
 
  

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย  โทร.๐๕๕-673136 
 

ที ่ สท.๐๐๓3.๓๐๑.1/057              วันที่    13  กันยายน  2565      
 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนส าคัญ ก าหนดให้มีการประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้าง
แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 76 วรรคหนึ่ง ข้อ 9 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้ประเมินตามข้อ 2 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปโดยโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ก.พ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนสามัญไว้ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศและน าเผยแพร่บน
เว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป 
 

     
 

     (นางธัญลักษณ์  พุ่มชุ่ม)  
                                                             เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 

     (นางภัทรพร   ปิลาผล )  
                                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                                                        
 
 

     (นายสุทนต์   ทั่งศิริ)  
                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

 

 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

.................................................................... 
  โดยที่หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและ
สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

  ดังนั้น โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31  มีนาคม  2565 ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 
      (นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
เรื่อง ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยงาน 

ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
.................................................................... 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 มาตรา 76 ให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อน
เงินเดือน เพ่ือให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้          
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้ด าเนินการเพ่ิมค่าจ้าง
เพ่ือเป็นบ าเหน็จความดีความชอบตอบแทนแก่ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ของหน่วยงาน ที่ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ โดยการพิจารณาให้ได้รับค่าจ้างในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี นั้น 
 

  ดังนั้น โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จึงประกาศรายชื่อลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ของหน่วยงาน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมิน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 
      (นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

 



นายชัยพร อมรมุณีพงศ์
นางสาววิรัชฎา ดาดาษ

นางภัทรพร ปิลาผล

นางกรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร
นางสาวกุสุมา วีระศักด์ิตระกูล
นางเกษร โตอินทร์
นางขวัญหล้า ชุบเล้ียง
นางสาวจีระภา นาคนิล
นางชณัดดา ยุวนะวณิช
นางสาวชื่นสุข ตันเจริญ
นางชุติมา เดียวสกุล
นายวิศิษฎ์ ใจวิสุทธิห์รรษา
นางสาวณัฐณิชา พรหมเมธ
นางสาวณิชา ตันติไวทยพันธุ์
นางสาวทองกวาว ทิพย์ปราบ
นางนันทวัน แก้วรักถา
นางนุชชา พึง่พันธุ์
นางบุญนาค พวงทอง
นางสาวพรรณิภา ไชยดก
นางสาวพิริยา นุชข า
นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว
นายเมธาสิทธิ์ นวลเนียม
นางสาวเยาวลักษณ์ หอมหวาน
นางสาวรุ้งกาญจน์ จันทร์สุคนธ์

ดเีดน่ 13

ระดบัดมีาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที ่1   ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2564   ถึงวันที ่31 มีนาคม 2565

ระดบัดเีดน่
ดเีดน่ 11

ดมีาก 1



นางสาววราลักษณ์ รังสิวุฒาภรณ์
นางวิจิตรา สุวรรณอ าไพ
นางศจี สถิตย์สวรรค์
นางศิรพรรณ์ เทีย่งตรง
นางสาวศิริวรรณ บุญวิศิษฏ์
นางสนธยา ทองรุ่ง
นางสมจิตร จันทร์สิงขรณ์
นางสายชล ปักษี
นางสุกัญญา ค าแปง
นางสุธาพร บุณยศิวาพงศ์
นางสุนันทา กรุณามิตร
นางสุนิสา ภูขมัง
นางสุภัทรา ศรีสุวรรณ
นางอรชร เดือนเด่น
นางอลงกรณ์ ศรีกอก
นางสาวอัจฉรา อู่คงคา

นางสาวจินดานุช แผลงศร
นางประภาพิศ ต่วนเจริญศรี
นางสาวพัชราภรณ์ สุภา
นางสาวพัฒนา ศิริวงศ์
นางสาวรวีวรรณ เล็กวิลัย
นางสาววราภรณ์ ตุ้มพงศ์
นางสาวศศิประภา สีสงคราม
นางสุภารัตน์ จีระกมล
นายเอนก จันทร์แจ
นางสาวอัมพวัน อุดมวัฒนกูล

นางกนกทิพย์ กิ้กสันเทีย
นางกันยนา ธนาพรจารุพัฒน์
นายจักเรศ ยอดเกตุ
นายเจนภพ สุริยันต์

