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สวัสดีครับ  เราไดมีโอกาสมาพบกันอีกคร้ังในวารสารรมแกลงฉบับน้ี
เปนวาระโอกาสที่นักเรียนจะจบการศึกษาอีกร ุนหน่ึง  ตองขอแสดงความยินดี
กับลูกๆ ทุกคนที่จบการศึกษาและเตรียมการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน ถือไดวา
เปนการทดสอบความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบของแตละคน  กระดาษ
1 แผน ที่ไดรับเปนสิ่งยืนยันความสําเร็จในข้ันตนเทาน้ัน  ลูกๆ ยังตองพบกับ
อีกหลายสิ่งหลายอยางใหฝาฟนไป  เพ่ืออนาคตที่สดใสงดงามรออย ูขางหนา คงเปนความคาดหวังของทุกคน
ที่มีความตองการและตนทุนที่แตกตางกันออกไป ทั้งความร ูความสามารถ ความถนัดความสนใจ เศรษฐกิจและ
ความพรอมดานอ่ืนๆ  ถึงอยางไรก็ตามครูคิดวาลูกๆ ตองทําไดถาเราไมทอถอยและส ูใหถึงที่สุด  ครูขอเปนกําลังใจ
ใหกับทุกๆคน

ปน้ี (2559) โรงเรียนแกลงฯของเราครบรอบ 99 ป  ตองขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกๆทานที่
ไดมีโอกาสทําบุญรวมกันงานทอดผาปาการศึกษา เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 2559 ที่ผานมา  ไดรับบริจาคและ
รวมทําบุญยอดรวมประมาณ สองลานบาท ตั้งไวเปนกองทุนเพ่ือเตรียมปรับปรุงอาคารอเนกประสงคที่จัดสราง
โดย อบจ.ระยอง ใหเปนหอประชุมสําหรับนักเรียนและชุมชนไดใชในโอกาสตอไป ซึ่งประมาณการไวคงตองใช
งบประมาณไมนอยกวา 5 ลานบาท

ในปการศึกษา 2560 น้ี โรงเรียนแกลงฯ จะมีอายุครบรอบ 100 ป  นับวาเปนความยินดีของเราชาว
เหลือง-แดง แกลง"วิทยสถาวร" ที่จะรวมเฉลมิฉลองกันอีกคร้ังในวาระสําคญัน้ี

สําหรับการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมา ตองขอบอกวาครูและบุคลากรของเราตองทํางานหนักกันมาก
จากนโยบายตางๆ ของหนวยเหนือตามสายบังคับบัญชา แตทุกนโยบายมจุีดม ุงหมายในการพัฒนาลูกหลานของเรา
ใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุขที่จะอย ูกับสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
ลูกๆเราวันน้ี มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอยางที่เราทราบๆกัน  จนครูหลายคนมีความร ูสึกเหน่ือยลา
ไปมาก อยากจะฝากผ ูปกครองดวยตองชวยกันดูแลลูกหลานเราอีกทางหน่ึง ไมทิ้งเปนภาระของทางโรงเรียน
ฝายเดยีว  เมือ่เกิดปญหาใดๆ ขอใหรวมกันชวยแกปญหาเพราะลกูหลานเราคอือนาคตของครอบครัวและประเทศชาต ิ
และคงไมพนผ ูปกครองที่จะไดรับผลจากการกระทําของลูกหลานเราเชนเดยีวกัน

สดุทายคงตองขออวยพรใหลกูๆ ม.3 , ม.6 ทกุคน ไดมอีนาคตทีส่ดใส ปรารถนาสิง่ใดทีช่อบประกอบดวยธรรม
จงสําเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ  และ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สถาบันแหงน้ียินดีตอนรับการกลับมา
ของทุกๆ คน
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และแลววันที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 รอคอยก็มาถึง วันแหงความภาคภูมิใจที่เกิดจากความมานะ
อดทนพากเพียร 31 มีนาคม 2560 วันอนุมัติผลการเรียนส ูความสําเร็จในดานแรก ซ่ึงจะตองเดินตอไป ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนทุกคนท่ีประสบความสําเร็จในวันนี้

ขอฝากพระราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจาอย ูหัวรชักาลท่ี 9 แมพระองคทานไดเสดจ็ส ูสรวงสวรรคแลว
ก็ตามใหนักเรียนไดนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตในเรื่องของหนาท่ี "ความจริงทุกคนก็มีหนาท่ี แมจะมีหนาท่ีเล็กนอย
ก็มีหนาท่ี ทุกคนในชาติมีหนาท่ีของตัว และถาแตละคนทําไดอยางเขมแข็ง ซื่อสัตยสุจริต ประเทศชาติก็ยอมตองปลอดภัย
และกาวหนาไปอยางดี"

สุดทายนี้ขอฝากใหทุกคนทําหนาท่ีของตนเองใหดี และยึดม่ันในการทําความดีเพื่อประโยชนสุขของตนเอง
และสวนรวม

ในโอกาสท่ีดีปการศึกษา 2559 ครบ 99 ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ขอแสดงความช่ืนชม และยินดี

กับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ท่ีจบการศึกษาอีกระดับหนึ่ง ขอใหนักเรียนจงจดจําสิ่งท่ีดีๆท่ีมีไวตอกัน เพื่อความผูกพัน
ของลูกเหลือง-แดง 3 ถึง 6 ปผานไปมีท้ังความทุกข ความสุข ดีใจ เสียใจ นั่นคือ การศึกษาเรียนร ู นักเรียนจบ
การศึกษาสูงข้ึน แสดงวานักเรียนมีความร ู ความสามารถ และมีประสบการณเพิ่ม นักเรียนเปนคนเกง คนดี มีความ
ขยันหม่ันเพียร มีระเบียบวินัย ใฝเรียนร ู มีความอดทนเขมแข็ง วิริยะ อุตสาหะ มีความซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ
มีความประมาณ มีเหตุผล มีภูมิค ุมกันในตัวท่ีดี สิ่งเหลานี้นักเรียนไดมาจากคุณครู จากเพื่อน ๆ นักเรียน จากสื่อ
และแหลงเรียนร ูตาง ๆ จากสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย จากแบบอยางของครูท่ีดีท่ีนักเรยีนเคารพนบัถือ ขอใหนักเรยีน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม.3 และระดับชั้นม. 6 ทุกคนท่ีจบการศึกษาในวันนี้ นับเปนอีกกาวหนึ่ง
ท่ีมีความสําคัญยิ่งตอชีวิต ความร ูท่ีทุกคนไดรับจากการศึกษาในโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"แหงนี้ จะเปนเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพหรือพืน้ฐานในการศึกษาหาความร ูในระดับท่ีสูงข้ึนในอนาคต  อยางไรก็ตามสิ่งท่ีทุกคนตองสรางสม
ใหเปนคุณสมบัติติดตัวตลอดไป ไดแก คุณธรรม ความดี เพราะคุณธรรมความดีนี้เองท่ีทําใหทุกคน สามารถนําความร ู
ท่ีไดรับไปใชในทางสุจริต ใหเกิดประโยชน ในทางท่ีเหมาะท่ีควร แกตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ

คุณธรรมที่สําคัญที่ครูอยากฝากไว คือความกตัญ ูกตเวทิตา การระลึกถึงผ ูมีพระคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย ฯลฯ
การตอบแทนดวยการประพฤตตินเปนคนด ีร ูจกัหนาที ่มคีวามรับผิดชอบทีจ่ะปฏบัิตหินาทีข่องตนเปนลูกทีด่ขีองพอแม เปนลูกศิษยท่ีดี
ของคร ู อาจารย เปนคนดขีองสงัคม และประเทศชาติ และรวมกันสรางความเจริญร ุงเรอืงใหกับประเทศไทยสืบตอไป

ในโอกาสนี้ครูขออวยพรใหลูกเหลืองแดงทุกคน ไมวาจะเรียนอะไรก็ขอใหประสบความสําเร็จดวยความตั้งใจ
ดวยความพยายามของตนเอง หากไปทํางานประกอบอาชีพ ก็ขอใหทําในสิ่งท่ีสุจริต ฝกฝน ฝกปรือฝมือของตนเอง
ใหเกงข้ึนทุกวันๆ ถึงแมวาวันหนึ่งนักเรียนจะจบการศึกษาไปแลว แตชีวิตของนักเรียนยังคงตองเรียนร ูและใฝหาความร ู
อย ูเสมอ ขอใหทุกคนจงประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ "หนทางยาวไกล กาวไปใหถึง"

