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          กรมศุลกากร จะด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565
ในรูปแบบออนไลน์ ให้ส าหรับผู้ช านาญการศุลกากรท่ีใบรับรองฯ จะหมดอายุต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2565
และผู้ช านาญการศุลกากรท่ีขาดการอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองฯ แต่ได้ย่ืนค าร้องขอผ่อนผันการต่ออายุใบรับรองฯ
ไว้กับกรมศุลกากร ดังรายช่ือดังต่อไปน้ี

1. รายช่ือผู้ช านาญการศุลกากร ท่ีใบรับรองฯจะหมดอายุ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2565 (จ านวน 301 ราย)
หากผู้ช านาญการศุลกากรรายใดมีเหตุอันสมควรท าให้ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในคร้ังน้ี ให้รีบย่ืนค าร้อง

ขอผ่อนผันการต่ออายุใบรับรองฯ ต่ออธิบดี เพ่ือขอเข้ารับการฝึกอบรมในคร้ังต่อไปโดยเร็วท่ีสุด

ล าดับท่ี
รหัส

ผู้ช านาญการฯ
ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

1 136 นาย ชาญชัย วนาแสงธรรม

2 137 นางสาว วิจิตรา พงษ์สวัสด์ิ

3 138 นางสาว วิไลวรรณ ศิริวิมลานันท์

4 142 นาย อภิชาติ ย่ิงอุบล

5 145 นาย สุวิทย์ ล้ิมปิยารักษ์

6 146 นาง วันทนีย์ อร่ามเรืองสกุล

7 148 นางสาว ดรุณี โรจน์ประสิทธ์ิพร

8 149 นาง นวลศรี ว่องไวทยกรกุล

9 175 นาง มาลินี รัตนะ

10 176 นาย ศิลา สัมฤทธ์ิ

11 177 นาย กฤษณ ชูผล

12 179 นาง ณัฐพร ต้ังชูกุล

13 180 นางสาว นฤมล นกแก้ว

14 181 นาย สนอง พันธ์เขียว

15 182 นาย ธีรภัทร สมบูรณ์

16 187 นาย ชัยสิงห์ ทองเก้ือ

17 188 นาง ลลิตา จิตต์ปรีชาญ

18 189 นางสาว สุรีย์รัตน์ ลีลายุวัฒนกุล

19 192 นาย อนรรฆ บุณยโยธิน

20 194 นาย อนุรักษ์ อุดม

21 195 นาย สมหมาย โสภา

22 196 นาย บุญทอง เดชปรีชาชัย

รายช่ือผู้ช านาญการศุลกากรท่ีมีสิทธ์ิสมัครลงทะเบียน
หลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565"



