
ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-06 09:22:09 หน า 1

เรื่อง ชื่อเมืองกําแพงเพชร ที่คนกําแพงเพชรไมเคยรู

รายละเอียด

          ชื่อบานนามเมือง "กําแพงเพชร" เรื่องสําคัญที่คนกําแพงเพชรสวนใหญไมรู ที่นํามาเลาสูกันฟัง

          หากพูดถึงชื่อของเมืองกําแพงเพชร คนกําแพงเพชรและนักทองเที่ยวทุกคน คงนึกออกแตชื่อ ชากังราว

กันทัง้สิน้ แตมีหลักฐานทางประวัติศาสตร ที่ปรากฎคําวากําแพงเพชร มีอยูสองชื่อดวยกัน แตในวันน้ีจะกลาวถึง

ชื่อ เมืองพชรบุรีศรีกําแพงเพชร เป็นลําดับแรก ซึ่งเป็นชื่อที่มีความไพเราะ และมีหลักฐานที่นาสนใจ แตชาว
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กําแพงเพชร น อยคนนักที่จะเคยไดยิน และรูถึงที่มา บางทานอาจจะตกใจดวยซํ้าวา กําแพงเพชรมีชื่อเชนน้ีดวย

หรือ

           ชื่อ '' พชรบรุีศรีกาํแพงเพชร '' นัน้ ตองกลาวถงึจารกึวดัตาเถรขงึหนัง หลกัที่ ๔๖ ซึ่งคนพบที่วดัศรีพจิติร

กิรติกัลยาราม หรือเดิมชาวบานเรียกวาวัดตาเถรขึงหนัง ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

            โดยเน้ือหาโดยสงัเขปของเรื่องราวที่จารกึของวดัตาเถรขงึหนัง อกัษรที่มีในจารกึเป็นอกัษณะขอม ภาษา

ไทย,บาลี ในสวนภาษาบาลี เป็นคํากลาวนมัสการพระรัตนตรัย และคําไหวอาจารย สวนจารึกภาษาไทย ไดกลาว

ถึงสมเด็จพระราชชนนีศรีธรรมราชมาดา และสมเด็จมหาธรรมราชาธิบดี ราชโอรส ขึ้นเสวยราชยในนคร

ศรีสัชนาลัยสุโขทัย ตลอดถึงการอาราธนาสมเด็จพระมหาศรีกิรติ จากพชรบุรีศรีกําแพงเพชร มาสราง “ศรีพิจิตร

กิรติกัลยาราม” และสมเด็จพระศรีธรรมราชมาดา ปลูกพระศรีมหาโพธิการ

กําหนดอายุขอความจารึก บรรทัดที่ ๑๗ ระบุ จ.ศ. ๗๖๖ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๙๔๗

             สมเด็จพระศรีธรรมราชมาดาหรือ สมเด็จพระราชชนนีศรีธรรมราชมาดามหาดิลกรัตนราชนาถกรรโลง

 เป็นเป็นพระอัครมเหสีในพระยาลิไท ทัง้น้ีที่พระองคครองราชยรวมกับพระราชโอรส อาจเป็นเพราะพระราชโอรส

นัน้ยังเยาวพระชันษา พระองคจึงตองราชาภิเษกตนขึ้นดูแลบานเมือง ปฏิบัติพระราชกรณียกิจรวมกับยุวกษตัริย

และรักษาอํานาจทางการเมืองไว สมเด็จพระราชชนนีศรีธรรมราชมาดามีศรัทธาในพุทธศาสนา โดยทรงอาราธนา

สมเด็จพระมหาศรีกิรติ จากพชรบุรีศรีกําแพงเพชร มาสรางวัด “ศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม " (หรือ วัดตาเถรขึงหนัง)

ณ เมืองสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๔๗ พระองคและพระราชโอรส ทรงแตงตัง้สมเด็จพระมหาศรีกิรติ จากพชรบุรีศรี

กําแพงเพชร เป็นพระบรมครูติโลกดิลกติรัตนศีลคันธวันวาสีธรรมกิตติสังฆราชามหาสวามีเจา พระสังฆ-ปรินายก

เป็นพระสังฆราชเจา ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๑๙๔๙ ซึ่งพระสังฆราชพระองคน้ีอาจมีความสัมพันธเป็นพี่น อง

