
เอกสารแนบระเบียบวาระท่ี ๔.๓ 
การดำเนินงานด้านกิจการนกัศึกษา 

 
๑) รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๑) กิจกรรมจิตอาสา วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประธานสโมสรนักศึกษาและตัวแทน
นักศึกษา ร่วมกับทีมวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา ลงชุมชนมอบถุงปันสุขให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้   
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่ชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔๖ ชุมชน จำนวน ๑๕๐ ถุง และ
มอบชุด PPE จำนวน ๑๔๕ ชุด และเครื่องดื่มบำรุงร่างกายให้กับทีมแพทย์และพยาบาลสำหรับโรงพยาบาล
สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ย่านมัทรี)  
 

 
 

 
 



 กิจกรรมที่ ๒) โครงการจิตอาสาร่วมใจ รักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ 
๑๑ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้ง ๔ ชั้นปี ได้ทำการ 
บำรุงรักษา ดูแลใส่ใจต้นไม้ในมหาวิทยาลัย และบริเวณที่พักอาศัย โดยมีผู ้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น       
๑๙๔ คน พันธุ์ไม้ ๑,๕๒๒ ต้น ในพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัด 

 

 

 

 



 กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จัดทำคลิปประวัติ และพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ความยาว  

 

 

  

๒) รายงานผลการดำเนินงานด้านทุนสนับสนุนการศึกษา 

 กิจกรรมที่ ๔ ทุนการศึกษามูลนิธิ SET ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประกาศเมื่อวันที่ 
๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีนักศึกษา ได้รับทุน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑๓ คน เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยี จำนวน ๒๐ คน จากสาขาคณิตศาสตร์ ๑๓ ชีววิทยา ๒ คน คหกรรม ๒ คน เคมี ๑ คน         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๑ คน และ สาธารณสุขศาสตร์ ๑ คน และกำลังอยู่ในระหว่างการเข้ารับการ
พิจารณาทุน โดยมีการสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 
๑๔ ชั้น ๘ 

 



๓) รายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์คณะ 

 กิจกรรมที่ ๕ การสร้างและทดลองใช้ช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบ YouTube Channel ของคณะ ฯ 
ชื่อ ScienceNSRU  ตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะ ฯ 

 

 

  

 

 

 

 

 



 กิจกรรมที่ ๖ การประชาสัมพันธ์ ระดับคณะ เพื ่อรับสมัครนักศึกษา รอบที่ ๑ วันที ่ ๑ - ๑๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้จัดทำคลิป https://www.youtube.com/watch?v=4-i1rjiZurQ ความยาว 
๒.๕๑ นาที จัดส่งเอกสารแผ่นพับไปตามโรงเรียนต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สนส.ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Google Meet ในวันเวลา ตามปฏิทินของ สนส. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-i1rjiZurQ%20ความ


๔) รายงานผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 กิจกรรมที่ ๗ การสำรวจรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน
รอบแรก ในวันที ่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักศึกษา        
แสดงความประสงค์ จะเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน 

 

 

 



 

 กิจกรรมที่ ๘ การดำเนินการกับนักศึกษาที่ได้เกรดต่ำกว่า C ในรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
ภาษาไทย โดยให้นักศึกษา รหัส ๖๑ จำนวน ๒๖ คน และ นักศึกษารหัส ๖๒ จำนวน ๒๓ คน ทำการศึกษา
ด้วยตนเอง และเข้ารับการสอบ เพ่ือวัดทักษะความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาไทย  

 

 

  

กิจกรรมที่ ๙ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการ       วิศกร
สังคม กิจกรรมที่ ๑ การบ่มเพาะศักยภาพวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Upskill & 
Reskill) ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร ๑๓ ชั้น ๑  

 โดยมีอาจารย์ จำนวน ๕ คน และนักศึกษา ๒๐ คน เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะ 
ดังรายชื่อ ต่อไปนี้ 

๑. อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ์ 
อาจารย์ประจำภาควิชา/สาขาวิชา ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 



๒. อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ 
อาจารย์ประจำภาควิชา/สาขาวิชา คหกรรม 
๓. ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง 
อาจารย์ประจำภาควิชา/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๔. ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ 
อาจารย์ประจำภาควิชา/สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
๕. อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย 
อาจารย์ประจำภาควิชา/สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