ล าดับท่ี
รหัส

ผู้ช านาญการฯ
ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

23 197 นาย รัชชัย เมฆอ่ิม

24 199 นาย ธนากร ภาณุฑัต

25 200 นาย สุภาพ อ าไพพร้อม

26 201 นาย อภิชาติ ดาวเรือง

27 203 นาย วิชาญ จงพิพัฒน์มงคล

28 206 นางสาว นัฏจรี ถือธงชัย

29 207 นางสาว สุวรรณา สว่างพุทธิพร

30 208 นางสาว นินทิรา ศุทธรัตน์

31 216 นาย น าพล โพธ์ิย้ิม

32 217 นางสาว ลีนา เจียรนัยยืนยง

33 218 นาย สมพร อยู่อ าไพ

34 219 นาย นพวิทย์ บัวประดิษฐ์

35 220 นาย ชัชวาล อัครโรจน์กิจ

36 221 นาย ณัฏฐกฤศ เกษรังสรรค์

37 222 นาย กรัยวิทย์ ไกรเลิศวาณิชพงศ์

38 225 นาง อุษา ลายสนิทเสรีกุล

39 227 นาย บุญมี บุญก่อสร้าง

40 230 นาง จันทนา คติการ

41 231 นางสาว อัจฉรา นิงสานนท์

42 233 นาย สมโภชน์ แจ้งจ ารัส

43 237 นาย สากล จึงนิพนธ์สกุล

44 238 นาง สุดา แข็งแรง

45 239 นาย นวปรัชญ์ สมเนตรกรสีห์

46 240 นาย บัญชา เอ่ียมโอฬาร

47 250 นาง ศิรินธร วงศ์ศิริกุลพาณิช

48 754 นาย บุญส่ง อุดมธนศักด์ิ

49 800 นาย ปัญจะ ต้ังจิตร์พร

50 801 นาย เอกศักด์ิ เอ้ืออารีมิตร

51 804 นาย สิทธิชัย พรหมสุวรรณ

52 805 นางสาว นิภาพรรณ ธิราศักด์ิ

53 806 นาย วีรชัย เจตวิเศษไพศาล

54 808 นาง เสาวณี เตียศิริ



ล าดับท่ี
รหัส

ผู้ช านาญการฯ
ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

55 809 นางสาว น้อม ฉิมคล้าย

56 810 นาย ชลวัชร ลอยชลมาศ

57 812 นาย ปฐม สรรเพชุดาญาณ

58 813 นาง นลินี ต้ังจิตร์พร

59 815 นาย อมร เอกอมรดิลก

60 816 นาง สุมาลี บวรสิริเสรี

61 817 นาง ดวงกมล สายใยทอง

62 818 นาย บัณฑิต สันติมหกุล

63 819 นางสาว วรวรรณ ไหล่วิจิตร

64 820 นาง สุวรรณี จุลพัทธโชติ

65 821 นางสาว เพชรสุดา รุ่งแสงทวีสิน

66 822 นาย บุญคง แซ่เล้า

67 823 นาย ประทิน กาญจนวิกัย

68 824 นางสาว สุรัสวดี สุขสุวรรณ

69 825 นางสาว จิณห์จุฑา วรณิต

70 826 นาย ธนกรรวีโรจน์ อาศัยสุข

71 827 นาง พณาวรรณ ด าเนิน

72 828 นาย สมเกียรติ เล่ียมรักษ์

73 829 นางสาว สมจิต มีศรี

74 831 นาย ชัยพร ก าจรวัฒนสิริ

75 835 นาย จุลภัทร เก้ือสกุล

76 836 นาย สมปอง อเนกวิสูตรวงศ์

77 839 นางสาว ชนะพันธ์ ศาศวัตพันธ์

78 840 นาย สมโภชน์ การสมวรรณ์

79 841 นาง นันทิพา อินทะชัย

80 843 นาย กิตติสิทธ์ิ ศิวะย่ิงสุวรรณ

81 846 นาง ทิพวรรณ ต้ังธนคุณ

82 847 นาย บัญชา เลิศจิรราตง

83 849 นาย ทวีป ศิริพงศ์สัมพันธ์

84 850 นาย ครรชิต ญาณมุข

85 851 นาย ปราโมทย์ ดีประเสริฐด ารง

86 852 นางสาว พิชญ์ฐรา พยนต์ศิริเมธ



ล าดับท่ี
รหัส

ผู้ช านาญการฯ
ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

