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ประกาศกรมการทหารชาง 
เรื่อง  รับสมัครทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารประทวน (โควตาประจำป) 

------------------------------------ 

        ดวย  กรมการทหารชาง  มีความประสงครับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเขารับ
ราชการ เปนนายทหารประทวน  (อัตรา สิบเอก)  ประจำปงบประมาณ 256๕ จำนวน ๑๐ อัตรา  โดยมี
หลักเกณฑและรายละเอียดดังนี้.- 

 ๑. ตำแหนงสายงานที่เปดรับสมัคร ดังนี้ 
 ๑.๑ ตำแหนง เสมียน (อจย.) จำนวน  ๖  อัตรา  
 ๑.๒ ตำแหนง นายสิบการประปา จำนวน  ๑  อัตรา 
                         ๑.๓ ตำแหนง พลขับรถ                                                  จำนวน  ๓  อัตรา   

 ๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 
   ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ๒.๑.๑ เปนบุคคลเพศชาย มีอายุไมต่ำกวา  ๑๘  ปบริบูรณ และไมเกิน ๓0 ป           
(พ.ศ.ปจจุบัน ลบ พ.ศ.เกิด)   
    ๒.๑.๒ ผูสมัครตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. วาดวยการกำหนด
สัญชาติของผูที่จะบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือ
พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557 
    ๒.๑.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย   
ทรงเปนประมุข 
    ๒.๑.๔ งดรบับรรจุ นายสิบกองหนุนที่มยีศ จาสิบตรี - จาสิบเอก  
     ๒.๑.๕ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 254๔ ซึ่งจะตองเขารับการตรวจ
เลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
    2.1.6 งดรับสมัครผูที่อยูระหวางการผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพื่อเขารับ
ราชการทหารกองประจำการ 
                              2.1.7 มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดรางกายเหมาะแกการเปนทหาร 
ไมเปนโรคหรือมีความพิการ หรือมีสภาพรางกายและจิตใจ ซึ่งไมสามารถรับราชการทหารไดตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ แหง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต 160 ซม. ขึ้นไป  มีขนาดรอบอก  75  ซม. 
ขึ้นไป (ในเวลาหายใจออก) และมีน้ำหนักตัว ไมนอยกวา 48 กก. และไมอยูในภาวะอวน (Obesity) ซึ่งมีคา
ดัชนีความหนาแนนของรางกาย (Body Mass Index) ตั้งแต 30 กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป 
    ๒.1.8 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการขอแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวน     
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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  ๒.1.9 ไมมีรอยสัก หรือแผลเปนท่ีดูนารังเกียจ ไมมีรองรอยการเจาะหู ทั้งนี้ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัครฯ  อนุโลมใหผูที่มีรอยสักในรมผาซึ่งมองไมเห็นไดจากภายนอกเมื่อแตง
กายชุดกีฬา (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเทาและรองเทากีฬา) หรือวัดระยะจากขอศอก หรือ
หัวเขาขึ้นไปถึงบริเวณที่มีรอยสักไดระยะนอยกวา 6 นิ้ว หากมีรอยสักในรมผานอกเหนือจากขางตน ตองมี
ขนาดไมใหญจนเกินสมควร (บริเวณแขนและขาทั้งดานหนาและดานหลังตองไมเกิน 1/4 ของแขนและขา 
บริเวณลำตัวดานหนาไมเก ิน 1/4 ของลำตัว และลำตัวดานหลังไมเกิน 1/4 ของแผนหลัง) ไมม ี
แผลเปนที ่ดูนารังเกียจ และไมพบรองรอยการเจาะหู ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก 
พิจารณาแลววาเหมาะสมไมสงผลกระทบในเชิงลบตอภาพลักษณของ ทบ. 
    ๒.๑.10 ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคดัเลือกเขาเปนขาราชการมากอน 
    ๒.๑.11 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม, ไมอยูในสมณเพศ, ไมเปนผูท่ีมีหนี้สิน
ลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคำพิพากษาของศาล 
    ๒.๑.๑2 ไมเปนผู เคยถูกลงโทษ  ใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานอ่ืนของรัฐ และไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ 
    ๒.๑.๑3 ไมเปนผูที่เคยตองโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวน
ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ ไมอยูในระหวางเปนผูตองหาในคดีอาญา ไมอยูในระหวางรอลงอาญา และ
