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รปภ. 1 
ประวัติบุคคล 

 
 
 
 
 ถ่ายเมื่อ ... พ.ศ. 2559.... 
 
1. ยศ ................. ชื่อตัว .......... นายขยัน ............. ชื่อสกุล ............ อดทน ............... เพศ ..... ชาย ................ 
 
 
2. ชื่อตัวเดิม ........ ประหยัด ..................... หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ...... แบบ ช. 3 เลขที่ 2003/2552...... 
    ชื่อสกุลเดิม ................................................. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล..................................... ................... 
    ชื่อเล่น หรือชื่ออ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............... หนึ่ง ....................................................................................................  
 
3. เลขประจ าตัวประชาชน .... X XXXX XXXXX XX X ……………………………………………………………………….... 

 
4. วันเดือนปีเกิด.... 1 กุมภาพันธ์ 2525 .... สถานที่จดทะเบียนเกิด ... ส านักงานเขตคลองเตย กทม. ......... 
 เชื้อชาติ ........... ไทย ....................... สัญชาติ............ ไทย .................. ศาสนา .............พุทธ ....................... 
 สัญชาติเดิม .................-..................... หลักฐานการแปลงสัญชาติ ...........................-..................................... 

 
5. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.......... 102........ ตรอกหรือซอย........ -.................ถนน...........สุขุมวิท.....................  
 ต าบล....พระโขนง..... อ าเภอ....คลองเตย.........จังหวัด........กทม. ..... โทรศัพท์... 080 123 4567 ....... 
 

6. ถ้าเป็นคนต่างด้าว ใบส าคัญถิ่นที่อยู่เลขท่ี ...................... -..................ลงวันที่.................. -............................ 
 ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวเลขที่ ............................. -..................ลงวันที่.................. -............................. 
 ออกให้ ณ ...................... -..................อ าเภอ.................. -......................จังหวัด................ -......................... 
 ประเทศมาตุภูมิ อ าเภอ............... -................... วันเดือนปีที่เข้าประเทศไทยอ าเภอ................. -................... 

 
7. ที่อยู่ในระยะ 15 ปีที่ผ่านมา (ให้กรอกตามล าดับก่อนหลัง) 

ระยะเวลา บ้านเลขท่ี  ตรอก/ซอย     ถนน      ต าบล     อ าเภอ    จังหวัด     ประเทศ 
จาก ถึง  

พ.ศ.2543 พ.ศ.2550 185       ซอยแบริ่ง     สุขุมวิท    บางนา     บางนา      กทม.        ไทย 
พ.ศ.2551 ปัจจุบัน 102         -              สุขมุวิท    พระโขนง  คลองเตย   กทม.        ไทย 
   

 
8. ส่วนสูง  ....... 170 ซม. ........ น้ าหนัก ....... 70 กก. ......... ต าหนิ ....... แผลเป็นบริเวณหน้าผาก ........... 

กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกลุ (ถ้ามี) 

ติดภาพถ่ายครึ่งตัว 

หน้าตรง 

ไม่สวมหมวก 

ขนาด 1 น้ิว ติดรูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว) 
 

ระบุปี พ.ศ. ปัจจุบัน ที่จัดท า  

ตามสูติบัตร 

ที่พักอาศัยปัจจุบัน 

ที่อยู่ที่เคยพักอาศัยในระยะ 15 ปีที่ผ่านมา 

อย่างน้อย 1 ต าแหน่ง (ระบุ) 
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9. การศึกษา (ให้กรอกตามล าดับก่อนหลัง)     
 

ระยะเวลา ชื่อและท่ีตั้งสถานศึกษา หลักสูตรหรือชั้นใดถึงชั้นใด ผล
การศึกษา 

จาก ถึง    
พ.ค. 2529  มี.ค. 2536 ร.ร.ศรีวิทยาปากน้ า (สมุทรปราการ) ประถมศึกษาปีที่ 6  
พ.ค. 2536 มี.ค. 2537 ร.ร.สมุทรปราการ (สมุทรปราการ) มัธยมศึกษาปีที่ 1 3.00 
พ.ค. 2537  มี.ค. 2539 ร.ร.สตรีสมุทรปราการ (สมุทรปราการ) มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 3.24 
พ.ค. 2539  มี.ค. 2542 วิทยาลัยพณิชยการบางนา (กทม.) ปวช. (การบัญชี) 3.45 
พ.ค. 2542  มี.ค. 2544 วิทยาลัยพณิชยการบางนา (กทม.) ปวส. (การบัญชี) 3.50 
พ.ค. 2544 ต.ค. 2546 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กทม.) บัญชีบัณฑิต 3.70 
     