87 853 นาง สุทรียา ธิดา

88 854 นาย พงษ์พรหม ธีรพันธ์ภูกิจ

89 855 นางสาว วรินกาญจน์ รุจิกาญจน์วรกุล

90 857 นางสาว วีรวรรณ รัตนวรรธนกุล

91 859 นาง พะเยาว์ บุญเอนก

92 860 นาย พงษ์พันธ์ เพ่ิมทวี

93 861 นาย ประทวน ฝุ่นทอง

94 863 นาย กรินทร์ ปานเพ็ชร์

95 866 นาง ณัฐนีย์ สุยะพันธ์

96 868 นาง สุธีรา บุญธรรมาทิตย์

97 870 นาย ชัยวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ

98 871 นาง ณัฐชยา มินศิริ

99 872 นาย มานะ ศัตรูล้ี

100 875 นาย บัณฑิต ไตรทิพย์

101 876 นาง อารมย์ กุลมาลา

102 878 นาย ศุภวัฒน์ อิทธิปิยะนิธิ

103 879 นาย ไชยา พันธ์แก้ว

104 880 นางสาว สันทนา จันทร์จงปราณี

105 881 นาย มานะ เรืองเดช

106 882 นาย ธนวรรธน์ บางศรี

107 883 นาง นิกรรัตน์ หม่ืนพระโกฎดี

108 887 นางสาว สาลินี จันทร์สงคราม

109 888 นาย ชัชวาล สันธนวิบูล

110 889 นาย ณัฐธวัช หทัยชูเกียรติ

111 890 นาง ฐิตาภา ช่ืนจิตต์

112 892 นาย รังสรรค์ ปาจรีย์อนันต์

113 893 นางสาว เครือฟ้า มานะศิลปพันธ์

114 894 นาย สิทธิศักด์ิ แก่นท้าว

115 895 นางสาว ธัญญพัทธ์ เสวีพัลลภ

116 896 นาย ยงยุทธ สืบสอาด

117 2622 นาง กนกวรรณ แก้วค า

118 2623 นางสาว กนิษฐ์นิตา เหล่าเขตร์การณ์



ล าดับท่ี
รหัส

ผู้ช านาญการฯ
ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

119 2624 นางสาว กรจนาภรณ์ พฤกษ์วิเศษกุล

120 2625 นางสาว กรรณิการ์ วรหาร

121 2626 นางสาว กรรณิการ์ เกตุหงษ์น้อย

122 2627 นางสาว กรองกาญจน์ ขวัญทอง

123 2628 นางสาว กฤติมา รักบ้านเกิด

124 2629 นาย กฤษฎา สมบัติเกษมศานต์

125 2630 นาย กวี แก้วศรีเมือง

126 2631 นางสาว กัญญาณัฐ ศึกเจริญ

127 2632 นางสาว กัลยา วงษ์กฎ

128 2633 นาย กานน ภาณุพันธ์ุ

129 2634 นาย กีรติ วิกรัยสกุล

130 2635 นาย กู้ชัย นนทะภา

131 2636 นาง เกศสุดา สังขกร

132 2637 นางสาว เกิดศิริ วิเศษสันต์

133 2638 นาย จิรศักด์ิ กุศล

134 2639 นางสาว จิราพร ต๊ะวัง

135 2640 นาย จิรายุ จุ้ยเย็น

136 2641 นางสาว จีรวรรณ สันกาวี

137 2642 นาง จุฑาทิพ รมยะสมิต

138 2643 นางสาว จุฑามาศ สมโภชน์วาณิชย์

139 2644 นางสาว จุฬาภรณ์ แก้วคีรีวัน

140 2645 นางสาว ชญานิษฎ์ ฤทธ์ินรา

141 2646 นางสาว ชัญญาพัชญ์ นพคุณจิรารัตน์

142 2647 นางสาว ชัญญาภัค โคตรจ าปา

143 2648 นางสาว ชิชา ยินดีวงษ์

144 2649 นาย ชิน อ้ึงไพบูลย์

145 2650 นาง ชุรีพร วงษ์น่ิม

146 2651 นาย เชิดศักด์ิ ป้องทอง

147 2652 นาย ณภัทร บุญเก้ือเกียรติ

148 2653 นางสาว ณัฐธันยพร โชติสิริอดิรุจ

149 2654 นาย ณัฐภัทร จริยวัฒนกร

150 2655 นางสาว ณัฐรดา ธนกฤษศิริกุณ



