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โรงเรียนปญญาวิทยา
 เปนฝายชนะ 

¡ÒÃá¢‹§ÃÍºáÃ¡¢Í§»˜ÞÞÒÇÔ·ÂÒ 
2 ÇÑ¹¡‹Í¹á¢‹§ÃÍº·Õè 2 ¡ÑºÍÃØ³ÈÖ¡ÉÒ 

การแขงครั้งนี้... 

เฮอ 

คะแนนรวม 
28.5 ตอ 31.5

 คะแนน 

àÂŒ àÂŒ 

àÂŒ àÂŒ 
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¡ÃÍ´ ¡ÃÍ´ 
¡ÃÍ´ ¡ÃÍ´ 

¾Öèº ¾Öèº 
¾Öèº ¾Öèº 
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ขอสัมภาษณ 
หนอยครับ! 

อุบัติเหตุครับ พวกเรา
 เสียใจดวยจริง ๆ  

แตนี่ไมใชความ 
สามารถทั้งหมด 

หลังแขงโอลิมปก 
ปที่แลว นี่เปนการแขง
แบบทางการครั้งแรก

ใชมั้ยครับ! 

ยินดี 
ดวยครับ! 

แชมปเกานี่ 
เขามาแขงไดเลย  

ใชมั้ยครับ 

แลวพอใจ 
ผลวันนี้ 
หรือเปลา ครับ 

เราเตรียมตัว 
มาเต็มที่ 

ตอนแขงทีมคุณทำสารเคมีทีมคูแขงหก 
ทำใหทีมนั้นตกรอบ คิดอยางไรกับ 

เหตุการณนี้ครับ 

¾ÃÖèº ¾ÃÖèº ¾ÃÖèº ¾ÃÖèº ¾ÃÖèº ¾ÃÖèº 
áªÐ áªÐ 

àÍ‹Í... àÍ‹Í... 
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คือวา... 

… 

ถาเจวอนที่เคยเปนหัวหนาทีมยังอยู 
จะมีเหตุการณแบบนี้ไหมครับ 

เจวอน... 

เอาละครับ 
ขอใหสัมภาษณแคนี้ 
เจอกันใหมตอนแขง 
รอบ 2 นะครับ 

áªÐ áªÐ 

áªÐ áªÐ 

áªÐ áªÐ 

áªÐ áªÐ 

««  ÕÕ´ ´ 

ËÁÑº ËÁÑº 
¢ÇÑº ¢ÇÑº 
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ทุกคนทำดีมาก 
เขาไปพักกอนนะ 

ทีล่อืกนั 
จะจรงิ 

เพราะติดวาเปน
แชมปเกาเลยคิดวา
จะชนะไดงาย ๆ  

หรือวา... 

ถาฝมือเทานี้  
รอบ 2 ก็ยาก 

แลวละ 
พอไมมีเนื้อใน 
ก็เหลือแตเปลือก 

ฉันก็วางั้น 

Í×Á Í×Á 
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พอไมมีเจวอน 
ก็เลยเปนแบบนี้สินะ 

พวกเรา… 
ไมใชแคเปลือกของ 
เจวอนสักหนอย 

ไมจริง… 
 

ËÖ ËÖ 



สนามแขงขันการทดลอง
ระดับประเทศ 

สนาส มแข ขงขขขันกันกันกันกั กการทดลองง
ระดับปปปปประะะะะเทศ 
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สำเร็จ! 

แขงเทควันโด 
จบแลว เดี๋ยวนารัน
กลับมาเราจะโชว
การรอนเทๆ เปน 
การตอนรับ ตอง
ประทับใจแนๆ 

¨Ôê¨Ôêºº ̈ Ôê ̈ Ôêº º 

1 ÇÑ¹¡‹Í¹¡ÒÃá¢‹§ÃÍº·Õè 2 

¼‹Ò§ 

¾ÃÖèº 
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ลองใหม 
ซิ! 

บิน 
ไปเลย! 

ทำไมเปน
แบบนี้! เออ 

¢ÇÑº ¢ÇÑº 

¿¿  ÔÔéé Ç Ç 

¿¿  ÔÔéé Ç Ç 
¿¿  ÖÖèè º º ¿¿  ÖÖèè ºº  ¿¿  ÖÖèè º º ¿¿  ÖÖèè ºº  

μØŒº μØŒº 

¢ÇÑº ¢ÇÑº 

μØŒº μØŒº 

¿ƒ›º ¿ƒ›º 
¿ƒ›º ¿ƒ›º 

¿¿  ÔÔéé Ç Ç 

¿¿  ÔÔéé Ç Ç ¿¿  ÔÔéé Ç Ç 

¿¿  ÔÔéé Ç Ç 

¿¿  ÔÔéé Ç Ç 

¿¿  ÔÔéé Ç Ç ¿¿  ÔÔéé Ç Ç ¿¿  ÔÔéé Ç Ç ¿¿  ÔÔéé Ç Ç 



20

ยาก! 

งั้นตอง 
แบบนี้! 

อัศวิน 
แปลงราง! 

เจย 

โทระ!  
เปนอะไรมั้ย 

มันลอย 
มาจาก 

 ทางโนน! 

แตก็สะใจ 

อันอืออะไอ 
(มันคืออะไร) 

โทษทีนะ 

โอย! 

¾Öèº ¾Öèº 

ªÐáÇŒººº ªÐáÇŒººº 

¿�œÇÇÇ ¿�œÇÇÇ 

§Ñº §Ñº 

«Õ´ «Õ´ ¾ÃÖèº ¾ÃÖèº 