ไมอยูในระหวางการประกันตัว   
    2.1.14 สำหรับผูมีประวัติคดีอาญา  และไมกรอกลงในใบสมัครเขารับราชการและ
ไมแจงขอเท็จจริงตอหนวยรับบรรจุตามความเปนจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ. จะถือไดวาผูสมัครแจง
ขอมูลอันเปนเท็จตอทางราชการตั้งแตแรก ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอ ทบ. ไดในภายหลัง ดังนั้น ทบ. 
จะสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอาจไมรับบรรจุหรอืยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได 
                       ๒.๒ คณุสมบัติเฉพาะตำแหนง 
    2.2.1 ผูสมัครตำแหนง เสมียน ตามขอ ๑.1 เปนทหารกองหนุนประเภท 1 มีความรู
ไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และมี
ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
    ๒.๒.2 ผูสมัครตำแหนง นายสิบการประปา ตามขอ 1.2 เปนทหารกองหนุน 
ประเภท ๑  มีความรูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา การกอสราง สาขางาน   กอสราง, โยธา, 
สถาปตยกรรม หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับชางกอสราง  ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2.2.3 ผูสมัครตำแหนง พลขับรถ  ตามขอ 1.3  เปนทหารกองหนุนประเภท 1 อายุ
ไมต่ำกวา ๒๒  ป บริบูรณ มีความรูไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ตามแผนการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  และมีความรูดานการซอมเครื่องยนตเบื้องตน และมีใบขับขี่รถยนต   
  2.3 ผูสมัครไมสามารถใชคุณวุฒิสูงกวาที่กำหนดไวในประกาศฉบับนี้เพ่ือเรียกรองสิทธิ์ใน
การไดรับการแตงตั้งหรือเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ใหแตกตางไปจากที่กำหนดไวในประกาศฉบับนี้ 
     2.4 หากตรวจพบภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติขัดตอระเบียบของกองทัพบก และ
ประกาศรับสมัคร ใหถือวาการบรรจุเขารับราชการเปนโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิ์ปลดออกจากราชการใน
ภายหลังได พรอมกับดำเนินคดีและเรียกใหชดใชคาเสียหาย / คาใชจาย ตามจำนวนท่ีจายจรงิ 
  2.5 หากผูสมัครดังกลาวไมชดใชคาเสียหายตาม ขอ 2.4 ผูค้ำประกันจะตองชดใช
คาเสียหาย / คาใชจาย ท้ังหมด  
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  ๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ดังน้ี.- 
  3.1 รปูถาย (หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
      ๓.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด         
     ๓.3 สำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร  บิดา  มารดา จำนวน 2 ชุด   
      ๓.4 สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 2 ชุด       
     ๓.5 หลักฐาน การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูสมัคร  บิดา  มารดา   
                               และใบมรณะบัตรของ บิดา มารดา จำนวน 2 ชุด       
     ๓.6 สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา ของบิดา มารดา จำนวน 2 ชุด   
     ๓.7 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด 
     ๓.8 ใบสำคัญทางทหาร จำนวน 2 ชุด     
   ๓.8.๑ ผูที่อายุยังไมถึงเกณฑเขารับการตรวจเลือกทหาร ใชสำเนาหนังสือสำคัญ  
(สด.๙)   
                               ๓.8.๒ ผูที่ผานการเปนทหารกองประจำการ ใชสำเนาหนังสือสำคัญ (สด.๘) และ
หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด 
    ๓.8.๓ ผูที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปที่  ๓ – ๕ จากหนวยบัญชาการรักษา
ดินแดน ใชสำเนาหนังสือสำคัญ (สด.๘) และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ 
   ๓.8.๔ บุคคลพลเรือนที่ผานการตรวจเลือกทหารแลว ใชสำเนาใบรับรองผลการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓) รับเฉพาะผูที่ผลการตรวจเลือกระบุวา
เปน  คนจำพวกที่ ๑   
   3.9 สำเนาเอกสารการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ (ตามขอ 4.5)  จำนวน  2  ฉบับ 
 3.10 ใบรับรองผลการตรวจ ATK ท่ีมีผลการตรวจเปนลบ ของสถานพยาบาลภาครัฐหรือ
เอกชน ไมเกิน 72 ช.ม. นับถึงวันที่สมัคร (หากไมมีหลักฐานใบรับรองผลการตรวจ ATK มา กรมการทหารชาง 
จะตัดสิทธิ์ในการรับสมัคร) 

