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คุณเคยแอบปลื้มใครหรือเปล่าคะ ปลื้มที่เขาหน้าตาดี ปล้ืมท่ีเขาเก่ง ปลื้มท่ี 

เขาเป็นคนน่ารัก จึงคอยติดตามสอดส่องความเป็นไปของเขา ย่ิงในยุคสมัยแห่ง 

โซเชยีลเน็ตเวิร์กอย่างทุกวันนี ้ ก็ย่ิงอำานวยความสะดวกให้เหล่าคนแอบปลืม้ท้ังหลาย  

ถ้าคุณเคยมีอาการแบบนี้ คุณก็เหมือนกับ 'องศา' ค่ะ ท่ีแอบปลื้ม 'ซัน' คนดังของ

โรงเรียนโดยไม่หวังจะมีตัวตนในสายตาอีกฝ่าย แค่ไถหน้าจอมือถือแล้วเจอรูปเค้า  

ก็ฟินจะแย่แล้ว มหีรอืจะกล้าคดิฝันว่าวนัหน่ึง แกนโลกเอยีงๆ ทำามมุเฉียง 23.5 องศาน้ัน

จะเหว่ียงองศากับซันให้ได้มาใกล้ชิดกัน จนกลายเป็นความไม่แน่ใจว่าตกลงแล้ว 

ก็แค่ 'ปลื้ม' จริงๆ น่ะหรือ

พบกับ '23.5 องศาท่ีโลกเอยีง' ผลงานยูรลิำาดบัทีส่องของเอเวอร์วายค่ะ แนวนี้

นานน้านจะมมีาท ีแต่ลองว่ามาแล้ว รบัประกันความสนกุค่ะ ซึง่เรือ่งน้ีต้องบอกเลยว่า

น่ารกัมากกกกกก (ก ไก่ยาวไปถึงดาวเนปจนู) ความรกัใสๆ วยัรุน่วัยว้าวุ่น ท่ีจะทำาให้

คณุอ่านแล้วอมย้ิมตัง้แต่หน้าแรกจนหน้าสดุท้ายค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�
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"องศา ซันมา"

คนใสซื่อตามคนอื่นไม่ทันมักตกเป็นเหยื่อเสมอ

"ไหน!?"

หลังจากหันไปมองแล้วไม่เจอคนที่ถูกกล่าวถึง พอหันกลับมา ลูกชิ้น 

ในชามก็หายวับราวกับมีใครขโมยไป

เอ่อ...จริงๆ ก็มีคนขโมยไปนั่นแหละ - -"

"ติณห์ มึงขโมยลูกชิ้นกูอีกแล้วเหรอ ดอกกก!! คายออกมาเลย"

"โอ๊ยๆ องศาอย่าบบีคอกู เจรญิช่วยกูด้วย แค่กๆ" ผูช้าย (?) เพียงคนเดยีว

ของกลุม่ร้องขอความช่วยเหลอื

"สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม" เจรญินอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังเทศนา

เป็นของแถมอกีต่างหาก

"อีเจริญ อีเพื่อนเวร องศา กูหายใจไม่ออกกกก แค่กๆ"

นกัเรยีนหญิงร่างบางกำาลงับบีคอนกัเรยีนชายร่างตนั โดยมนัีกเรยีนหญิง

อกีคนนัง่ขำาอยู่ข้างๆ อาจจะเป็นภาพทีด่รูนุแรงไปสกัหน่อย แต่น่ีก็เป็นเรือ่งราว

ปกตทิีเ่กิดขึน้กับเด็กพวกนี้

ติณห์ เจริญ และองศา สามเพื่อนซี้ที่สนิทกันตั้งแต่ ม.ต้น จนตอนนี้ 

ม.4 แล้ว สามคนก็ยังได้มาเรียนห้องเดียวกัน 

"องศา ซันมา" เจริญพูดประโยคที่ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากที่ติณห์พูด

I n t r o
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...แต่ถึงกระนั้น...

"ไหน!?"

...คนซื่อก็ยังเป็นคนซื่ออยู่วันยังคำ่า...

"ฮ่าๆๆๆ" สองเพื่อนรักพร้อมใจกันหัวเราะในความซื่อบื้อของเพื่อนสนิท

ปกตอิงศาก็ไม่ใช่คนท่ีจะโดนแกล้งอะไรง่ายแบบนี ้ แต่เพราะวันนีอ้งศา

ยังไม่ได้เห็นหน้าใครบางคนเลยตัง้แต่เช้าจนกระท่ังถึงตอนนี้

ซัน...ชื่อที่มีอิทธิพลกับองศาเป็นพิเศษ

ซันเป็นนักเรียน ม.4 เช่นเดียวกับองศา

พวกเค้าเป็นเพื่อนกัน

...ไม่สิ...

