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บทนํา

โรงเรียนทรีนิตี้

บรรยากาศในโรงเรียนทรีนิตีค้กึคกัเสมอ ขนาดเปดเทอมไดเกือบสีเ่ดอืน

แลวแตนักเรียนทุกคนดูเหมือนจะไมเคยเบื่อกับการมาเรียนท่ีน่ีเลย แนนอน

วาทรีนิตี้เขมงวดกับการเรียน แตนักเรียนทุกคนก็ไมไดเนนวิชาการเสมอไป

ตอนน้ีทางโรงเรียนเปดโหวตปอปปูลารโหวตแลว ท่ีบอรดใหญของ

โรงเรียนมีรูปของนักเรียนที่ถูกโหวตวาหนาตาดีอันดับตนๆ ของโรงเรียน

เต็มไปหมด แตละคนตางก็ดูสวย นารัก และหลอหมดจด เนื่องจากการโหวต

นี้ไมไดเกิดข้ึนมาถึงสองป ปน้ีเลยคึกคักกันเปนพิเศษ

"โอ ใหตายเถอะ นองคนน้ีนารักชะมัด" ฌอนรองเสียงด๊ีดาหลังจาก

ดูรูปของคนที่เขารวมโหวต เขาเปนเจาของตําแหนงเจาชายแหงทรีนิตี้ หรือคน

ที่ไดรับปอปปูลารโหวตคนปจจุบันนั่นเอง แมในโรงเรียนจะมีคนหนาตาดีกวา

เขามากมายหลายคน แตดวยความที่เขาเปนคนอัธยาศัยดี แถมยังเปนกัปตัน

ทีมฟุตบอลของโรงเรียน จึงทําใหเขาไดรับตําแหนงเจาชายมาสองปกวาแลว

"ฉันวาคนนี้นารักกวานะ ดูแสบๆ เซี้ยวๆ เห็นแลวนาจับจูบ" คราวนแยง

พลางชี้ไปยังอีกรูปหน่ึง เขาเปนคิงแหงทรีนิตี้ หรือประธานนักเรียนคนปจจุบัน 
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คราวนทาํผมสทีองอรามเหมอืนเดมิ ดแูลวไมมรีาศปีระธานนกัเรียนเลยสกันิด 

เขาดูเหมือนเพลยบอยซะมากกวา

"กร๊ีดดด"

"โอย ทานไนต"

"อาย ดรากอนนน"

