
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

TK Forum 2015 “Library Futures: Challenges and Trends” 
วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-17.00 น. 

ณ ห้อง อโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดําริ กรุงเทพฯ 
 

ที่  ช่ือ-นามสกุล 

1 Mr. Ari Katz 

2 Mr. Christian Merer 

3 Mr. Fabien Reymondon 

4 Mr. Shakil Ahmed 

5 นางสาว  กนกกร กมลเพ็ชร 

6 นางสาว  กนกภรณ์ ทองจันทร์ 

7 นางสาว  กนกอร ศักดาเดช 

8 นางสาว  กมลเนตร์ แก้วบุดด ี

9 นาย กมลาศ เพ็งชะอุ่ม 

10 นางสาว  กรพินธ์ุ ทวีตา 

11 นางสาว  กรรณิกา ศิริปรุ 

12 นาง  กรองกาญจน์ ถนอมพล 

13 นาย กฤษฎีกา แก้วกรอง 

14 นาง  กวิสรา เรือนทองใบ 

15 นาง  กอบกาญจน์ สวัสดิมงคล 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

16 นาย กันตพงศ์ พุ่มอยู่ 

17 นางสาว  กันยารัตน์ ทองแก้ว 

18 นางสาว  กัลยา ยังสุขย่ิง 

19 นาง  กาญจนา กองเพชร 

20 นางสาว กานดา พินิจมนตรี 

21 นาย กิตติคุณกฤดากร สุขปัญญา 

22 นางสาว  กิตติยาภรณ์ วงศ์สุเทพ 

23 นางสาว  กุลธิรัตน์ ทาระ 

24 นาง  กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ 

25 นางสาว เกษราภรณ์ ชมภู 

26 นาง  ขนิษฐาปกรณ์ กมณฑลาภิเษก 

27 นางสาว  ขวัญเรือน สุขสะอาด 

28 นางสาว ขวัญลักษณ์    ภาสวรวิทย์ 

29 นาย คริเมศย์ แสงบุญ 

30 นางสาว  งามเพ็ญ ยาวงษ์ 

31 นาง จงกล  พุทธิชัยกุล 

32 นางสาว  จริยา สมุทวนิช 

33 นางสาว  จรีวรรณ สาลีโภชน์ 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

34 นางสาว  จันทร์จิรา วิรัญจะ 

35 นางสาว  จันทร์เพ็ญ อินต๊ะพันธ์ 

36 นางสาว  จันทร์แรม พรหมมี 

37 นางสาว จันทวรรณ พันมูล 

38 นาง  จารีย์ สังข์ทอง 

39 นาง  จินดา บุญเรือง 

40 นางสาว  จินตนา มณีศิลา 

41 นางสาว จิรนันท์ วงศ์มั่น 

42 นางสาว  จิรวรรณ แสงจันทร์ 

43 นางสาว  จิรวรรณ จันทไชย 

44 นาง  จิราพร อรุณสวัสดิ์ 

45 นาง  จิราพรรณ อินทรศิริพงษ์ 

46 นาง  จิราภรณ์ ศิริธร 

47 นาย จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ 

48 นางสาว  จีรวรรณ ศรีวงษ์ 

49 นาง  จีระประภา ละอองคํา 

50 นางสาว  จุฑารัตน์ นกแก้ว 

51 นาง  จุฑารัตน์ ธีรธร 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

52 นางสาว  เจติยา โลกิตสถาพร 

53 นาย ฉกาจ สุวรรณา 

54 นางสาว  ฉันทนา ทรงหมู่ 

55 นางสาว  ชณิตตา เรืองฉาย 

56 นางสาว  ชนัญชิดา ภาชีศัพท์ 

57 นางสาว  ชลลดา ศรีสังข์ 

58 นาย ชวลิต ฮะกีม ี

59 นาย ชัยวัฒน์ น่าชม 

60 นาย ชัยสิทธ์ิ อังคะปัญญาเดช 

61 นางสาว ชุติมา             เต็มรังษี 

62 นางสาว  ชุมภู เมืองคล่ี 

63 นาง  ฐิตวดี เพลงปาน 

64 นาง  ฐิตาภรณ์ แก้วงาม 

65 นาย ฐิติ คําหอมกุล 

66 นาย ฐิติ พงษ์สุวรรณ 

67 นางสาว  ฐิติญา เอกฤทธ์ิวโรดม 

68 นางสาว  ฐิติมา นัยจิตร 

69 นางสาว  ฐิติมา ลอยวิรัตน์ 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