พวกเค้าเป็นคนรู้จักกัน

...ก็ไม่อีกนั่นแหละ...

ความจริงคือองศารู้จักเค้า แต่เค้าจะรู้จักองศาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ

...ง่ายๆ เลยนะ...

...องศาแอบชอบเค้าอยู่...

แอบชอบมาพักใหญ่แล้ว

ชอบมาก...มากจนเพื่อนทั้งกลุ่มเริ่มจับได้

แต่ถึงจะชอบมากแค่ไหน องศาก็บอกความรูส้กึของตวัเองออกไปไม่ได้

อยู่ด ีองศาเป็นคนขีอ้าย เธอไม่ได้มคีวามกล้ามากมายขนาดน้ัน ท่ีสำาคญัองศา

เป็นผูห้ญิง จะให้เธอไปพูดอะไรแบบน้ันได้ยังไงในเมือ่ซนั...

...ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน...

RRRRRRRRRRR
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C h a p t e r 1
บั ง เ อิ ญ / โ ล ก ก ล ม / พ ร ห ม ลิ ขิ ต

เปิดเทอมก็บ่น ปิดเทอมก็เบือ่ มนัเป็นเรือ่งราวปกติของเดก็มธัยม 'องศา' 

ก็เป็นหนึง่ในคนทีรู่ส้กึแบบนี ้ การใช้ชวีติเปิดเทอมแบบงานท่วมร่างแล้วมาเจอ

ความว่างแบบว่างฉบิหายของปิดเทอมแบบนี ้คนเรามนัก็มปีรบัตัวไม่ทันกันบ้าง 

และอกีประเดน็ทีท่ำาให้องศารูส้กึว่าปิดเทอมน้ีมนัน่าเบือ่กว่าปกติก็เป็นเพราะว่า

เจ้าตัวเพ่ิงจะถูกบอกเลกิมา เอาจรงิๆ จะเรยีกว่าโดนบอกเลิกก็ไม่ถูกนัก เรยีกว่า 

ถูกทำาให้ยอมรบัความจรงิมากกว่า ความจรงิท่ีว่า...

...คนดีๆ บางคนเหมาะจะเป็นเพื่อน แต่ไม่เหมาะที่จะเป็นคนรัก...

ปกตปิิดเทอมองศาจะถูกส่งไปเรยีนพิเศษทีส่ถาบนักวดวชิา ไม่ได้มเีวลา

มาน่ังเบือ่อะไรมากมายขนาดน้ีหรอก แต่เพราะปิดเทอมนีเ้ป็นปิดเทอมก่อนเข้า 

ม.4 เป็นช่วงท่ีต้องวุ่นวายกับอะไรหลายๆ อย่าง 

ไหนจะเรื่องการรายงานตัว

ไหนจะเรียนปรับพื้นฐาน 

ไหนจะการเตรียมความพร้อมเรื่องอื่นๆ

บลาๆๆๆๆๆ

ที่บ้านเลยตัดสินใจให้องศาไม่ต้องเรียนพิเศษช่วงปิดเทอมในเทอมน้ี  

ตอนแรกองศาก็ดีใจอยู่หรอกท่ีไม่ต้องไปเรียน ก็ตอนนั้นมันยังไม่รู ้นี่นาว่า 

การอยู่บ้านเฉยๆ มันจะน่าเบื่อมากมายขนาดนี้ นี่ขนาดปิดเทอมสัปดาห์แรก 

เองนะ
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"เบื่อออออออออออออออ!!"

อยู่บ้านคนเดียวจะโวยวายเสียงดังขนาดไหนก็ได้

"โฮ่ง!"

จริงๆ ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอก

"มีปัญหาเหรอลาเต้"

"โฮ่ง!!"

ต้องเรียกว่าอยู่หนึ่งคนกับอีกหนึ่งตัว

"โฮ่งๆ!!"

"ก็ไม่ได้อยากโวยวาย แต่มันเบื่อนี่"

"โฮ่ง!!"

