รำยชื่อผู้ได้รับทุนส่ งเสริ มเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่น ระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 181 คน
ลำดับที่
ชื่อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
1 นาง ศิรดา บุบผา
2252 นางสาว ภคพร บุบผา
2 นาง จันทร์ เพ็ญ เหนือกอง
2428 นาย
สิ รวิชญ์ เหนื อกอง
3 นาย นาถ ภูวงศ์ผา
2747 นาย
นรนาถ ภูวงศ์ผา
4 นาง เข็มเพชร แคนลา
3113 นางสาว พิชามญชุ์ แคนลา
5 นาง มลฤดี ประสิ ทธิ์
3267 นาย
สุ ชน ประสิ ทธิ์
6 นาย วินิจ มีบุปผา
3395 นางสาว วิวิศนา มีบุบผา
7 นาง กิ่ งนภา อันทะเกต
3474 เด็กหญิง ณัฐณิ ชา อันทะเกต
8 นาง เกศริ นทร์ ปิ นตารั กษ์
3500 เด็กหญิง สิ รีธร ปิ นตารั กษ์
9 นาง ธนิดา พงษ์ศรี ทศั น์
3737 นางสาว ปภาวริ นท์ พงษ์ศรี ทศั น์
10 นาย กัณหา มุยสุ ข
3738 เด็กหญิง วริ ศรา มุยสุ ข
11 นาง สมัคร คาสิ งห์
4013 นาย
บัญญวิต คาสิ งห์
12 นาง เพลินพิศ ชอบสู งเนิ น
4014 เด็กหญิง มนัสวี ชอบสู งเนิน
13 นาง ทองสุ ข อุปชิตร
4288 เด็กชาย รพีพงศ์ อุปชิตร
14 นาง สมร แสงชัย
4459 นางสาว นภัสกร ชินคาหาญ
15 นาง โสภา คาพินิจ
4461 เด็กหญิง วันรุ่ ง คาพินิจ
16 นาง สุ มาลี แก้วเหมือน
4637 นาย
กฤดา แก้วเหมือน
17 นาง เจียรนัย สิ งหัษฐิ ต
4715 นาง
ธัญรั ตน์ สิ งหัษฐิ ต
18 นาง จิณณพัธ กลางการ
4892 นาย
ณัฐนันท์ กลางการ
19 นาง อินธิรา ยูระทัย
4921 เด็กชาย นคริ นทร์ ยูระทัย
20 นาย สฤษดิ์ เรื องธรรม
5045 เด็กหญิง พาขวัญ เรื องธรรม
21 นาง บุปผา โคตะนิวงษ์
5073 นาย
พบธรรม โคตะนิ วงษ์
22 นาย เกษม ภูธรรมะ
5288 นางสาว พิชชาพร ภูธรรมะ
23 นาง มาลากูล ศิลปษา
5420 นาย
ณัชพัฒ์ ศิลปษา
24 นาง สุ ชานา ชวนะสุ พิชญ์
5466 นาย
วสุ ชวนะสุ พิชญ์
25 นาง ณิ ชานันทน์ ปั ญญาเอก
5574 นางสาว ปริ ณดา ปั ญญาเอก
26 นาย กองพัน คุม้ ไข่น้ า
5649 นางสาว พันดาว คุม้ ไข่น้ า
27 นาง กุหลาบ พรมแม้น
5686 เด็กหญิง นภสร พรมแม้น
28 นาย สุ ขมุ ดวงเพียอ้ม
5689 นางสาว มุชิตา ดวงเพียอ้ม
29 นาย ขจรศักดิ์ นารี ไผ่
5814 นาย
วธิ ราวุฒิ นารี ไผ่
30 นางสาว มณี รัตน์ พลคาแก้ว
5888 เด็กชาย สิ รวิชญ์ พลคาแก้ว
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รำยชื่อผู้ได้รับทุนส่ งเสริ มเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่น ระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 181 คน