 รายช่ือนักศึกษา 
๑. นายภาสกร แสงโสม 
รหัสนักศึกษา 62113642031  สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
๒. นายศรุต มากโม 
รหัสนักศึกษา 62113642035  สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
๓. นางสาวบุษราคัม โสภาศรี 
รหัสนักศึกษา  62113642011 สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
๔. นางสาวกัญฐิกา นาชิน 
รหัสนักศึกษา 64113702003 สาขาวิชา คบ.เคมี 
๕. นางสาว ปัญญาพร ขำขุน 
รหัสนักศึกษา 64113672041  สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
๖. นาวสาวจันทกานต์ แสงน้อย 
รหัสนักศึกษา 63111092008  สาขาวิชา ฟิสิกส์ 
๗. นางสาวคชาภรณ์ คัพชูติ 
รหัสนักศึกษา 63113672039  สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
๘. นางสาวสาวิตรี บำรุงศรี 
รหัสนักศึกษา 64113702002 สาขาวิชา คบ.เคมี 
๙. นางสาวอรปรียา คีรีวรรณ์ 
รหัสนักศึกษา 64113702005 สาขาวิชา คบ.เคมี 
๑๐. นายยสิทธิ์ นิลประดับ 
รหัสนักศึกษา 64113702010 สาขาวิชา คบ.เคมี 
๑๑. นางสาวศุภาวรรณ ทานัง 
รหัสนักศึกษา 63111092003 สาขาวิชา ฟิสิกส์ 
๑๒. นายอภิวัชร์ สมบูรณ์ 
รหัสนักศึกษา 63111092004 สาขาวิชา ฟิสิกส์ 
๑๓. นายสรัล ด้วงนาม 
รหัสนักศึกษา 63111092007 สาขาวิชา ฟิสิกส์ 
๑๔. นางสาวสุวพัชร ยางนิยม 
รหัสนักศึกษา 63111092009 สาขาวิชา ฟิสิกส์ 



๑๕. นายพิสุทธิ์ แผลงศร 
รหัสนักศึกษา 63113622028 สาขาวิชา คหกรรม 
๑๖. นายนวมินทร์ รอดใหญ่ 
รหัสนักศึกษา 63113622001 สาขาวิชา คหกรรม 
๑๗. ประภัสสร เจริญศรี 
รหัสนักศึกษา 63113622018 สาขาวิชา คหกรรม 
๑๘. นางสาวรุ่งฤดี พงษ์แขก 
รหัสนักศึกษา 61113572001 สาขาวิชา ชีววิทยา   
๑๙. นางสาวกนกวรรณ เรืองสีพันธ์ 
รหัสนักศึกษา 61113572006 สาขาวิชา ชีววิทยา 
๒๐. นายยศนนท์ สุกิจปัญญาโรจน์ 
รหัสนักศึกษา 61113572002 สาขาวิชา ชีววิทยา 

 



เอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๔.๓ 
การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 

 
๑) รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

๑.๑  กิจกรรมประชุมผู้นำนักศึกษา ด้านวินัยจราจร และลงพ้ืนที่สำรวจที่จอดรถจักรยานยนต์ วันที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีประธานสโมสร
นักศึกษา และเลขานุการประธานเข้าร่วม 
 

 
 
๑.๒ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ในรูปแบบออนไลน์           

ไลฟ์สด วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องสตูดิโอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ โดยมี
นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในองค์การนักศึกษา และชมรม TO BE NUMBER ONE NSRU เข้าร่วม ๑๐ คน 

 

 



 

๑.๓ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องสโมสรนักศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา จำนวน 
๒๕ คน วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

 
 

๑.๔ กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื ่อส่งเสริมและสร้าง
จริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗ 
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และได้มีพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ แห่ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
ด้านต่าง ๆ ระหว่างสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ๑๒ 
ตำแหน่ง เข้าร่วม  
 

 



 ๑.๕ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (English Camp) (Train)  ระหว่างวันที่  
๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑.๖ กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื ่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร๑๕ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีนักศึกษาตัวแทนสโมสร
นักศึกษา เข้าร่วม ๑๐  คน 

 

 
 
 
๑.๗ กิจกรรมโครงการอบรมแกนนำจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ จัดโดยกลุ่มงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕     
ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร ๑๓ ชั้น ๑ มีตัวแทนนักศึกษา จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มัลติมเีดียและ
แอนนิเมชัน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม ๑๖ คน 

