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“เหลีัยนิฮวาชิงเวินิ:ตํารับยาจีีนิชื�อดังกับ COVID-19” 

by CM HCU Club

       ชาวหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   

เ พ่ือแสดงความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ                     

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม  

2565 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2565 ณ ประตูเสด็จ        

โดยรองศาสตราจารย ์ดร.อไุรพรรณ  เจนวาณิชยานนท ์อธกิารบดี

เปน็ประธานถวายพานพุม่ดอกมะล ิเปดิกรวยดอกไม ้อา่นคำาราชสดดุ ี

พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ 

ตนัตระวาณชิย ์อาจารย ์ดร.โจนาธาน รันเต คารียอน อาจารยฉ์ลอง  

แขวงอินทร์ และคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา 

ร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญ และสดุดีพระแม่ไทย

ม.หััวเฉีียวฯ ถวายพระพร 12 สิู่งหัาคืม 2565ม.หััวเฉีียวฯ ถวายพระพร 12 สิู่งหัาคืม 2565
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พิิธีีปฐมนิิเทศหลัักสููตรผูู้�บริหารร่�นิใหม�              พิิธีีปฐมนิิเทศหลัักสููตรผูู้�บริหารร่�นิใหม�              
ไทย-จีีนิ (วมทจี.) ร่�นิที� 3ไทย-จีีนิ (วมทจี.) ร่�นิที� 3

 พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน 

(วมทจ.) รุ่นท่ี 3 สถาบันวิทยาการผู้นำาไทย-จีน มหาวิทยาลัย

หัว เ ฉียวเฉลิมพระ เกียรติ โดยมี รศ.ดร.อุ ไรพรรณ 

เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี ท่านทูตจีน อุปทูตจีน และผู้ใหญ่

หลายท่านมาร่วมเป็นเกียรติในงาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 

2565
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) 

และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อำาเภอเมอืงสมทุรปราการ (กศน.อ.เมอืงสมทุรปราการ) 

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการสนับสนุน

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ เป็น ไปตาม 

ความต้องการของตลาดแรงงาน ผลิตกำาลังคนด้านวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง สร้างงานวิจัย และงานบริการวิชาการ 

นำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และชุมชน       

ซึ่ งค ร้ัง น้ี เ ป็นการนำาร่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยี 1 ใน 13 คณะวิชาของ มฉก. และ กศน. 

อ.เมอืงสมทุรปราการ 1 ใน 6 แหง่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ

(กศน.อ.พระประแดง กศน.อ.บางพลี กศน. อ.พระสมุทรเจดีย์ 

กศน.อ.บางบ่อ และ กศน.อ.บางเสาธง) โดยมี             

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. 

คุณสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำานวยการ กศน.อ.เมือง 

สมุทรปราการ รองอธิการบดี (อ.ดร.โจนาธาน       

รันเต คารียอน) และคุณณลาวัลย์ พรรณชยภูมิ 

ข้าราชการครู กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ ร่วมลงนาม 

พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ของ 

ท้ังสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม  

2565 ณ หอ้งประชมุ 1 ชัน้ 2 อาคารอำานวยการ มฉก.

ม.หััวเฉีียวฯ และ กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ ม.หััวเฉีียวฯ และ กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ 
จัับมือนำารอ่งด้้านการศึึกษาจัับมือนำารอ่งด้้านการศึึกษา
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         “สู่ขไม�จีางที�บางเสูาธีง” เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของโครงการวิจัยท่ีบ่งบอกถึงความต้ังใจของ ม.หัวเฉียวฯ 

ในการสร้างความสุขให้กับ อ.บางเสาธง ชุมชนใน จ.สมุทรปราการ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 

5 โครงการวิจัยย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลองแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนา              

ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ได้รับทุนวิจัยจาก สอวช. 

ซึ่งได้มีการนำาเสนอ ผลการศึกษาวิจัย รับฟังความคิดเห็น และคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพ่ือนำาไปดำาเนินการต่อ โดยได้รับเกียรติจาก 

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ เป็นประธาน และ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. 

กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการศรีวารี พาวิลเลี่ยน มฉก.