ล าดับท่ี
รหัส

ผู้ช านาญการฯ
ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

151 2656 นาง ณัฐรินทร์ นิรมิตศุภเชษฐ์

152 2657 นางสาว ณัฐรินีย์ เมธาสิทธิโชค

153 2658 นาง ณีรนุช ศรีศวร

154 2659 นางสาว ดนยพร สิริพัฒนกรชัย

155 2660 นางสาว ดวงพร ชัยวัฒนายน

156 2661 นางสาว ดวงพร อินทวิสัย

157 2662 นางสาว ดวงพร อ่ึงชัยภูมิ

158 2663 นางสาว ดวงหะทัย เสนานุช

159 2664 นางสาว ดาริกา กล่อมมานพ

160 2665 นางสาว เดือนเพ็ญ มาตาชนก

161 2666 นาย ตุงคิน เงินบาท

162 2667 นางสาว ทรงพร ส าลี

163 2668 นางสาว ทัศนาวดี สิงห์ทอง

164 2669 นางสาว ธนพรรณ รุ่งช่ืน

165 2670 นาย ธนวัฒน์ ลุยจันทร์

166 2671 นาย ธนวุฒิ บุญประดิษฐ์

167 2672 นาย ธนัท สุขใจ

168 2673 นางสาว ธนิกานต์ คชหิรัญ

169 2674 นางสาว ธนิดา แสนสี

170 2675 นาย ธนิต เอกอรรณพ

171 2676 นาย ธวัชชัย ศรีต่างค า

172 2677 นาย ธวัชชัย เตชะเรืองจิต

173 2678 นางสาว ธัญญ์พิชชา อิทธิกุลประเสริฐ

174 2679 นางสาว ธัญญารัตน์ อยู่ยืน

175 2680 นางสาว ธัญวนันท์ อัครไชยกรหิรัญ

176 2681 นางสาว ธิดาธร กีรติธร

177 2682 นางสาว ธิดารัตน์ บุญมาก

178 2683 นางสาว ธีรนุช ศรีธาดาวุฒิ

179 2684 นาย ธีระพงษ์ เทียมประเสริฐ

180 2685 ว่าท่ี ร.ต. เธียรสิน ฐิตวิชเศรษฐ์

181 2686 นาย นที ศิริลักษณะพงศ์

182 2687 นาย นพพล พรหมวิริยกุล



ล าดับท่ี
รหัส

ผู้ช านาญการฯ
ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

183 2688 นาง นพมาศ เลิศสิริวัฒนา

184 2689 นาย นรนาถ เสือนุ้ย

185 2690 นางสาว นันทภัค ไทรเล็กทิม

186 2691 นางสาว นันทิดา จิตปัญญา

187 2692 นางสาว นาฏตยา ศิระสุข

188 2693 นาย นาทพลินท์ ทัศนปริชญานนท์

189 2694 นาย นิกร ฟูรักษา

190 2695 นางสาว นิรัษฎา ชาจิตะ

191 2696 นางสาว บุษกร แก่นหอม

192 2697 นางสาว ปณิชา ธีระพันธ์

193 2698 นาย ปภณภัท เจริญโชคปัญญา

194 2699 นางสาว ปภัสรา สุขประเสริฐ

195 2700 นาย ประจักษ์ ไชยอุดม

196 2701 นางสาว ปาริชาติ นิติธรรมวุฒิ

197 2702 นางสาว ปาริชาติ ธงศิริ

198 2703 นาง ปิยนุช ไชยขวัญ

199 2704 นาง ไปรมา ไพรวัลย์

200 2705 นางสาว พจนา ตันเจริญ

201 2706 นาย พรชัย จันทร์วงษ์

202 2707 นางสาว พรทิพา สกุลกิจบรรจง

203 2708 นางสาว พรรณทิพย์ โสภาศรีพันธ์

204 2709 นางสาว พลอย ผลนาค

205 2710 นาย พสุ รักการแพทย์

206 2711 นางสาว พักตร์วิภา ขาวเอ่ียม

207 2712 นางสาว พัชยา พัฒนุช

208 2713 นาย พัชระการย์ วงศ์ไชยสุวรรณ

209 2714 นาย พัฒนพงษ์ บุณยพุทธิ

210 2715 นางสาว พันธ์ทิพย์ ภมรนิยม

211 2716 นาย พิรัจน์ เลาหรุ่งพิสิฐ