หรือเครือญาติของพระองค และอาจเป็นเครือญาติหรือบิดาของแมพระพิลกพระราชชนนีในพระเจาติโลกราชแหง

อาณาจักรลานนาดวย ดังปรากฏในจารึกวัดป าแดง แผนที่ ๓ ความวา

             “...เมื่อศกัราชได ๗๖๘ จอนักษตัร เดอืนอาย แรม ๑๐ คํ่า วนัอาทติย ตราพระราชโองการเสดจ็มหาธรรม

ราชาธิราชในพระพิหารสีมากระลาอุโบสถอันมีในทะเลฉางนัน้พอประถมยามดังน้ี เราตัง้พระบรมครูติโลกดิลกติ

รัตนศีลคันธวันวาสีธรรมกิตติสังฆราชามหาสวามีเจาเป็นสังฆปรินายกสิทธิแล ภิกษุสงฆผูใดหนอรัญวาสี แลกระ

ทําบโชบธรรมไซร บางอําเพิอบรมครูเป็นเจาหากสําเร็จเองเทา อําเพิอบรมครูปรญาปติอันใดไซร เรามิอาจจะ

ละเมิดมิไดเลย...”

            ยอนกลบัเขามาวิเคราะห เรื่องราวเหลาน้ีเกีย่วของและมีความสาํคญักบัเมอืงกาํแพงเพชรอยางไร จากการ

ที่ สมเด็จพระราชชนนีศรีธรรมราชมาดาทรงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไดนิมนตสมเด็จพระมหาศรีกิรติไป

จากเมือง พชรบุรีศรีกําแพงเพชร ซึ่งหมายถึงเมืองกําแพงเพชรในปัจจุบัน เพื่อไปสรางวัด “ศรีพิจิตรกิรติกัลยา

ราม "สะทอนใหเห็นถึงความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในเมืองกําแพงเพชร รวมถึงองคความรูฝีมือเชิงชางใน
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การสรางวัดที่กําแพงเพชรไดติดไปกับสมเด็จพระมหาศรีกิรติในการสรางวัดแหงน้ีดวย

            ดังจะเห็นไดจากการสรางพระเจดียของวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม มีความคลายคลึงกับเจดียในเมือง

กําแพงเพชร ซึ่งเจดียศิลปะสกุลชาง เมืองกําแพงเพชรน้ีมีความพิเศษมหัศจรรยอลังการ ในเรื่องการผสมผสาน

สถาปัตยกรรมของหลายอาณาจักร (จะเขียนเรื่องน้ีในโอกาสตอๆไปครับ) และจารึกหลักน้ียังไดกลาวถึงชื่อเมือง

กําแพงเพชร ในชวงปีพุทธศักราช ๑๙๔๗ คือชื่อเมือง พชรบุรีศรีกําแพงเพชร นัน่เอง นับเป็นชื่อที่ไพเราะ ควรคา

แกความทรงจําชาวเมืองกําแพงเพชร

           กาํแพงเพชรบรุีศรีวิมาลาสน ชื่อเมอืงกาํแพงเพชรที่มีความไพเราะและมีความนาสนใจอยางยิง่ ซึ่งชื่อน้ี พ

บในจารึกหลักที่ ๓๘ กฎหมายลักษณะโจร หรืออาญาลักพา ซึ่งมีเน้ือหาที่นาสนใจอยางยิ่งสมควรอานไวเป็นเครื่อง

ประดับสติปัญญาครับ จารึกหลักที่ ๓๘น้ี จารึกลงบนแผนหินชนวน รูปใบเสมา จํานวนดาน ๒ ดาน ดานที่ ๑ มี ๔๕

บรรทัด ดานที่ ๒ มี ๕๔ บรรทัด 

           จารึกลักษณะลักพา/โจร แบงเน้ือหาออกเป็น ๒ ตอน

           ตอนแรกเป็นอารัมภกถา บอกเหตุที่พระเจาแผนดิน ทรงตราพระราชบัญญัติขึ้น 

           ตอนที่สองเป็นตวับทมาตราตาง ๆ ที่อธบิายลกัษณะความผดิและโทษตามพระราชศาสตรแตในวนัน้ีจะได

