
ประกาศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
เร่ืองการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2563

-------------------------------------------------------
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญตักิารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2563 และสอดคลอง
กับประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลําภู จึงกําหนดแนวปฏิบตัิ
และรายละเอียดการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2563 ดังน้ี

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
1. คุณสมบัติผูสมัคร

1.1 สําเรจ็ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หรือกําลังศึกษาอยูช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 หรือเทียบเทา
และมีผลการสอบ O-net

1.2 เปนโสด ไมจํากัดอายุ
1.3 มีความประพฤติเรียบรอย

2. หลักฐานการสมัคร
2.1. ใบสมัครของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตดิตอรับไดท่ีโรงเรยีน ( พรอมติดรูป 2 แผน ขนาด 3 x 4 ซม. )
2.2. หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1:2/ปพ.1:ป/ประกาศนียบัตร/ใบรับรองผลการเรยีน ตัวจริงพรอมฉบบัถายเอกสาร
2.3. สําเนาทะเบียนบานนักเรียน  บิดา  และมารดาตัวจริงพรอมฉบับถายเอกสาร
2.4. หลักฐานรับรองผลการสอบ O-net (คะแนนสอบ)

3. จํานวนนักเรียนท่ีรับ
โรงเรียนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หองปกติท่ัวไป จํานวน 14 หอง 560 คน หองเรียนพลศกึษา จํานวน 1 หอง
40 คน (หองเรียน EIS จํานวน 1 หอง 40 คน หองพิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 1 หอง 30 คน รับสมัครเดือนกุมภาพันธ)

4. สัดสวนการรับนักเรียนและพ้ืนท่ีบริการ
4.1 รับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ (มีภูมลิําเนาอยูในเขตเทศบาลเมอืงหนองบัวลําภไูมนอยกวา 90 วัน  นับถึงวันท่ี 20

มีนาคม 2563 หรือศึกษาอยูโรงเรยีนบานนาวังเวิน และ โรงเรียนเสาเลาโคกแกนชาง ) รอยละ 50 จํานวน 300 คน
(ถาเกินจํานวน คัดเลือกโดยการจับฉลากและผูท่ีจับฉลากไมได คัดเลือกโดยวิธีการสอบดวยขอสอบของโรงเรียนหนองบัว
พิทยาคาร  ในกรอบเน้ือหาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ รอยละ 70 รวมกับคะแนน O-net รอยละ 30 (หองเรียนพลศกึษา  มีสอบปฏิบัติ
เวลา 13.00-16.30 น.)

4.2 รับนักเรียนท่ัวไปรอยละ 50 จํานวน 300 คน โดยวิธีการสอบคัดเลือก  ดวยขอสอบของโรงเรยีนหนองบัวพิทยาคาร
ในกรอบเน้ือหาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ รอยละ 70 รวมกับคะแนน O-net รอยละ 30 (หองเรียนพลศกึษา  มีสอบปฏิบัติ
เวลา 13.00-16.30 น.)

5. กําหนดวันเวลา
5.1 วันรับสมัครวันท่ี 21-25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ

ณ หองประชุมเข่ือนขันธ  อาคาร 6 โรงเรยีนหนองบัวพิทยาคาร
5.2 วันสอบคัดเลือก วันท่ี 28 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษ นักเรียนท่ีสมัครทุกคนตองสอบคัดเลือก เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
(หองเรียนพลศึกษา  มีสอบปฏิบัติ  เวลา 13.00-16.30 น.)

5.3 จับฉลากนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ วันท่ี 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. (กรณีมีผูสมัครเกินจํานวนเทาน้ัน)
5.4 ประกาศผลการสอบ และรายงานตัว  วันท่ี 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
5.5 ประชุมผูปกครองและมอบตวั วันท่ี 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00น. ณ หอประชุมอเนกประสงค

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ตอหนาหลัง



ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4
1. คุณสมบัติผูสมัคร

1.1 สําเรจ็ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 หรือเทียบเทา
และมีผลการสอบ O-net

1.2 เปนโสด ไมจํากัดอายุ
1.3 มีความประพฤติเรียบรอย

2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตดิตอรับไดท่ีโรงเรยีน ( พรอมติดรูป 2 แผน ขนาด 3 x 4 ซม. )
2.2 หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1:3/ปพ.1:บ/ประกาศนียบัตร/ใบรับรองผลการเรยีน ตัวจริงพรอมฉบบัถายเอกสาร
2.3 สําเนาทะเบียนบานนักเรียน บิดา  และมารดา ตัวจริงพรอมฉบับถายเอกสาร
2.4 หลักฐานรับรองผลการสอบ O-net (คะแนนสอบ)