70 นาง  ฐิติรัตน์ ญาณเศรษฐพัฒน์ 

71 นางสาว  ณัฎฐิกา อัครมหานที 

72 นาย ณัฏฐ์ สุติวงค์ 

73 นาง  ณัฐฐา นุชสุวรรณ 

74 นางสาว  ณัฐณิชา อินทะโคตร 

75 นางสาว  ณิชชา อุดมมะนะ 

76 นางสาว  ดรุณี เผือกเอ่ียม 

77 นางสาว  ดวงกมล อุ่นจิตต ิ

78 นางสาว  ดาวัลย์ อัครกุลวาณิชย์ 

79 นาย ดํารงค์ องคะเส 

80 นางสาว  เดือนรุ่ง กองกระวี 

81 นาย ทรงยศ สามกษัตริย์ 

82 นาย ทศพร ศิริโชคทรัพย์ 

83 นาง  ทศสิริ พูลนวล 

84 นาง  ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล 

85 นางสาว  ทัศนีย์ แสงสุด 

86 นาย เทพศิรินทร์ วุฒิยางกูร 

87 นาย ธงชัย ทองอยู่ 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

88 นาง  ธนวรรณ แกล้วกล้า 

89 นาย ธนะฉัตร เอกฉัตร 

90 นาย ธนะวัช บุญศรีศิริจันทร์ 

91 นาย ธนารักษ์ ม่วงเกษม 

92 นางสาว  ธนารัตน์ ชอบอริยมรรค 

93 นางสาว ธนิตา  สูตรสุวรรณ 

94 นาย ธเนศร์ รักษมาตา 

95 นางสาว  ธมณ กวีสุนทรเสนาะ 

96 นางสาว  ธัญลักษณ์ มณีวัฒนา 

97 นางสาว  ธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร 

98 นาง  ธิดารัตน์ มีเป่ียม 

99 นางสาว ธีรนันท์ สุดใจช้ืน 

100 นางสาว  ธีรนุช วงษ์ศิริ 

101 นาย ธีรบุญ เดชอุดม 

102 นางสาว  นงลักษณ์ กวยรักษา 

103 นาง  นงลักษณ์ ชมพูพัทธิงพงศ์ 

104 นางสาว  นนทิยา เจนจิต 

105 นาย นพพร สิโตทัย 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

106 นางสาว  นพรัตน์ มุณีรัตน์ 

107 นาย นพสิทธ์ิ วิมลพุฒิศักดิ์ 

108 นางสาว  นภัสมน สดโคกกรวด 

109 นางสาว  นภาพร ศรีสังข์ 

110 นางสาว  นภาพรรณ วิศวปกรณ์ 

111 นางสาว  นราภรณ์ หมอนทอง 

112 นาย นรินทร์ พุ่มพูน 

113 นางสาว นลินี  โสรณสุทธิ   

114 นาง  นวรัตน์ ทองสลวย 

115 นางสาว  นวลน้อย ตระกูกิตตไิพศาล 

116 นางสาว นัชชา   วรรณศรี 

117 นางสาว  นันทกา พลชัย 

118 นางสาว  นันทนา กรดเต็ม 

119 นางสาว  นันทิรา ชุ่มรัมย์ 
 

120 นาย นันทิศักดิ์  สุเมธยาจารย์ 
 

121 นาง  นันธิดา ลีล้าน 
 

122 นางสาว  นัยนา แย้มสาขา 
 

123 นาง  นัยนา จําเนียร 
 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

124 นางสาว  นาถฤด ี นพพันธ์ 

125 รศ.ดร. นํ้าทิพย์  วิภาวิน 
 

126 นางสาว  นํ้าอ้อย แฟงฟอน 
 

127 นาย นิติกรณ์ วรสุทธ์ิ 
 

128 นาย นิธิภัทร ลิดดิโลว์ 
 

129 นาง  นิรมล บุญชู 
 

130 นาง  นิษฐิดา เอลซ์ 
 

131 นางสาว  นิสาชล กาญจนพิชิต 

132 นางสาว  นุชรี ตรีโลจน์วงศ์ 

133 นางสาว  เนาวรัตน์ ปัญญางาม 

134 นาง  บงกช พรหมมาศ 

135 นาย บรรเทิง องค์วิลาวัณน์ 

136 นาย บัญชา โพธิพิทักษ์ 