 
10. กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา (เช่น เป็นกรรมการนักศึกษา ประธานกีฬา หรือหน้าที่อ่ืน ๆ ในสถานศึกษา) 

ระยะเวลา สถานศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ 
จาก ถึง   

พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2536 ร.ร.ศรีวิทยาปากน้ า ประธานนักเรียน 
    
    
 
 
11. รู้ภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ และภาษาต่างประเทศ (บอกระดับความสามารถว่า ดีมาก ดี พอใช้) 

ภาษา อ่าน ฟัง เขียน พูด 
ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี ดี 
ภาษาจีน ดี พอใช้ พอใช้ ดี 
ภาษาเหนือ ดี ดี ดี ดี 
ภาษามลายู พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้กรอกทุกวุฒิการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงวุฒิการศึกษาสูงสุด 
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13. ประวัติการท างาน หรือการรับราชการ 
 

ระยะเวลา นายจ้างหรือส่วนราชการ 
ที่สังกัดและที่ตั้ง 

ต าแหน่งหน้าที่ เหตุผลที่ออกหรือ
ย้าย 

จาก ถึง    
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2557 บริษัท AF ฟู้ดส์ จ ากัด เจ้าหน้าที่การตลาด ประสงค์ท่ีจะบรรจุ 
  54  ถนนท้ายบ้าน  เข้ารับราชการ 
  ต.ปากน้ า  อ.เมือง  สังกัดกรมศุลกากร 
  จ.สมุทรปราการ  10280  ตามหนังสือเรียก 
    ให้มารายงานตัว 
     
 
 
13. อาชีพพิเศษอ่ืน ๆ และงานอดิเรก 
................... รับสอนพิเศษวันหยุด (อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6) ............................................................ 
................... อ่านหนังสือ , ชมภาพยนตร์ , ฟังเพลง , เล่นกีฬา ....................................................................... 
 
 
 
14. การรับราชการทหาร 
ปัจจุบันเป็นทหารประจ าการ หรือทหารกองหนุน ....... ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  / เรียน ร.ด. ……………….. 
ยศ ........................................... เครื่องหมายทะเบียนทหาร ......................................................... ..................... 
เหล่าและสังกัด .................................................. ที่ตั้งของหน่วย ........................................... ............................ 
เข้าประจ าการเมื่อ ........................... ถึง  ........................... จ านวนปีที่รับราชการมาแล้ว .................... ........... 
เหตุที่ออก............................................................................................................. .............................................. 
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงคนสุดท้าย................................................................................................ ......................... 
เคยไปปฏิบัติราชการพิเศษท่ี ........................................ เมื่อ ........................... ระยะเวลา ...............................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 

สถานที่ท างานสุดท้าย ก่อนที่จะมารับการบรรจุ 
 

ระบุประวัติเคยรับราชการทหาร หรือ เรียน ร.ด.  
หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จับได้ใบด า  
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15. การเป็นนักเขียน ถ้าเคยให้แจ้งโดยละเอียดถึงชื่อเรื่อง หรือบทความ นามปากกา พร้อมทั้งชื่อหนังสือ 
บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และวันเดือนปีที่พิมพ์ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
 
 
16. การเป็นสมาชิกในพรรคการเมือง สมาคม สโมสร หรือองค์การ (ในทางอาชีพ สังคม การเมือง ฯลฯ) 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
 

ระยะเวลา ชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขสมาชิก 
จาก ถึง    
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17. การเดินทางไปต่างประเทศ (ให้กรอกตามล าดับก่อนหลัง) 
 
 
 

ระยะเวลา เมืองและประเทศ ความมุ่งหมายที่ไปและทุนที่ได้รับ 
จาก ถึง   

มิ.ย. 2552 ก.ค. 2552 คุนหมิง  ประเทศจีน ศึกษาดูงาน 
ธ.ค. 2553 ธ.ค. 2553 ปุจตราจาย่า  ประเทศมาเลเซีย ทัศนศึกษา 
ต.ค. 2556 ต.ค. 2556 โอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น ทัศนศึกษา 
    