ลำดับที่
ชื่อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
31 นาง ดวงสมร ตุลาพิทกั ษ์
5910 นางสาว กานต์ธิดา ตุลาพิทกั ษ์
32 นาย สิ นไชย หมู่บา้ นม่วง
6030 นางสาว ปิ ยะฉัตร หมู่บา้ นม่วง
33 นาง ภารภี จันทร์ มหา
6115 เด็กหญิง ประกายแก้ว จันทร์ มหา
34 นาง มณี รัตน์ จันทร์ เชิด
6160 นางสาว บุญยารั ตน์ จันทร์ เชิด
35 นาง ประยูร ขามธาตุ
6194 เด็กหญิง นภาดา ขามธาตุ
36 นาง สมพร บุญนาดี
6254 นางสาว น้ าเหนื อ บุญนาดี
37 นาง ปรี ยาภรณ์ สุ ระชน
6288 เด็กหญิง บุณยานุช สุ ระชน
38 นาง อรัญญา โคตรหลง
6323 นางสาว นันท์นภัส โคตรหลง
39 นาง เอื้ อมพร พิมดี
6326 เด็กหญิง ศิรประภา พิมดี
40 นาง กิติพร ไชโยกุล
6386 นางสาว ชนกนันท์ ไชโยกุล
41 นาง พิมชนก สุ วรรณธาดา
6391 เด็กหญิง พิมพิชชา สุ วรรณธาดา
42 นาย พิฑูรย์ มูลศรี
6399 เด็กหญิง ชนม์ชุดา มูลศรี
43 นาง เพ็ญนภา ศิริหอชัย
6412 นาย
พุฒิพงศ์ ศิริหอชัย
44 นาง วิลาวัลย์ สมดี
6585 เด็กหญิง พลอยขวัญ สมดี
45 นาง วัชรี รัตนวงศ์สวัสดิ์
6626 นางสาว หทัยภัทร รั ตนวงศ์สวัสดิ์
46 นาย ไพรัตน์ ศรแผลง
6649 นางสาว นันธ์หทัย ศรแผลง
47 นาง เตือนจิตร แพงมา
6659 นางสาว นฤภร แพงมา
48 นาย นเรศ เดชหามาตย์
6730 นางสาว ปาจรี ย ์ เดชหามาตย์
49 นาง ประพรรณวดี ปราชญ์กุลวงศ์
6737 นาย
รั ฐธรรมนูญ ชุณหคันธรส
50 นาง อรณี โหรี
6744 นางสาว ศกลวรรณ โหรี
51 นาง สุ พฒั น์ ทัพหงษา
6775 เด็กหญิง สิ ริกานต์ ทัพหงษา
52 นาย อนุสรณ์ ศรี ธีระวิโรจน์
6794 เด็กชาย อริ ญชย์ ศรี ธีระวิโรจน์
53 นาย ประยงค์ แสงศรี เรื อง
6803 นางสาว จุฑามณี แสงศรี เรื อง
54 นาง ณิ ตชาธร ภาโนมัย
6825 นางสาว กรชนก ภาโนมัย
55 นาง วราลักษณ์ เย็นญา
6958 เด็กหญิง ธมนวรรณ เย็นญา
56 นาง พรทิพย์ ช่วงซิ ต
6961 นาย
ภัทรโชค ช่วงชิต
57 นาง เยาวนาฏ เคนจันทา
7046 เด็กชาย ธารา เคนจันทา
58 นาง ฉลาวรรณ บุตรโยจันโท
7061 นาย
สิ รวิชญ์ บุตรโยจันโท
59 นาง ยุพิน ผาสุ ข
7090 เด็กหญิง ปาณิ ศา ผาสุ ข
60 นาง สุ ดใจ ศิริภูธร
7226 นางสาว ญาณิ ศา ศิริภูธร
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รำยชื่อผู้ได้รับทุนส่ งเสริ มเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่น ระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 181 คน
ลำดับที่