3. จํานวนนักเรียนท่ีรับ
โรงเรียนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนปกติ แผนฯ วิทย-คณิต จํานวน 7 หอง 280 คน แผนฯ ภาษา
จํานวน 5 หอง 200 คน แผนฯ พลศึกษา จํานวน 1 หอง 40 คน (หองเรียน EIS (วิทย-คณิต) จํานวน 1 หอง 40 คน
และหองพิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 1 หอง 30 คน รับสมัครเดือนกุมภาพันธ)

4. สัดสวนการรับนักเรียน
4.1 รับนักเรียนหองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตร   จํานวน 30 คน   ตามประกาศ ฯ  ลงวันท่ี 20 มกราคม 2563
4.2 รับนักเรียนหองเรียนหองเรียน EIS (วิทย-คณิต) จํานวน 40 คน   ตามประกาศ ฯ  ลงวันท่ี 20 มกราคม 2563
4.3 รับจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เดิมของโรงเรียนท่ีประสงคจะเขาเรยีน (จบช้ัน ม.3 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2563)
ตามประกาศ ฯ ลงวันท่ี 20 มกราคม 2563
4.4 รับนักเรียนท่ัวไป (ตามจํานวนท่ีเหลือจากการรับนักเรียน ม.3 เดิม) โดยการสอบคัดเลือก  ดวยแบบทดสอบของโรงเรยีน
หนองบัวพิทยาคาร ตามกรอบเน้ือหาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ รอยละ 70 รวมกับคะแนน O-net รอยละ 30 (แผนการเรยีนพลศึกษา มสีอบ
ปฏิบัติ  เวลา 13.00-16.30 น.)
4.5 หองเรียนปกติ  โรงเรียนรับตามแผนการเรยีน  ดังน้ี

4.4.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน 7 หองเรียน  รวม 280 คน
4.4.2 แผนการเรียนภาษา จํานวน 5 หองเรียน  รวม 200 คน
4.4.3 แผนการเรียนพลศึกษา จํานวน 1 หองเรียน  รวม 40 คน

5. กําหนดวันเวลา
5.1 วันรับสมัคร

5.1.1 นักเรียนช้ัน ม.3 เดิม แจงความจํานง / สมัครวันท่ี 22-26 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.30 น.–16.30 น.
ณ สํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ  อาคาร 2 โรงเรยีนหนองบัวพิทยาคาร นักเรียนท่ีผานการคัดเลือก
ทุกคนตองสอบคัดเลือก เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา วันท่ี 29 มีนาคม 2563

5.1.2 นักเรียนท่ัวไป วันท่ี 21-25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
ณ หองประชุมเข่ือนขันธ  อาคาร 6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

5.2 วันสอบคัดเลือก วันท่ี 29 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษ นักเรียนท่ีสมัครทุกคนตองสอบคัดเลือก เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
(แผนการเรียนพลศึกษา มีสอบปฏบิัติ เวลา 13.00-16.30 น.)

5.3 ประกาศผลการคดัเลือก และรายงานตัววันท่ี 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
5.4 ประชุมผูปกครองและมอบตวั วันท่ี 7 เมษายน 2563 เวลา09.00น. ณ หอประชุมอเนกประสงคหนองบัวพิทยาคาร

*** ดาวนโหลด ประกาศรับสมัคร และใบสมัคร ไดท่ี www.buapit.ac.th ***
ประกาศ ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

(นายบุญมา   ภูเงิน)
ผูอํานวยการโรงเรยีนหนองบัวพิทยาคาร

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4
1. คุณสมบัติผูสมัคร

1.1 สําเรจ็ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 หรือเทียบเทา
และมีผลการสอบ O-net

1.2 เปนโสด ไมจํากัดอายุ
1.3 มีความประพฤติเรียบรอย

2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตดิตอรับไดท่ีโรงเรยีน ( พรอมติดรูป 2 แผน ขนาด 3 x 4 ซม. )
2.2 หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1:3/ปพ.1:บ/ประกาศนียบัตร/ใบรับรองผลการเรยีน ตัวจริงพรอมฉบบัถายเอกสาร
2.3 สําเนาทะเบียนบานนักเรียน บิดา  และมารดา ตัวจริงพรอมฉบับถายเอกสาร
2.4 หลักฐานรับรองผลการสอบ O-net (คะแนนสอบ)