"อย่าบ่นได้ป่ะล่ะ เดี๋ยวจับแดกแม่งเลย"

นี่แหละ ความสามารถพิเศษขององศา...คุยกับหมารู้เรื่อง

"โอ้โห โรงเรียนไอ้แก้มเพ่ิงปัจฉิมฯ เหรอเน่ีย ช้าอะไรขนาดน้ัน" ปกติ 

องศาไม่ใช่คนช่างพูด แต่ไม่รู้ทำาไมเวลาอยู่คนเดียวองศาจะพูดเก่งมาก

"อัพไอจีถี่แบบนี้ เปิดแกลลอรี่ได้เลยอ่ะ"

ไม่ต่างจากนักเรียน ม.3 ทั่วๆ ไป แก้มเพื่อนสนิทสมัยประถมขององศา

ที่ตอนน้ีเรียนอยู่ต่างโรงเรียนได้อัพรูปวันปัจฉิมนิเทศลงในแอพพลิเคชั่น 

ยอดนิยมอย่างอินสตาแกรมซึ่งองศาก็นั่งรูดหน้าจอไปบ่น (กับหมา) ไป 

ตามประสาคนว่างงาน จนกระทั่งไปสะดุดกับรูปรูปหนึ่ง

...รูปหมู่...

มันเหมือนจะเป็นรูปหมู่ธรรมดาในวันปัจฉิมฯ ของนักเรียนมัธยม แต่ 

สิ่งที่ทำาให้มันต่างจากรูปหมู่รูปอื่นๆ ท่ีองศารูดหน้าจอผ่านไปอย่างไม่ใส่ใจ 

ก็คือ...แทนท่ีมันจะเป็นรูปท่ีกลุ ่มเพ่ือนถ่ายด้วยกัน มันกลับเหมือนรูปท่ี 

คนกลุ่มหน่ึงกำาลังล้อมรอบคนคนหนึ่งมากกว่า แล้วย่ิงพอได้อ่านแคปชั่น 

ข้างล่าง...

'ได้ถ่ายกับคนดังของรุ่น #รู้สึกตื่นเต้น'
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องศาก็พอจะอนุมานได้ว่าคนตรงกลางนัน่คงเป็นพวกป็อปปลู่าร์ของรุน่ 

เพ่ือนเธอก็เลยไปขอถ่ายรปูด้วย 

"คนนี้น่ารักมั้ยลาเต้"

"โฮ่ง!!"

"ใช่มะ คิดเหมือนกันเลย โอ๊ะ! ไอ้แก้มแท็กเค้าด้วยอ่ะ ส่องแป๊บ"

"โฮ่ง!"

"อะไรเล่า ก็ส่องเฉยๆ เอง ดูดิ โคตรน่ารักเลยอ่ะ"

หน่ึงวันทีน่่าเบือ่ขององศาเริม่มอีะไรให้ทำา และอะไรท่ีว่านัน่ก็คอืการส่อง

ไอจีชาวบ้าน...

แล้วก็จบลงด้วยการกดติดตามเค้า...

RRRRRRRRRRR

"องศา ขึ้นไปตามพี่แอลฟาหน่อย"

"โทรให้พี่แอลฟาลงมาก็ได้นี่นา ทำาไมต้องให้หนูขึ้นไปตามด้วย"

"ก่อนออกจากบ้านพ่อไลน์ไป พ่ีเค้าบอกว่าแบตฯ กำาลังจะหมด ตะก้ี 

พ่อโทรไปแล้วไม่ติด แบตฯ คงหมดไปแล้ว ขึ้นไปตามพ่ีเค้าจะได้รู้ว่ารถจอด

ตรงไหน"

"ให้ลาเต้ขึ้นไปตาม" องศาต่อรอง

"งั้นพ่อยกค่าขนมหนูเดือนนี้ให้ลาเต้ด้วยเลยแล้วกัน"

"โหยยยย พ่ออ่ะ ไปก็ได้" เมือ่หมดหนทางจะต่อสู ้องศาก็ยอมลงจากรถ

ตามบญัชาของผูเ้ป็นพ่อแต่โดยดี

วันน้ีครอบครวัมนัีดจะไปกินข้าวเย็นกันทีบ้่านปู ่ องศาเลยน่ังรถออกจาก

บ้านมาพร้อมพ่อและเจ้าหมาน้อย แวะมารับพ่ีสาวท่ีสถาบันกวดวิชาก่อน 

FOLLOWING P
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แล้วค่อยไปท่ีบ้านปูพ่ร้อมกัน

