
 

 

 
 

        ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 255๖ 

ประเภทนักเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธมศึกษาตอนตน แบบหองเรียนพิเศษตาม
แนวทางของ สสวท. และ สอวน. /โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน และโครงการสงเสรมิความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
(EET) 

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   ตามที่โรงเรียนสุราษฎรธานีไดดําเนินการรบัสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน  ช้ัน 

มัธยมศึกษาปที่ 1   ประเภทนักเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ  มัธยมศึกษาตอนตน โครงการพัฒนาและสงเสริม 
ผูมีความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธมศึกษาตอนตน แบบหองเรียนพเิศษตาม
แนวทางของ สสวท. และ สอวน. /โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
มัธยมศึกษาตอนตน และโครงการสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษ (EET)  ปการศึกษา 255๖  
ไปแลวนั้น 

 จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตามบัญชรีายชื่อทายประกาศฉบับนี้ และใหผูสอบเขาเรียน     
ไดตามบัญชีที่แนบทายประกาศ ดําเนินการดงันี ้

1. นักเรียนรายงานตัว วันที่  2  มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา 09.00 – 16.30 น.    
ณ  ศูนยเพื่อนใจวัยรุน  อาคาร 100 ป หอประชุมครูลํายอง โรงเรียนสุราษฎรธานี  ผูไมมารายงานตัวตาม
กําหนด วัน เวลา  ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน 
        2.  ประชุมผูปกครองและมอบตัวนักเรียน  วันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา 09.00 น.     
ณ  อาคาร 100 ป  หอประชุมครูลํายอง  โรงเรียนสุราษฎรธานี  โดยดําเนินการ ดังนี ้
                  2.1  ผูปกครองลงชื่อเขารับการประชุมผูปกครอง    

          2.2  เตรียมเอกสารหลักฐาน  มายื่นตอทางโรงเรียนในวันมอบตัว  ประกอบดวย 
                (๑) ชุดมอบตัวนักเรียน 

      (๒) หลักฐานการเรียน ปพ. 1:ป  จบหลกัสูตรประถมศกึษา ฉบับจริงพรอมฉบับ 
ถายเอกสารรบัรองสําเนา  1 ฉบับ  (หนา/หลัง) ๑ ฉบบั  
                               (เอกสารฉบบันี้ โรงเรียนผอนผันใหผูปกครองนํามายื่น ภายในวันพฤหัสบดี ๔ 
เมษายน ๒๕๕๖ ณ สํานักงานวิชาการ อาคาร ๓ โรงเรียนสรุาษฎรธานี หากไมสามารถนําหลักฐานมายื่น
ภายในวันเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน) 

      (๓) สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อ - สกุล บิดา มารดา และนักเรียน ฉบบัจริงพรอม 
ฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ  กรณีที่นักเรียนไมมีชื่อในทะเบียนบานรวมกบับิดา มารดา ใหนําสําเนาทะเบียนบาน
ที่มีชื่อ – สกุลของนักเรียนอยูกบัผูปกครองฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ และฉบบัทีม่ีชื่อ – สกุล 
บิดาและมารดา ฉบับจรงิพรอมฉบบัถายเอกสาร อกี 1 ฉบับ 
                           (๔) สูติบัตรของนักเรียนฉบบัถายเอกสาร ๑ ฉบับ 
         (๕) ใบแจงผลการตรวจหมูเลือดของนกัเรียน 1 ฉบับ   



                                                                  - ๒ - 
                          (๖) เอกสารสําคัญอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล ฉบับถายเอกสาร (กรณีที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงขอมลูในหลักฐานการเรียน) ฯลฯ 
                 (๗)  ชําระเงินสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมโครงการพัฒนาและสงเสริม 
ผูมีความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธมศึกษาตอนตน แบบหองเรียนพเิศษตาม
แนวทางของ สสวท. และ สอวน. /โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
มัธยมศึกษาตอนตน และโครงการสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษ (EET) มัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 
โครงการละ 7,500 บาท / ปการศึกษา และเงินระดมทรัพยากรตามทีโ่รงเรียนไดรับการอนุมัตจิาก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พรอมคาประกันอบุัติเหตุรายบุคคล 
      