ดมีาก 2

ดมีาก 3



นางสาวจันจิรา เชื้อทหาร
นางสาวจันทร์จิรา ฝอยเหลือง
นางสาวจุฑามาศ สุดสัง
นางสาวจุฑามาศ ใจมูล
นางสาวฉันทมาส กล้าเดินดง
นางชมภู พงศ์พันธ์
นางชื่นกมล มั่นประสงค์
นางสาวชุติมา แน่นชารี
นางสาวชุติมา ละออ
นายชาติชาย กิจตะวงษ์
นางดลพร หิรัญรัตน์
นางดวงใจ พุทธปฏิโมกข์
นางสาวทรรศยา สามล
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ภูจุ่ฬา
นางสาวธัญพิชชา ดิบทิพย์
นางสาวนราธร ส าเภาทอง
นางสาวนัฏยา แก้วประเสริฐ
นางสาวเบญจมาศ จงบริบูรณ์
นางสาวเบญจวรรณ สืบพันธ์
นางสาวประนัดวินีย์ สุวรรณโฉม
นางสาวปัญญาภรณ์ เกตุคร้าม
นายปุณยวีร์ อัครเจริญรัฐกุล
นายโปรดปราน ปิน่ศักด์ิ
นางสาวผกาทิพย์ สุขจิตร์
นางสาวพัชราภรณ์ ยอดไหว
นายพีรภัทร คัชมาตย์
นางสาวภควรรณ โพธิจ์ันทร์
นางสาวภูริชา เจริญกุล
นางสาวมณีกร แก้วกูล
นายร่มธรรม สมบูรณ์เอนก
นายวีรยุทธ ทิมแย้ม
นางสาววรรณนภา ประดิษฐ์



นางสาววรลักษณ์ จงบริบูรณ์
นางสาววิภาดา วสุวัฒนศรี
นางวีนัส สดใส
นายศรีทน ธิตะยา
นางศุภวรรณ ธิตะยา
นางสกุณา พานิชย์วิลัย
นางสมฤทัย ฤทธิสุนทร
นางสาวสรวีย์ เพชรกิ่ง
นางสาวสสิธร เขียวน้ าเงิน
นางสาหร่าย ขวัญวงศ์
นางสาวสุกัญญา วันมอย
นางสาวสุนิศา ต๊ิบประวงศ์
นางสาวสุรัชนา ชูศรี
นางสาวอริสา ค าผงแดง
นางอักษรสวรรค์ ดอกผ้ึง
นางสาวอุสุมา เชื้อกล้วย
นายอภิสิทธิ์ ใจกอง
นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ

นางณัชศิร์กานต์ ปัทมะสนธิ
นางทานทิพย์ กรฤทธิ์
นางสาวเพ็ญพร สุคนธจามร
นางสาวมะลิวรรณ บุตรเนียม
นางวรณัน แสงทอง
นางสาวศุภศิริ ตันติยุทธ
นางสาวอัจฉริยา มิ่งกล่ิน

นายกันต์ธร รากค า
นายจิรกิตต์ิ ศรัทธาพิทักษ์
นายชนุดม ไทยานุสรณ์
นางสาวชญานี พนัสชัย
นายธนพนธ์ อินทรประพันธ์

ดมีาก 5

ดมีาก 4



นายธนวัฒน์ บัวเกตุ
นางสาวสิริภัทร นาคอ้าย

ว่าทีร้่อยเอก จักรกฤษณ์ นาข้าม
ดมีาก 7



ดมีาก 1
นางชญานิศ   แป้งหอม
นางวลัยรัตน์  ค าราม

ดี นางสาวชญานิศ   พรหมวชัรานนท์
นายธรีเดช  วชิัย

บัญชรีายชื่อพนักงานราชการ  รอบ  1  ตลุาคม  2564
โรงพยาบาลศรสีัชนาลัย  อ.ศรสีัชนาลัย  จ.สุโขทัย



นายโกวทิย์  ขาวสุก
นางสุวรรณา  วทิยาพูล

นายบุญเลิศ  บ าเพ็ญรัตน์
นางยาณี  คีรีทศ
นส.เกศินี  พันธส์น
นางดวงใจ  เผ่าเสรีพงษ์
นางญาณิกา(ชวา)  วงศ์อินทร์(เชาว์ดี)
นส.พัฒน์ชนิกา  ก าเนิด
นางสมบูรณ์  ช่างไม้
นางสาวประนอม  โคเผือก
นางสมพร  เถือ่นประดิษฐ์
นางเยาวมาลย์  บัวสัมฤทธิ์
นางธนัญญา  แก้วเกต
นายมานะ  เล็กประเสริฐ