ชื่อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
61 นาง มะลิวรรณ์ รัตนวงศ์
7258 นางสาว พิชฏาพร รั ตนวงศ์
62 นาง ศรพิศ พรมผิว
7288 นางสาว นงนภัส พรมผิว
63 นาง ต้องจิต มหาจันทวงศ์
7316 นาย
ศรั ญย์ มหาจันทวงศ์
64 นาง อัมพร สิ งห์ยะบุศย์
7347 นางสาว ปุญยนุช สิ งห์ยะบุศย์
65 นาง วรรณภา อิชิดะ
7421 นาย
เกน อชิดะ
66 นาง อุตสา พันศิริ
7544 เด็กชาย คณิ นพสิ ษฐ์ พันศิริ
67 นาย ประยุทธ ไชยคา
7682 เด็กหญิง วันรพี ไชยคา
68 นาง มณี รัตน์ วีระกรพานิ ช
7725 นางสาว ธรงรอง วีระกรพานิ ช
69 นาง เขมิกา ณิ ชเสฏฐี
7807 เด็กหญิง กชพร ณิ ชเสฎฐี
70 นาย อดิพงษ์ ไชยสิ ทธิ์
7809 เด็กหญิง ศศธร ไชยสิ ทธิ์
71 นาง เตือนจิตร์ ดีสงคราม
7831 นาย
ดนย์ ดีสงคราม
72 นาย พินิจ พรหมชมชา
7837 นางสาว จิรพัฒน์ พรหมชมชา
73 นาย ภิ รมณ์ สุ ขทรงสุ นทร
7890 นางสาว ภิ รมณ สุ ขทรงสุ นทร
74 นาง ธิ ดารั ตน์ พรศรี เมตต์
7896 เด็กหญิง พรลภัส พรศรี เมตต์
75 นาง นัฏกริ นทร์ อนุสรณ์ธีรกุล
7918 เด็กหญิง มฌกมล อนุสรณ์ธีรกุล
76 นาง สุ พรรณี มีดี
8035 เด็กชาย สุ พสิ ษฐ์ มีดี
77 นาง ยุธิดา ชัยกรี
8054 เด็กชาย ธีร์ธวัช ชัยกรี
78 นาง เสาวลักษณ์ ดาหนูไทย
8084 นาย
ภูมินทร์ ดาหนูไทย
79 นาง อารี ย ์ นัยพินิจ
8090 เด็กหญิง มนัสพันธน์ นัยพินิจ
80 นาง กนกลักษณ์ นราทอง
8137 เด็กหญิง นงลักษณ์ นราทอง
81 นาง วัชริ นทร์ อนุศกั ดิกุล
8141 นาย
ชัช อนุศกั ดิกุล
82 นาย อนันต์ บุตรดีมี
8163 นางสาว ปลายฟ้ า บุตรดีมี
83 นาง จงสุ ข ใกล้จนั อัด
8172 เด็กชาย ติณณภพ ใกล้จนั อัด
84 นาง เสาวภา ฉิ มหลวง
8222 เด็กหญิง อรจิรา ฉิ มหลง
85 นาย ไชยยุทธ ธนไพศาล
8224 นางสาว พศวรรณ ธนไพศาล
86 นาง กิตติมา แสงดี
8245 นางสาว กุลปรี ยา แสงดี
87 นาง ศิริวรรณ ไมตรี แพน
8295 เด็กหญิง ณิ ชา ไมตรี แพน
88 นาง รักษวร ใจสะอาด
8426 เด็กชาย อธิ คุณ ใจสะอาด
89 นาย รจนาท ทองยศ
8442 นางสาว ชาลินี ทองยศ
90 นางสาว แก่นจันทร์ สงสัย มิลเลอร์ 8465 เด็กชาย ปฐวี พระชัย
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รำยชื่อผู้ได้รับทุนส่ งเสริ มเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่น ระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 181 คน
ชื่อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
นาง ลุมพินี แสนเมือง
8543 เด็กหญิง อททิตยา แสนเมือง