   3.   ถานักเรียนมารายงานตัวไมเต็มตามจํานวนทีร่ับในแผนการเรียน โรงเรียนจะมปีระกาศ 
เพิ่มเตมิตามลําดับคะแนนทีส่อบ  

   ๔.   ผูปกครองนักเรียนตองสมัครเปนสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนสรุาษฎรธานี โดย
ชําระเงินคาลงทะเบียน สมาชิกสมาคมแรกเขาของสมาคมฯ  เปนเงิน 200 บาท คาบํารงุสมาคมผูปกครอง
และครู เปนเงิน 300 บาท / ชวงชั้น 

     จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ   พ.ศ. 255๖ 
 
 
 
 

                                                         (นายชาญณรงค  ผดุงชอบ) 
                                 รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน 

                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนสรุาษฎรธานี 
 

   
 

 
 
 
 

 

 



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 20036 ญ ณัฐรดา บุญเฉิด มานิตานุเคราะห 71.60           

2 20100 ช ธาดา ถิ่นธานี เพชรผดุงเวียงไชย 67.55           

3 20137 ญ อารียา คงจรรักษ ธิดาแมพระ 66.55           

4 20606 ญ ชลิดา หฤหรรษพงศ ธิดาแมพระ 65.76           

5 20001 ช ธนบูรณ แซอ่ึง ธิดาแมพระ 64.86           

6 20537 ช ญาณกร บรรจงวัฒนธนา ธิดาแมพระ 64.45           

7 20307 ญ ชญานิศ เอกกะยอ จอย 63.70           

8 20133 ญ พิมพาดา หาญวนานนท ตวงวิชชพัฒนา 61.08           

9 20080 ญ โชติกา ตรึงจิตวิลาส อุนรัก 2 ภาษา 60.45           

10 20210 ญ จิราพิชญ เทพรักษ อนุบาลสุราษฎรธานี 60.45           

11 20291 ญ ธัญยมน พันธประทุม จอย 58.95           

12 20072 ญ อริศรา กอบวัฒนกุล ธิดาแมพระ 58.85           

13 20659 ช พศิน ลวนมณี ปญญาทิพย 58.71           

14 20007 ญ กณิกนันท เทพสิมานนท มานิตานุเคราะห 57.60           

15 20357 ญ กุลนิษฐ พัฒนวิทยกุล อนุบาลสุราษฎรธานี 57.50           

16 20118 ช ธีรวิทย เอ่ียมขํา ธิดาแมพระ 57.45           

17 20566 ช กิตติ์ขจร พัฒนพัวพันธุ อนุบาลหนูนอย 57.30           

18 20559 ญ สุภัสสรา นิติคุณเกษม ธิดาแมพระ 55.68           

19 20094 ญ รสิตา กลางณรงค ธิดาแมพระ 55.56           

20 20525 ช สุธินี จางพิพัฒนวกิจ ธิดาแมพระ 55.13           

21 20673 ญ ศุภสุตา ยิ่งยง จอย 54.93           

22 20450 ช สิรภพ โชคชัยปถมาพร เทพมิตรศึกษา 54.41           

23 20312 ช โชษณ เรืองศรี พุทธยาศรม 54.10           

24 20790 ญ อิงกมล วีรชนชาญ นิรมลชุมพร 53.85           

25 20018 ญ พิชญสินี ชูศร มานิตานุเคราะห 53.80           

26 20623 ญ ชุติกาญจน จูทิ่น ธีราศรมสุราษฎร 53.35           

27 20395 ญ ฟาใส ประดา มานิตานุเคราะห 52.91           

28 20348 ญ เธียรนัญญา ชวดบัว เพชรผดุงเวียงไชยา 52.21           

29 20447 ญ สุปรางทิพย วิริยะวารี พุทธยาศรม 51.85           

30 20545 ช วราเทพ ชลีกรชูวงศ อนุบาลหนูนอย 51.71           

ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบห้องเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท.และ สอวน. 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หนาที่ 1 จาก 1