3. จํานวนนักเรียนท่ีรับ
โรงเรียนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนปกติ แผนฯ วิทย-คณิต จํานวน 7 หอง 280 คน แผนฯ ภาษา
จํานวน 5 หอง 200 คน แผนฯ พลศึกษา จํานวน 1 หอง 40 คน (หองเรียน EIS (วิทย-คณิต) จํานวน 1 หอง 40 คน
และหองพิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 1 หอง 30 คน รับสมัครเดือนกุมภาพันธ)

4. สัดสวนการรับนักเรียน
4.1 รับนักเรียนหองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตร   จํานวน 30 คน   ตามประกาศ ฯ  ลงวันท่ี 20 มกราคม 2563
4.2 รับนักเรียนหองเรียนหองเรียน EIS (วิทย-คณิต) จํานวน 40 คน   ตามประกาศ ฯ  ลงวันท่ี 20 มกราคม 2563
4.3 รับจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เดิมของโรงเรียนท่ีประสงคจะเขาเรยีน (จบช้ัน ม.3 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2563)
ตามประกาศ ฯ ลงวันท่ี 20 มกราคม 2563
4.4 รับนักเรียนท่ัวไป (ตามจํานวนท่ีเหลือจากการรับนักเรียน ม.3 เดิม) โดยการสอบคัดเลือก  ดวยแบบทดสอบของโรงเรยีน
หนองบัวพิทยาคาร ตามกรอบเน้ือหาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ รอยละ 70 รวมกับคะแนน O-net รอยละ 30 (แผนการเรยีนพลศึกษา มสีอบ
ปฏิบัติ  เวลา 13.00-16.30 น.)
4.5 หองเรียนปกติ  โรงเรียนรับตามแผนการเรยีน  ดังน้ี

4.4.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน 7 หองเรียน  รวม 280 คน
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4.4.3 แผนการเรียนพลศึกษา จํานวน 1 หองเรียน  รวม 40 คน

5. กําหนดวันเวลา
5.1 วันรับสมัคร

5.1.1 นักเรียนช้ัน ม.3 เดิม แจงความจํานง / สมัครวันท่ี 22-26 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.30 น.–16.30 น.
ณ สํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ  อาคาร 2 โรงเรยีนหนองบัวพิทยาคาร นักเรียนท่ีผานการคัดเลือก
ทุกคนตองสอบคัดเลือก เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา วันท่ี 29 มีนาคม 2563

5.1.2 นักเรียนท่ัวไป วันท่ี 21-25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
ณ หองประชุมเข่ือนขันธ  อาคาร 6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

5.2 วันสอบคัดเลือก วันท่ี 29 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษ นักเรียนท่ีสมัครทุกคนตองสอบคัดเลือก เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
(แผนการเรียนพลศึกษา มีสอบปฏบิัติ เวลา 13.00-16.30 น.)

5.3 ประกาศผลการคดัเลือก และรายงานตัววันท่ี 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
5.4 ประชุมผูปกครองและมอบตวั วันท่ี 7 เมษายน 2563 เวลา09.00น. ณ หอประชุมอเนกประสงคหนองบัวพิทยาคาร

*** ดาวนโหลด ประกาศรับสมัคร และใบสมัคร ไดท่ี www.buapit.ac.th ***
ประกาศ ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

(นายบุญมา   ภูเงิน)
ผูอํานวยการโรงเรยีนหนองบัวพิทยาคาร
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⃝ ในเขต⃝ นอกเขต
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ผูตรวจหลักฐาน

⃝ ในเขต⃝ นอกเขต
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ใบสมัครเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ศูนยรับสมัครโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ปการศึกษา 2563
สวนของผูสมัคร

เลขประจําตัวประชาชน - - - -
รหัสประจําบาน - -

1. ชื่อผูสมัคร (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.).......……………….…………. ชื่อสกุล……………………..……… เพศ ⃝ ชาย ⃝ หญิง
2. เกิดวันที่…….. เดือน…………………… พ.ศ…………… ศาสนา........................... เชื้อชาต.ิ..................... สัญชาต.ิ...................
3. ปจจุบนัอยูบานเลขที่…….…..…ชื่อหมูบาน……………………….…………หมูที่……….….……ตรอก/ซอย…………….…………………......

ถนน……………….…..………..ตําบล…………….…….……………..อําเภอ………….………….………….จังหวัด………………..……....………..
รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพท.........................................

4. ชื่อบิดา………………..………..………………………..……..…….…..…………อาชีพ……………..………...……….โทรศัพท..……………...………
5. ชื่อมารดา………………..……..………………………..……..…….…..…………อาชีพ……………….…..….……….โทรศัพท..…………..….………
6. ผูปกครองคือ ⃝ บิดา ⃝ มารดา ⃝ บุคคลอ่ืนโปรดระบุความสัมพนัธ คือ....................................................