 5 โครงการวิจีัยย�อย มีดังนิี้

     โครงการวิจัยย่อยท่ี 1 การสร้างสรรค์เทศกาลศิลปะกการแสดงพ้ืนบ้านด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือยกระดับฐานราก      

        อำาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

     โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นและอาหารสุขภาพในอำาเภอบางเสาธง    

 แบบมีส่วนร่วมเครือข่ายพึ่งพาด้วยแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยี

     โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการหัตถกรรมในอำาเภอบางเสาธงมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจ 

 สร้างสรรค์และเทคโนโลยี 

     โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การพัฒนาการประกอบการเพื่อสังคมสู่นวัตกรรมชุมชนคนรักษ์บางเสาธง

     โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การสร้างจิตสำานึกรักท้องถิ่นบางเสาธงเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านหลักสูตรท้องถิ่นและ    

 กิจกรรมการเรียนรู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์

ม.หััวเฉีียวฯ คืืนข้้อมูลสูู่่ชุุมชุน ม.หััวเฉีียวฯ คืืนข้้อมูลสูู่่ชุุมชุน 
“สุข้ไม่จัางที�บางเสาธง”“สุข้ไม่จัางที�บางเสาธง”
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 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี 

มฉก. นายฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบด ี อาจารยชิ์ดชนก สทิธารถศกัดิ์

ผู้อำานวยการสำานักพัฒนานักศึกษา รับมอบเงินทุนการศึกษาจากบริษัท 

ชินวงศ์ฟู้ด จำากัด โดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

และคุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล เป็นผู้มอบ จำานวน 500,000 บาท 

(ห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

ม.หััวเฉีียวฯ รบัมอบเงินทุนการศึึกษาม.หััวเฉีียวฯ รบัมอบเงินทุนการศึึกษา
จัากบรษัิทชิินวงศ์ึฟูู้�ด้ จัำากัด้จัากบรษัิทชิินวงศ์ึฟูู้�ด้ จัำากัด้
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    สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัย                            

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดสอบ HSK แบบกระดาษ 

ระดับ 1 ถึงระดับ 6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม                                                     

2565 โดยมีผู้เข้าสอบรวมจำานวน 89 คน การสอบ                                 

คร้ังน้ีทางสถาบันยังคงปฏิบัติตามมาตรกการป้องกัน      

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด                                           

เพื่อความปลอดภัยของผู้สอบ เจ้าหน้าท่ี และอาจารย์ 

ภายใต้การกำากับดูแลของอาจารย์ และความร่วมมือ 

จากผู้เข้าสอบ ทำาให้การเข้าห้องสอบดำาเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย ก่อนเข้าห้องสอบผู้คุมสอบได้ตรวจสอบ 

เอกสารการสอบ ผลการตรวจ ATK ผลการฉีดวัคซีน 

อย่างน้อย 2 เข็ม และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 

พร้อม ท้ัง บันทึกผลทั้ งหมดไ ว้ด้วย นอกจากนั้ น

สถาบันขงจ่ือฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ 

ATK สำารองไว้สำาหรับผู้สอบที่ไม่มีหน้ากากอนามัย 

และไม่ได้ตรวจ ATK มาก่อนอีกด้วย

    ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการทำางานร่วมกัน          

ของบคุลากรสถาบนัขงจ่ือฯ การสอบ HSK แบบกระดาษ                                                                    

ในเดือนน้ีจึงได้สำาเร็จลุล่วงอย่างดี ตามกำาหนดการสอบ 

ในปี น้ีจะมีการสอบ HSK แบบกระดาษทุกเดือน 

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว   

เฉลิมพระเกียรติ ยังคงประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสอบ 

HSK แบบกระดาษ เพื่อให้ผู้เรียนภาษาจีนในประเทศไทย                                                      

ได้รับประสบการณ์การทดสอบภาษาจีนที่มีคุณภาพ 

สูงสุด

สถาบันข้งจืั�อการแพทย์แผนจีัน ได้้จััด้สอบ HSK สถาบันข้งจืั�อการแพทย์แผนจีัน ได้้จััด้สอบ HSK 
แบบกระด้าษ ประจัำาเด้ือนสิู่งหัาคืม 2565แบบกระด้าษ ประจัำาเด้ือนสิู่งหัาคืม 2565
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คืณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคืโนโลยี คืณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคืโนโลยี 
จััด้งานค่ืายวิทยาศาสตรสุ์ข้ภาพจััด้งานค่ืายวิทยาศาสตรสุ์ข้ภาพ

