไป ัสงคมเ ิดม ีมแนวโ ้นม แ ่ต ัตดใจไ ้ดไ ่มไ ้ดไห ้วพระสวดมน ์ต
ีท ึพงทางใจไ ้ดแ ่ก ไ ่ม ีม ไ ่มแน่ใจ ีมความเ ืชอ 50 %

Norasi
ัตวหนาไทย
ู้รึสก่วาตนเองไ่มเ็ตม้รอย ้ตองคอยไปนวด ตาู้สแสงไ่มไ้ดู้รึสกเื่นอยๆ แรงูจงใจในการเีรยน 50 เปอ์รเ็ซน์ต
ไ่มเีรยนเพราะีมความักงวลูสง ู้รึสก่วาไ่มิ่นง ิจตไ่มิ่นงไ่มอยากื่ดม ัยงคงหันกแ่นนเื่รองี้นอู่ยแ้มบางคั้รงกัลบไปัสงคมเิดม
ีมแนวโ้นม แ่ตัตดใจไ้ดไ่มไ้ดไห้วพระสวดมน์ต ี่ทึ่พงทางใจไ้ดแ่ก ไ่มีม ไ่มแ่นใจีมความเื่ชอ 50 %

Garuda
ัตวหนาไทย
ู้รึสก่วาตนเองไ่มเ็ตม้รอย ้ตองคอยไปนวด ตาู้สแสงไ่มไ้ดู้รึสกเื่นอยๆ แรงูจงใจในการเีรยน
50 เปอ์รเ็ซน์ต ไ่มเีรยนเพราะีมความักงวลูสง ู้รึสก่วาไ่มิ่นง ิจตไ่มิ่นงไ่มอยากื่ดม
ัยงคงหันกแ่นนเื่รองี้นอู่ยแ้มบางคั้รงกัลบไปัสงคมเิดม ีมแนวโ้นม แ่ตัตดใจไ้ดไ่มไ้ดไห้วพระสวดมน์ต
ี่ทึ่พงทางใจไ้ดแ่ก ไ่มีม ไ่มแ่นใจีมความเื่ชอ 50 %

Browallia New

ัตวหนาไทย

ู ้ร ึสก ่วาตนเองไ ่มเ ็ตม ้รอย ้ตองคอยไปนวด ตา ู้สแสงไ ่มไ ้ด ู้ร ึสกเ ืนอยๆ แรง ูจงใจในการเ ีรยน

50 เปอ ์รเ ็ซน ์ต ไ ่มเ ีรยนเพราะ ีมความ ักงวล ูสง ู้ร ึสก ่วาไ ่ม ินง ิจตไ ่ม ินงไ ่มอยาก ืดม

ัยงคงห ันกแน่นเ ืรอง ีนอ ู่ยแ ้มบางค ัรงก ัลบไป ัสงคมเ ิดม ีมแนวโน้ม แต่ ัตดใจไ ้ดไ ่มไ ้ดไห ้วพระสวดมน ์ต

ีท ึพงทางใจไ ้ดแ ่ก ไ ่ม ีม ไ ่มแน่ใจ ีมความเ ืชอ 50 %

Cordia New

ัตวหนาไทย

ูร้ ึสก ่วาตนเองไ ่มเ ็ตมร้อย ต้องคอยไปนวด ตา ูส้แสงไ ่มได้ ูร้ ึสกเ ืนอยๆ แรง ูจงใจในการเรียน 50 เปอร์เ ็ซนต์

ไ ่มเรียนเพราะมีความ ักงวล ูสง ูร้ ึสก ่วาไ ่ม ินง จิตไ ่ม ินงไ ่มอยาก ืดม ัยงคงห ันกแ ่นนเ ืรอง ี นอ ู่ยแม้บางค ั รงก ัลบไป ัสงคมเ ิดม

มีแนวโน้ม แ ่ต ัตดใจได้ไ ่มได้ไหว้พระสวดมนต์ ีท ึพงทางใจได้แก่ ไ ่มมี ไ ่มแ ่นใจมีความเ ืชอ 50 %



DilleniaUPC

ัตวหนาไทย

ู ้ร ึสก ่วาตนเองไ ่มเ ็ตม ้รอย ้ตองคอยไปนวด ตา ู ้สแสงไ ่มไ ้ด ู ้ร ึสกเ ืนอยๆ แรงจูงใจในการเ ีรยน 50 เปอ ์รเ ็ซน ์ต

ไ ่มเ ีรยนเพราะ ีมความ ักงวลสูง ู ้ร ึสก ่วาไ ่ม ินง ิจตไ ่ม ินงไ ่มอยาก ืดม ัยงคงห ันกแน่นเ ืรอง ีนอ ูย่แ ้มบางค ัรงก ัลบไป ัสงคมเ ิดม

ีมแนวโ ้นม แต่ ัตดใจไ ้ดไ ่มไ ้ดไห ้วพระสวดมน ์ต ีท ึพงทางใจไ ้ดแก่ ไ ่ม ีม ไ ่มแน่ใจ ีมความเ ืชอ 50 %

