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1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยได้รับ
เกียรติจากอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์กรชุมชน และคุณอิทธิ คงวีระวัฒน์ จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
ร่วมกัน ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม จ านวน 113 แห่ง และ
มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 1,579 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการได้
มีโอกาสน าเสนอข้อมูลต าแหน่งงานว่างให้แก่ผู้สนใจสมัครงาน ในขณะเดียวกัน 
นักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจสมัครงานทั่วไป มีโอกาสได้สมัครงานตามความสนใจ 
ได้รับทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ตรงตามต้องการของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
SUT 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ จัดประชุม

คณะกรรมการประจ าศูนย์

สหกิจศึกษาฯ ครั้งทีฉบับท่ี 

004/2558 

ประจ ำเดือนเมษำยน 

2558 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อ า ชี พ  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าศูนย์
สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2558 
เ มื่ อ วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่  1 2 
มี น า คม  2 5 58  ณ  ห้ อ ง
ประชุมสารนิ เทศ อาคาร
บริหาร และห้องประชุมพิทย
สาร อาคารพญาไทพลาซ่า 
โ ดยมี ศ า สตราจ า รย์ ด ร .
ประสาท  สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีเป็นประธานที่ประชุม 
โดยการประชุมในครั้งนี้ศูนย์
ส ห กิ จ ศึ กษ าและพัฒนา
อาชีพ ได้ ร าย งายผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 
3 เดือน ให้คณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ได้ทราบ และมี
ว า ร ะ ที่ เ ส น อ ข อ ค ว า ม
เห็นชอบจากรรมการดังนี้  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ รนารี  เ รื่ อ ง

COOP 
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ฉบับที่ 004/2560 ประจ ำเดือนเมษำยน 2560 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได่จัดสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง 
“ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน” ระหว่างวันที่ 8 – 10  มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล 
แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ จังหวัดปราจีนบุรี  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย และนายกสมาคม     
สหกิจศึกษาไทย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย
ปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ยังได้น าเสนอผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ระหว่างปี 2554-2558 การศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานสหกิจศึกษากับ WD & HGST และการประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียน        
การสอนให้ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง     
เข้าร่วม จ านวน 55 คน  

สัมมนำคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ JOB & COOP FAIR 2017 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมด าเนินงาน   
สหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก เร่ือง “การจัดสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง      ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างกัน      ซ่ึงได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และนายกสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย ในการบรรยายหัวข้อพิเศษ “สถานประกอบการ   กับการจัดสหกิจ
ศึกษา 4.0” และการเสวนาโดยผู้แทนจากสถานประกอบการ   ได้รับเกียรติจาก 
คุณไชยา ทองรัตนะ Site Director, Thailand AME-Western digital บริษัท เวส
เทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด คุณวิเคต จิตติวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต-คลัง
สินค้าลอจิสติกส์ บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด และคุณปาณิสรา รัตนปัญญา
โชติ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านนโยบายการตลาด Innovation group (Thailand) 
Co., Ltd. เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม โนโวเทล พัทยา 
โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำ

อำชีพ 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์               
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560     
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุมครั้ง
นี้เป็นการ รายงานผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา การสร้างความร่วมมือ        
สหกิจศึกษาระหว่าง มทส. และ Vaal University of Technology, Republic of 
South Africa เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป  และพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้
ทุนสหกิจศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท –เอก) จากกองทุนสหกิจศึกษา
และการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

Resume & Interview camp 2017 

สัมมนำผู้ประกอบกำร 

 

หำรือแนวทำงพัฒนำควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งานการ
เขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17-18 
มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก       
สถานประกอบการ 2 แห่งได้แก่ กลุ่มมิตรผล และบริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์  
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รวมถึง
การให้ความรู้และประสบการณ์สัมภาษณ์งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเตรียมทักษะที่จ าเป็นให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การท างาน มี
นักศึกษาที่ผ่านกิจการในครั้งนี้ จ านวน 15 คน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล        
อารี รั กษ์  รองผู้ อ านวยการศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  พร้อมด้วย              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรม
เซรามิก อาจารย์ นรา สมัตถภาพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และคณะ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม 
จ ากัด พร้อมกันนี้ได้หารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษาร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560  



 

 

SUT COOP NEWSLETTER No.04/2560 
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เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 
2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา          
มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  
วิจิตรเสถียร  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ             
เป็นประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้รับทราบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา
ดีเด่นระดับเครือข่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 การส่งผลการด าเนินงานเข้าประกวด      
ในระดับชาติเนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย พ.ศ. 2560 รวมถึงการหารือในการจัด
สัมมนาอนุกรรมการบริหารเครือข่ายเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ     

ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรเครือข่ำย 
พัฒนำสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง สหกิจศึกษำนำนำชำต ิ