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 20733 ช ศุภัช พันธุอุดม จอย 51.55           

2 20473 ญ สรัลชนา วรดิถี ธิดาแมพระ 51.54           

3 20608 ช ณัฐภัทร แตมประเสริฐ ธิดาแมพระ 51.52           

4 20609 ช ณัฐชนน เดชขจรฤทธา อนุบาลพังงา 51.50           

5 20542 ช วชิรพล คําแกว อนุบาลหนูนอย 51.36           

6 20721 ช ธฤตติณห อินนวล อนุบาลหนูนอย 51.31           

7 20039 ช จุฬวิทย ริยาพันธ อนุบาลสุราษฎรธานี 50.86           

8 20064 ญ ชุติกาญจน วงศเยาวฟา อุนรัก 2 ภาษา 50.81           

9 20300 ช พนธกร จันทรพมิล วัดชยาราม 50.60           

10 20480 ญ ณัฐสุดา พรหมทอง มานิตานุเคราะห 50.35           

11 20580 ญ อภิสรา โภคภิรมย เทพมิตรศึกษา 50.20           

12 20672 ช ภากร เรืองรัตน วัดแจง 49.82           

13 20492 ช ธีรเจต ทองประดับ พุทธยาศรม 49.16           

14 20611 ช วสวัตติ์ คชไกร มานิตานุเคราะห 49.05           

15 20679 ช ภูภัฏ ไชยรักษ อนุบาลหนูนอย 49.00           

16 20251 ญ ณิชกานต แกนแกว ธิดาแมพระ 48.76           

17 20155 ช ภัทรกร ชาตะเวที มานิตานุเคราะห 48.66           

18 20639 ญ ธนภัทรา กลาเวช ธิดาแมพระ 48.48           

19 20353 ช ศุภณัฐ นพรัตน อนุบาลคณาพร 48.46           

20 20016 ญ ณัฐกานต หนูนวล ธิดาแมพระ 48.33           

21 20309 ช ณัฐชนนท ชูศรี มานิตานุเคราะห 48.25           

22 20536 ช ชยุตม ขาวปน วัดบานสอง 48.25           

23 20108 ช กศิเดช แสงสุวรรณ วัดชยาราม 48.23           

24 20182 ช กัณฑเอนก พรัดมะลิ ธิดาแมพระ 48.16           

25 20258 ญ เอมี จณิสตา กรีน ธิดาแมพระ 48.00           

26 20578 ช บดินทรเดชา ชุมใจ อนุบาลคณาพร 47.70           

27 20368 ญ กันทิชา หอธนสมบัติ เทพมิตรศึกษา 47.00           

28 20049 ญ อภิสรา ปาละศิริ มานิตานุเคราะห 46.90           

29 20588 ญ ปริณดา สุธรรมานนท อนุบาลหนูนอย 46.89           

30 20116 ญ วริศรา ขุยดวง ธิดาแมพระ 46.47           

31 20032 ช ธัญสิษฐ อมรสังข ธิดาแมพระ 45.90           

32 20504 ญ นันทิกานต ไวศยศิริกุล จอย 45.68           

33 20407 ช ณภัทร เพชรา มานิตานุเคราะห 45.53           

34 20164 ญ จิรวดี อุปลา อนุบาลนวพร 45.50           

35 20214 ช กรอัษฎ เพชรรัตน มานิตานุเคราะห 45.21           

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ชื่อ - สกุล

และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

หนาที่ 1 จาก 2



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ชื่อ - สกุล

และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

36 20132 ญ เพชรรีย เหล็กกลา มานิตานุเคราะห 45.15           

37 20062 ญ ณิชา อุปลา มานิตานุเคราะห 45.08           