ชื่อผูปกครอง………………..………....……..………..…..……………อาชพี………………….…....….……….....โทรศัพท..………….………..……
7. สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชหลักฐาน ⃝ ปพ.7 ⃝ ปพ.1:ป/ประกาศนียบตัร

มาสมัคร จากโรงเรียน(ชื่อโรงเรียนเดิม)..................................................................................……………...……………..............
ตําบล............................................. อําเภอ.................................................. จังหวัด.................................................

8. คะแนน O-net ภาษาไทย =............., คณิตศาสตร =............., วิทยาศาสตร =.............,
ภาษาอังกฤษ =............. รวม =................

9. มีความประสงคจะสมัครเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (กาเคร่ืองหมาย √ ในชอง ⃝ ของหองเรียนที่ตองการเพียง 1 หอง)

⃝ หองเรียนปกติทั่วไป ⃝ หองเรียนพลศึกษา

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

บัตรประจําตัวผูสมัครเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
ปการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลําภู 39000

ช่ือผูสมัคร(ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.).......……………….……………………………..……..………
⃝ หองเรียนปกติทั่วไป ⃝ หองเรียนพลศึกษา

ไดตรวจสอบแลวคุณสมบัติครบถวน

ติดรูปถาย
ขนาด 3 X 4 ซ.ม.

เลขท่ีผูสมัคร
(เฉพาะเจาหนาที่)

(ลงชื่อ) .........................................................ผูสมัคร
(...............................................................)

วันที่ยื่นใบสมัคร............./.................../................
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เลขท่ีผูสมัคร
(เฉพาะเจาหนาที่)

(ลงชื่อ) .........................................................ผูออกบัตร
............./.................../................

⃝ ในเขต⃝ นอกเขต

......................................
ผูตรวจหลักฐาน

⃝ ในเขต⃝ นอกเขต
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6. ผูปกครองคือ ⃝ บิดา ⃝ มารดา ⃝ บุคคลอ่ืนโปรดระบุความสัมพนัธ คือ....................................................

ชื่อผูปกครอง………………..………....……..………..…..……………อาชพี………………….…....….……….....โทรศัพท..………….………..……
7. สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชหลักฐาน ⃝ ปพ.7 ⃝ ปพ.1:ป/ประกาศนียบตัร

มาสมัคร จากโรงเรียน(ชื่อโรงเรียนเดิม)..................................................................................……………...……………..............
ตําบล............................................. อําเภอ.................................................. จังหวัด.................................................

8. คะแนน O-net ภาษาไทย =............., คณิตศาสตร =............., วิทยาศาสตร =.............,
ภาษาอังกฤษ =............. รวม =................

9. มีความประสงคจะสมัครเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (กาเคร่ืองหมาย √ ในชอง ⃝ ของหองเรียนที่ตองการเพียง 1 หอง)

⃝ หองเรียนปกติทั่วไป ⃝ หองเรียนพลศึกษา

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

บัตรประจําตัวผูสมัครเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
ปการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลําภู 39000
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⃝ หองเรียนปกติทั่วไป ⃝ หองเรียนพลศึกษา

ไดตรวจสอบแลวคุณสมบัติครบถวน

ติดรูปถาย
ขนาด 3 X 4 ซ.ม.

เลขท่ีผูสมัคร
(เฉพาะเจาหนาที่)

(ลงชื่อ) .........................................................ผูสมัคร
(...............................................................)

วันที่ยื่นใบสมัคร............./.................../................

ติดรูปถาย
ขนาด 3 X 4 ซ.ม.
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......................................
ผูตรวจหลักฐาน

ใบสมัครเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ศูนยรับสมัครโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ปการศึกษา 2563
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ตารางสอบคดัเลือก

รายวิชาทีสอบ ม.1 ม.4
(100 คะแนน นําหนกั 70 %) 28 มีนาคม 2563 29 มีนาคม 2563

คณิตศาสตร์ (20)
ภาษาไทย (20)
สงัคมศึกษาฯ (20)
วิทยาศาสตร์ (20)
ภาษาองักฤษ (20)

09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น.

สอบปฏิบัติ
หอ้งเรียนพลศึกษา (ม.1)
แผนการเรียนพลศึกษา (ม.4) 13.00-16.30 น. 13.00-16.30 น.

*** สอบปฏิบัติ เฉพาะ ม.1 หองเรียนพลศึกษา และ ม.4 แผนการเรียนพลศึกษา ***
*** เตรียมชุดพลศึกษาเพ่ือสอบปฏิบัตดิวย ***