นางชวนพิศ  คาดสนิท
รองผ ูอํานวยการกล ุมบริหารงบประมาณ

นายทวี  พรมจันทร
รองผ ูอํานวยการกล ุมบริหารงานบุคคล

นางพิมพวลัญช  วงษบําหรุ
รองผ ูอํานวยการกล ุมบริหารท่ัวไป

ไดใชความร ู ความสามารถในการเรียน การศึกษา การแกปญหาดวยสติปญญา และท่ีสําคัญคือ ใชในการสรางสรรคสังคมไทย
ส ูความเปนอาเซียน และสากลตอไป การศึกษาเรียนร ูเกิดข้ึนตลอดเวลาในสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน
ในศตวรรษท่ี 21 บางสิ่งบางอยางดีมีประโยชน มีความสรางสรรค แตบางอยางไมคอยดี มีปญหามีอันตรายตอนักเรียน เชน
ปญหายาเสพติด ปญหาช ูสาว ปญหาภัยจากสังคม ปญหาการใชชีวิตความเปนอย ู ปญหาความขัดแยงในสังคม นักเรียนพึงระวัง
อย ูตลอดเวลา นักเรียนตองฉลาดร ู ฉลาดคิด ฉลาดในการแกปญหา ฉลาดในการปฏิบัติในสิ่งท่ีดีๆ ในแนวทางท่ีชวยสรางสรรค
ตนเอง โรงเรียน และสังคมใหสูงข้ึนอยางเต็มศักยภาพการศึกษาสูงข้ึน ความเปนอิสระจะมากข้ึน ความเปนตัวของตนเอง
เพิ่มมากข้ึน ขณะเดียวกันนักเรียนตองรับผิดชอบตนเองมากข้ึนดวย เพื่ออนาคตท่ีดีและมีความม่ันคงตอไป ขอใหนักเรียน
มีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิต และในการศึกษาตอทุกๆ คน



ครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทกุคนดวยนะครับที่ทกุคนไดสําเร็จการศึกษาในคร้ังน้ี

เมือ่มองยอนหลงัไปก็จะเหน็ตวัเราเคยกาวเดินไปมาในสถานศกึษาแหงน้ีทีม่คีณุคายิง่
กับชีวิตของเรามีผ ูอํานวยการมีครูอาจารยที่คอยชวยสอนเราใหเราเปนคนดี พรอมคุณธรรม
จริยธรรม ครูเองเชื่อมั่นในความอดทน ในความตั้งใจพากเพียรเรียนร ูในวิชาการตาง ๆ และ
ต้ังใจประพฤติปฏิบัติของตนใหสมบูรณพรอม อย ูในกฎระเบียบของโรงเรียน รวมทั้งความเคารพ
ที่มีตอครูอาจารยตอสถาบัน "เหลือง-แดง" แกลง"วิทยสถาวร"แหงนี้ จะชวยใหนักเรียนทุกคน
กาวจบออกไปประสบความสําเร็จในชีวิตไดอยางแนนอน

นับจากน้ีความทรงจําของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษา

ช้ันปที่ 6  จะเปนความทรงจําที่ไมมีวันลืมเลือน  อาจจะมีทั้งดานดีและไมดี ครูเชื่อเหลือเกินวา
นักเรียนทุกคนจะนึกถึงกับเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นภายใตรั้วเหลือง-แดง  แหงนี้  ครูเชื่อวาพวกเรา
ไดรับประสบการณจากโรงเรียนไปไมมากก็นอย  ประสบการณใดดก็ีขอใหนําไปใชตอในภายภาคหนา
ประสบการณใดที่ไมมีดีก็ขอใหจําไวเปนบทเรียน  เพราะสุดทายแลวคนที่เลือกทางเดินชีวิต  เลือกอนาคตก็คือตัวของเราเอง
พวกเราคอืเยาวชนคนร ุนใหมทีจ่ะคอยเปนกําลังหลักของประเทศชาติในการดแูล และพัฒนาใหกาวหนาตอไปถึงแมโลกภายนอก
อาจจะไมงายเหมือนที่ผานมาก็ขอใหพวกเราอดทนส ูกับมันเพ่ืออนาคต  ถาลมก็ลุกแลวเดินหนาใหม  แตขออยางเดียวอยาหยุด
ที่จะทําตามความฝน และที่สําคัญเมื่อเราประสบความสําเร็จจงอยาลืมผ ูมีพระคุณ  เพราะความกตัญ ูจะชวยใหอย ูในสังคม
น้ีไดอยางมีความสุขตลอดไป