องศาเดนิไปทางลฟิต์อย่างเอือ่ยเฉือ่ย ช่วงปิดเทอมแบบนี ้ความขีเ้กียจ 

มนัแทรกซมึอยู่ในทุกอณูของร่างกาย ทำาไมพ่อถึงไม่ใช้ลาเต้แทนนะ แค่มาตาม

พ่ีแอลฟาเอง หมาอจัฉรยิะอย่างลาเต้ทำาได้อยู่แล้ว

ห้องเรียนของพ่ีแอลฟาอยู่ชั้นเจ็ด องศาจำาได้แม่น เพราะปกติเธอจะ 

มารอพ่ีสาวกลบับ้านพร้อมกันหลงัเรยีนเสรจ็ จะว่าไปการมาท่ีสถาบนักวดวิชา

โดยไม่ได้มาเพื่อเรียนแบบนี้ก็ทำาให้รู้สึกดีแปลกๆ รู้สึกเหมือนเป็นผู้ที่หลุดพ้น

องศาก้าวเข้าไปในลิฟต์เพื่อจะขึ้นไปตามพี่สาวที่ชั้นเจ็ด แต่ช่วงจังหวะ

ที่ประตูลิฟต์กำาลังจะปิด องศาเห็นร่างของใครบางคนรีบวิ่งมาแต่ไกล เธอเอง

ไม่ได้รีบอะไร เลยกดประตูลิฟต์ให้เปิดรอคนคนนั้น

"ขอบคุณนะคะ" เด็กสาวหันมาขอบคุณองศาด้วยอาการเหนื่อยหอบ

เพราะความพยายามที่จะวิ่งมาให้ทันลิฟต์

องศาหนัไปย้ิมให้ตามประสาคนท่ีมสีกิลการสนทนาตดิลบ แต่พอได้เห็น

คนทียื่นอยู่ในลฟิต์ด้วยกันชดัๆ องศารูส้กึเหมอืนโลกมนัหยุดหมนุไปชัว่ขณะ

...คนนั้น...

รู้ตัวอีกทีก็ตอนลิฟต์เปิดที่ชั้นห้า แล้วเด็กสาวคนน้ันก็เดินออกไป ก่อน

จะไปเค้ายังหันมายิ้มให้องศาอีกรอบด้วยซำ้า

...น่ารักเป็นบ้าเลย...

องศามองตามเด็กผู้หญิงคนนั้นไปจนกระท่ังลิฟต์ปิด เคยเป็นมั้ย เรา 

จำาคนคนหนึง่ได้เพราะเราเห็นเค้าทุกวันในโลกออนไลน์ เห็นทุกความเคลือ่นไหว

ของเค้า รู้เรื่องราวในชีวิตเค้าราวกับว่าสนิทสนมคุ้นเคยกันดี พอมาบังเอิญ 

เจอตวัจรงิในโลกภายนอกแบบน้ี บางทอียากจะทักก็ทำาไม่ได้

เรารู้จักเค้าก็จริง...แต่เค้าไม่ได้รู้จักเรานี่นา

หลงัจากวันน้ันองศาก็กลบัไปส่องไอจขีองเด็กผูห้ญิงคนนัน้อย่างจรงิจงั 

ดูทุกรูป อ่านทุกแคปชั่น เลยได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกเล็กน้อย 

เค้าชื่อซัน 
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เราอายุเท่ากัน

เค้าชอบแมว 

แล้วก็เป็นคนที่มุ้งมิ้งมากๆ ><

มนัคล้ายๆ เวลาทีเ่ราเป็นแฟนคลบัศลิปินสกัคนหน่ึง พอชอบก็เร่ิมหาข้อมลู

เก่ียวกับเค้า พอรู้เร่ืองเค้าก็ย่ิงชอบ พอได้เจอตัวจริงก็ย่ิงอยากเจออีก องศา 

เป็นแบบนั้น ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำาไมจู่ๆ ถึงมารู้สึกอะไรแบบน้ีกับเพ่ือน 

ในวัยเดียวกัน องศาแค่รูส้กึว่าซันน่ารกั การได้เห็นรปูซนัมนัทำาให้เธออารมณ์ดี 

การได้เจอซนัวันนัน้ทำาให้องศารูว่้าตวัจรงิของซนัน่ารกักว่าในรปูร้อยเท่า อนัท่ีจรงิ

องศาหาโอกาสไปท่ีสถาบันกวดวิชาอีกหลายคร้ังเพราะหวังว่าจะเจอซันอีก  

แต่จนแล้วจนรอดองศาก็ไม่ได้เจอซนัอกีเลย ก็อย่างว่าแหละนะ ความบงัเอญิ

ไม่ใช่เรือ่งท่ีจะเกิดขึน้ง่ายๆ...