นาย วิวธั น์ ยังดี
8555 เด็กชาย ชนนน ยังดี
นาง ประภาพรรณ ทารั กษา
8598 นางสาว ปภาวริ นท ทารั กษา
นาง รุ่ งตะวัน จันทะเสน
8608 นาย
พิพฒั น์ จันทะเสน
นาง ยุพิน ติสองเมือง
8642 นางสาว พิชญานันท์ ติสองเมือง
นาง จันทร์ จิราภรณ์ บารุ ง
8715 นางสาว เจนจิรา บารุ ง
นาย ยงยุทธ มุ่งหมาย
8873 นาย
ธราธร มุ่งหมาย
นาง ลาไพย พลเสนา
8897 เด็กหญิง พีรดา น้อยหา
นาง พนาวัลย์ หมู่โสภณ
8948 นาย
อธิ ราช แสดง
นาง สุ ภาภรณ์ สิ งหรา
8952 เด็กหญิง กนกพิชญ์ สิ งหรา
นางสาว มุกดา ขันธะเกษ
9045 เด็กชาย รั ชต์กิตติ์ ขันธะเกษ
นาง หทัยธิดา ขานทะราชา
9053 นาย
พีร์พทั ธ ขานทะราชา
นาง สุ มนา เยาวมาตย์
9096 นาย
ธีมะ เยาวพินิจ
นาง วรรณา ไตรพินิจกุล
9122 นางสาว ศุภพิรุณ ไตรพินิจกุล
นาง ปริ นดา วุฒิสาร
9160 เด็กชาย ธนภัทร วุฒิสาร
นาง จริ ยา ศรี สุก
9189 เด็กหญิง พรลภัส อดทน
นาง สายพิณ สิ มสาแก้ว
9190 เด็กหญิง ปรวีณ์สุดา สิ มสาแก้ว
นาง ภัทราภรณ์ วงศ์จิรประภากุล
9202 เด็กหญิง ฐิติชญา วงศ์จิรประภากุล
นางสาว อัจจิมา อณัณวรากุล
9209 นางสาว วรพิชชา อณัณวรากุล
นาง กนกวรรณ อิ่ มถวิล
9349 นาย
วุฒิกร อิ่ มถวิล
นาย รั ตนะ ไชยชนะ
9350 นาย
ณัฐวุฒิ ไชยชนะ
นาง เสาวณี ทองจันทร์
9359 นาย
สวพล ทองจันทร์
นาง สุ ขมุ า เอการั มย์
9451 นาย
ไททิต เอการั มย์
นาย ประจวบ ชัยมณี
9565 เด็กหญิง สุ ภสั สร ชัยมณี
นาย สุ เนตร สิ นเธาว์
9839 นางสาว พอเพชร สิ นเธาว์
นาง ศศิวิมล พงศ์จรรยากุล
10099 เด็กหญิง ปั ณณิ กา พงศ์จรรยากุล
นาง พรพัฒน์ กันพล
10107 นางสาว ภิ ญญาพัชญ์ กันพล
นางสาว อมรรัตน์ ทัศนนิ ติกร
10151 เด็กหญิง กมลพร ทัศนนิ ติกร
นาง จิรวรรณ เจริ ญธนิตกุล
10227 นางสาว บัณทิตา เจริ ญธนิ ตกุล
นาย โสภณ บุญลือ
10234 เด็กชาย ญาณาธร บุญลือ
หน ้าที่ 4 จาก 7

รั บทุนหน่ วยที่
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ลำดับที่
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

รำยชื่อผู้ได้รับทุนส่ งเสริ มเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่น ระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 181 คน
ชื่อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
นาง สายสมร พลดงนอก
10312 เด็กหญิง รมิดา พลดงนอก
นาง กัญญา ศรี ไชยโย
10355 เด็กชาย วงค์วรี ศรี ไชยโย
นายองอาจ โยมสี ดา