ระหวางที่ยืนดูบอรดก็มีเสียงกรี๊ดและซุบซิบดังระงมไปทั่ว ฌอนกับ

คราวนพากันถอนหายใจอยางหนายๆ เน่ืองจากพวกเขาทั้งสองคนมีแฟน

ไปแลวเลยทําใหนักเรยีนหญิงเลกิกรีด๊พวกเขา แถมคราวนยังมแีฟนเปนนักเรียน 

เซนตเทเรซาซึ่งเปนโรงเรียนศัตรูของทรีนิตี้เลยทําใหเรตต้ิงของเขาตกฮวบ

คราวนหรีต่ามองชริาซ เจาของรางสงูสงา ผวิของชริาซดเูขมขึน้เลก็นอย 

สายตาดุดันดูหงุดหงิดตลอดเวลา ชิราซเปนเจาของตําแหนงไนตแหงทรีนิตี้ 

เขาเปนนกัสูของโรงเรยีนและท่ีสาํคญัยังไมมแีฟน! เขาจึงถูกตามกร๊ีดมากท่ีสดุ 

นักเรยีนหญิงท่ีสอบเขาทรีนิต้ีมากกวาคร่ึงตามชริาซมาจากโรงเรยีนสอนพิเศษ

ท่ีเขาไปเรียนตอนชวงปดเทอมที่ผานมา ถาเขาไมไดครองตําแหนงไนตอยู ชื่อ

และรูปของเขาคงติดอยูบนบอรดปอปปูลารโหวตไปแลว

เดรคเดินตามชิราซมาติดๆ นักเรียนทรีนิตี้เรียกเขาวาดรากอน เดรค

สูงขึ้นจากชวงปดเทอมท่ีผานมา ปกติเขาจะทําผมสีทราย แตตอนน้ีเขาทํา

ผมสีเขมเลยไมคอยมีใครจําได จึงมักถูกเขาใจผิดวาเปนเด็กใหมอยูเสมอ 

สิ่งที่ไมเปลี่ยนไปจากเดรคคือใบหนางวงๆ อึนๆ ของเขา

ทัง้ชริาซและเดรคเดนิเขามาสมทบคราวนกับฌอนโดยไมสนใจเสยีงกรีด๊ 

และเสียงซุบซิบอยางตื่นเตน ตั้งแตพวกเขาขึ้น ม.หก นักเรียนทรีนิตี้แทบ

ไมเห็นพวกเขาท้ังสี่คนอยูพรอมหนาพรอมตากันเหมือนเดิม ตอนน้ีตางคนก็

ตางมีหนาท่ียุงยากใหดูแล คราวนแทบไมปรากฏตัวจนนักเรียนทรีนิตี้บางคน

คิดวาเขาสละตําแหนงไปแลว ฌอนเองก็ยุงกับการฝกซอมฟุตบอลเพ่ืองาน

กีฬาโซนของสามโรงเรยีน เดรคปกตถึิงไมยุงก็ไมปรากฏตวัอยูแลว สวนชริาซ...

ชิราซคงเปนคนที่นักเรียนทรีนิตี้เห็นบอยๆ ไมรูวาทางโรงเรียนเซนต

เทเรซากําลังคิดทําอะไรอยู พวกนักเรียนเซนตเทเรซาถึงไดปรากฏตัวอยูใกล

บริเวณโรงเรียนทรีนิต้ีอยูบอยๆ ชิราซซึ่งเปนไนตแหงทรีนิตี้เลยตองออกไป
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จัดการขับไลพวกน้ันตามหนาท่ีของเขา

ชิราซมองไปรอบๆ โดยไมสนใจสายตานักเรียนหญิงท่ีกําลังมองเขา

อยางหลงใหล

สีเ่ดือนแลว เขายังหาคนท่ีจะมารบัตําแหนงไนตไมไดเลย ไมมใีครเสนอ

ชื่อเขารับโหวตและเขาเองก็ยังหาคนสงมอบตําแหนงใหไมได เกิดอะไรขึ้น

กับนักเรียนทรีนิตี้นะ ไมมีใครอยากเปนนักสูของโรงเรียนบางรึยังไง ถาเปน

เมือ่กอนคงมคีนเสนอรายชือ่มาเปนสบิและคงเริม่มกีารทดสอบความสามารถ

เรียบรอยแลว

ชิราซถอนหายใจอยางเงียบๆ กอนมองใบหนาของเพ่ือนท้ังสาม

ซึ่งแตละคนตางก็มีความคิดท่ีแตกตางกันออกไป

โรงเรียนเซนตเทเรซา

บรรยากาศในโรงเรียนเซนตเทเรซาไมเคยคึกคัก ยกเวนชวงเทศกาล

ลาแตม โรงเรียนเซนตเทเรซาเปนโรงเรียนท่ีมีประวัติไมคอยดีนัก นักเรียน

ในโรงเรียนน้ีสวนมากเปนนักเรียนท่ีถูกปฏิเสธจากโรงเรียนทรีนิตี้และโรงเรียน

เทเลอรท้ังดานพฤติกรรมและการเรียน นักเรียนจากโรงเรียนน้ีจะถูกคนอ่ืน

เรยีกวานักเลงมากกวานกัเรียน ภายในโรงเรยีนจะมกีารจดัลาํดบัตาํแหนงนกัสู 

ประจําโรงเรียนสําหรับนักเรียนชาย ตําแหนงยัยจอมโหดสําหรับนักเรียนหญิง 

และตาํแหนงบวิตีส้าํหรับนักเรียนหญิงท่ีปอปปลูารท่ีสดุ ซึง่สวนมากยัยจอมโหด 

จะควบตําแหนงบิวตี้ไปดวย

แตปการศึกษาน้ีตําแหนงยัยจอมโหดกับตําแหนงบิวตี้เปนนักเรียน

คนละคน

ปนี้เปนปสุดทายของอิมเมจ บิวตี้แหงเซนตเทเรซา ผูมีความหวังอยาง

แรงกลาวาเซนตเทเรซาจะสามารถชนะทรีนิตี้ได ปน้ีอิมเมจเสนอใหโรงเรียน

เปนเจาภาพจดังานเชือ่มสมัพันธไมตร ีหลงัจากทีไ่ดรบัจดหมายปฏเิสธหลายครัง้ 

หลายครา ในท่ีสดุทัง้สามโรงเรยีนก็ลงอนุมตัอินญุาตใหเซนตเทเรซาเปนเจาภาพ

"หึ...ใหมันรูซะบางวาใครเปนใคร" อิมเมจพึมพําอยางพอใจในลําคอ

เบาๆ หลังจากอานจดหมาย แนนอนวาคณะกรรมการจากอีกสองโรงเรียน
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ไมตองการจัดงานท่ีเซนตเทเรซา แตอิมเมจไดขมขูประธานนักเรียนทรีนิตี้

