
 
 

 

 

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าโครงการค่ายอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที ่15 (Pharmacamp 15th)  

 

สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้จัดโครงการค่ายอยากเป็นเภสัชกร  ครั้งที่ 15 

(Pharmacamp 15th) ในวั น เ ส า ร์ ที่  2 กุ มภา พันธ์  – วั นอาทิ ตย์ ที่  3 กุ มภา พันธ์  พ .ศ . 2562  (2 วั น  1 คื น )                                                                                  

ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

หลักการและเหตุผล  

 

โครงการค่ายอยากเป็นเภสัชกร ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 โดยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ

เผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรในด้านต่าง ๆ เช่น บทบาทการปฏิบัติงานในร้านยาหรือในโรงพยาบาล 

บทบาทของเภสัชกรด้านการค้นพบยา บทบาททางด้านเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา                 

ตอนปลายที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรู้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจอย่างถูกต้องใน

ลักษณะของวิชาชีพเภสัชกรรม มีความเข้าใจในลักษณะการเรียนการสอน มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม 

เพ่ือให้ทราบว่าตนเองมีความเหมาะสมกับการเรียนในสาขาวิชาชีพนี้หรือไ ม่ และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ                     

การตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ

และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมค่ายอยากเป็นเภสัชกรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และสามารถเผยแพร่ความรู้

เหล่านั้นให้แก่ผู้อ่ืนต่อไป  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการค่ายอยากเป็นเภสัชกร  

(Pharmacamp) ต่อเนื่องมาทุกปี โดยประโยชน์จากการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ ไม่ได้เกิดแก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม

เท่านั้น แต่ยังเกิดประโยชน์แก่นิสิตในการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ สามารถชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์แก่น้อง ๆ ได้             

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน หรือการเตรียมตัวสอบเข้า นอกจากนี้ยังท าให้นิสิตได้ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบ รู้จักการ

วางแผนและฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน อันจะเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต  



 
 

  

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

1. เพ่ือแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับ

จากค่ายอยากเป็นเภสัชกรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

2. เพ่ือแนะน าบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจมากข้ึน  

 

ก าหนดการต่างๆ  

 

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ประกาศผลการคัดเลือก    31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

วันที่จัดโครงการ     2 กุมภาพันธ์ – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 

สถานที่จัดโครงการ  

คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เลขที่  254 ถนนพญาไท  แขวงวั ง ใหม่  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 โดยผู้เข้าร่วมโครงการนอนค้างคืนภายในคณะ (ไม่มีที่พักส าหรับผู้ปกครองหรือผู้ติดตาม

ผู้เข้าร่วมโครงการ) ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณดังกล่าว  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้รับ

อนุญาตจากประธานโครงการแล้ว  

 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

100 คน  

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  

เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)  



 
 

 

 

 

หลักฐานการสมัคร 

 

1. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จ านวน 3 ใบ เขียนชื่อและนามสกุลด้านหลังรูปทุกใบ โดย 1 ใบ ติดในใบสมัครและ

อีก 2 ใบแนบมาพร้อมใบสมัคร  

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว  

3. แบบทดสอบท่ีตอบค าถามตามค าชี้แจงครบทุกข้อ  

4. เงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 20 บาท โดยแนบมาพร้อมใบสมัคร  

 

วิธีการสมัคร  

 

1. ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบทดสอบได้ที่ www.facebook.com/pharmacamp15th 

2. กรอกข้อมูลต่างๆ ลงในใบสมัครและแบบทดสอบด้วยตัวบรรจงพร้อมแนบรูปถ่าย และเงินค่าสมัคร 20 บาท 

ใส่ซองติดแสตมป ์จ่าหน้าซองดังนี้  

 

 

 

 

  

 

 

โดยเริ่มส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยจะถือเอาวันที่ประทับตรา

ไปรษณีย์ต้นทางวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร หากพ้นวันดังกล่าวจะถือว่าหมดสิทธิ์