ยกนําบทความในตอนที่ ๑ อารัมภบท มากลาวเพราะชื่อของเมืองกําแพงเพชรปรากฏ ความวา

           วนัพฤหสับดีที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๑๙๔๐ วนัเพญ็เดอืน ๖ วนัหนไทยตรงกบัวนัลวงเมา ลกัคนาในผคุนี ใน

เพลาคํา สมเด็จบพิตรมหาราชบุตรธรรมราชาธิราชศรีบรมจักรพรรดิราช ผูเสด็จขึ้นเสวยราชยอภิรมยสมดังพระ

ราชมโนรถ (ความปรารถนา) ทดแทนพระราชบิดาในแดนพระธรรมราชสีมาน้ี อันเปรียบเสมือนสวรรคชัน้ดาวดึง

ส (บรรทัดที่ ๑-๔)

           พระองคทานเสด็จไปประทับในกําแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสน พระอมดวยพระราชศฤงคารบริพารพล และ

ทหารทัง้ ๔ เหลา โดยทางน ํา พระยาพังเกษตรสคาบุรีพระยาพังศรีสัชชนาลัยบุรี พระยาพังไทวยนทีศรียมนา พี่

พระยาทานพังนครไทย และ(ชื่ออานไมได) ผูเป็นพระราชมาตุละบพิตรมนตรีอนุชิตลุงตนเลีย้งทาน และเป็นเจา

เมืองไตรตรึงส พรอมดวยนักปราชญราชกวีมีสกุลพรรณ นัง่ลงถวายอัญชุลีพระบาท (บรรทัดที่ ๕-๑๐)

           พระองคเสด็จในพระที่นัง่ตรีมุข ภายหลังเสวยสุขจากการทําพระองคใหบริสุทธิ ์และทรงตัง้พิธีทาง

ไสยศาสตรแลวไมนาน พระองคเสด็จออกพรอมดวยบุรีฝูงพาลและฝูงโลก (ขาราชบริพารฝ ายในทัง้ออนและแก)

เพื่อจะใหคนในโลกน้ีที่ยังทุกขกังวล สัตวทัง้หลาย ทัง้หญิงชายและสมณพราหมณ (ไดฟัง?) ไดพูดกันวา ในอันที่

พระองคทานไดเสวยราชยนัน้ ทรงปรารถนาจักขัดเกลา (ทําใหบริสุทธิ ์) พระราชสีมาน้ีประดุจเดียวกับมนุษยธร

รม (กฎหมายที่ปกครองมนุษย)แบบอยางพอขุนรามราช ที่ฝูงคนแสดงยศปรากฏสุขมาชัว่ลูกหลานสูงสุดและมัน่

คง เหตุฉะนัน้สมเด็จพระรามราชาธิราชจึงมีพระราชโองการอันยิ่งใหญ ใหตราพระราชบัญญัติ ขึ้นบังคับใชแก

ลูกขุนมูลตวานบริวารไพรฟ าทัง้หลาย ถวนทุกเมืองเล็กเมืองใหญทัง้หลายในพระราชอาณาจักรน้ีไซรกลางเมือง
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สุโขทัยอันเป็นประธานกึ่งแหงเมือง ทัง้หลาย เป็นตนวา เชลียง กําแพงเพชร ทุงยัง้ ปากยม สองแคว และเมือง

อื่น ดังน้ี (บรรทัดที่ ๑๐-๑๗)

           ความสําคัญของเอกสาร

            ในบรรดาจารึกสุโขทัย จารึกลักษณะลักพา/โจร ถือวามีความสําคัญเป็นพิเศษ เพราะโดยปกติแลว จารึก

โบราณมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพระศาสนา เชน การสรางวัด หรือ การกัลปนา เป็นตน จารึกลักษณะลักพา/โจร

เป็นจารึกเพียงหลักเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่บันทึกตัวบทกฎหมายไว เน้ือความในจารึกเป็นบทกําหน

ดโทษผูกระทําความผิดในลักษณะลักพาสิ่งของผูคน หรือ โจรขโมยเขาของตางๆ เพราะฉะนัน้ จึงมีความ

สําคัญยิ่งตอการศึกษาประวัติศาสตรกฎหมายไทยและประวัติศาสตรสังคมไทยโบราณ

             ศรีบรมจกัรพรรดิราช หมายถงึ สมเดจ็พระมหาธรรมราชาที่ ๓ พระราชสวามีสมเดจ็พระอคัรราชเทวีศรี