137 นางสาว  บุญเจือ ลิมปนโอสถ 

138 นางสาว  บุญญาพร มารุ่งเรือง 

139 นางสาว  บุญเสริม จันทร์นาค 

140 นาง  บุณยอร จันทรเสน 

141 นาง  เบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชา 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

142 นางสาว เบญจมาภรณ์  ลิมปิษเฐียร 

143 นางสาว  เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ ์

144 นาง  ปทุมทิพย์ ล้ิมพงศานุรักษ์ 

145 นาง  ปนัดดา เอ่ียมทัศน์ 

146 นาย ประจักษ์ วัฒนานุสิทธ์ิ 

147 นางสาว  ประชุมพร ปานเพชร 

148 นาย ประพันธ์ บุญสวัสดิ์ 

149 นางสาว  ประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฎ 

150 นาง ประภาศรี  จารุเศรนี 

151 นางสาว  ประภาศิริ สมวงศ์ษา 

152 นาย ประยุทธ์ ชูทอง 

153 นาย ประสบพร เสรีพงษ์ 

154 นางสาว  ปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

155 นางสาว  ปรีชญา นามวัฒน์ 

156 นาย ปรีชา ชมพะนันทน์ 

157 นาย ปรีดี ปล้ืมสําราญกิจ 

158 นางสาว  ปวีณา พิศมัย 

159 นางสาว  ปัญชลี เรืองสมุทร 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

160 นาย ปัณฑารีย์ สุวรรณลาภเจริญ 

161 นาง  ปัทมาภรณ์ ธรรมทัต 

162 นางสาว  ปาริชาต สถาปิตานนท์ 

163 นางสาว  ปิยะนุช มูลเก้ียว 

164 นาง  ปุญญดา ชาวงค์ศรี 

165 นางสาว  ปุณณภา สุขสาคร 

166 นางสาว  เปรมฤดี กิมทอง 

167 นางสาว  เปรมสิณี มังจักร์ 

168 นาง  ผกาทิพย์ ภู่มีสุข 

169 นางสาว  ผ่องศรี โพธ์ิศรี 

170 นาย พงศธร   พราหมณี 

171 นาง  พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข 

172 นาย พงษ์นรินทร์ ลีละอําไพกุล 

173 นาย พงษ์พิพัฒน์ชัย คงมีสุข 

174 นางสาว  พจนา นิจันทร์ 

175 นางสาว  พจมาน สีพล 

176 นางสาว  พนิดา ภูพานไร่ 

177 นาง พนิตชนก  บุญศิริ   



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

178 นางสาว  พรทิพย์ เอ้ืออภัยกุล 

179 นาง  พรทิพย์ ดุสด ี

180 นาง  พรพรรณ ดําเหล่ือม 

181 นาง  พรเพ็ญ ขยันดี 

182 นาย พรภวิษย์ ผ่องใส 

183 นาง  พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา 

184 นาย พฤกษ ์ พัฒโน 

185 นาย พฤทธิ ไม้เรียง 

186 นาย พสิษฐ์ หาธะนี 

187 นางสาว  พัชรา วงค์ตาผา 

188 นางสาว พัชราภร  ทองประไพ 

189 นางสาว  พัชรินทร์ ช้างทอง 

190 นาง  พิกุล ขวัญอ่อน 

191 นางสาว  พิจิตรา จอมศรี 

192 นางสาว  พิจิตรา ทาติ 

193 นางสาว  พิชญ์สิณี สุทธิกุญชร 

194 นางสาว  พิชนันท์ รักษ์วรรณา 

195 นางสาว  พิณทิมา เลิศสมบูรณ์ 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