10435 เด็กชาย ชินาตะ โยมสี ดา
นาย สุ พฒั น์ แก้วพรรณา
10486 นาย
จักรพรรณ์ แก้วพรรณา
นาง จินดา ทองคู่
10488 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ทองคู่
นาง อังคณา น้อยไทย
10522 เด็กชาย ธนากร น้อยไทย
นางสาว สุ ปราณี วงษา
10580 เด็กหญิง ปทิตตา อ่อนพุทธา
นาง สุ ดคะนึง รู ้ หลัก
10617 นาย
วิษณุ รู ้ หลัก
นาง กชามาส ทินราช
10738 นางสาว ดลญาพร ทินราช
นางสาว สายหยุด ชากานัน
10777 นางสาว กฤติยาภรณ์ จุลหนองใหญ่
นางสาว ปวีณา เผ่าพันธุ์
10811 เด็กหญิง ปั ญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์
นางสาว รุ่ งราวัลย์ แสนหล้า
10918 เด็กหญิง คีตาญชลี พันนา
นาง เดือนเพ็ญ ศรี ขา
11075 เด็กหญิง นนทพร ศรี ขา
นาง ศศินนั ท์ กาขันตี
11097 นาย
คณวัฒน์ กาขันตี
นาง ธาริ ณี สวัสดิ์พาณิ ชย์
11127 นางสาว ธัญภัค สวัสดิ์พาณิ ชย์
นาง มาลีวรรณ อนุสุริยา
11130 เด็กชาย ปั ณณธร อนุสุริยา
นาง พัชริ นทร์ ปทุมวัน
11232 นางสาว สุ ดารั ตน์ ปทุมวัน
นาย ปรี ดา เพ็งมอ
11237 นางสาว วรรณรั ตน์ เพ็งมอ
นาง ราณี ซิ งห์
11252 เด็กหญิง เจสสิ กา้ ซิ งห์
นาง นิ ชาภา บุตรมาตย์
11317 เด็กหญิง นิ จวิภา บุตรมาตย์
นางสาว อุมาพร ปาลสาร
11376 เด็กหญิง มนัญญา ศรี มนั ตะ
นาง ปริ ณดา พรหมโคตร์
11412 เด็กหญิง ณภัทร พรหมโคตร
นาง อุษณี ย ์ เอื้อจริ ยกุล
11644 เด็กหญิง ศุภิสรา เอื้ อจริ ยกุล
นาง เสริ มสุ ข วิสุทธิ ญาณภิรมย์
11675 นางสาว กมลวรรณ ขยันเยี่ยม
นาง กัญปวีร์สุ ชัยพีรวัส
11691 นางสาว สิ พิมพ์ ชัยพีรวัส
นาง ณิ ชาภา พระคโส
11908 เด็กชาย ณัฐพล ดวงแสง
นาง นันทพรรณ์ ชัยนิ รันดร์
11994 นาย
ปั ณณสิ ทธิ์ หิ รัญอมรภาคย์
นาง ชุตินนั ท์ ชูสาย
11999 เด็กชาย ชยุต ภูไชยแสง
นาง นวลพรรณ เพียงเกษ
12405 นางสาว พิชญาภา เพียงเกษ
นาง มลระวี ประทุมชาติ
12420 นางสาว จริ ญญา ประทุมชาติ
หน ้าที่ 5 จาก 7

รั บทุนหน่ วยที่
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ลำดับที่
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รำยชื่อผู้ได้รับทุนส่ งเสริ มเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่น ระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 181 คน
ชื่อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
รั บทุนหน่ วยที่
นางสาว นวลจันทร์ วรรณพราหมณ์ 12473 เด็กหญิง อัญชลิกา งามธุระ