 
 
18. หนังสือส าคัญแสดงตน (เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่
ยานพาหนะ หนังสือเดินทางและใบส าคัญประจ าคนต่างด้าว) 
 
 

ชนิด หมายเลข ออกให้ที่ วันออกและวันสิ้นอายุ 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

1 0000 00000 00 0 ส านักงานเขตพระโขนง 1 ก.พ. 2556-31 ม.ค. 2562 

ใบขับข่ี xxxxxxxxxxxx กรมการขนส่งจังหวัด.... ระบุวันที่ออก – วันที่หมดอายุ 
หนังสือเดินทาง 
(Passport) 

xxxxxxxxxxxx กรมการกงสุล ระบุวันที่ออก – วันที่หมดอายุ 

    
 
 
19. การถูกจับ หรือถูกฟ้องศาลในกรณีความผิดใด ๆ ทั้งทางคดีแพ่ง และคดีอาญา (นอกจากความผิดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติกฎจราจรเล็ก ๆ น้อย ๆ) 
 
 

วัน เดือน ปี สถานที่เกิดเหตุ ข้อหา ผลที่สุดแห่งคดี 
12 เม.ย. 2550 จังหวัด ................. เล่นไพ่ สิ้นสุดคดี 
15 ก.ย. 2557 จังหวัด ................. ทะเลาะวิวาท ยอมความ สิ้นสุดคดี 
    
 
 
 

ประวัติการเคยเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) 
ระบุการเดินทางท่ีใช้หนังสือเดินทางไปต่างประเทศ (Passport) 

 

บัตรประจ าตัวที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

โปรดระบุกรณีความผิดทางคดีแพ่ง และคดีอาญา ที่เคยเกิดขึ้น และ
แจ้งผลที่สุดแห่งคดี กรณีตัวอย่างเช่น 
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20. บิดา มารดา 
รายละเอียด บิดา มารดา 

ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล นายเมฆ  อดทน นางฟ้า  อดทน 
วัน เดือน ปีเกิด 15 ต.ค. 2500 24 มี.ค. 2503 
สถานที่จดทะเบียนเกิด อุทัยธานี กทม. 
เชื้อชาติ และศาสนา ไทย   พุทธ ไทย   พุทธ 
สัญชาติเดิมและปัจจุบัน ไทย    ไทย ไทย    ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ 120  ถ.สุขุมวิท 

พระโขนง  คลองเตย 
กทม.  10110 

120  ถ.สุขุมวิท 
พระโขนง  คลองเตย 
กทม.  10110 

อาชีพหรือต าแหน่งหน้าที่ 
(*กรณีบิดา มารดา เสียชีวิต ให้ระบุ 
ถึงแก่กรรม) 

ข้าราชการบ านาญ ค้าขาย 

ที่ท างานและหมายเลขโทรศัพท์ 0 2123 4567 0 2123 4567 
 
21. การสมรสทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน (ท าเครื่องหมาย x ที่ช่องใดช่องหนึ่งตามท่ีเป็นจริง) 
 
 
     โสด        หมั้น      สมรส   หม้าย    แยกกันอยู่      หย่า 
 
 
 

รายละเอียด คู่หมั้นหรือคู่สมรสครั้งก่อน คู่หมั้นหรือคู่สมรสปัจจุบัน 
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล  นางกรกนก  อดทน 
วัน เดือน ปีเกิด  4  มีนาคม  2526 
สถานที่จดทะเบียนเกิด  กรุงเทพมหานคร 
เชื้อชาติและศาสนา  ไทย  พุทธ 
สัญชาติเดิมและปัจจุบัน  ไทย  ไทย 
อาชีพและต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  ข้าราชการ  

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ที่ท างานและหมายเลขโทรศัพท์  ส านักงานเขตคลองเตย 
วันเดือนปีที่ท าการสมรสหรือหมั้น  14 กุมภาพันธ์ 2554 
สถานที่จดทะเบียนสมรส  ส านักงานเขตคลองเตย 
ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์  120  ถ.สุขุมวิท 