ในการสมัคร  

สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(โครงการคา่ยอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 15) 

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

http://www.facebook.com/pharmacamp15th


 
 

 

 

 

การประกาศผลการคัดเลือก 

 

สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 100 คน ผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/pharmacamp15th ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

โดยค าตัดสินของฝ่ายคัดเลือกนั้นถือเป็น “ที่สิ้นสุด” 

  

ค่าใช้จ่ายและหลักฐานตอบรับการเข้าร่วมโครงการในกรณีที่รายชื่อผ่านการคัดเลือก  

 

กรณีที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก จะต้องน าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองในการเข้าร่วมโครงการ และช าระ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 500 บาท ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ จุดลงทะเบียน โดยหนังสือขออนุญาต

ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.facebook.com/pharmacamp15th ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  



 
 

 

 

 

หมายเหตุอื่นๆ 

 

1. หากหลักฐานการสมัครไม่ครบหรือไม่ได้แนบเงินค่าสมัครจ านวน 20 บาท จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก  

2. ค าตัดสินของสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด  

3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องนอนค้างคืนภายในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ 

ออกนอกบริเวณดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุญาตจากประธานโครงการแล้ว ส่วนผู้ปกครอง หรือผู้ติดตาม

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องหาที่พักเอง ทางสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้ 

4. สามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที ่www.facebook.com/pharmacamp15th  

หรือหมายเลขโทรศัพท์  

098-246-4905   นาย ปฏิภาน   ศิริบุตร   (นอร์ธ)   ประธานโครงการ  

092-790-9659   นางสาว คัทลียา   แต่งวงศ์วาฬ  (น้ าหวาน)  เลขานุการ  

087-031-6504   นางสาว ศรางลักษณ ์ แซ่โป่ว   (ต้า)   ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

093-135-8898  นาย เศรษฐา   ลี   (ต๋ี)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์          

090-978-0950  นางสาว ณิชาภัทร  บุญธรรม  (เนปจูน)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  



ใบสมัครค่ายอยากเป็นเภสัชกร คร้ังที่ 15 

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ณ คณะเภสัชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร  

 

ชื่อ : .................................................................. นามสกุล : ........................................................... ....  

ชื่อเล่น : .............................. วัน /เดือน /ปี เกิด : ........................................... อายุ : ………….….. ปี 

ศาสนา : ……………… ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่................... ซอย..................... ถนน................................  

แขวง /ต าบล.................................................... เขต /อ าเภอ..............................................................  

จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์....................................................................... 

โทรศัพท์บ้าน.................................................................... โทรศัพท์มือถือ........................................................... . 

E-mail : ...................................................................................................................... ......................................... 

Facebook : ................................................................... Line ID : ………….…………..……………………………………  

ชื่อผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้สะดวก : …………………………………………………………………………..……….……………

เกี่ยวข้องเป็น : ……..........................… หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง : ………………................…………………….  

โรคประจ าตัว : ........................................................อาหารที่แพ้ : ....................................................................... 

ประเภทหรือข้อจ ากัดด้านอาหาร : O ปกต ิ O อิสลาม  O เจ  O มังสวิรัติ อ่ืนๆ ระบุ...............................  

Size เสื้อ : O S (33") O M (36") O L (40") O XL (44") O XXL (48")  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการศึกษา 

 

โรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ .......................................................................... ระดับชั้น .......................................................  

แผนการเรียน ......................................................................  

  ลงชื่อ………………………………………….        ลงชื่อ…………………………………………. 

 (………………………………………………………)    (………………………………………………………)  

ผู้ปกครอง       ผู้สมัคร  
 

**ส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย แบบทดสอบ และค่าสมัคร 20 บาท ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 

 

ติดรูปถ่าย 

1-2 นิ้ว 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ No.  
 