"องศาาาาาาา"

"อ้าวติณห์ หวัดดี มาเช้าเชียว"

"ไม่ต้องมาหวัดดงหวัดดีเลย มึงนะมึง เรียนปรับพ้ืนฐานก็ไม่ยอมเรียน  

อีเจริญอีกคนนึง หายหัว พร้อมใจกันทิ้งกูเลยนะคะดอกกกกกก"

"โทษทีๆ พอดญีาติๆ  กูเค้านดัรวมตวักันไปเทีย่วกะทนัหันอ่ะ บ้านกูก็ไป

กับเค้าแบบงงๆ กลบัมาจากเทีย่วก็เหลอืเรยีนอกีแค่อาทิตย์เดียว กูเลยข้ีเกียจมา 

จรงิๆ กูก็ไลน์บอกมงึแล้วป่ะ มงึจะมาเรยีนทำาไมอกี"

"พูดง่ายค่ะเพ่ือน ไม่มาเรยีนแล้วมงึจะให้กูไปไหน พ่อกูนีข่บัรถมาส่งถงึ

หน้าประตูโรงเรียน น่ีถ้าขับข้ึนไปส่งถึงบนอาคารได้พ่อกูคงขับข้ึนไปละ แถม 

ถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่ดี มึงไปแรดกับที่บ้าน อีเจริญก็ไม่มีสัญญาณ 

ตอบรบัจากเลขหมายทีท่่านเรยีก ไม่รูปิ้ดเทอมหรอืตาย ตดิต่อไม่ได้เลย แล้ว 

ทั้งโรงเรียนแม่งก็คบกันอยู่แค่สามคนเนี่ย มึงจะให้กูไปแรดที่ไหนกับใครคะ 

อคีณุองศา ตอบบบบบ"

ถามนิดถามหน่อย เจอร่ายยาวอย่างกับมหาเวสสันดรชาดก บ่งบอก 

ให้รู้ว่าเพื่อนของเธอรอจะบ่นใส่อยู่หลายเพลาแล้ว
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"องศา ติณห์" พูดถึงไม่ทันไร เพื่อนคนสุดท้ายของกลุ่มก็เดินมา

"อีเจริญญญญญญญญญ!! นี่มึงยังไม่ตายเหรออออออ"

"โห...สสั สาบานว่านีค่อืประโยคทกัทายของมงึ" เจรญิหนัไปพูดกับตณิห์

"เออ เนีย่ประโยคทักทายของกู เอาไว้ใช้กบัมงึโดยเฉพาะ แม่งปิดเทอม

ตดิต่อไม่ได้เลย โซเชยีลก็ไม่อพั กูนึกว่ามงึหายสาบสญูไปละ"

"เออจริง กูไลน์ไปมึงก็ไม่ตอบ" องศาหันไปเสริมอีกคน

"กูตามหลวงปู่ไปธุดงค์ที่ชายแดนมา"

"หาาาา!!" เพื่อนสองคนพร้อมใจกันอุทานออกมาอย่างตกใจ

"ธุดงค์อ่ะนะ?" องศาถามอีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่าไม่ได้หูเพี้ยน

"อือ"

"แต่มงึเป็นผูห้ญิง หลวงปู่ยอมให้มงึตามไปได้ไงวะ" ตณิห์ถาม ในกลุม่ 

รูกั้นดว่ีาปูข่องเจรญิบวชเป็นพระมาตัง้แต่ก่อนทีเ่จรญิจะเกิด แล้วก็เป็นพระที่ 

เคร่งมากๆ จะเป็นไปได้ยงัไงที่หลวงปูจ่ะยอมให้เจริญที่เป็นหลานสาวตามไป 

ออกธุดงค์ด้วย 

"เอาจริงๆ กไูม่ได้ไปกบัหลวงปูห่รอก กไูปกับพ่ออะ่ คอืงีม้ึง หลวงปูอ่ะ่ 

แก่มากแล้ว ทีบ้่านก็ไม่อยากให้ออกไปธุดงค์อกี แต่ว่าหลวงปูไ่ม่ยอม พ่อก็เลย

ตามไปดแูลหลวงปูอ่ยูห่่างๆ อ่ะ"