พระโขนง  คลองเตย 
กทม.  10110 
090 111 1111 

รายละเอียด คู่หมั้นหรือคู่สมรสครั้งก่อน คู่หมั้นหรือคู่สมรสปัจจุบัน 

กรณีคู่สมรสปัจจุบัน 

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสมรส – จดทะเบียน และ ไม่ได้จดทะเบียน 

กรณีหย่า “คู่สมรสครั้งก่อน” 
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เหตุที่แยกกันอยู่หรือหย่า   
ที่อยู่ครั้งสุดท้ายก่อนถึงแก่กรรม 
แยกกันอยู่หรือหย่า 

  

หมายเหตุ  ถ้าท าการหมั้น สมรสหรือหย่าเกินกว่านี้ ให้เขียนชื่อคู่หมั้น ภรรยาหรือสามี ในแผ่นกระดาษ
ต่างหาก บอกรายละเอียดตามรายการข้างต้นนี้ทุกครั้ง 
 
22. บุตร 
 

รายละเอียด 1 2 3 4 
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล ด.ญ.มุตา  อดทน    
วันเดือนปีเกิด 14 กุมภาพันธ์ 2556    
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ไทย  ไทย  พุทธ    
ที่อยู่ปัจจุบัน 120  ถ.สุขุมวิท 

พระโขนง  คลองเตย 
กทม.  10110 

   

อาชีพและต าแหน่งหน้าที่ นักเรียน    
สถานศึกษาหรือที่ท างาน โรงเรียนอนุบาล.......    
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2123 4567    
 
23. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา รวมทั้งสามีหรือภรรยา 
 
 

รายละเอียด 1 2 3 4 
พี่น้อง ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล นายมานะ   อดทน    
วันเดือนปีเกิด 9 ตุลาคม 2523    
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ไทย  ไทย  พุทธ    
ที่อยู่ปัจจุบัน 
 

48  ต.ท้ายบ้าน  อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ  10280 

   

อาชีพและต าแหน่งหน้าที่ พนักงานบริษัท  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต    
สถานศึกษาหรือที่ท างาน บริษัท DA-NO จ ากัด 

จ.สมุทรปราการ 
   

หมายเลขโทรศัพท์ 080 154 0000    
 รายละเอียดสามีหรือภรรยาของพี่น้อง 
สามีหรือภรรยาของพี่น้อง  
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล 

นางอุไร  อดทน    

วันเดือนปีเกิด 29 มิถุนายน 2523    
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ไทย  ไทย  พุทธ 

 
   

รายละเอียดของบุตร คนที่ 1 , 2 , ............. (บุตรทุกคน) 

รายละเอียดพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา 
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รายละเอียด 1 2 3 4 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
 

48  ต.ท้ายบ้าน  อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ  10280 

   

อาชีพและต าแหน่งหน้าที่ พนักงานบริษัท  เจ้าหน้าที่บัญชี    
สถานศึกษาหรือที่ท างาน บริษัท DA-NO จ ากัด 

จ.สมุทรปราการ 
   

หมายเลขโทรศัพท์ 090 100 0000    
 
24. ญาติที่รับราชการ หรือท างานอยู่ในองค์การรัฐบาล 
 
 
 
 

รายละเอียด 1 2 3 4 
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล นายวุฒิ  อดทน    
เกี่ยวข้องเป็น อา    
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ไทย  ไทย  พุทธ    
อาชีพและต าแหน่งหน้าที่ ข้าราชการ   

วิศวกรโยธาช านาญการ 
   

ที่ท างานและหมายเลขโทรศัพท์ กรมโยธาธิการและผังเมือง    
ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลข
โทรศัพท์ 

108  ต.บางพลี  อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 
0 2987 6543 

   

 
25. ญาติ เพ่ือน หรือผู้ที่คุ้นเคยในต่างประเทศ 
 
 

รายละเอียด 1 2 3 
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล    
เกี่ยวข้องเป็น    
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา    
อาชีพและต าแหน่งหน้าที่    
สถานศึกษาหรือที่ท างาน    
ที่อยู่ปัจจุบัน    
เหตุผลการไปอยู่ต่างประเทศ    
 
 
 

หมายถึง ญาติที่รับราชการ (พ่อ แม่ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา) 
หรือ ท างานอยู่ในองค์การรัฐบาล (ส่วนราชการของรัฐ) 