196 นางสาว  พิมพ์ชนก ฐิติกรวิวัฒน์ 

197 นางสาว  พิมพา นิรงค์บุตร 

198 นาย พิษณุ เพ็งนู 

199 นาย  พิสิษฐ์   รุ่งทวีชัย 

200 นาย เพชรแก้วมณี เพชหนู 

201 นางสาว เพ็ญวิษา  เกียรติดุริยกุล  

202 นาง  เพ็ญศิริ ชินะวงศา 

203 นางสาว  เพ็ญสินี เฟ่ืองฟูวงศ์รัตน์ 

204 นางสาว  แพรวพรรณ มุขจร 

205 นาย ไพบูลย์ นาคเจือ 

206 นางสาว ไพรัลยา   สุนันท์ภาณุจรัญ 

207 นาย ไพโรจน์ ศักดิ์ศรยุทธ 

208 นาย ภธณกร ตองตาสี 

209 นางสาว  ภฤตยา ปริญญานพคุณ 

210 นาย ภัทร ด่านอุตรา 

211 นาย ภัทร ด่านอุตรา 

212 นางสาว  ภัทรภร พ้ืนพรหม 

213 นางสาว  ภัทราภรณ์ บัวองค์ 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

214 นางสาว  ภัทริมณ เฟ่ืองทอง 

215 นาย ภารวี นุ่นโต 

216 นาง  ภาศิณี บุญสมพงษ์ 

217 นาย ภีมศักดิ ์ เอ้งฉ้วน 

218 นาย ภูมิใจ เนียมบุญ 

219 นาย ภูมิพงษ์  ขวัญช้ืน 

220 นาย ภูริทัต ไชยเศรษฐ์ 

221 นาย มณฑล วินิจ 

222 นาย มนต์ชัย จันทร์ไข่ 

223 นางสาว  มนทิกา ปูอินต๊ะ 

224 นางสาว  มยุรี เข็มทอง 

225 นางสาว  มัทนา บุญประเสริฐ 

226 นาง มัลลิกา  ภูษาทอง 

227 นาง  มาฆนาฏ สุขเงิน 

228 นางสาว  มาลดี สมมา 

229 นางสาว  มาลี  วิมลนพคุณ 

230 นาง  ยุณีรัตน์ เปล่ียนทอง 

231 นาย ยุทธนา ไอยราพรต 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

232 นางสาว  ยุวเรศ อิทธิชัยวัฒนา 

233 นาง  เยาวลักษณ์ ปัญญาวัง 

234 นางสาว รสสุคนธ์  อนันต์ศฤงคาร   

235 นาง  ระเบียบ แสงจันทร์ 

236 นาง  รักชนก โคจรานนท์ 

237 นางสาว  รัชนีวรรณ ซิ้มเจริญ 

238 นางสาว รัดใจ  เปียแก้ว 

239 นางสาว  รัตนาภรณ์ วงศาโรจน์ 

240 นาง  รุ่งทิวา บรรเทาวงษ์ 

241 นาง  รุ่งเรือง จอมศรี 

242 นางสาว เรืองศิริ  ศรีสละ 

243 นางสาว  ฤดีรัตน์ ทองเน้ือแปด 

244 นาง  ฤทัย สมชาย 

245 นาง  ฤทัยทิพย์ บุตรสืบสาย 

246 นาง  ลัดดา จันธิมา 

247 นางสาว  ลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา 

248 นางสาว  วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ 

249 นาย วณิชชา สุมานัส 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

250 นาง  วรนุช สุนทรวินิต 

251 นาย วรพันธ์ โลกิตสถาพร 

252 นางสาว  วรภัทร บุณยพรหม 

253 นาย วราชัย เฉลยทัศน์ 

254 นางสาว  วราภรณ์ จันทคัต 

255 นาง  วราลี ศรีตระการ 

256 นาย วรินทร์ วิรุณพันธ์ 

257 นางสาว  วัจนา ขวัญนนท์เดิม 

258 นางสาว  วัชรี ถ้วนถวิล 

259 นาง  วัชรีย์พร คุณสนอง 

260 นาย วันชัย วงศ์เลิศไมตรีกุล 

261 นาง  วันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ 

262 นาง  วันทนีย์ นามะสนธิ 

263 นาง  วันเพ็ญ มรรคทรัพย์ 

264 นางสาว  วัลภา เล็กวัฒนานนท์ 

265 นาง  วัลยา น้อยนาม 

266 นาง  วัลลภา อรุณพัลลภ 

267 นาง  วารุณี เอกพันธ์ 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

268 นางสาว  วาสนา อภิญญาวงศ์ 

269 นางสาว  วาสนา คําสงค์ 

270 นางสาว  วิชุดา กีรติรักษกุล 

271 นางสาว  วิชุรี สุขสําราญ 

272 นางสาว  วิธิดา หนูอินทร์แก้ว 

273 นางสาว  วิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ 

274 นางสาว  วิภานันท์ ลํางาม 

275 นางสาว  วิภารัตน์ ประดิษฐ์อาชีพ 

276 นางสาว วิมลพรรณ  คําประชา 

277 นางสาว  วิสากร คําคุ้ม 

278 นาย วิสูตร วิรุณานนท์ 

279 นาย วีระพันธ์ ชมภูแดง 

280 นาง  ศรัญญา อ่อนคํา 

281 นาย ศราวุธ สุตะวงค์ 

282 นาง  ศรีรัตน์ ชัฎอนันต ์

283 นางสาว  ศรีอร เจนประภาพงศ์ 

284 นางสาว  ศศิกร ภิโญ 

285 นางสาว  ศศิธร ธรรมรุจาจิตร 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