IrisUPC

ัตวหนาไทย

ู ้รสึก ่วาตนเองไ ่มเต็ม ้รอย ้ตองคอยไปนวด ตา ู ้สแสงไ ่มไ ้ด ู ้รสึกเ ืนอยๆ แรงจูงใจในการเรียน 50 เปอ ์รเซ็น ์ต

ไ ่มเรียนเพราะมีความ ักงวลสูง ู ้รสึก ่วาไ ่ม ินง จิตไ ่ม ินงไ ่มอยาก ืดม ัยงคงหนักแน่นเ ืรอง ีนอ ู ่ยแ ้มบางค ัรงก ัลบไป ัสงคมเดิม

มีแนวโ ้นม แ ่ต ัตดใจไ ้ดไ ่มไ ้ดไห ้วพระสวดมน ์ต ีท ึพงทางใจไ ้ดแ ่ก ไ ่มมี ไ ่มแน่ใจมีความเ ืชอ 50 %

JasmineUPC

ัตวหนาไทย

ู้รสึกว่าตนเองไ ่มเต็ม ้รอย ้ตองคอยไปนวด ตา ู้สแสงไ ่มไ ้ด ู้รสึกเ ืนอยๆ แรง ูจงใจในการเรียน 50 เปอ ์รเซ็น ์ต ไ ่มเรียนเพราะ ีมความ ักงวล ูสง

ู้รสึกว่าไ ่ม ินง จิตไ ่ม ินงไ ่มอยาก ืดม ัยงคงห ันกแ ่นนเ ืรอง ี นอ ู่ยแ ้มบางค ั รงก ัลบไป ัสงคมเ ิดม ีมแนวโ ้นม แ ่ต ัตดใจไ ้ดไ ่มไ ้ดไห ้วพระสวดมน ์ต

ีท ึพงทางใจไ ้ดแ ่ก ไ ่ม ีม ไ ่มแ ่นใจ ีมความเ ืชอ 50 %

KodchiangUPC
ัตวหนาไทย

ู ้ร ึสก ่วาตนเองไ ่มเต็ม ้รอย ้ตองคอยไปนวด ตา ู ้สแสงไ ่มไ ้ด ู ้ร ึสกเ ืนอยๆ แรง ูจงใจในการเ ีรยน 50 เปอ ์รเ ็ซน ์ต

ไ ่มเ ีรยนเพราะมีความ ักงวลสูง ู ้ร ึสก ่วาไ ่ม ินง ิจตไ ่ม ินงไ ่มอยาก ืดม ัยงคงห ันกแน่นเ ืรอง ีนอ ู่ยแ ้มบางค ัรงก ัลบไป ัสงคมเ ิดม

มีแนวโ ้นม แ ่ต ัตดใจไ ้ดไ ่มไ ้ดไห ้วพระสวดมน ์ต ีท ึพงทางใจไ ้ดแ ่ก ไ ่มมี ไ ่มแน่ใจมีความเ ืชอ 50 %

Leelawadee
ัตวหนาไทย

ู ้ร ึสก ่วาตนเองไม่เต็ม ้รอย ้ตองคอยไปนวด ตา ู ้สแสงไม่ไ ้ด ู ้ร ึสกเ ืนอยๆ แรง ูจงใจในการเ ีรยน 50 เปอ ์รเ ็ซน ์ต
ไม่เ ีรยนเพราะ ีมความ ักงวล ูสง ู ้ร ึสก ่วาไม่ ินง ิจตไม่ ินงไม่อยาก ืดม ัยงคงหนักแน่นเ ืรอง ี นอ ู่ยแ ้มบางค ัรงก ัลบไป ัสงคมเ ิดม ีมแนวโ ้นม
แ ่ต ัตดใจไ ้ดไม่ไ ้ดไห ้วพระสวดมน ์ต ีท ึพงทางใจไ ้ดแ ่ก ไม่ ีม ไม่แน่ใจ ีมความเ ืชอ 50 %

LilyUPC

ตัวหนาไทย

ูร้ ึสกว่าตนเองไ ่มเ ็ตมร้อย ต้องคอยไปนวด ตา ู ้สแสงไ ่มได้ ูร้ ึสกเ ืนอยๆ แรงจูงใจในการเ ีรยน 50 เปอร์เ ็ซนต์

ไ ่มเ ีรยนเพราะ ีมความ ักงวลสูง ูร้ ึสกว่าไ ่ม ินง ิจตไ ่ม ินงไ ่มอยาก ืดม ัยงคงห ันกแ ่นนเ ืรอง ีนอ ูย่แ ้มบางค ัรงก ัลบไป ัสงคมเ ิดม ีมแนวโ ้นม

แต่ ัตดใจได้ไ ่มได้ไหว้พระสวดมนต์ ีท ึพงทางใจได้แก่ ไ ่ม ีม ไ ่มแ ่นใจ ีมความเ ืชอ 50 %



Wingdings




