
 
 

 

  
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๓๙ 
โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕ 

จาก กระทรวงมหาดไทย 
ถึง ผู้รับปฏิบัติ  หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ผู้รับทราบ  รอง หน.คสช./หน.ฝมค. รอง ฝมค. หน.คณะประสาน/กห./กต./ทก. 
                

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ได้ดําเนินการ
ตามนโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน      
ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑ การชี้แจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประเทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน 
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่ม
ข้าราชการ โดยในรอบวัน จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศได้
ดําเนินการทั้งหมด ๑,๓๒๕ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๑๑๖,๐๙๑ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯแต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนมุทาง
การเมือง ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ส.ค. ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๒,๕๙๗ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๒,๓๕๕ ครั้ง ทั้งนี้ พบข่าวสารที่อาจนําไปสู่การสร้าง
สถานการณ์ความรุนแรงทั้งสิ้น ๙๖ ครั้ง ซึ่งได้ระงับเหตุและชี้แจง
ทําความเข้าใจแล้ว 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตฯ จํานวน ๓๑ 
สถานี มีการจับกุมดําเนินคดี ๑ คดี และได้ช้ีแจงทําความเข้าใจ
ให้เจ้าของสถานีที่ตรวจพบดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 

 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๖  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย

ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๔๖ ครั้ง แจ้งความดําเนินคดี 
๓๒ คดี และสามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดีได้ จํานวน ๒๓ คน 
กิจกรรมที่สําคญั/เด่น  
- ฝ่ายปกครองอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ สนธิกําลัง
ร่วมกับตํารวจสถานีตํารวจภูธรกุฉินารายณ์ เจ้าหน้าที่ทหาร
และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจค้นบ้านเป้าหมาย ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ 
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ พบไม้แปรรูป ไม้ท่อน ชนิดไม้ 
ประดู่ นนทรี เต็ง แดง เขว้า และพะยูง ขนาดต่างๆจํานวน 
๑๓,๑๒๒ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๔๔.๙ ลูกบาศก์เมตร จึง
ส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักสอบสวนดําเนินการต่อไป 
- ฝ่ายปกครองอําเภอปง จังหวัดพะเยา ตรวจยึดไม้กระยาเลย
แปรรูปหวงห้ามในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลงิม จํานวน ๒๐ แผ่น/
เหลี่ยม ปริมาตร ๐.๔๕ ลูกบาศก์เมตร และสามารถตรวจยึดไม้
กระยาเลยแปรรูปหวงห้ามเพิ่มเติมในพื้นที่ห่างออกไปประมาณ 
๑๐๐ เมตร จํานวน ๑๒๔ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๔.๕ ลูกบาศก์
เมตร จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาดําเนินคดีต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได้ ๑๔๓ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๓๔ คดี  
ตู้ม้า ๐ คดี สลากกินรวบ ๗๔ คดี และคดีอ่ืนๆอีก ๓๒ คดี  
มีผู้ต้องหา จํานวน ๓๖๔ คน ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
เข้าในการลดละเลิกการพนันและจัดระเบียบสังคม 2,3๐๐ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น  
- ชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดศรีสะเกษ 
ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่
ทหาร ร่วมตรวจสถานบริการ สถานประกอบการจําหน่ายสุรา 
ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์ และอินเตอร์ ในพื้นที่อําเภอเมือง 
ศรีสะเกษ เพื่อจัดระเบียบสังคม ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม 
และเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามคําสั่ง คสช. 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที ่กระทรวงมหาดไทย  
สั ่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี ้ชาวนา  
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําความผิดแต่อย่างใด มีการจัดโครงการ
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาและ 
คุณภาพของปุ๋ยและยากําจัดศัตรูพืช ตามโครงการลดต้นทุนการ
ผลิตให้กับชาวนา และนําส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ 
ณ ร้านจําหน่ายสินค้าเกษตร “นาโน” ณ ตําบลท่าพล อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๕๑๔ คดี ผู้ต้องหา ๕๙๘ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติดจํานวน ๒,๔๕๔ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ
การบําบัด ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้ ต่อไป 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด  
อุบลราฃธานี ดําเนินการตรวจค้นเรือนจํากลางจังหวัด
อุบลราชธานี พบยาไอซ์ จํานวน ๒.๙๕ กรัม โทรศัพท์มือถือ 
จํานวน ๑๖ เครื่อง ซิมการ์ด ๑ ช้ิน แบตเตอรี่ ๓ ก้อน หูฟัง ๕ 
สาย ที่ชาร์ต ๖ ช้ิน เมมโมรี่การ์ด ๒ ช้ิน และอุปกรณ์การเสพ 
๗ ชุด จึงยึดของกลางไว้เพื่อทําการขยายผลต่อไป  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการปิดค่าย
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้เข้าค่ายเพื่อรับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวน 85 คน ณ วัดประศุก ตําบล
ประศุก อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
- ฝ่ายปกครองอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จัดประชุม
ประชาคมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านโครงการ ๑ ตําบล ๑ 
หมู่บ้านปลอดยาเสพติด  พร้อมทั้งประชาคมประชาชนโดยลับ 
เพื่อการสืบค้นหาผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ณ ที่ทําการ
สหกรณ์ตําบลช้างให้ตก ตําบลช้างไห้ตก อําเภอโคกโพธิ์ 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือ ๑๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๘๘๔ คน และมี
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละ
พ้ืนที่ จํานวน ๘๔๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐๙,๐๘๙ คน 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๖   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
"มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ" ณ สนามหน้าที่ว่า
การอําเภอท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยจัด
กิจกรรมจัดคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีช่ือเสียง เพื่อเพิ่มความรัก 
ความสามัคคี และความสนุกสนานให้คนในพื้นที่ มีผู้มาชม
คอนเสิร์ตในครั้งนี้กว่า ๓,๐๐๐ คน 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน เติมรัก
ปันน้ําใจ ให้คนพิการ บ้านอุบลฮักแพง จัดโดยหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
มูลนิธิบ้านอุบลฮักแพง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
คืนความสุขแก่ประชาชน โดยมีอาจารย์จตุพล ชมพูนิช นักพูด
ช่ือดังร่วมแสดงทอร์คโชว์ และมีการแสดงอื่นๆอีกมากมาย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ใน
เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยมีส่วนที่ได้รับมอบจาก
ประชาชนหรือประชาชนนํามาท้ิงไว้  ประกอบด้วย อาวุธปืน  
1 กระบอก กระสุนปืน ๒ นัด และจากการตรวจค้น จับกุม  
พบอาวุธปืน 6 กระบอก กระสุน ๑๖ นัด ไม่พบวัตถุระเบิด 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและอําเภอดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดย
จังหวัดและอําเภอได้ทําการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง 
และการประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเดือนสิงหาคม ได้มีการเน้น
ยํ้าความสําคัญและการถือปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยเคร่งครัดแล้ว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ
และแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการประมง ต้ังแต่วันที่  
๒๖ มิถุนายน – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  รวมท้ังสิ้น ๒๖ จังหวัด  
สรุปยอดการลงทะเบียนฯแบ่งตามจังหวัดได้ดังนี้  
   ๑. กรุงเทพมหานคร ๑๓๖,๐๒๑ คน  
   ๒. สมุทรปราการ ๒๗,๖๔๐ คน   
   ๓. พระนครศรีอยุธยา ๑๓,๐๒๙ คน 
   ๔. ชลบุรี ๓๘,๙๑๓ คน 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
     ๕. ระยอง ๑๙,๗๓๔ คน 