 

 อ.ดร.จำารูญศรี พุ่มเทียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว         

เฉลิมพระเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เข้าร่วมงาน 

ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคณาจารย์ในคณะได้ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ภายในงาน 

จัดกิจกรรมเป็นฐาน ประกอบไปด้วย 1) ฐานสกัด DNA 2) ฐานตรวจสอบกรุ๊ปเลือด และ 3) ฐาน 

Run Gel และ PCR ณ ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565



 ขอแสดงความยนิดกีบันกัศกึษาคณะนติศิาสตรท์ีค่วา้รางวลั ชนะเลศิ  และรองชนะเลศิ อนัดบั ที ่1 

ในการแข่งขันตอบปัญหา กฎหมาย เนื่องในวันรพี จัดขึ้น ณ ศาลจังหวัด สมุทรปราการ  โดยนักศึกษาที่ 

เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ได้แก่

 รางวัลชนะเลิศ : นางสาววิภาวี มณีช่วง และนายณัฐดนัย สารวัตร นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นางสาวพลอยณภัทร ใช้อู๋ และนายณัฐภูมิ ศรีบัวโรย   

 นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
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สานสัู่มพันธ์สืู่�อมวลชุนเนื�องใน สานสัู่มพันธ์สืู่�อมวลชุนเนื�องใน 
เทศกาลปีใหัม่ 2565 เทศกาลปีใหัม่ 2565 

ข้อแสด้งคืวามยินดี้กับนักศึึกษาคืณะนิติศาสตร ์                                 ข้อแสด้งคืวามยินดี้กับนักศึึกษาคืณะนิติศาสตร ์                                 
ที�คืว้ารางวัล การแข่้งขั้นตอบปัญหัา กฎหัมายที�คืว้ารางวัล การแข่้งขั้นตอบปัญหัา กฎหัมาย

เนื�องในวันรพีเนื�องในวันรพี
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      อาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมวางพวงมาลาเพื่อเป็น     

การสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดา       

แห่งกฎหมายไทย" เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ 

พระองค์ท่าน ณ บริเวณศาลฎีกา สนามหลวง เมื่อวันที่    

7 สิงหาคม 2565

วางพวงมาลาสดุ้ดี้                       วางพวงมาลาสดุ้ดี้                       
พระบิด้าแห่ังกฎหัมายไทย พระบิด้าแห่ังกฎหัมายไทย 
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         สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน และคณะ 

การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                  

ได้ร่วมกันจัดโครงการ อบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน 

คร้ังท่ี 7 ปี 2565 สำาเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมีแพทย์แผนจีน

สมัครเข้าอบรมจำานวน 100 กว่าคน และมีผู้เข้าร่วม

อบรมตลอดโครงการมากกว่า 95% ท้ังน้ีมีผู้บริหาร 

ของท้ัง 2 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ได้แก่  

ศ . จ้ง เ ฉียง เหวย ผู้อำ านวยการสถาบันขงจ่ือฯ 

ฝ่ายจีน ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำานวยการ 

สถาบันขงจ่ือฯ ฝ่ายไทย อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล                          

คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน และอาจารย์แพทย์จีน 

วรพงษ์ ปะดุกา รองผู้อำานวยการสถาบันขงจ่ือฯ เมื่อวันที่ 

3-5 สิงหาคม 2565  

สถาบันข้งจืั�อการแพทย์แผนจีัน และคืณะการแพทย์แผนจีัน                   สถาบันข้งจืั�อการแพทย์แผนจีัน และคืณะการแพทย์แผนจีัน                   
มหัาวิทยาลัยหััวเฉีียวเฉีลิมพระเกียรติ  รว่มกันจััด้โคืรงการอบรม มหัาวิทยาลัยหััวเฉีียวเฉีลิมพระเกียรติ  รว่มกันจััด้โคืรงการอบรม 

อาจัารย์แพทย์แผนจีัน คืรั�งที� 7 ปี 2565 (ออนไลน์)อาจัารย์แพทย์แผนจีัน คืรั�งที� 7 ปี 2565 (ออนไลน์)
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  ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัว เฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทย 

ประจำากรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย นำาการแสดง 

นาฏศิลป์ไทย เข้าร่วมงาน Thai Festival 2022 โดยมี 

ท่านศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสด์ิ  เอกอัครราชทูต กรุงมอสโก 

เป็นประธาน ระหว่างวันท่ี 5-7 สิงหาคม 2565

 ศูนย์วัฒนธรรม มฉีก.                                 ศูนย์วัฒนธรรม มฉีก.                                
รว่มการแสด้งนาฏศิึลป์ไทยรว่มการแสด้งนาฏศิึลป์ไทย
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 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว           

เฉลิมพระเกียรติ เข้าแนะแนวหลักสูตรการเรียนและจัดฐาน 

ความรู้ CPR ให้กับ นร.ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยม 

ศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต ์เขตบางรัก 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

หัลักสูตรอาชีิวอนามัยและคืวามปลอด้ภัย                                     หัลักสูตรอาชีิวอนามัยและคืวามปลอด้ภัย                                     
แนะแนวการศึึกษา                 แนะแนวการศึึกษา                 

โรงเรยีนอัสสัู่มชัิญ คือนแวนต์ โรงเรยีนอัสสัู่มชัิญ คือนแวนต์ 



13 HCU Newsสื่อสารองค์กร

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                 

จดักจิกรรมการสร้างสือ่การเรียนการสอนวทิยาศาสตร ์ ซึง่เปน็หนึง่ในโครงการพฒันา 

คณุภาพการศกึษาและการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ลีย้ง ณ โรงเรยีน  

วัดปานประสิทธาราม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 

กิจักรรมการสรา้งสืู่�อการเรยีนการสอนกิจักรรมการสรา้งสืู่�อการเรยีนการสอน
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
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 เม่ือวนัจนัทร์ที ่15 สงิหาคม  2565  อาจารย์  ดร.มรกต  

กำาแพงเพชร  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ นำานักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจและ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทัศนศึกษานิทรรศการงาน 

ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี และได้เข้าพบ  

คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐ        

รักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด และผู้จัดการฝ่าย  

หนว่ยงานบรหิารกจิการเพ่ือสังคม บรษัิท พีทีที โกลบอล เคมคิอล 

จำากัด (มหาชน) เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา 

MG4163  ผูป้ระกอบการเพือ่ธรุกจิและสงัคม  สง่เสรมินกัศกึษา 

ทำางานจริงร่วมกับชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  

ชุมชน  การเขียนแผนธุรกิจชุมชน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีท้ังองค์ความรู้  

และประสบการณ์ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น

สื่อสารองค์กร

 ทัศนศึึกษานิทรรศการ              ทัศนศึึกษานิทรรศการ             
งานศิึลปาชีิพประทีปไทย OTOP งานศิึลปาชีิพประทีปไทย OTOP 

ก้าวไกลด้้วยพระบารมีก้าวไกลด้้วยพระบารมี
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 สาขาวิขาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ         

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มฉก. "The 1st HCU English Day 

2022"  โดย ผศ.นกิ สนุทรธยั คณบด ีกลา่วตอ้นรบัและกลา่วเปดิงาน ในงานมโีรงเรยีนทีใ่หค้วามสนใจ 

นำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 2-315 ชั้น 3 อาคารเรียน     

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

"The 1st HCU "The 1st HCU 
English Day English Day 

2022"  2022"  
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 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 

โซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ  นำาโดยอาจารย์นันทวรรณ  บุญรักษา 

เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงาน Prototype 

ของนิสิตนักศึกษา 1 ใน100 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือก

จากการประกวด  STARTUP THAILAND LEAGUE 2022

ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ  ชื่อทีม NEW WAVE    

แบรนด์ “ปันเจ” ซ่ึงได้รับทุน สนับสนุนสร้าง ผลิตภัณฑ์ 

ต้นแบบจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  ณ อาคาร 

KX - Knowledge Exchange for Innovation 

(KMUTT) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

การแสด้งผลงาน Prototype การแสด้งผลงาน Prototype 
ข้องนิสิู่ตนักศึึกษาข้องนิสิู่ตนักศึึกษา