 ๔. การสอบและการใหคะแนน 
  ๔.1 สอบวิชาการ (๑๐๐ คะแนน) 
   ๔.1.๑ ตำแหนง เสมียน และ พลขับรถ  (ตามขอ 1.1 และ 1.๓)  
    ๔.1.๑.๑ ระเบียบกองทัพบก  
              วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2563   25  คะแนน 
    ๔.1.๑.๒ ภาษาไทย         ๒๕  คะแนน 
    ๔.1.๑.๓ ภาษาอังกฤษ        ๒5  คะแนน 
    4.1.1.4 คณิตศาสตร        25  คะแนน 
   ๔.1.๒ ตำแหนง นายสิบการประปา (ตามขอ 1.๒)   
    ๔.1.2.๑ ทฤษฎีชางตามสาขาวิชากอสราง            25  คะแนน 
    ๔.1.2.๒ ภาษาไทย      ๒5  คะแนน 
    ๔.1.2.๓ ภาษาอังกฤษ     ๒๕  คะแนน 
    4.1.2.4 คณิตศาสตร     25  คะแนน 
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  ๔.2 การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ทาที่ใชในการทดสอบสมรรถภาพรางกาย จำนวน ๓ ทา 
ดังนี้.- 
   4.2.๑ ดันพ้ืน ๒ นาที  
   4.2.๒ ทาลุกนั่ง ๒ นาที  
    4.2.๓ วิ่ง ๒ กิโลเมตร 
        ผูสมัครสอบจะตองเขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกายให ครบทุกขั้นตอน  และ
ปฏิบัติใหถูกตองตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด จึงจะไดรับการบันทึกคะแนน โดยใชเกณฑการให
คะแนนตามที่กองทัพบกกำหนด และจะนำมาคิดเปนคะแนนจำนวน 10 คะแนน เพ่ือรวมกับคะแนนในรอบ
ตอไป  
  ๔.3 สอบปฏิบัติตามสาขาวิชา (ตำแหนง เสมียน (อจย.), ตำแหนง นายสิบการประปา             
๖๐ คะแนน) เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ เทานั้น สำหรับตำแหนง พลขับรถ ไมมีคะแนน ใชเกณฑ
ผาน/ไมผาน สอบโดย ขส.ทบ. และตองผานการทดสอบเทานั้น 
  ๔.4 สอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน เฉพาะผูท่ีผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ 
เทานั้น    
                        4.5 กำหนดใหคะแนนเพิ่มสำหรับผูที่สมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับ
ราชการ  ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังน้ี.- 
   4.๕.๑ เปนบุตรทหาร ขาราชการและลูกจางประจำ สังกัด กองทัพบก ซึ่งประสบ
อันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหนาที่หรือถูกประทุษราย เพราะเหตุการณทำการตามหนาที่ หรือตอง
บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการ 
หรือไดรับเงินคาทำขวัญ ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงานหรือบุตรของผูที่ไดรับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ เพ่ิมให ๑๐ คะแนน 
   4.๕.๒ เปนนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนใหตามชั้นสูงสุดที่สำเร็จการฝกวิชาทหาร
กลาวคือ ชั้นปที่ ๓, ๔ และ ๕ จะเพ่ิมให ๓, 6 และ 10  คะแนน ตามลำดับ 
   4.๕.๓ ผูที่เปนบุตรของทหาร  ขาราชการ  และลูกจางประจำ  สังกัด กองทัพบก     
ที่ยังรับราชการ หรือเคยรับราชการใน กองทัพบก มากอน เวนท่ีเปนผูที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมี
ความผิดบกพรองตอหนาที่ เพิ่มให ๒ คะแนน 
   4.๕.๔ ทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการกองประจำการ เพ่ิมให 10 คะแนน 
   4.5.5 ทหารกองหนุนที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดประจำการ เพ่ิมให 15 คะแนน 
   4.๕.6 ลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจำ พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยัง
ปฏิบัติงานในกองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน กองทัพบก ตั้งแต ๒ ปข้ึนไป เพ่ิมให ๕ คะแนน 
   4.๕.7 ผูท่ีมีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับการเพ่ิมคะแนนจากหลักเกณฑขางตน
มากกวา 1 ขอ ใหเพิ่มคะแนนใหตามหลักเกณฑในขอที่ไดรับคะแนนเพ่ิมสูงสุดเพียงขอเดียว ยกเวน ผูที่มี
คุณสมบัติเขาหลักเกณฑทั้งในขอ 4.๕.๒ และ 4.๕.๓ ใหเพ่ิมคะแนนเทากับคะแนนที่ใหเพิ่มในขอ 4.5.2 และ 
4.5.3 รวมกัน 
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 ๕. การรับสมัคร  
      5.1 สมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 5 – 1๐ พฤษภาคม 256๕ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐  –      
1๑.30 นาิกา และ 13.๓0  – 16.00 นาิกา (เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ) ณ สโมสร
นายทหารประทวน กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแตงกาย เสื้อยืดแขนสั้น
ไมมีปกสีขาว    กางเกงวอรม รองเทากีฬา      
      5.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วันที่ 1๒ พฤษภาคม 256๕  ทางเว็บไซตของ
กรมการทหารชาง (http://www.engrdept.com,https://www.facebook.com/engineerdept และ 
https://www.facebook.com/personneldiv)  