   ๖. จันทบุรี ๒๘,๖๓๙ คน 
   ๗. ตราด ๖,๐๘๕ คน 
   ๘. ฉะเชิงเทรา ๑๘,๑๓๗ คน 
   ๙. สระแก้ว ๒๘,๘๘๒ คน 
   ๑๐. สรุินทร์ ๑,๕๖๕ คน 
   ๑๑. สมุทรสาคร ๖๒,๙๒๑ คน 
   ๑๒. สมุทรสงคราม ๒,๙๖๙ คน 
   ๑๓. เพชรบุรี ๔,๔๐๘ คน 
   ๑๔. ประจวบคีรีขันธ์ ๗,๒๐๙ คน 
   ๑๕. นครศรธีรรมราช ๔,๕๓๑ คน 
   ๑๖. กระบี่ ๓,๑๒๓ คน 
   ๑๗. พังงา ๓,๔๖๑ คน 
   ๑๘. ภูเก็ต ๗,๖๒๒ คน 
   ๑๙. สรุาษฎร์ธานี ๑๑,๑๔๙ คน 
   ๒๐. ระนอง ๘,๓๘๐ คน 
   ๒๑. ชุมพร ๙,๐๕๒ คน 
   ๒๒. สงขลา ๑๓,๕๑๘ คน 
   ๒๓. สตูล ๑,๓๖๘ คน 
   ๒๔. ตรัง ๒,๔๘๕ คน 
   ๒๕. ปัตตานี ๔,๙๓๑ คน 
   ๒๖. นราธิวาส ๑,๒๖๕ คน 
รวมทั้งสิ้น ๔๖๗,๐๓๗ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติเมียนมาร์ 
๑๗๓,๕๕๗ คน สัญชาติกัมพูชา ๒๒๒,๔๒๙  คน และสัญชาติ
ลาว ๗๑,๐๕๑ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
รายงานเหตุ อุทกภัยจากฝนตกต่อเนื่อง ในพื้นที่จั งหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งสถานการณ์ได้ขยายเป็นวงกว้าง รวม ๒๓ 
อําเภอ ๑๑๔ ตําบล ๙๓๘ หมู่บ้าน ๔๓,๙๓๙ ครัวเรือน มีผู้
ได้รับผลกระทบ ๑๓๓,๕๔๘ คน อพยพ ๗๓๖ คน น้ําท่วมบ้าน 
๑,๐๘๐ หลัง โรงงาน ๑ แห่ง ถนน ๑๙๐ สาย สะพาน ๒๕ 
แห่ง วัด ๒๐ แห่ง โรงเรียน ๓ แห่ง สถานที่ราชการ ๓ แห่ง ท่อ
ระบายน้ํา ๑ แห่ง และพื้นที่การเกษตร ๑๒๑,๗๖๒ ไร่ มี
ผู้เสียชีวิต ๑ ราย จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ๑๗ อําเภอ ทั้งนี้ ศูนย์
อํานวยการเฉพาะกิจฯอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ (อุบลราชธานี) เขต ๖ 
(ขอนแก่น) ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม

จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน ตามนโยบาย
ของ คสช.  โดยได้รับรายงานจากจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดว่า ได้
เปิดศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดกระบี่ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยในวัน
ดังกล่าว มีประชาชนมายื่นเรื่องร้องเรียน จํานวน ๓ ราย โดย
ร้องเรียนเรื่องแนวเขตที่ดิน จํานวน ๒ ราย และเรื่องการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๑ ราย 

 

 
หน้า   ๖   ของ  ๖  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