เอาไว เลยไดเสียงเพ่ิมมาอีกเสียงหน่ึง

"นี่นาย..." อิมเมจเรียกหน่ึงในคณะกรรมการนักเรียนกอนย่ืนจดหมาย

ให

"เซนตเทเรซาไดรับอนุญาตใหจัดงานเชื่อมสัมพันธไมตรีในปน้ี"

"อะ...อะไรนะครับ" นายแวนทําหนาเหลอหลากอนรับจดหมาย

มาอาน เขาอานอยูพักหน่ึงก็ถอนหายใจ อยากจะบอกอมิเมจวาทางเซนตเทเรซา 

ไมมีงบจะจัดงานอะไรในโรงเรียนท้ังนั้น ขนาดพวกชมรมกีฬายังตองดูแล

กันเอง

"ฉันตองการใหงานน้ีอลังการที่สุด!! น่ี...หลังเลิกเรียนบอกใหทุกคน

มาประชุมกันนะ ระหวางน้ันก็ไปคิดกันดวยวาจะทําอะไรดี"

"เออ...ครับ" นายแวนรับปากไมเต็มเสียง เขาดันแวนตาขึ้นนิดหนอย

กอนแกลงกมหนาอานจดหมายซํ้าไปซํ้ามา

แอดดด

ประตูหองคณะกรรมการนักเรียนถูกเปดออก อิมเมจเหลือบมองประตู

เล็กนอยกอนหร่ีตาลงเมื่อพบวาผูมาเยือนคือยัยจอมโหดแหงเซนตเทเรซา

แพนนิตครองตําแหนงยัยจอมโหดมาสองปซอน ภายในสองปแพนนิต

แทบจะเรียกไดวาเปนยัยจอมโหดท่ีบาระหํ่าท่ีสุด ในฐานะยัยจอมโหดเธอ

สามารถสั่งใหใครทํารายใครก็ได แตสวนมากแลวแพนนิตมักจะลงมือเองซะ

มากกวา

ถาไมนับเรือ่งบาระห่ําและทาํรายคนอืน่โดยไรเหตผุล แพนนิตถือวาเปน

ผูหญิงท่ีสวยมากคนหน่ึง เธอมีผมยาวสีดําระดับเอว ใบหนาไดรูป ดวงตาสีดํา

เขมมีแววดุดัน ถาอยูเฉยๆ ไมทํารายใครก็นับวานาหลงใหล

"มีอะไร" อิมเมจถามไรอารมณ แพนนิตบุกมาหาเธอถึงหองทํางานคง

อยากจะลากเธอออกไปขางนอกแนๆ

"เย็นน้ีไปทรีนิตี้มั้ย"

"ไมไป" อิมเมจตอบกลับทันทีแทบไมตองคิด

"ไมอยากรูเหรอวาใครจะไดเปนไนตคนใหม"
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"ไมสําคัญอะไรกับฉันน่ี" อิมเมจพูดอยางไมแยแส กอนหรี่ตามอง

แพนนิตอยางหมั่นไส

"เธออยากรูวาใครจะเปนไนตคนใหมหรืออยากไปเจอไนตคนปจจุบัน

กันแน"

แพนนิตยักไหล สีหนาไมแสดงอารมณใดๆ

"แคอยากรูวาจะมีใครกลามาจัดการฉันก็เทานั้นเอง"

"เหรอจะ" อิมเมจประชดเสียงสูง

แพนนิตถอนหายใจกอนน่ังลงใกลๆ อิมเมจ

"เบื่อจัง ไมมีใครมาทาทายฉันเลย จะมีก็แคสองสามคน ใชวิธีสกปรกๆ 

จัดการฉัน ฉันวาเซนตเทเรซาหมดยุคยัยจอมโหดแนๆ เลยวะ"

