
 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว.      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 
           25    สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกทาน 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

     สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๓           จํานวน 1  ฉบับ  
2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.25๖๓ จํานวน ๑ ชุด 

 3.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ 
     เม่ือวันอังคารที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๓            จํานวน ๑  ชุด 

  ๔.  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     จํานวน  ๑ เลม 
  ๕.  แบบแปลนและเอกสารประมาณราคาการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน       จํานวน  ๑ เลม 
       ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖.  รางกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เพ่ือพิจารณาเทศบัญญัติ จํานวน ๑ ชุด 
๗.  สําเนาบันทึกขอความสํานักปลัดเทศบาล ที่ ปน ๕๓๒๐๑/- ลงวันที่        จํานวน  ๑ ชุด  
     ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป  
     (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล        
๘. แผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
     เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล             จํานวน  ๑เลม 
๙.  สําเนาบันทึกขอความสํานักปลัดเทศบาล ที่ ปน ๕๓๒๐๑/-  
     ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป  
     (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล   

                 จํานวน  ๑  ชุด 
๑๐.  แผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
     เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล             จํานวน  ๑ เลม 
๑๑.  แผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
     เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล            จํานวน  ๑ เลม 

  ๑๒.  สําเนาหนังสือเทศบาลเมืองปตตานี ที่ ปน ๕๒๐๐๔/ว ๒๗๑๖ ลงวันที่  
               ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอสนับสนุนเอกสารประกอบคําของบประมาณ 
      โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๒ 
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               จํานวน  ๑  ชุด 

   
ตามที่..... 



-๒- 
 
 
 

  ตามที่  เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
25๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในระหวาง
วันที่ 1๕ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน 25๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํา
กิจการในอํานาจหนาที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ         
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ตอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นั้น 
 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพ่ือขอนัดประชุมสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในวันจันทร ท่ี ๓๑          
เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล    
เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารที่แนบมาพรอมนี้แลว  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุดสีกากี 
 
 
 
 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

                                
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐ ๗๓๔๖  ๐๑๙๐-๑ 
โทรสาร  ๐  ๗๓๔๖  ๐๑๗๓ 
 



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว.      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 
           25     สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 
เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

     สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๓           จํานวน 1  ฉบับ  
2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.25๖๓ จํานวน ๑ ชุด 

 3.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ 
     เม่ือวันอังคารที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๓            จํานวน ๑  ชุด 

  ๔.  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     จํานวน  ๑ เลม 
  ๕.  แบบแปลนและเอกสารประมาณราคาการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน       จํานวน  ๑ เลม 
       ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖.  รางกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เพ่ือพิจารณาเทศบัญญัติ จํานวน ๑ ชุด 
๗.  สําเนาบันทึกขอความสํานักปลัดเทศบาล ที่ ปน ๕๓๒๐๑/- ลงวันที่        จํานวน  ๑ ชุด  
     ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป  
     (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล        
๘. แผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
     เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล             จํานวน  ๑เลม 
๙.  สําเนาบันทึกขอความสํานักปลัดเทศบาล ที่ ปน ๕๓๒๐๑/-  
     ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป  
     (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล   

                 จํานวน  ๑  ชุด 
๑๐.  แผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
     เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล             จํานวน  ๑ เลม 
๑๑.  แผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
     เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล            จํานวน  ๑ เลม 

  ๑๒.  สําเนาหนังสือเทศบาลเมืองปตตานี ที่ ปน ๕๒๐๐๔/ว ๒๗๑๖ ลงวันที่  
               ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอสนับสนุนเอกสารประกอบคําของบประมาณ 
      โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๒ 
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               จํานวน  ๑  ชุด 

   
ตามที่..... 



-๒- 
 
 

  ตามที่  เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
25๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในระหวาง
วันที่ 1๕ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน 25๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํา
กิจการในอํานาจหนาที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ         
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ตอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นั้น 
 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพ่ือขอนัดประชุมสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในวันจันทรที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓  
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ และ
กระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่แนบมาพรอมนี้แลว  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุดสีกากี 
 
 
 
 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแ 
 
 
 
 
กิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐ ๗๓๔๖  ๐๑๙๐-๑ 
โทรสาร  ๐  ๗๓๔๖  ๐๑๗๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 
         25      สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
เรียน   ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล/รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล/หัวหนาสวนราชการทุกทาน 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

     สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๓           จํานวน 1  ฉบับ  
2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.25๖๓ จํานวน ๑ ชุด 

 3.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ 
     เม่ือวันอังคารที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๓            จํานวน ๑  ชุด 

  ๔.  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     จํานวน  ๑ เลม 
  ๕.  แบบแปลนและเอกสารประมาณราคาการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน       จํานวน  ๑ เลม 
       ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖.  รางกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เพ่ือพิจารณาเทศบัญญัติ จํานวน ๑ ชุด 
๗.  สําเนาบันทึกขอความสํานักปลัดเทศบาล ที่ ปน ๕๓๒๐๑/- ลงวันที่        จํานวน  ๑ ชุด  
     ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป  
     (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล        
๘. แผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
     เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล             จํานวน  ๑เลม 
๙.  สําเนาบันทึกขอความสํานักปลัดเทศบาล ที่ ปน ๕๓๒๐๑/-  
     ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป  
     (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล   

                 จํานวน  ๑  ชุด 
๑๐.  แผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
     เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล             จํานวน  ๑ เลม 
๑๑.  แผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
     เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล            จํานวน  ๑ เลม 

  ๑๒.  สําเนาหนังสือเทศบาลเมืองปตตานี ที่ ปน ๕๒๐๐๔/ว ๒๗๑๖ ลงวันที่  
               ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอสนับสนุนเอกสารประกอบคําของบประมาณ 
      โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๒ 
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               จํานวน  ๑  ชุด 

 
ตามที่... 



-๒- 
 
 

 
  ตามที่  เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
25๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในระหวาง
วันที่ 1๕ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน 25๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํา
กิจการในอํานาจหนาที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ         
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ตอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นั้น 
 
 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพ่ือขอเชิญเขารวมประชุม
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในวันจันทรที่ ๓๑ เดือน
สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพื่อ
พิจารณาเรื่องตางๆ และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่
แนบมาพรอมนี้แลว  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรยีงกัน และแตงกายดวยชุดสีกากี 
 

 
 
 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

                                
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 
 
 
 
กิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐ ๗๓๔๖  ๐๑๙๐-๑ 
โทรสาร  ๐  ๗๓๔๖  ๐๑๗๓ 
 
 
 
 



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว.      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 

          25     สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

เรื่อง ขอเชิญเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๑ ประจําป 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

เรียน   กํานัน/ผูใหญบาน และประชาชนในตําบลรูสะมิแล 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๓           จํานวน 1  ฉบับ  
2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.25๖๓ จํานวน ๑ ชุด 

 3.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ 
     เม่ือวันอังคารที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๓            จํานวน ๑  ชุด 

 
  ตามที่  เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
25๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในระหวาง
วันที่ 1๕ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน 25๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํา
กิจการในอํานาจหนาที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ         
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ตอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นั้น 
 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพ่ือขอเชิญเขารวมรับฟง
การประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในวันจันทรท่ี 
๓๑ เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารที่แนบมาพรอมนี้แลว  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุดสุภาพ 

 

            ขอแสดงความนับถือ 

                                
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแ 
กิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐ ๗๓๔๖  ๐๑๙๐-๑ 
โทรสาร  ๐  ๗๓๔๖  ๐๑๗๓ 