PART I รู้จักตัวเอง  
1. ท าไมน้องถึงอยากมาเข้าคา่ยนี ้และน้องคาดหวังวา่จะได้อะไรกลับไปจากค่ายนี้บ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

2. คณะเภสัชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปัจจุบนัได้แบง่ออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาเภสัชกรรม

อุตสาหการ และสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม น้องพอจะทราบหรือไม่ ว่า 2 สาขานี้แตกต่างกันอยา่งไร 

และน้องสนใจอยากจะเข้าเรยีนในสาขาไหน เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอยากเป็นเภสัชกร ที่จัดโดยสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มาก่อนหรือไม ่ 

....... เคย โปรดระบ.ุ...............................................................................................  

....... ไม่เคย  

4. เคยเข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือค่ายที่มีลักษณะเดยีวกับค่ายอยากเป็นเภสัชกรหรือไม่ ( เช่น ค่าย OPEN 

CAPSULE ค่ายยุวเภสัชกร )  

....... เคย โปรดระบ.ุ................................................................................................  

....... ไม่เคย 

5. น้องมีความต้องการท่ีจะศกึษาต่อเข้าในคณะเภสัชศาสตร์ มากน้อยเพียงใด  

....... ต้องการศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์อยา่งแน่นอน  

....... ยังมีความลงัเลหรือไม่แน่ใจอยู ่

....... ไม่มีความสนใจทีจ่ะเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ 



PART II น้องรู้จักเราแค่ไหน  
** ค ำถำมทุกข้อให้ตอบไม่เกนิบรรทัดท่ีก ำหนดให ้หำกตอบเกิน จะไมไ่ด้รับคะเเนนในข้อนั้น ๆ ทันที 

และข้อที่เป็นเลือกค ำตอบจำกตัวเลือก ขอให้น้องวงกลมค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเท่ำนั้น** 

 

1) คณะเภสัชศาสตร ์หลักสตูรเภสัชศาสตร์บัณฑิต เรียนทัง้หมดกี่ปี  

ก. 4 ปี  ข. 5 ปี  ค. 6 ปี  ง. 7 ปี  

2) สีประจ าคณะเภสัชศาสตรค์ือสีใด  

ก. สีเขียวใบไม ้  ข. สีเขียวมะกอก  ค. สีเขียวมะกรูด  ง. สีเขียวมะนาว  

3) ถ้าน้องสอบเขา้คณะเภสัชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ในปีการศึกษา 2581 น้องจะเป็น RxCU 

รุ่นที่เท่าใด  

ก. RxCU81  ข. RxCU82  ค. RxCU100  ง. RxCU101  

4) สญัลักษณ์ใด ไม่ใช่ สัญลักษณ์ของวิชาชีพเภสัชกรรม  

ก. งูพันไม้เท้า    ข. Recipe (Rx)    ค. โกร่งบดยาและลูกโกร่ง (Mortar and Pestle)    ง. เฉลว  

5) พิธีสวมเสื้อกาวน์วิชาชีพ เป็นพิธีที่จดัขึ้นเพื่อมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพให้แกพ่ี่ ๆ ชั้นปีใด  

ก. ชั้นปีท่ี 3   ข. ชั้นปีท่ี 4   ค. ชั้นปีท่ี 5   ง. ช้ันปีที่ 6  

6) การสอบใบประกอบวิชาชพีเภสัชกรรมนั้นได้เปลี่ยนใหม้ีการสอบสองรอบ โดยรอบแรกท่ีสอบนั้น                

ต้องสอบภายหลังจากการศึกษาในชั้นปีใด 

ก. ชั้นปีท่ี 3   ข. ชั้นปีท่ี 4   ค. ชั้นปีท่ี 5   ง. ช้ันปีที่ 6 

7) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประกอบไปด้วยภาควิชาทั้งสิ้นกีภ่าควิชา  

ก. 5 ภาควิชา  ข. 6 ภาควิชา  ค. 7 ภาควิชา  ง. 8 ภาควิชา  

8) วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตรงกับวันที่เท่าใด  

ก. 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456  ข. 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466  

ค. 8 ธันวาคม พ.ศ. 2456   ง. 8 ธันวาคม พ.ศ. 2466  

 