 6. กำหนดการสอบคัดเลือก 
  6.1 สอบภาควิชาการในวันท่ี  18  พฤษภาคม 256๕  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาิกา  
สถานท่ี โรงเรยีนทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี  อ.เมือง  จังหวัดราชบุร ี 
  6.2 ประกาศผลสอบภาควิชาการในวันที่  ๒๐ พฤษภาคม  256๕ ทางเว ็บไซตของ    
กรมการทหารชาง.(http://www.engrdept.com,https://www.facebook.com/engineerdept และ 
https://www.facebook.com/personneldiv) 
  6.3 การทดสอบรางกาย (เฉพาะผูที่สอบผานภาควิชาการเทานั้น) ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
2565 เวลา 0๖.00 นาิกา รายงานตัว  ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณรุังษี 
  6.๔ การสอบสัมภาษณ (เฉพาะผูท่ีสอบผานภาควิชาการเทานั้น) ในวันที่ ๒4 พฤษภาคม 2565 
เวลา 08.00 นากิา รายงานตวั ณ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง                                              
  6.๕ การสอบภาคปฏิบัติ  (เฉพาะผูที่สอบผานภาควิชาการในตำแหนงเทานั้น) ในวันที่ ๒5 
พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 นาิกา รายงานตัว ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี  
  6.๖ ตรวจรางกาย ในวันที่  ๒๖ พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 นาิกา รายงานตัว           
ณ โรงพยาบาลคายภาณุรังษี 
 6.๗.ประกาศผลสอบรอบสุดทายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 256๕ ทางเว ็บ ไซต ของ     
กรมการทหารชาง.(http://www.engrdept.com,https://www.facebook.com/engineerdept และ 
https://www.facebook.com/personneldiv) 

 7. การปฏิบัติในการสอบคัดเลือก 
  7.1 ใหผูสมัครสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบมาแสดงตอ
คณะกรรมการควบคุมการสอบในวันสอบทุกครั้ง และหากผูสมัครเขาหองสอบชากวา 15 นาที จะถือวาสละ
สิทธ์ิในการสอบ 
  7.2 ผูสมัครสอบจะตองดูแลสุขภาพตนเองไมใหอยูในกลุมเสี่ยงจนเปนเหตุใหตองถูกกักตัว
หรือเปนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเจ็บปวยทุกกรณี จะไมสามารถเปนขออางเพ่ือขอเขาสอบภายหลัง
ได ท้ังน้ี หากตรวจพบผูเขาสอบมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไมอนุญาตใหเขาหอง
สอบและปฏิบัติอ่ืนใดที่เก่ียวของทุกกรณี 
  7.3 ผูสมัครสอบตองสวมหนากากอนามัยใหถูกตองและตลอดเวลาในการสอบคัดเลือก 
  7.4 ผูสมัครสอบตองผานจุดคดักรอง และดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะเพื่อ
ลงทะเบียนเขาสอบทุกคน 
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 8. ขอแนะนำเพ่ิมเติม 
  8.1 กรณีมีบคุคลแอบอางวาจะชวยเหลือในการสอบโปรดอยาหลงเชื่อคำแอบอางใดๆ  
 8.2 ติดตามขาวสารการสอบอยางใกลชิด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ                
เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซ่ึ งอาจมีการเปล่ียนแปลงกำหนดการได  ท า ง เว ็บ ไซ ต ข อ ง             
กรมการทหารชาง (http://www.engrdept.com,https://www.facebook.com/engineerdept และ 
https://www.facebook.com/personneldiv)  หากไมสามารถมาไดตาม วัน เวลา ท่ีกำหนด กรมการทหาร
ชางจะถือวาสละสิทธ์ิ และไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
                         8 .3 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอื่น ๆ ได ท่ี  กองกำลังพล กรมการทหารชาง             
คายภาณุรังษี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท 0-3233-7014 ตอ 53125 , 53124 ในวันและ     
เวลาราชการ 
 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่              เมษายน   พ.ศ. 256๕ 
 
 
                              พลโท  
                                (สุทิน   เบ็ญจวิไลกุล) 
                             เจากรมการทหารชาง  
 
กองกำลังพล กรมการทหารชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ท................................. ราง....................เม.ย. ๖๕ 

ส.ต. จิราย ุฯ      พิมพ/ทาน...............เม.ย. ๖๕ 

พ.อ................................ตรวจ....................เม.ย. ๖๕ 



 