38 20126 ญ ญานิกา อนุรักษ ธิดาแมพระ 44.91           

39 20154 ช ณฐพงศ เจริญลาภ มานิตานุเคราะห 44.86           

40 20638 ญ สุทธิดา อินทศฤงคาร อนุบาลนวพร 44.83           

หนาที่ 2 จาก 2



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

1 20305 ญ วิชญาพร บุญจันทร เทศบาล 2 46.40           

2 20460 ช กษิด์ิเดช นิตยโชติ มานิตานุเคราะห 45.48           

3 20443 ญ ปารณีย สนธนวณิชย พุทธยาศรม 45.34           

4 20180 ช ศรวิษฐ เก้ือรักษ อนุบาลบานเด็ก 44.90           

5 20567 ญ ฝนแรก พลศิลป วัดวังรีบุญเลิศ 44.34           

6 20382 ญ พิชญาพร ชมบุญ มานิตานุเคราะห 43.80           

7 20652 ญ อาภาภัทร จิวาภรณคุปต ธิดาแมพระ 43.60           

8 20379 ญ ธัญวรัตน ชูชอเกตุ อนุบาลหนูนอย 43.22           

9 20245 ญ ณิชารีย เจียรชัย จอย 43.20           

10 20076 ญ โยษิตา ไลยโฆษิต อุนรัก 2 ภาษา 43.08           

11 20166 ญ ชนัญชิดา พรหมเพชร มานิตานุเคราะห 42.88           

12 20600 ญ ธัญตวรัตน พรหมวิเศษ วัดรัตนาราม 42.74           

13 20658 ญ เปมิกา เชาวภาษี ตันติวัตร 42.70           

14 20739 ญ ภคพร เพ็งศรี ธิดาแมพระ 42.40           

15 20661 ญ ญาณิศา สาเมือง ธิดาแมพระ 42.10           

16 20236 ช วชิรวิชญ แสงเงิน ธิดาแมพระ 41.70           

17 20310 ช เกียรติภูมิ พฤฒิพิบูลธรรม ธิดาแมพระ 41.64           

18 20535 ช กานต จงขจรพงษ ธิดาแมพระ 41.58           

19 20742 ญ ภาวินี นาคมิตร ธิดาแมพระ 41.48           

20 20381 ช วรัชญ มุกดาพิทักษ ธิดาแมพระ 40.90           

21 20565 ช พชร เย็นทาเรือ อนุบาลหนูนอย 40.78           

22 20571 ช ภูมิภัทร ใจเย็น จอย 40.74           

23 20303 ญ วริศรา เล้ียงสุพงศ ธิดาแมพระ 40.50           

24 20343 ญ เปมิกา ภูบุบผากาญจน มานิตานุเคราะห 40.36           

25 20389 ช กรดล ออนสง มานิตานุเคราะห 39.78           

26 20179 ช ธรรมรักษ รักษธรรม บานยานดินแดง 39.70           

27 20215 ช ภูมิพิชุตม คงเปยม อนุบาลกลุบุตร 39.68           

28 20570 ญ ศุจีภรณ สุขะประดิษฐ จอย 39.26           

29 20085 ช กุลศรัณย แกวสีนวล มานิตานุเคราะห 39.08           

30 20110 ช กฤษฎิ์ วงศเจริญ ธิดาแมพระ 39.08           

31 20287 ญ ชนัญชิดา พันเสรีวงศ มานิตานุเคราะห 39.08           

32 20505 ช ภัทรพล ขุยศร มานิตานุเคราะห 38.94           

33 20012 ช อรรถพล บุญเจริญ มานิตานุเคราะห 38.80           

34 20533 ช แสนชัย โพธิ์จันทร บานนํ้าฉา 38.78           

35 20429 ช ธรรมปพน ราชเดิม มานิตานุเคราะห 38.54           

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (EET)

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

หนาที่ 1 จาก 3



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (EET)