212 2717 นาย พีรวัส ศรีแก้วสิทธิโชค

213 2718 นาง เพชรรัตน์ ยอดด าเนิน

214 2719 นางสาว เพลงพิณ สินช่วยปราบ



ล าดับท่ี
รหัส

ผู้ช านาญการฯ
ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

215 2720 นาย ไพรัช ม่วงอ่วม

216 2721 นางสาว ภรัณยา แก้วเจริญ

217 2722 นางสาว ภัคจิรา เมืองท่ีรัก

218 2723 นาย ภาณุมาศ สวัสด์ิ

219 2724 นาย มนตรี เบ้าภาระ

220 2725 นางสาว มนทกานต์ ทรงพุฒิ

221 2726 นางสาว มนธิรา สุขวิสุทธ์ิ

222 2727 นางสาว มยุรฉัตร ศรีจันโท

223 2728 นางสาว มัตทนา ผงสินสุ

224 2729 นางสาว มัทนา เจริญนาวี

225 2730 ว่าท่ี ร.ต.หญิง มัธณา กันชะนะ

226 2731 นาย เมธี กิจสุบรรณ

227 2732 นาย ยรรยง อนันตคุณวงศ์

228 2733 นาย ยุทธนา วงษ์สุด

229 2734 นางสาว ยุวดี ยอดสิน

230 2735 นางสาว ยุวดี พิพัฒน์ธ ารงรัตน์

231 2736 นางสาว รรินทร์ทร เนตรประภา

232 2737 นาย รักษ์พงษ์ ศักด์ิวธารักษ์

233 2738 นาย รังสรรค์ เอ่ียมสะอาด

234 2739 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญญานันท์

235 2740 นางสาว ร่ืนฤดี ทองค า

236 2741 นางสาว รุ่งฤทัย สุวรรณชีพ

237 2742 นางสาว เรวดี ช้างขนุน

238 2743 นาย เลิศชาย แซ่อ้ึง

239 2744 นางสาว วงศ์สุภา ค าแสนวงษ์

240 2745 นางสาว วชิราภรณ์ ทรัพย์คง

241 2746 นางสาว วรพร ตันติพันธ์ุ

242 2747 นาย วรวัฒน์ วังศพ่าห์

243 2748 นาย วรวิทย์ เมฆรักษาวนิช

244 2749 นางสาว วลัยณัฐ กลัดทอง

245 2750 นาย วศิน ชัชวาลย์

246 2751 นาง วัชรานุช ภาณุทัต



ล าดับท่ี
รหัส

ผู้ช านาญการฯ
ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

247 2752 นางสาว วาสนา มณีวงศ์

248 2753 นาย วิชัย เจือจันทร์

249 2754 นาย วิริทธ์ิพล ไวสุวรรณ์

250 2755 นาย วีรพงศ์ งามเลิศจริยากุล

251 2756 นางสาว วีราพร เหมะรัตน์พิทักษ์

252 2757 นางสาว ศิมาศ สารแดง

253 2758 นางสาว ศิราพร พงษ์สุโรจน์

254 2759 นาง ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์

255 2760 นาย ศิโรตม์ สรวงศ์

256 2761 นาย ศุภณัฐ ปานสมบุญ

257 2762 นาย ศุภสิทธ์ิ คุตตาจารย์

258 2763 นาย สมพล นกพ่ึง

259 2764 นาย สราวุธ บังเกิดแสง

260 2765 นาย สามารถ เมฆวงศ์ตระการ

261 2766 นางสาว สายพิน คชนาม

262 2767 นาย สิริวัตร ล่ าหงษ์

263 2768 นางสาว สิริวิมล แซ่เตียว

264 2769 นางสาว สุกัญญา ประกันตะ

265 2770 นางสาว สุกัญญา พุ่มบางป่า

266 2771 นางสาว สุจิณณา วงศ์วีระวัฒนกูร

267 2772 นาย สุชิน อินทร

268 2773 นางสาว สุดาวรรณ เกียรติพิพัฒน์

269 2774 นางสาว สุนัตตา สามารถ

270 2775 นางสาว สุพัตรา หลาบผิด

271 2776 นางสาว สุภลัคน์ โกเมนเอก