"แล้วมึงก็ตามพ่อมึงไป?" ติณห์ถาม

"อือ"

"แล้วพ่อมึงก็ยอมให้มึงไป?" องศาถามบ้าง

"ไม่อ่ะ กูแอบตามไป พ่อกูมาจับได้ก็ตอนอยู่ในป่าละ จะไล่กูกลับก็ 

ไม่ได้เพราะกูกลับไม่ถูก จะออกมาส่งก็ไม่ได้เพราะเป็นห่วงหลวงปู ่ สุดท้าย 

กูก็เลยได้ตามหลวงปู่ไปธุดงค์"

"จริงดิ!!" เป็นอีกครั้งที่องศากับติณห์พูดออกมาพร้อมกัน

"ไม่จริงอ่ะ กูโกหกตั้งแต่หลวงปูธุ่ดงค์ละ พวกมึงจะบ้าเหรอ หลวงปูกู่ 

อายุเจ็ดสิบแล้วนะ ใครจะยอมให้ออกไปธุดงค์ แล้วพ่อกูก็ต้องทำางานทำาการ

ป่ะ จะตามหลวงปู่ไปได้ไง ส่วนกูนี่ถ้าแอบตามพ่อเข้าป่าแบบท่ีเล่า กูคงโดน
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พ่อกระทืบตายกลางป่าอ่ะ พวกมึงก็เชื่อคนง่ายดีเนอะ ฮ่าๆ"

"อดีอกกกกกกกกกกกกกกกกก!! ก็มงึเล่นเล่าซะจรงิจงัขนาดนัน้ พวกกู 

ก็เชือ่ส ิย่ิงใสๆ แบบกูแล้วด้วย ใครจะไปตามมงึทันคะอเีจรญิญญ"

"แล้วตกลงมงึหายไปไหนมากันแน่ เอาจรงิๆ นะรอบน้ี" องศาถามเพ่ือน 

อกีครัง้

"ไปปฏิบัติธรรมกับยายมา"

"อันนี้เรื่องจริงป่ะ"

"จริงค่ะคุณติณห์ กูไปอยู่วัดป่ามาเดือนนึง แล้วเค้าห้ามใช้โทรศัพท์ไง  

กูก็เลยไม่ได้ติดต่อพวกมึง"

"อ้อ" เพื่อนทั้งสองเพิ่งถึงบางอ้อ

"แล้วนี่มึงติดกระดุมคอทำาไม" ติณห์ทักขึ้นเมื่อได้สำารวจเครื่องแบบ 

ชุดนักเรียนของเพื่อนอย่างจริงๆ จังๆ

"มันเป็นสไตล์"

"โวะะะะ!!"

ท้ังองศา ติณห์ และเจริญถือเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างแปลกในสายตา

นักเรียนคนอื่นๆ คงด้วยเหตุน้ีท่ีทำาให้ท้ังสามคนกลายมาเป็นเพ่ือนสนิทกัน 

ตัง้แต่ ม.ต้น ขนาดท่ีว่าเข้า ม.4 กยั็งจะได้อยู่ห้องเดยีวกัน ไม่รูว่้าสวรรค์บญัชา

หรือนรกสาปมากันแน่

กริ๊งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง!!!!!!!!!!!!

น่ังเม้าท์กันได้พักใหญ่ เสยีงสญัญาณเตอืนให้เข้าแถวก็ดงัขึน้ กลุม่เพ่ือน

ทัง้สามพร้อมใจกนัท้ิงกระเป๋านกัเรยีนไว้ทีม้่าน่ังแล้วเดนิไปเข้าแถวเคารพธงชาติ

ด้วยความเคยชนิ แต่ในจงัหวะทีก่ำาลงัเดนิอยู่นัน้ สายตาขององศาก็มองไปเจอ

ใครบางคนทีคุ้่นตา ใครบางคนท่ีเจ้าตวัไม่คดิว่าจะได้มาเจอท่ีน่ี ในเวลาแบบน้ี

เจ้าของไอจีที่องศาตามส่องมาตลอดปิดเทอม

...ซัน...

...ในชุดนักเรียน ม.ปลาย...

...โรงเรียนเดียวกับเธอ...
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"เฮ้ย!!"

...ความบังเอิญมันเกิดขึ้นไม่ง่ายนักหรอก...

...แต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นยากจนเกินไปนี่นา...

RRRRRRRRRRR
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