แพนนิตบนอยางหงุดหงิด ตอนนี้เธออยู ม.หก แลว ตามธรรมเนียม 

ใครก็ตามที่ตองการตําแหนงยัยจอมโหดตองพยายามโคนเธอเพ่ือแสดงถึง

ความสามารถสืบตําแหนง แตก็น่ันแหละ...ใครๆ ก็รูวาเธอเปนยัยจอมโหดท่ี

บาระห่ําจึงไมคอยมีใครอยากจะลงมือตั้งแตเนิ่นๆ ถึงอยางไรซะ แพนนิตก็

ตองจบการศึกษาอยูดี

"ก็เธอมันบาดีเดือด ใครจะกลามาจัดการละ" อิมเมจบอกกอนหยิบ

จดหมายอีกฉบับออกมาอานพลางกลาวเสริม "ปกติเปนยัยจอมโหดก็ไมตอง

โหดขนาดสยบทุกคนได เคาวัดกันท่ีความชั่วรายหรอกยะ"

"แลวถาไมโหด จะเรียกตําแหนงน้ีวายัยจอมโหดทําไมละ"

"เฮอ...เอาเถอะ" อิมเมจเลิกสนใจแพนนิตกอนแกลงอานจดหมาย 

นี่ไมใชครั้งแรกท่ีแพนนิตบุกเขาหองมาแลวบนเรื่องนี้

"น่ีมันอะไร" อิมเมจรองกอนขมวดคิ้วเขาหากันอยางไมเขาใจ เธออาน

จดหมายอีกรอบกอนเงยหนามองใบหนาแพนนิตอยางตื่นตัว

"อะไรละ" แพนนิตถามเสียงเนือยๆ อยางไมสนใจ

"โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน..."

"หืม...ทําไมเหรอ"

"เปลี่ยนกําหนดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน..."

"หืม...แปลกเหรอ" แพนนิตถามสงๆ ไมไดสนใจใบหนาวุนวายใจของ
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อมิเมจเลยสกันิด อมิเมจขมวดคิว้ครุนคดิอยูสกัครู กอนตดัสนิใจเปดคอมพิวเตอร 

หาขอมูล

"เทาท่ีฉันรู..." อิมเมจพึมพํากอนรัวน้ิวมือลงบนคียบอรด สายตาจับจอง

บนหนาจออยางสงสัย "...กําหนดงานเชื่อมสัมพันธ งานกีฬา และโครงการ

แลกเปล่ียนไมเคยเปลี่ยนตั้งแตโรงเรียนท้ังสามเริ่มเปนพันธมิตรกัน"

"เหรอ"

แพนนิตยังไมรูสึกรูสาอะไรกับเร่ืองน้ี

"แลวเปลี่ยนไปเปนเมื่อไหรละ"

อิมเมจหยิบจดหมายข้ึนมาอานอีกที กอนจองตาแพนนิตอยางไมคอย

วางใจกับเร่ืองน้ีเทาไหร

"เดือนหนา"

โรงเรียนเทเลอร

โรงเรียนเทเลอรเรียกไดวาเปนโรงเรียนที่สงบสุขที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ

กับโรงเรยีนทรนิีต้ีและเซนตเทเรซา กิจกรรมภายในโรงเรยีนไมเครงครดัเหมอืน 

ทรีนิตี้ ไมคอยมีความวุนวายเหมือนเซนตเทเรซา นักเรียนจากโรงเรียนน้ีเลย

คอนขางชิล มีเวลาก็น่ังเมาทกับกินขนมกันตามปกติทั่วไป

"นี่...ไดขาวรึเปลาวาเปลี่ยนกําหนดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน" ปุม 