10
นาย ฉัตรมงคล เครื อสิ งห์
12548 นาย
สุ มงคล เครื อสิ งห์
10
นาย ทนงศักดิ์ พิมพ์สุนนท์
12694 นาย
สรณ พิมพ์สุนนท์
10
นาง ขวัญตา ราทะวงค์
12793 เด็กหญิง ปรี ชญา ราทะวงศ์
10
นาง รัญชิดา กิ่ งวงค์
12829 เด็กหญิง ธัญญชนก กิ่ งวงศ์
10
นาง อรสา กอมาตร
12843 นางสาว วรั ชยา กอมาตร
10
นางสาว ชลธิศา พลทองมาก
13115 นางสาว ศลิษา พลทองมาก
10
นาย วินยั พรมเจริ ญ
13150 นาย
เฉลิมพงษ์ พรมเจริ ญ
10
นางสาว สุ ภาพร ไชยน้อย
13230 เด็กชาย วรฤทธิ์ มุงคุณ
10
นาง จรู ญลักษณ์ นารี
13233 นาย
เนติพล นารี
10
นาง ชวัลลักษณ์ หงศาลา
13284 เด็กหญิง วริ นทิพย์ หงศาลา
10
นาง ริ ณประภา ศรี ทะบาล
13419 นาย
ธนวัฒน์ ศรี ทะบาล
10
นาง ชัชฎาพร ศิลปดอนบม
13526 เด็กหญิง รั ตนากร ศิลปดอนบม
10
นาง อรลออ เผือกนอก
13608 เด็กหญิง พชรพร เผือกนอก
10
นาง สุ รัชนี พันบุญมา
13643 นางสาว ปวริ ศา ชัยศร
10
นาง จันทร์ เพ็ญ ศิลาวิเศษ
13701 นางสาว ศิรภัสสร ศิลาวิเศษ
10
นางสาว อมรรัตน์ ใจศิริ
13789 นาย
ณัฐสิ ทธิ์ อุทรั งษ์
10
นาง จงกล อรรคฮาต
13939 เด็กหญิง ปิ ยามณี ประเสริ ฐสังข์
10
นางสาว สุ ปรี ยา นนตา
13978 เด็กหญิง ริ นธาร ชาญศึก
10
นาง วรรณภา ปรี สัน
14114 เด็กหญิง กมลพรรณ ปรี สัน
10
นาง รัชฏาพร สุ นทรภาส
14256 นาย
พลภณ สุ นทรภาส
10
นาง อังคณา แสงปั ญญา
14287 เด็กหญิง สลิลทิพย์ แสงปั ญญา
10
นาง นิ ลนารถ สุ มามาลย์
14296 นางสาว แพรวพรรณมาศ สุ มามาลย์
10
นางสาว อภิชญา ชมภูหลง
14404 เด็กหญิง ปั ญญารั ตน์ ชมภูหลง
10
นาง วัณทนา ศิริธราธิ วตั ร
14414 เด็กชาย ศิริรัฐ ศิริธราธิวตั ร
10
นางสาว วาสนา โชติอ่อน
14433 นางสาว อภิภาวดี โชติอ่อน
10
นาย ศราวุธ จักรเป็ ง
14586 นางสาว มาตา จักรเป็ ง
10
นาง อุรา วรรณทอง
14668 เด็กหญิง ปางสิ ริ วรรณทอง
10
นาง วิมลลักษณ์ จันทนพิมพ์
14822 นาย
เอกวัฒน์ จันทนพิมพ์
10
นาง พัชรี พรหมถาวร
ส11887 เด็กชาย ณัฐชนน พรหมถาวร
10
หน ้าที่ 6 จาก 7

รำยชื่อผู้ได้รับทุนส่ งเสริ มเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่น ระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 181 คน
ลำดับที่
ชื่อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
181 นางสาว อัฉราภรณ์ ผ่านสายตา
ส13064 เด็กหญิง ชลิตา อัครฮาต

หน ้าที่ 7 จาก 7

รั บทุนหน่ วยที่
10