272 2777 นางสาว สุภัทรา รุจิรักษ์พิพัฒน์

273 2778 นาย สุรศิษฐ์ เจริญเนติรัตน์

274 2779 นาย สุริยา จันทรารมณ์

275 2780 นางสาว เสาวนีย์ วงศ์กาวี

276 2781 นาง เสาวภา สืบพันธ์วงษ์

277 2782 นางสาว เสาวลักษณ์ ชานุบาล

278 2783 นางสาว หฤทัย ช่ืนชม



ล าดับท่ี
รหัส

ผู้ช านาญการฯ
ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

279 2784 นาย อดิสรณ์ คชพงษ์

280 2785 นาย อธิป สาโรวาท

281 2786 นาย อมรเดช ส่งอาภากรณ์รัตน์

282 2787 นาง อรดี กัลยาพิเชฏฐ์ ภาณุมาศพงษ์

283 2788 นาย อรรถสิทธ์ิ วงษ์ประยูร

284 2789 นางสาว อังคณา รัศมีทธ์ิ

285 2790 นาย อัฑฒกร จันชาวนา

286 2791 นางสาว อาภัชนีย์ วงษ์จันนา

287 2792 นาย โอฬาร จันทร์พิทักษ์กุล

288 2793 นาง กาญจนา นันจันที

289 2794 นางสาว สุริสา บุญโชติ

290 2795 นางสาว จริยา ทองแดงสุข

291 2796 นางสาว วรรณภา กาหลง

292 2797 นางสาว กาญจนา พูลสวัสด์ิ

293 2798 นางสาว วันดี รุ่งพัฒนะกุล

294 2799 นาย บุญทวี สมสุขสวัสดีกุล

295 2800 นางสาว ณัฏฐวีร์ วัฒนกรกิจเจริญ

296 2801 นาย ธนพล แซ่เซียว

297 2802 นาย ธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี

298 2803 นาย ภาสกร รอดจากไร้

299 2804 นาย ดานูน หวังชม

300 2805 นางสาว รดา พานุรัตน์

301 2806 นางสาว เพ็ญอุมา เหล่ากุลประสิทธ์ิ

2. รายช่ือผู้ช านาญการศุลกากร ท่ีขาดการฝึกอบรม และได้ย่ืนค าร้องขอผ่อยผันการต่ออายุไว้กับกรมศุลกากร
    จ านวน 24 ราย

ล าดับท่ี
รหัส

ผู้ช านาญการฯ
ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

1 5 ว่าท่ี ร.ต. สมศักด์ิ ชูเชิดวัฒนศักด์ิ

2 46 นางสาว สิริรัตน์ เตียสนอง
3 48 นางสาว วรรณวิภา กาญจนวิไล

4 72 นาย ชัยสิทธ์ิ จินตรัศมี



ล าดับท่ี
รหัส

ผู้ช านาญการฯ
ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

5 87 นาง ศิริมา เก่งรักษ์สัตว์

6 99 นางสาว นภา ค าจีระ

7 121 นาง กัญญณัช แป้นคุ้มญาติ

8 158 นาย กิตติภูมิ อัคคไพบูลย์
9 527 นาง ภิญญาพัชญ์ ภู่กิตต์ิพิภัทร์

10 571 นาย สุชาติ ไชยพิณ

11 576 นาย สิทธิชัย น่ิงเจริญ
12 590 นาง สุจิตรา สัจจาวิริยะ

13 600 นาง สุพร วาริพันธน์

14 621 นางสาว ภารดี ศุขพงษ์
15 648 นาย สุเทพ เชียงอินทร์

16 773 นาย ธง ต้ังศรีตระกูล

17 779 นางสาว เสาวรส บุญเกียรติบุตร

18 897 นาย อุดมชัย เอ้ือสุขไพศาล

19 1028 นาย เวนิช เพชรสังคุณ
20 1076 นางสาว ลภัส ลีนวิภาต
21 1409 นางสาว สุพรรณี มาหม่ืน
22 1684 นาย สมควร บุญสังข์
23 2518 นาย ศุภวิชญ์ อิทธิมา
24 2597 นางสาว ศิริพร พ่ึงวงศ์

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 08 0015 1901