สถำนประกอบกำรประชำสัมพนัธ์กำรรับสมัครงำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไฮเออร์     
อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เนเด็ค ประเทศไทย จ ากัด 
ในโอกาสเข้ามาประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน พร้อมทั้งได้หารือแนว
ทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา ร่วมกับ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 
2560  ณ ห้อง B3101 และห้อง 3102 อาคารเรียนรวม 1  
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์    
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ รัตนจันทร์ ทับสูงเนิน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวศิวกรรมเซรามิก อาจารย์ ดร. เศรษฐวิทย์ ภูฉายา อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) 
และอาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ 
ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Universiti Teknikal Malaysia Melaka ประเทศ
มาเลเซีย พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด        
เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ และความร่วมมือในการ    
ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันอังคารที่              
14 มีนาคม 2560  ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ ให้การต้อนรับ  Ms. Martina Link Career 
Counselling Center of Competence Karlsruhe University of Applied Sciences, 
Karlsruhe, Germany ผู้ แทนจากประเทศเยอรมนี   และศิริพร วิริยะอัครเดชา 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ผู้แทนจาก
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ใ น ก า รด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  ASEM Work Placement  ใ น โ อ ก า ส ไ ด้ เ ดิ นทา ง                    
มาประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมทั้งแนะแนวทางส าหรับการเตรียมตัวเพื่อไปฝึก
ประสบการณ์ในยุโรปให้กับนักศึกษา มทส. เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560           
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1 เม.ย. 60 
- กิจกรรมอบรม เขยีนจดหมายสมัครงานและประวัตยิ่อ

ภาษาอังกฤษ 
20 เม.ย.60 

- บรรยาย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การท างาน และ
ทักษะในยุตอุตสาหกรรม 4.0” 

3 เม.ย. 60 
- กิจกรรมพัฒนาทกัษะ Microsoft Excel 2013 และเทคนิค

การใช้งานเบื้องต้นส าหรับการท างาน 
 

- ประชาสัมพันธก์ารรับนักศึกษาสหกิจศกึษา บริษัท 
บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

4 เม.ย.60 - นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2560 ส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา 27 เม.ย.59 
-  บรรยาย หวัข้อ “อาชวีอนามยัและความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ” 

18 เม.ย.60 - ประชุมคณะกรรมการตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกจิศึกษา  
-  ประชาสัมพันธก์ารรับนักศึกษาสหกิจศึกษา บริษัท ทีโอเอ 

เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนาร ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-,3053 อีเมล์ : coop@sut.ac.th 

 

กิจกรรมในเดือนเมษำยน 2560 

    “กำรออกสหกิจศึกษำ นักศึกษำจะได้ปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำร รวมทั้งปฏิบัติตำม   
กฎระเบียบของสถำนประกอบกำรนั้นๆ ท ำให้นักศึกษำได้ฝึกทักษะในหลำยๆด้ำน เช่น กำร
ปรับตัวเข้ำหำผู้อื่นในสังคมที่ไม่คุ้นเคย กำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถในสำขำวิชำชีพของตน     
มำปรับใช้เพื่อแก้ปัญหำในสถำนประกอบกำร นอกจำกนี้ยังได้ฝึกทักษะกำรน ำเสนองำนและกำร
ส่ือสำร ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นประสบกำรณ์ที่หำได้ยำกจำกกำรศึกษำภำยในห้องเรียน 
     ส ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนออกสหกิจศึกษำ ในกำรออกสหกิจศึกษำถือเป็นโอกำสอย่ำงหนึ่ง  
ที่นักศึกษำจะได้ค้นหำตนเองเกี่ยวกับสำยงำนที่ตนชื่นชอบหรือให้ควำมสนใจว่ำเหมำะสม      
กับตนเองหรือไม่ ดังนั้นก่อนกำรออกสหกิจศึกษำ นักศึกษำจึงควรที่จะพิจำรณำลักษณะงำน     
ที่สถำนประกอบกำรเสนอเข้ำมำของแต่ละสำชำวิชำ และประเมินคุณสมบัติที่สถำนประกอบกำร
ต้องกำรเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจเลือกสถำนประกอบกำรก่อนออกสหกิจศึกษำ” 

นำงสำวธัญรัตน์ เรียงภักดี 
นักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่น สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2559  
ปฎิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ บริษัท นิสสัน สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัดจ ำกัด 

ควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำภำยในประเทศ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ดร.วิจิตร        
ศรีสอ้าน ในฐานะอธิการบดีผู้ก่อตั้ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และ         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ เป็นประธานในการประชุมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาเครือข่าย     
ศิษย์ เก่ า  ซ่ึ งจะมีส่ วนส า คัญอย่ างยิ่ งต่อการ พัฒนาการจัดสหกิจ ศึกษา               
ของมหาวิทยาลัย โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วม จ านวน 20 คน  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานประกอบการ
ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ พร้อมกันนี้         
ได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาร่วมกัน ดัง นี้        
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท เนเด็ค ประเทศไทย 
จ ากั ด  และบริษั ท  ส เตพไวส์  จ า กั ด  เมื่ อ วั นจั นทร์ ที่  6 มีนาคม  2560                
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560  
บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560   