เหย่ียวขาวคนใหมของชั้น ม.6/3 ประกาศหนาหองขณะที่ทุกคนกําลังรอ

อาจารยเขาสอน

ทุกคนหยุดพูดคุยกัน หันไปทางปุมทันที

"เธอรูไดยังไง" โบวหมีเพ่ือนรวมชั้นถาม ความจริงโครงการแลกเปลี่ยน

ก็ไมไดสําคัญอะไรกับนักเรียนเทเลอรเทางานเชื่อมสัมพันธไมตรีกับงาน

กีฬาโซน สนใจตรงยัยปุมไปคาบขาวมาจากไหนมากกวา

"ก็ฉันเพ่ิงไดยินอาจารยคุยกัน" ปุมบอกกอนเดินตรงเขามายังกลุมของ

โบวหมีซึ่งเปนอดีตเหย่ียวขาวของหองดวยทาทางเหนือกวา

"เธอรูใชมัย้วาตัง้แตท้ังสามโรงเรยีนเปนพันธมติรกัน กําหนดงานท้ังสาม

ท่ีทํารวมกันไมเคยเปลี่ยนแปลง แตตอนนี้มันเปลี่ยนไปแลววววว" ปุมพูด

Page ������������������������������ .indd   12 29/4/2562 BE   16:50



ศึกรักหักเหลี่ยมหัวใจนายจอมโหด

13

เสียงตํ่าอยางลุนระทึก พยายามทําใหหัวขอนี้นาสนใจที่สุด

"ท่ีเปลี่ยนก็เพราะวาหลังโครงการแลกเปลี่ยนมีสอบไฟนอลตางหากละ 

เพราะเรื่องทํารายรางกายทําใหนักเรียนตองหยุดรักษาตัวและเขาสอบไมทัน

ก็เลยตองเปลี่ยนกําหนดการมาเปนชวงเทอมหน่ึง" เสียงเล็กๆ พูดแทรกขึ้นมา 

ปุมหนาเหวอไปสักครูกอนหร่ีตามองหนาเจาของเสียงน้ัน

"เธอรูไดยังไงฮะ ยัยซีอิ๊ว"

"ฉันก็ไดยินอาจารยพูดมาเหมือนกัน" ซีอิ๊วตอบกลับ

"เดี๋ยว!! ไดยินมาจากไหน มีฉันคนเดียวที่ตองไปสอบแกไมใชเหรอ!! 

อยาบอกนะวานักเรียนดีเดนอยางเธอก็ตองไปสอบแกเหมือนกัน!!!" พอ

พูดจบทุกคนก็หันมาสนใจปุมทันที ไมใชเรื่องท่ีวาซีอ๊ิวไปไดยินเร่ืองเปลี่ยน

กําหนดโครงการแลกเปลี่ยนไดอยางไร แตเปนขอกลาวหาท่ีวาซีอิ๊วไปสอบแก

ตางหาก

หัวกะทิของหองตองไปสอบแก!!

"บาหนา...ฉันเอารายงานไปสงตางหาก"

"เดี๋ยว...รายงานอะไร เรามีรายงานอะไรที่ตองสงกันอีกเหรอ" กานหลิว 

เพ่ือนรวมหองอีกคนถาม เธอรีบเปดดูสมุดบันทึกการบานและพบวาไมมี

กําหนดสงรายงานภายในอาทิตยน้ีเลย พอกานหลิวรองอยางตกใจ เพ่ือน

ในหองคนอื่นๆ ก็พากันตื่นตระหนกไปดวย เนื่องจากปนี้เปนปสุดทาย การเก็บ

คะแนนเพ่ือสอบเขามหาวิทยาลัยจึงสําคัญมาก

"เอา...ก็รายงานท่ีอาจารยสั่งเมื่อวานไง"

"ฮะ!! น่ันกําหนดสงอีกสามอาทิตยไมใชเหรอ"

"อือ...แตฉันทําเสร็จแลวก็เลยเอาไปสงนะ แหะๆ" ซีอิ๊วหัวเราะแหงๆ 

เพ่ือนในหองพากันสงสายตาเกลียดชังมาให แมแตเพ่ือนในกลุมอยางโบวหมี 

กานหลิว และเก๊ียวซาเองก็ยังแอบมองอยางเคืองๆ หมั่นไสความเปนนักเรียน

ดีเดนของซีอิ๊วเต็มประดา

ทุกคนเลิกสนใจขาวโครงการแลกเปลี่ยน ขาวสงรายงานของซีอิ๊ว แลว

ไปเกาะกลุมเมาทกันตอ สวนมากก็เปนเรื่องมหาวิทยาลัยที่อยากเขา

"จริงๆ แลวมหา'ลัยอารเคเดียก็ดีนะ ไดยินมาวาหรูมากกก ตึกคณะ
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ยังกับสถาปตยกรรมยุโรป แถมยังใชภาษาอังกฤษกัน ไมตองไปเรียนตอ