จุฬาลักษณ ซึ่งมีพระราชประวัติกลาวไวในจารึกวัดอโสการามและจารึกวัดบูรพาราม

             และน่ีคือเรื่องราวของชื่อเมืองกําแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสนที่ไดยกยอมาจากการศึกาาคนควาของนักวิชา

การ นักโบราณคดี และแอดมินไดนําเอาเน้ือหา จากการบรรยายประวัติศาสตรและหลักฐานทางประวัติิศาสตร

ของ ดร. วินัย พงศศรีเพียรบรรยาย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม (เสารที่ ๑๐ กันยายน

๒๕๕๔)

             ขอกศุลทัง้หลายจากการที่ไดเผยแพรแชรความรูเรื่องราวขอมลูเหลาน้ี จงสาํเรจ็แกผูแชร และขออทุศิให

เทพยาอารักษ เสื้อเมือง ทรงเมืองหลักเมือง ดวงพระวิญาณ ดวงวิญาณ บรรพชนทุกดวงเทอญ

เรยีบเรยีง #กติติสุวฒันามงักร #ตะวนั#จดหมายเหตุกาํแพงเพชร #ชื่อเมอืงกาํแพงเพชร #กาํแพงเพชร นายธชัชยั

สีสุวรรณ

คําสําคัญ : กําแพงเพชร, ประวัติ

ที่มา :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=307233253168879&id=3054618166793