286 นาง ศศิธร         ศิริรัตนากูล    

287 นาย ศักดิ์ชัย สาดแสงจันทร์ 

288 นาง  ศิริพร สาระกุล 

289 นางสาว  ศิริพร ประกอบการ 

290 นาง  ศิริพร อหันตะ 

291 นาง  ศิริเรือง ชูใจ 

292 นาย ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี 

293 นางสาว  ศิริลักษณ์ หน่ึงด่านจาก 

294 นาง  ศิริวรรณ เอ้ียงชะอุ่ม 

295 นาง  ศุทธินี ธิวงษา 

296 นาง  ศุภกร เมาลานนท์ 

297 นางสาว  ศุภางค์ ตีคํา 

298 นางสาว  โศภิษฐ์ ขันแข็ง 

299 นางสาว สมกิต  วงศ์มาก  

300 นาย สมชาย ติญญนนท์ 

301 นาย สมชาย ดํารงพานิชชัย 

302 นาย สมบูรณ์   สุดมากศรี 

303 นาง  สมปอง มิสสิตะ 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

304 นาย สมฤทธ์ิ ชิตรัตฐา 

305 นางสาว  สมฤทัย ประวาลปัทม์กุล 

306 นาย สรพล ขาวสะอาด 

307 นาย สัญญา  สุวรรณโพธ์ิ 

308 นาย สันติ ต่วนชะเอม 

309 นาง  สันถัต สารักษ์ 

310 นาง สาวอรทัย  ชูเมือง 

311 นาย สําเนา เน้ือทอง 

312 นางสาว  สิรินทรา โพธ์ิศรี 

313 นาง  สิริลักษณ์ ธรรมธร 

314 นาย สืบยศ สินบัว 

315 นางสาว  สุจิตรา กลํ่าแสง 

316 นางสาว  สุจิตรา พันธุรัตน์ 

317 นาง  สุชาดา สหัสกุล 

318 นางสาว  สุดาทิพย์ ชิตสุระ 

319 นาง  สุธาทิพ ธัชยพงษ์ 

320 นางสาว  สุนิศา ศรีนุต 

321 นาง  สุนีย์ โลกนิยม 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

322 นาง  สุนีย์ ธาตุทอง 

323 อาจารย์ สุพัฒน์พงศ์ พงษ์ชงพร 

324 นางสาว  สุภัทราภรณ์ กุลภา 

325 นางสาว  สุภาพร เจริญศรีธงชัย 

326 นางสาว  สุภาพร วงษา 

327 นางสาว  สุภาพร ภัทราคร 

328 นาง สุภาพร  สมจิตต์ 

329 นางสาว  สุมนต์จิตต ์ สาคร 

330 นางสาว สุมลฑา  สังใจสม  

331 นาง  สุมัธยา ทิมแจ่มใส 

332 นาย สุรชัย แสงจันทร์เร่ือง 

333 นาย สุรพงษ์ พรหมศรี 