 

 
 



๑.๘ กิจกรรมการสัมมนา “Young Love รักเป็น ปลอดภัย” ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom Meeting จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ    
ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

 

 
 

 
๒) รายงานผลการดำเนินงานด้านทุนสนับสนุนการศึกษา 
 ๒.๑ ทุนกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 



 ๒.๒ ทุนการศึกษา “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

 
 
 

๒.๓ ทุนการศึกษา ของคุณภาคย์ วาจาบัณฑิตย์ จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท สำหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มี่ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 
 
 
 



๒.๔ ทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับ
นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒ ทุน สมัครได้ตั้งแต่ ๑ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 



 
 
 



๓) รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 -  
 
 
๔) รายงานผลโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ๔.๑ กิจกรรมสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 



 
๔.๒ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไ ลน์           

ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องสตูดิโอมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน อาคาร ๔ 
ชั้น ๒  

 

 
 
 

๔.๓ กิจกรรมออนไลน์ การจ ัดทำแบนเนอร์ประชาส ัมพันธ์  ประธานสโมสรนักศึกษาและ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและสามารถติดต่อเพ่ือสอบถาม
ข้อสงสัยทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรม และเรื่องอ่ืนๆ 

 

 
 
 
 

 



๔.๔ กิจกรรมออนไลน์ ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-๑๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของ
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ในช่วงเดือนมิถุนายน และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

 
 

 
 



๔.๕ กิจกรรมออนไลน์ การจัดทำแบนเนอร์ให้ความรู ้ เนื ่องจากวันที ่ ๓ มิถุนายน เป็นเฉลิม           
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 

 
 
 
๔.๖ กิจกรรมออนไลน์ การจัดทำแบนเนอร์ให้ความรู้ เนื่องจากวันที่ ๕ มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อม 

โดยมีคำขวัญปีนี้ว่า “Only One Earth (Living Sustainably in Harmony with Nature)” 
 

 
 
 



๔.๗ กิจกรรมออนไลน์ การจัดทำแบนเนอร์ให้ความรู้ เนื่องจากวันที่ ๙ มิถุนายน เป็นวันอานันทมหิดล 
เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระอัฐมราธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) 

 

 
 
 
๔.๘ กิจกรรมออนไลน์ การจัดทำแบนเนอร์ให้ความรู้ เนื่องจากทุกวันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี 

เป็นวันรณรงค์หยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์สากล หรือ Stop Cyberbullying Day ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 
17 มิถุนายน 2565 เพ่ือร่วมสร้างความตระหนัก เสริมความเข้าใจ ต่อต้านภัยร้ายบนโลกออนไลน์ พร้อมเรียนรู้
วิธีรับมือ เมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๙ กิจกรรมออนไลน์ การจัดทำแบนเนอร์ ช่วยคณะกรรมการโรงอาหารของมหาวิทยาลัย 
ประชาสัมพันธ์และรณรงคใ์ห้นักศึกษา ไปใช้บริการโรงอาหาร ข้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 

 
 
 

๔.๑๐ กิจกรรมออนไลน์ การจัดทำแบนเนอร์ เพื่อรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ เพื่อเป็นอนุกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 
 
 



๔.๑๑ กิจกรรมออนไลน์ การจัดทำแบนเนอร์ให้ความรู้ เนื่องจากวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เป็นวัน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 

 
 
 
๔.๑๒ กิจกรรมออนไลน์ การจัดทำแบนเนอร์ให้ความรู้ เนื่องจากวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน

ต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ซ่ึงถือเป็นวันสำคัญ
ที่ทั่วโลกร่วมกันตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 
 
 



๔.๑๓ กิจกรรมออนไลน์ การจัดทำแบนเนอร์ให้ความรู้ เนื่องใน วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันคล้าย   
วันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน 
วรขัตติยราชนารี 

 

 
 
 
๕) รายงานผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๑ โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน โดยนักศึกษา    
แกนนำวิศวกรสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรม และรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากทีมผู้บริหารคณะ ฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้อง ๗๑๘ อาคาร 
๗ ชั้น ๑ 

 



 ๕.๒ กิจกรรมประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ให้แก่น ักศึกษา ชั ้นปีที ่  ๔ เพื ่อว ัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เทียบกับเกณฑ์ Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการทดสอบ ๘๕ คน 
 

 