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

36 20394 ญ ฐิตินันท หนูศักด์ิ มานิตานุเคราะห 38.34           

37 20216 ญ ทัศนมน อินทรเสวียด ธีราศรมสุราษฎร 38.34           

38 20590 ช ธนพล สมณะ ตวงวิชชพัฒนา 38.14           

39 20096 ญ ธัญญรัตน วรวิชยาภรณ ตวงวิชชพัฒนา 37.90           

40 20530 ช ณัฐภัทร เกษมสุข เทพมิตรศึกษา 37.84           

41 20631 ญ เปรมมิกา แกวรุงฟา จอย 37.84           

42 20298 ญ ภัทรนุช อักษรชื่น จอย 37.80           

43 20042 ช นิชนนท ชาวเรา ธิดาแมพระ 37.76           

44 20730 ญ นิภากร กรายแกว วัดกลางใหม 37.66           

45 20136 ช ชนาสิน ชิตวาห เทพมิตรศึกษา 37.60           

46 20151 ช พงศภัค สวโรจน อนุบาลสุราษฎรธานี 37.60           

47 20664 ช พสธร กาญจนประทุม เพชรผดุงเวียงไชย 37.48           

48 20660 ญ โพธิญา ศักดา บานทาขนอน 37.00           

49 20054 ช ศรัณย ทองศรี มานิตานุเคราะห 36.94           

50 20454 ช ชวิน ศิริทรัพยจนันท มานิตานุเคราะห 36.90           

51 20386 ช ปยพัทธ รุงโรจนารักษ ธิดาแมพระ 36.80           

52 20055 ช สิทธิกร สงศรี มานิตานุเคราะห 36.50           

53 20602 ญ กรรธิมา แกวเจริญ มานิตานุเคราะห 36.40           

54 20261 ญ ชญาภัส คงพันธ ธิดาแมพระ 36.30           

55 20695 ช ณัฐพล แกวเขียว บานปลายแหลม 36.30           

56 20117 ช เพชรจิตราทร พึ่งชาติ เทพมิตรศึกษา 36.26           

57 20034 ช ณัชพล บุญชู เทศบาล 5 36.24           

58 20723 ญ ธัญญา ปรีชา มานิตานุเคราะห 36.16           

59 20138 ช สรวิศ วงศสุบรรณ เทพมิตรศึกษา 36.08           

60 20158 ช ธีรเมธ เตชะเรืองสุวรรณ ธิดาแมพระ 36.00           

61 20612 ญ ธรณกนก แจงเกตุ อนุบาลหนูนอย 35.98           

62 20239 ญ ชนิกานต นันตมาศ มานิตานุเคราะห 35.90           

63 20466 ช ศิวกร กองสาลี อนุบาลสุราษฎรธานี 35.88           

64 20463 ญ เหมือนฝน รุมจิตต ธิดาแมพระ 35.82           

65 20252 ญ ญาณิศา สุวรรณพานชิ ธิดาแมพระ 35.38           

66 20586 ญ ณิชกานต หงษบิน ธีราศรมสุราษฎร 35.30           

67 20776 ช ณรงควิชญ นิลศรี อุนรัก 2 ภาษา 35.20           

68 20113 ญ ฐิตาพร ล้ิมมธุรสกุล มานิตานุเคราะห 35.18           

69 20229 ช ธนกฤต ประดิษฐพร มานิตานุเคราะห 35.12           

70 20437 ช กันตชาติ รัตนาลังการ จอย 34.98           

หนาที่ 2 จาก 3



ลําดับ เลขที่สมัคร เพศ โรงเรียน คะแนน(%) หมายเหตุ
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บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (EET)

ชื่อ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556

71 20212 ช สรวิชญ ชวยเกิด วัดรัตนาราม 34.94           

72 20621 ญ เพ็ญพิชชา สกุลแกว อนุบาลขวัญยืน 34.88           

73 20030 ญ ภาวิมล บุญมาก มานิตานุเคราะห 34.80           

74 20029 ญ ทอจันทร หนูเล็ก ธิดาแมพระ 34.70           

75 20626 ญ กานตธิดา สมชาติ มานิตานุเคราะห 34.68           

76 20289 ช ธนภัทร บรรดาศักด์ิ อนุบาลสุราษฎรธานี 34.60           

77 20401 ช นราวิศ ชุณหวิกสิต เทพมิตรศึกษา 34.58           

78 20292 ช ศิรพงษ พุทธิพงษ ธิดาแมพระ 34.50           

79 20380 ญ นภัสวรรณ ศรีบุญฤทธิ์พันธ จอย 34.46           

80 20406 ญ ธัญศิริ เมฆินทรางกูร ธิดาแมพระ 34.40           

หนาที่ 3 จาก 3