ตางประเทศใหยุงยากเลย" เก๊ียวซาพูดพรอมทําหนาเพอฝน เคยเห็นมหา'ลัย

อารเคเดียแคในทีวีเทาน้ัน บรรยากาศในมหา'ลัยเหมือนกับไมใชเมืองไทย 

แถมนักเรียนก็หลอเลิศโพรไฟลดีกันทุกคน

"ดีมันก็ดีอยูหรอก แตคาเทอมน่ีก็ไมไหวนะ" ซีอิ๊ววา

"แลวมหา'ลัยเอสนะเปนยังไงฮะโบวหมี พ่ีสาวเธอเรียนที่น่ันไมใชเหรอ" 

กานหลิวหันไปถามโบวหมี

"ก็ดีนะ คนหลอเยอะมากกกก ท้ังแบดบอย เพลยบอย ผู ชายเทๆ 

เต็มไปหมดเลย"

"นั่นก็แพงเหมือนกัน" ซีอิ๊วพยักหนาลง กอนจดบันทึกอะไรหยุกหยิกบน

กระดาษ

"แตพ่ีสาวเธอสอบชงิทุนไดน่ี ฉนัก็นาจะสอบชงิทุนเขาท่ีนัน่ไดเหมอืนกัน"

"อยางเธอนะคงสอบชงิทุนเขาท่ีไหนก็ไดท้ังน้ันแหละ" เก๊ียวซาบอกอยาง

หมั่นไส

"IUCA ละ ไดยินขาววาสอบเขาไมยากนะ ใชภาษาอังกฤษ แถมยังมี

หลายคณะใหเลือก" กานหลิวเอยข้ึน

"ฉันเองก็คิดวาคงไป IUCA เหมือนกัน" เก๊ียวซาพยักหนาลงเห็นดวย

"ถาพวกเธอไป ฉันก็ไปดวย" โบวหมียักไหล

"แตฉันอยากเขามหา'ลัยเอส...แหะๆ" ซีอิ๊วย้ิมแหยๆ

"เอาท่ีสบายใจเลย แมเด็กเรียน เธอไปมหา'ลัยเอสที่มีแตคนรวยๆ 

เธอหาเพ่ือนท่ีรักเธอเหมือนพวกเราไมไดนะ"

"ฉันไมไดเขามหา'ลัยเพ่ือเพ่ือนน่ี ฉันเขามหา'ลัยเพ่ือการศึกษา"

"แลว IUCA ไมดีตรงไหน มีใหเรียนต้ังหลายคณะ"

"ฉันอยากเรียนแพทยน่ี คณะแพทยฯ ของมหา'ลัยเอสน่ีดังท่ีสุดแลว"

กานหลิว เก๊ียวซา กับโบวหมีกลอกตาขึ้นพรอมกัน

"เฮอ...คณะสุดฮิตของเด็กเนิรด"

แอดดด

มเีสยีงเปดประตเูขามา ทุกคนเงยีบกริบและรบีเปดหนังสอืเรยีนเตรยีมตวั 
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กันอยางพรอมเพรียง แตคนท่ีเขามากลับไมใชอาจารย

"พ่ีเก๊ียวซา" เสยีงหวานใสดงัขึน้ สาวนอยสดุปอปปลูารของเทเลอรโบกมอื 

ใหเก๊ียวซากับเพ่ือนในกลุม

"อาจารยใหมาตามพ่ีไปท่ีหองพักอาจารยคะ"

เก๊ียวซามองสาวนอยอยางพิศวง กอนเหลือบมองปุมอยางไมไดตั้งใจ 

อยาบอกนะวาตองไปสอบแกเหมือนยัยปุม

"จะ" เก๊ียวซาตอบรับพลางลุกข้ึน กานหลิวกับโบวหมีสงสายตาเปน

กําลังใจใหเพราะคิดวาเก๊ียวซาคงตองไปสอบแกเหมือนกับปุม

เก๊ียวซาถอนหายใจอยางหอเหี่ยว แนนอนวาเธอไมใชคนเรียนเกง

แบบซีอิ๊ว แตท่ีผานมาก็ทําคะแนนไดในระดับดี การสอบแกครั้งนี้ถือวาเปน

ลางที่ไมดีเลย แลวทําไมมีแคเธอคนเดียวท่ีตองสอบแก ในเมื่อตอนสอบยอย

ก็ไมไดยากอะไรระดับน้ัน

"ชอลดา" อาจารยดูโลงใจเมื่อเห็นเก๊ียวซาจนเจาตัวอดแปลกใจไมได 

ปกติถาโดนเรียกสอบแกอาจารยมักแสดงสีหนาผิดหวัง

"คะ?"