สดุทายน้ีขออํานาจคณุพระศรีรัตนตรัย  บุญบารมขีองหลวงพอหล่ําฯ  ยัง่ยนื และบูรพคณาจารยทีไ่ดสบืทอดเจตนารมณ
ในการสั่งสอนศิษยมายาวนานใหพวกเราลูกเหลือง-แดงที่จบการศึกษาทั้งภาคบังคับ และข้ันพ้ืนฐานไดประสบความสําเร็จ
ในชวิีตประจําวัน มคีวามสุขในการดํารงชวิีต และไมลืมดินแดนเหลือง-แดง แหงน้ีทีเ่สรมิสรางประสบการณใหกบัพวกเราแหงน้ี

นายประโยชน  เกิดโพธิ์ชา

หัวหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

หกปแมพนผานแตวันวานในความทรงจํายังคงอย ูในใจเสมอ ครูขอชืน่ชมที่พวกเราอดทน ขยนัหมั่นเพียรฝกตน
เปนคนรักสะอาด มีระเบียบ มีความสุภาพ ตรงเวลา และมีสมาธิตั้งมั่น ครูในฐานะหัวหนาระดับม.6 ก็มีความตั้งใจอบรมพัฒนา
ใหพวกเราเปนคนด ีเปนคนฉลาดอย ูทีใ่ดก็มคีวามสขุความเจริญทัง้ตนเอง และสงัคมน้ัน ๆ ทายสดุน้ี ครูขออวยพร ขอคณุความด ี
ที่เธอไดทําตอโรงเรียน ตอครูอาจารย จงประสบผลสําเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความสุข และความเจริญสืบตอไป
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นายอธิพันธ ุ  เหลืองชัยชาญ

หัวหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3



นางสาวอุษา  เหงาเทศ
เกิดวันที่ 17  มกราคม 2536
การศึกษา ปริญญาตรี  คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี
ภูมิลําเนา ชุมพร
ประวัติการทํางาน  พ.ศ. 2559  ปการศึกษา 1/2559 โรงเรียนเซนตโยเซฟ จ.ระยอง

นายเทคนิค  กุลสวัสด์ิ
เกิดวันที่ 12  กรกฎาคม  2528
การศึกษา ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ( ศษ.บ ) จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี
ภูมิลําเนา 86 ม.10 ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง
ประวัติการทํางาน   พ.ศ. 2552-2559 โรงเรียนหวยยางศึกษา (พนักงานราชการ)

นางมณฑาทิพย  คีรีสุทธิวงศ
เกิดวันที่ 20  พฤษภาคม  2530
การศึกษา ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร วิชาเอกภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร  สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ
ภูมิลําเนา ราชบุรี
ประวัติการทํางาน  18 พ.ค. พ.ศ. 2554  บรรจุโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จ.ราชบุรี

  12 ธ.ค. พ.ศ. 2556  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา จ.ระยอง
  7 พ.ย. พ.ศ. 2559  โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

นางสาวทิพยนัฐฐา  เจริญเมือง
เกิดวันที่ 22  สิงหาคม  2533
การศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร เอกการสอนวิทยาศาสตร สาขาการสอนฟสิกส

มหาวิทยาลัยบูรพา
ภูมิลําเนา 159/4 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
ประวัติการทํางาน  พ.ศ. 2557 - 2559 โรงเรียนวังจันทรวิทยา (ครูอัตราจาง โครงการครูวิกฤต)

นางสาวศศิธร  ประเสริฐสุขสันต
เกิดวันที่ 5  กุมภาพันธ 2536
การศึกษา ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภูมิลําเนา กรงุเทพมหานคร

นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
เกิดวันที่ 7  มิถุนายน  2530
การศึกษา ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ภูมิลําเนา ศรสีะเกษ
ประวัตกิารทํางาน 23 พ.ค. พ.ศ. 2554  บรรจุโรงเรียนคลองใหญวิทยาคม จ.ตราด

10 พ.ย. พ.ศ. 2559 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
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นางสาวนํ้าฝน   จินาราช
เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 2532
การศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ภูมิลําเนา บานเลขที่ 119 หม ู 11 ต.ยางคราม อ.ดอยหลอ  จ.เชียงใหม  50160
ประวัติการทํางาน  พ.ศ. 2557 - 2559 ครูอัตราจางโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม  อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

   พ.ศ. 2556 - 2557 ครูอัตราจางโรงเรียนบานหวยน้ําขาว  อ.ดอยหลอ  จ.เชียงใหม

Name : Mr. Ahmet Haluk Odabas
Country : Turkey
Birthday : 29 May 1983
Education : Bachelor of Science
and Literature in Biology,Kafkas
University, Turkey
Position : Science teacher (MEP)

นางสาวทวินันท  มณีโรจน
เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2535
การศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร เอกคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ภูมิลําเนา บานเลขที่ 31/1 หม ู 2 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 22130
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2559 ครูอัตราจางโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี

นายสุรสิทธ์ิ  ประสิทธ์ินอก
เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2535
การศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภูมิลําเนา บานเลขที่ 100 หม ู 11 ต.กระท ุมราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ประวัติการทํางาน -

นางสาวจงกลนี  ปฏิสังข
เกิดวันที่ 26 มีนาคม 2534
การศึกษา ปรญิญาตรี คณะศึกษาศาสตร เอกการสอนสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มหาวิทยาลยับูรพา
ภูมิลําเนา บานเลขที่ 185 หม ู 5 ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ประวัติการทํางาน  พ.ศ. 2558 - 2559 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ระยอง

Name : Mr. Patrick Kyeremateng
Country : Ghana
Birthday : 31 May 1984
Education : Bachelor of Arts in
English, Kwame Nkrumah
University of Science and
Technology, Ghana
Position : English teacher (M.2, M.5)

Name : Mr. Jonathan Arthur Grewell
Country : America
Birthday : 1 February 1992
Education : Bachelor of Science
In Psychology, Montana State
University, America
Position : English teacher (M.1, M.4)

Name : Ms. Gira Massiel Robles Rondon

Country : Puerto Rico
Birthday : 16 February 1993
Education : Bachelor of Arts in
Commercial Advertising
Technology, University of
Puerto Rico in Carolina, Puerto Rico
Position : English teacher (MEP)
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นับเน่ืองตั้งแตวันที่ 13 เดือนตุลาคม 2559 เปนตนมา เปนวันที่พสกนิกรไทยไดสูญเสียพระมหากษัตริยผ ูยิ่งใหญ
อันเปนทีรั่กยิง่คอืองคพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธิเบศรรามาธิบด ีจักรีนฤบดนิทรสยามนิทราธิราช
บรมนาถบพิตรยังความเศราโศกยังมิร ูวายไปจากหัวใจของคนไทยทุกดวง ชาวตนกลาพันธ ุดี ขอรวมถวายความอาลัยและ
นอมรําลึกถึงพระองคอยางไมเสื่อมคลาย ดวยการทําความดีในหนาที่ประชาชนของพระราชา ตอบแทนคุณแผนดินที่ฉันได
เกิดมามีชีวิตอย ูในสมัยรัชกาลที่ ๙ ดวย"การทําความดีถวายในหลวง"ขอใหหนาน้ีเปนประวัติศาสตรหนาหน่ึงในการรวมรําลึก
และแสดงความอาลัยอยางสุดซึ้งถึงพระองคทานบนสรวงสวรรค ดวยการนําผลงานภาพวาดเทิดพระเกียรติฯเน่ืองในวันพอ
แหงชาติของปที่ผานๆมา ของบรรดาเหลาตนกลาพันธ ุดีมานําเสนอใหตราตรึงอย ูในหัวใจของคนไทยตลอดไป

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอมรําลกึในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมไิด

ขาพระพุทธเจา เหลาตนกลาพันธ ุดี โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
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