334 นาย สุรพล ฤทธ์ิรวมทรัพย์ 

335 นางสาว สุรีวรรณ   สุนันท์ภาณุจรัญ 

336 นาง  สุวรรณี รัตนรอด 

337 นางสาว  สุวิมล แสงม่วง 

338 นางสาว  เสาวลักษณ์ แมะกัน 

339 นางสาว  เสาวลักษณ์ วัฒนาทองกุล 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

340 นางสาว  แสงเดือน ผ่องพุฒ 

341 นางสาว  หยาดฝน ธัญโชติกานต ์

342 นางสาว  อณิญญา รักไทย 

343 นางสาว  อนัญญา ต้นเค้า 

344 นาย อนิรุจ จ่ากลาง 

345 นาย อนุเทพ วิมลนันทพงศ์ 

346 นาง  อนุษรา ล่ิมสกุล 

347 นาย อภิชญา  ตรีสิริเกษม       

348 นาย อภิชาติ ขาวทอง 

349 ดร. อภิชาติ          ประเสริฐ     

350 นางสาว  อภิญญา ขุนทอง 

351 นาง  อภิญญานุช เผ่าพงษ์คล้าย 

352 อาจารย์ อมรชัย ชัยชนะ 

353 นางสาว  อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ 

354 นางสาว  อรทัย วารีสอาด 

355 นางสาว  อรวรีย์ ฟองจันทร์ 

356 นาง  อริศรา สิงห์ปัน 

357 นางสาว  อริสรา สงเคราะห์ 

358 นางสาว  อลิษา สรเดช 

359 นางสาว  อังคณา ผิวเกล้ียง 

360 นาง  อังคณา บุญเลิศ 



ที่  ช่ือ-นามสกุล 

361 นางสาว  อังศุมาลิน หงษ์สถิตย์วงค์ 

362 นางสาว  อังสนา เพชรศักดิ์วงศ์ 

363 นาง  อัจฉรา จารุวรรณ 

364 นางสาว  อัจฉรา เชียงสอน 

365 นางสาว  อัจฉรา สากระจาย 

366 นางสาว  อัจฉรา อัจฉริยาเพ็ชร 

367 นางสาว อัญชลี  กวีวิโรจน์กุล     

368 นาง  อัมพิกา บริพรรณ 

369 นางสาว  อัมพิกา นันทิกาญจนะ 

370 นางสาว  อัมภรณ์ ช่างเกวียน 

371 นาง  อัศรา วงค์ละคร 

372 นางสาว  อาภรณ์ ไชยสุวรรณ 

373 นาง  อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ 

374 นางสาว อารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ 

375 นางสาว  อารีรักษ์ พ่วงพานทอง 

376 นาย เอกชัย บุญวัฒนะรักษ์ 

377 นาง  เอมชบา ล่ิมสถาพร 
 