"น่ังลงกอนสิ"

เก๊ียวซาน่ังลงอยางวางาย ดูสีหนาและทาทางของอาจารยแลวคงไมใช

สอบแกอยางท่ีคิดเอาไว เก๊ียวซารูสึกใจชื้นข้ึนมานิดหนอย

อาจารยถอนหายใจเล็กนอย กอนจองใบหนาเก๊ียวซาดวยสีหนาจริงจัง 

ความโลงใจเมื่อก้ีหายวับไปแทบจะทันที

"มีอะไรเหรอคะอาจารย" เก๊ียวซาถามอยางใจไมดี

"เออ...ก็ไมมีอะไรมากหรอก" อาจารยบอกไมเต็มเสียงกอนกะพริบตา

ถ่ีๆ ใส ดูมีพิรุธยังไงก็ไมรู เก๊ียวซาเกิดอาการไมไวใจอาจารยขึ้นมา

"มีอะไรเหรอคะอาจารย" เก๊ียวซาถามอีกครั้งดวยสายตากดดัน 

อาจารยไดแตย้ิมแหยๆ กอนย่ืนกระดาษแผนหนึ่งให ซึ่งเธอไมอยากรับมัน

มาเลย

"ชอลดา..." อาจารยเรียกเสียงออย "คือโครงการแลกเปลี่ยนปน้ีมีการ
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เปลี่ยนกําหนดการ"

"หนูทราบคะ" เก๊ียวซารีบบอก ตาขางขวาเริ่มกระตุก รูสึกถึงลางราย

มาเยือนรางๆ

"พวกอาจารยประชุมกันเมื่อก้ีแลวเห็นวาเธอเปนนักเรียนคนเดียวใน

เทเลอรท่ีปลอดภัยท่ีสุดท่ีจะแลกเปลี่ยนท่ีเซนตเทเรซา..."

"เออ..." เก๊ียวซาอาปากคางอยางตกใจ

"โครงการแลกเปลี่ยนปน้ีเธอไปเซนตเทเรซาอีกครั้งก็แลวกันนะ"

1

"ไอราซ แกน่ีฮอตเกินหนาเกินตาเพ่ือนไปแลวนะเวยยย!!"

ไอคราวนโวยวายกอนโยนโทรศัพทมาทางผม หนาจอมีภาพของผม

กําลงัเดนิเขามาในโรงเรยีนซึง่ถูกแอบถายโดยพวกนกัเรยีนหญิง ผมถอนหายใจ 

ยาวอยางเซ็งๆ และเลือกไมโตตอบอะไรกลับไป

"น่ีเปนคลับใหมของไนตไมใชเหรอ" ไอฌอน เพ่ือนอีกคนควาโทรศัพท

ของคราวนไปแลวเลื่อนดูภาพท่ีถูกแอบถายของผม

"น่ีตองเปนคลับของพวกนักเรียนท่ีเพ่ิงสอบเขาปน้ีแนเลย ดูสิ...อัพรูป

ทุกวันเลย"

"น่ีแกจงใจไปเรียนพิเศษเพ่ือเพ่ิมเรตติ้งตัวเองใชมั้ยยย" ไอคราวน

หรี่ตามองผมอยางไมไวใจ ใหตาย แทนท่ีจะทํางานหนาที่ประธานนักเรียนให

ดีขึ้นกวาน้ีกลับมีเวลาไปสงสัยวากองทัพแฟนคลับของผมมาจากไหน หมอนี่

มีเวลามาคิดเรื่องพวกน้ีไดยังไง งานโรงเรียนตั้งเยอะแยะ แลวไหนจะเรื่อง

โครงการแลกเปลี่ยนท่ีเลื่อนกําหนดอีก

ผมเลิกสนใจไอคราวนกับไอฌอนและหันไปทางซันนี่ ผูซึ่งสมควรจะได

รับตําแหนงประธานนักเรียนท่ีแทจริง ไมใชไอบาไมเอาไหนอยางไอคราวน 

หมอน่ันนอกจากไมทํางานแลวยังนําหายนะมาสูโรงเรียนอีก นาปวดหัวจริงๆ

ซันน่ีคงรูตัววาผมกําลังมองเธออยู เธอเงยหนาขึ้นจากกองเอกสาร

มโหฬารและสงสายตามาถามผมประมาณวามีอะไรรึเปลา

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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