9) ค าว่า ‘ยาที่ดี’ ในความคดิของน้อง  หมายความว่าอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) ถ้าสมมติว่าน้องสามารถผลิตยาที่ใช้รักษาโรค ๆ หนึง่ ให้หายขาดได้อยา่งถาวร นอ้งจะผลิตยาเพื่อ

รักษาโรคอะไร แล้วเพราะอะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PART III ลองด ู

** ค ำถำมทุกข้อให้ตอบไม่เกนิบรรทัดท่ีก ำหนดให ้หำกตอบเกิน จะไมไ่ด้รับคะเเนนในข้อนั้น ๆ ทันที 

และข้อที่เป็นเลือกค ำตอบจำกตัวเลือก ขอให้น้องวงกลมค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเท่ำนั้น** 

 

1) คนไข้น้ าหนัก 45 กโิลกรัม แนะน าให้รับประทานยาแกป้วดลดไข้ Paracetamol ขนาด 500 mg.              

คร้ังละก่ีเม็ด และถ้าได้รับยาเกินขนาดจะสง่ผลเสียต่ออวัยวะใดเป็นหลัก 

ก. 1 เม็ด/คร้ัง , ไต     ข. 1 เม็ด/คร้ัง , ตับ     ค. 2 เม็ด/คร้ัง, ไต     ง. 2 เม็ด/คร้ัง , ตับ 

 

2) ยาวาลซาร์แทน (Valsartan) ที่เป็นข่าวนัน้ ถูกใช้เป็นยาอะไรและถูกเรียกคืนเพราะเหตุใด 

ก.ยารักษาโรคหัวใจ   พบสารก่อมะเร็ง      

ข.ยารักษาโรคซึมเศร้า  ถูกใช้เป็นสารตัง้ต้นสารเสพตดิ 

ค.ยาแก้ปวดตา้นอาการอักเสบ ถูกใช้เป็นสารตัง้ต้นสารเสพตดิ 

ง.ยาลดความดันโลหติสงู  พบสารก่อมะเร็ง 



3) หากมีผู้ป่วยมาถามเก่ียวกบัยาแก้อักเสบ และยาปฏิชีวนะ น้องจะอธิบายความแตกต่างระหว่างยาแก้

อักเสบ และยาปฏิชีวนะ วา่แตกต่างกันอย่างไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) ผู้ป่วยหญงิไทยมาขอซื้อยาคุมก าเนดิที่ร้านยาของน้อง หากน้อง ๆ อยากจะท าการซกัประวัติผู้ป่วยท่านนี้

เพิ่มเติม โดยสามารถถามไดแ้ค่ 4 ค าถามเทา่นั้น น้อง ๆ อยากสอบถามอะไรและเพราะเหตุใด 

 

4.1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 



5) ยา Ciprofloxacin ในรูปยาน้ าแขวนตะกอน ประกอบด้วยตัวยา Ciprofloxacin 5 กรัม ต่อ 50 

มิลลลิิตร โดยแพทย์ใหผู้้ป่วยรับประทานคร้ังละ (1 โดส) 125 มลิลิกรัม วันละสี่คร้ังเปน็เวลาสิบสี่วัน 

5.1) ทั้งหมดต้องใช้ยาจ านวนกี่โดส 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.2) ในหนึ่งโดสควรให้ยาปรมิาตรเท่าใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.3) ควรจ่ายยา Ciprofloxacin 5 กรัม ต่อ 50 มลิลลิิตร ทั้งหมดกี่มิลลลิิตร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.4) ควรจ่ายยาทัง้หมดกี่ขวดในกรณีที่ 1 ขวดมีขนาดบรรจุ 100 cc  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

มีความในใจอะไรอยากจะบอกพี่ ๆ ป่ะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

พี่เชื่อว่าข้อสอบไม่ยากเกินความสามารถของน้องหรอก พี่ ๆ รออยู่น้า สู้!!!!!!! 
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