หมายถึง ญาติ เพื่อน หรือผู้ที่คุ้นเคยในต่างประเทศ (ท่ีรู้จัก) 
 

ศึกษาต่อ / ติดตามคู่สมรส / ท างาน 
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26. ผู้ร่วมอาศัยในท่ีอยู่ปัจจุบัน 
 
 
 

ล าดับ ยศ       ชื่อตัว         ชื่อสกุล เกี่ยวข้องเป็น 
1 นายเมฆ     อดทน บิดา 
2 นางฟ้า       อดทน มารดา 
3 นางกรกนก  อดทน ภรรยา 
4 ด.ญ.มุตา     อดทน บุตร 

   
   
 
27. ผู้ใกล้ชิดสนิทสนมและบุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอ (เว้นเครือญาติ นายจ้างเดิม หรือบุคคลที่พ านักนอก
ประเทศ) 
 
 
 
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล จ านวน

ปีที่รู้จัก 
เชื้อชาติ สัญชาติ 

ศาสนา 
ที่อยู่ปัจจุบัน 

และหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ท างานและ 

หมายเลขโทรศัพท์ 
นายสมใจ  หวังดี 11 ปี ไทย ไทย พุทธ 84 ถ.ประชาอุทิศ บริษัท เอกชน จ ากัด 
   ราษฎร์บูรณะ 0 2654 1234 
   กทม.  
   089 100 1111  
 
28. ผู้อุปการะช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งในอดีตและปัจจุบัน (เว้นบิดามารดา) 
 
 
 

ยศ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา 

ที่อยู่ปัจจุบัน 
และหมายเลขโทรศัพท์ 

ที่ท างานและ 
หมายเลขโทรศัพท์ 

    
    
 
 
 
 

ผู้ที่ร่วมอาศัย ตามที่อยู่ปัจจุบัน ที่กรอกประวัติในข้อ 5 ตามความเป็นจริง  
(เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน) 

 

** ข้อนี้จะต้องกรอกรายละเอียด อย่างน้อย 1 คน ** ห้ามเว้นโดยไม่กรอกข้อมูล 
ที่ไม่ใช่ญาติ และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (เช่น เพื่อนสนิท เพื่อนที่ท างาน ฯลฯ) 

 

ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปการะ (ถ้ามี) 
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29. ประวัติและค าชี้แจงอ่ืน ๆ ในทางส่วนตัวที่ไม่ได้แจ้งไว้ในรายงานข้างต้น 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 
    ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

     ลายมือชื่อ ................ นายขยัน   อดทน ...................... เจ้าของประวัติ 
 
  ควบคุมการบันทึกประวัติโดย.................................................................................................... ... 
       ยศ , ชื่อ และต าแหน่ง (ตัวบรรจง) 
     ลายมือชื่อ .............................................................. 
     วัน เดือน ปี............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงลายมือชื่อตัวบรรจง 
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แผนที่สังเขปท่ีอยู่ปัจจุบัน 

 
บ้านเลขท่ี........ 102........... ตรอกหรือซอย........ -........................ถนน...........สุขุมวิท............................  
ต าบล...........พระโขนง...............อ าเภอ..........คลองเตย....................จังหวัด........กรุงเทพมหานคร.............  
หมายเลขโทรศัพท์......... 080 123 4567 ................ 
ชื่อเจ้าบ้าน ............. นายเมฆ  อดทน .................. หมายเลขโทรศัพท์ ....... 0 2123 4567 ..................... 
บุคคลที่จะขอให้ตามตัวได้ในกรณีเร่งด่วน ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล ...... นางกรกนก  อดทน .................................. 
เกี่ยวข้องเป็น .... ภรรยา ..... บ้านเลขท่ี.... 102....... ตรอกหรือซอย........ -........ถนน.........สุขุมวิท.............. 
ต าบล...........พระโขนง...............อ าเภอ..........คลองเตย....................จังหวัด........กรุงเทพมหานคร.............  
หมายเลขโทรศัพท์......... 090 111 1111 ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงพยาบาลบางนา เซนทรัลบางนา 

บ้านเลขท่ี 
102 

ถนนบางนา-ตราด 

ลายมือชื่อ ...........ขยัน  อดทน ............. เจ้าของประวัติ 
                   (นายขยัน  อดทน) 

จัดท าเมื่อ .... 25 ตุลาคม 2559 ........... 