56&__tn__=K-R

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2019-08-16

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1186&code_db=610001&code_type=01
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQLUKEuR3yDjXoaFkeoGCdgaPQofHGjn5_nqejxi1rHNj_a0G_XZ3XhYbMx86LgTC66kBOaWW2aUHkp7XtuQ7nSj5TVtsPBylwABdGBM7QIpQ9mCb8YjAR42EMW9FWgKI3Y0NqQqnBvHD1Yq7dT17a-YlpqCUeL7iFRJqnbLA_6P1bB2itvjYfUZgQcgdpYsedQ-p8vaEvVOpHnxtqDE1edtknus3VdLMxf7e5Fhip5hkADorYMabRgQPwrOfSV-ME07eevXc9n-CswOTIaBN3_VTP5KTNUGY7-Hlch0MnnA0wsFk4AVkaupYunWghReGHx2ZQs2J7ItExr7Q6d7iS7Iwyvr3j524zLn_Fx18RzLu2rqFCZhoaKJvYG-BLfJJ2b1sT3llqGSlZczO4pbDG0wHdzLFsPxYu0A6RoNkOEXWbSVwuaSzxz-ALBtfXuZoZQG6CWgj55HXvtg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQLUKEuR3yDjXoaFkeoGCdgaPQofHGjn5_nqejxi1rHNj_a0G_XZ3XhYbMx86LgTC66kBOaWW2aUHkp7XtuQ7nSj5TVtsPBylwABdGBM7QIpQ9mCb8YjAR42EMW9FWgKI3Y0NqQqnBvHD1Yq7dT17a-YlpqCUeL7iFRJqnbLA_6P1bB2itvjYfUZgQcgdpYsedQ-p8vaEvVOpHnxtqDE1edtknus3VdLMxf7e5Fhip5hkADorYMabRgQPwrOfSV-ME07eevXc9n-CswOTIaBN3_VTP5KTNUGY7-Hlch0MnnA0wsFk4AVkaupYunWghReGHx2ZQs2J7ItExr7Q6d7iS7Iwyvr3j524zLn_Fx18RzLu2rqFCZhoaKJvYG-BLfJJ2b1sT3llqGSlZczO4pbDG0wHdzLFsPxYu0A6RoNkOEXWbSVwuaSzxz-ALBtfXuZoZQG6CWgj55HXvtg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQLUKEuR3yDjXoaFkeoGCdgaPQofHGjn5_nqejxi1rHNj_a0G_XZ3XhYbMx86LgTC66kBOaWW2aUHkp7XtuQ7nSj5TVtsPBylwABdGBM7QIpQ9mCb8YjAR42EMW9FWgKI3Y0NqQqnBvHD1Yq7dT17a-YlpqCUeL7iFRJqnbLA_6P1bB2itvjYfUZgQcgdpYsedQ-p8vaEvVOpHnxtqDE1edtknus3VdLMxf7e5Fhip5hkADorYMabRgQPwrOfSV-ME07eevXc9n-CswOTIaBN3_VTP5KTNUGY7-Hlch0MnnA0wsFk4AVkaupYunWghReGHx2ZQs2J7ItExr7Q6d7iS7Iwyvr3j524zLn_Fx18RzLu2rqFCZhoaKJvYG-BLfJJ2b1sT3llqGSlZczO4pbDG0wHdzLFsPxYu0A6RoNkOEXWbSVwuaSzxz-ALBtfXuZoZQG6CWgj55HXvtg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQLUKEuR3yDjXoaFkeoGCdgaPQofHGjn5_nqejxi1rHNj_a0G_XZ3XhYbMx86LgTC66kBOaWW2aUHkp7XtuQ7nSj5TVtsPBylwABdGBM7QIpQ9mCb8YjAR42EMW9FWgKI3Y0NqQqnBvHD1Yq7dT17a-YlpqCUeL7iFRJqnbLA_6P1bB2itvjYfUZgQcgdpYsedQ-p8vaEvVOpHnxtqDE1edtknus3VdLMxf7e5Fhip5hkADorYMabRgQPwrOfSV-ME07eevXc9n-CswOTIaBN3_VTP5KTNUGY7-Hlch0MnnA0wsFk4AVkaupYunWghReGHx2ZQs2J7ItExr7Q6d7iS7Iwyvr3j524zLn_Fx18RzLu2rqFCZhoaKJvYG-BLfJJ2b1sT3llqGSlZczO4pbDG0wHdzLFsPxYu0A6RoNkOEXWbSVwuaSzxz-ALBtfXuZoZQG6CWgj55HXvtg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQLUKEuR3yDjXoaFkeoGCdgaPQofHGjn5_nqejxi1rHNj_a0G_XZ3XhYbMx86LgTC66kBOaWW2aUHkp7XtuQ7nSj5TVtsPBylwABdGBM7QIpQ9mCb8YjAR42EMW9FWgKI3Y0NqQqnBvHD1Yq7dT17a-YlpqCUeL7iFRJqnbLA_6P1bB2itvjYfUZgQcgdpYsedQ-p8vaEvVOpHnxtqDE1edtknus3VdLMxf7e5Fhip5hkADorYMabRgQPwrOfSV-ME07eevXc9n-CswOTIaBN3_VTP5KTNUGY7-Hlch0MnnA0wsFk4AVkaupYunWghReGHx2ZQs2J7ItExr7Q6d7iS7Iwyvr3j524zLn_Fx18RzLu2rqFCZhoaKJvYG-BLfJJ2b1sT3llqGSlZczO4pbDG0wHdzLFsPxYu0A6RoNkOEXWbSVwuaSzxz-ALBtfXuZoZQG6CWgj55HXvtg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQLUKEuR3yDjXoaFkeoGCdgaPQofHGjn5_nqejxi1rHNj_a0G_XZ3XhYbMx86LgTC66kBOaWW2aUHkp7XtuQ7nSj5TVtsPBylwABdGBM7QIpQ9mCb8YjAR42EMW9FWgKI3Y0NqQqnBvHD1Yq7dT17a-YlpqCUeL7iFRJqnbLA_6P1bB2itvjYfUZgQcgdpYsedQ-p8vaEvVOpHnxtqDE1edtknus3VdLMxf7e5Fhip5hkADorYMabRgQPwrOfSV-ME07eevXc9n-CswOTIaBN3_VTP5KTNUGY7-Hlch0MnnA0wsFk4AVkaupYunWghReGHx2ZQs2J7ItExr7Q6d7iS7Iwyvr3j524zLn_Fx18RzLu2rqFCZhoaKJvYG-BLfJJ2b1sT3llqGSlZczO4pbDG0wHdzLFsPxYu0A6RoNkOEXWbSVwuaSzxz-ALBtfXuZoZQG6CWgj55HXvtg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQLUKEuR3yDjXoaFkeoGCdgaPQofHGjn5_nqejxi1rHNj_a0G_XZ3XhYbMx86LgTC66kBOaWW2aUHkp7XtuQ7nSj5TVtsPBylwABdGBM7QIpQ9mCb8YjAR42EMW9FWgKI3Y0NqQqnBvHD1Yq7dT17a-YlpqCUeL7iFRJqnbLA_6P1bB2itvjYfUZgQcgdpYsedQ-p8vaEvVOpHnxtqDE1edtknus3VdLMxf7e5Fhip5hkADorYMabRgQPwrOfSV-ME07eevXc9n-CswOTIaBN3_VTP5KTNUGY7-Hlch0MnnA0wsFk4AVkaupYunWghReGHx2ZQs2J7ItExr7Q6d7iS7Iwyvr3j524zLn_Fx18RzLu2rqFCZhoaKJvYG-BLfJJ2b1sT3llqGSlZczO4pbDG0wHdzLFsPxYu0A6RoNkOEXWbSVwuaSzxz-ALBtfXuZoZQG6CWgj55HXvtg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQLUKEuR3yDjXoaFkeoGCdgaPQofHGjn5_nqejxi1rHNj_a0G_XZ3XhYbMx86LgTC66kBOaWW2aUHkp7XtuQ7nSj5TVtsPBylwABdGBM7QIpQ9mCb8YjAR42EMW9FWgKI3Y0NqQqnBvHD1Yq7dT17a-YlpqCUeL7iFRJqnbLA_6P1bB2itvjYfUZgQcgdpYsedQ-p8vaEvVOpHnxtqDE1edtknus3VdLMxf7e5Fhip5hkADorYMabRgQPwrOfSV-ME07eevXc9n-CswOTIaBN3_VTP5KTNUGY7-Hlch0MnnA0wsFk4AVkaupYunWghReGHx2ZQs2J7ItExr7Q6d7iS7Iwyvr3j524zLn_Fx18RzLu2rqFCZhoaKJvYG-BLfJJ2b1sT3llqGSlZczO4pbDG0wHdzLFsPxYu0A6RoNkOEXWbSVwuaSzxz-ALBtfXuZoZQG6CWgj55HXvtg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQLUKEuR3yDjXoaFkeoGCdgaPQofHGjn5_nqejxi1rHNj_a0G_XZ3XhYbMx86LgTC66kBOaWW2aUHkp7XtuQ7nSj5TVtsPBylwABdGBM7QIpQ9mCb8YjAR42EMW9FWgKI3Y0NqQqnBvHD1Yq7dT17a-YlpqCUeL7iFRJqnbLA_6P1bB2itvjYfUZgQcgdpYsedQ-p8vaEvVOpHnxtqDE1edtknus3VdLMxf7e5Fhip5hkADorYMabRgQPwrOfSV-ME07eevXc9n-CswOTIaBN3_VTP5KTNUGY7-Hlch0MnnA0wsFk4AVkaupYunWghReGHx2ZQs2J7ItExr7Q6d7iS7Iwyvr3j524zLn_Fx18RzLu2rqFCZhoaKJvYG-BLfJJ2b1sT3llqGSlZczO4pbDG0wHdzLFsPxYu0A6RoNkOEXWbSVwuaSzxz-ALBtfXuZoZQG6CWgj55HXvtg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQLUKEuR3yDjXoaFkeoGCdgaPQofHGjn5_nqejxi1rHNj_a0G_XZ3XhYbMx86LgTC66kBOaWW2aUHkp7XtuQ7nSj5TVtsPBylwABdGBM7QIpQ9mCb8YjAR42EMW9FWgKI3Y0NqQqnBvHD1Yq7dT17a-YlpqCUeL7iFRJqnbLA_6P1bB2itvjYfUZgQcgdpYsedQ-p8vaEvVOpHnxtqDE1edtknus3VdLMxf7e5Fhip5hkADorYMabRgQPwrOfSV-ME07eevXc9n-CswOTIaBN3_VTP5KTNUGY7-Hlch0MnnA0wsFk4AVkaupYunWghReGHx2ZQs2J7ItExr7Q6d7iS7Iwyvr3j524zLn_Fx18RzLu2rqFCZhoaKJvYG-BLfJJ2b1sT3llqGSlZczO4pbDG0wHdzLFsPxYu0A6RoNkOEXWbSVwuaSzxz-ALBtfXuZoZQG6CWgj55HXvtg&__tn__=%2ANK-R
https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1186&code_db=610001&code_type=01