เป็นที่ยอมรบัได้

โรงพยาบาลศรสีัชนาลัย  อ.ศรสีัชนาลัย  จ.สุโขทัย
ดเีดน่

บัญชรีายชื่อลูกจ้างประจ า  ณ วันที่ 1  ตลุาคม  2564



ดเีดน่
นางธนัญญา  แก้วเกต
นายมานะ  เล็กประเสริฐ

เป็นที่ยอมรบัได้
นางยาณี  คีรีทศ
นางสาวเกศินี  พันธส์น
นางสุวรรณา  วทิยาพูล
นางสาวประนอม  โคเผือก
นายโกวทิย์  ขาวสุก
นางสมพร  เถือ่นประดิษฐ์
นายบุญเลิศ  บ าเพ็ญรัตน์
นางสมบูรณ์  ช่างไม้
นาสาวพัฒน์ชนิกา  ก าเนิด
นางญาณิกา(ชวา)  วงศ์อินทร์(เชาว์ดี)
นางดวงใจ  เผ่าเสรีพงษ์
นางเยาวมาลย์  บัวสัมฤทธิ์

บัญชรีายชื่อลูกจ้างประจ า  ณ วันที่ 1  เมษายน  2564
โรงพยาบาลศรสีัชนาลัย  อ.ศรสีัชนาลัย  จ.สุโขทัย



นายโกวทิย์  ขาวสุก
นางสุวรรณา  วทิยาพูล

นายบุญเลิศ  บ าเพ็ญรัตน์
นางยาณี  คีรีทศ
นส.เกศินี  พันธส์น
นางดวงใจ  เผ่าเสรีพงษ์
นางญาณิกา(ชวา)  วงศ์อินทร์(เชาว์ดี)
นส.พัฒน์ชนิกา  ก าเนิด
นางสมบูรณ์  ช่างไม้
นางสาวประนอม  โคเผือก
นางสมพร  เถือ่นประดิษฐ์
นางเยาวมาลย์  บัวสัมฤทธิ์
นางธนัญญา  แก้วเกต
นายมานะ  เล็กประเสริฐ

เป็นที่ยอมรบัได้

โรงพยาบาลศรสีัชนาลัย  อ.ศรสีัชนาลัย  จ.สุโขทัย
ดเีดน่

บัญชรีายชื่อลูกจ้างประจ า  ณ วันที่ 1  ตลุาคม  2564



ดเีดน่ 1
น.ส.เปมิกา  วงศ์กทัลีคาม
นายพัชระ  ธุรี

ดเีดน่ 2
นางสาวนุจรินทร์  หอมหวาน
นางสาววริณญา  อนุกลู
นางสาวอรุณกมล  ก าแพง
นางธัญทิพย์  ฐานกรีติพัฒน์
นางธัญลักษณ์  พุ่มชุ่ม
นางนงค์นุช  มั่นเหมาะ
นางวงเดือน  เนตรวงศ์
นางสาวจุรีรัตน์  พุ่มชุ่ม
นางสาวทิพวรรณ  ยงยุทธ
นางสาววรันธร  เชาว์ดี
นายฉลองชัย  งามดี
นายเฉลิมพล  ช้างอาจหาญ
นายธีรพงษ์  วงศ์วิเศษ
นายเปรมศักด์ิ  แป้งหอม
นายมีชัย  กา้นเงิน
นายวีรศักด์ิ ช่วยกล่ิน
นายวีระ  พูลเลิศ
นายสมโภชน์  แย้มพยุง
นายสุชาติ  ทองดี

บัญชรีายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสขุทั่วไปปฏิบัตงิาน   
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นายอนุพงษ์  ท านาย
นายอนุพงษ์  สุขปุ๊ด

ดมีาก 1
นางสาวกนัติยา  ยงยุทธ์
นางพิมพิราวรรณ  เรืองสกลุ
นางฤทัยรัตน์  อนุกลู
นางวรีวรรณ  อนิดนตรี
นางสาวกลุธิดา  โพธิญ์าณ
นางสาวจริยา  ก ามะหยี่
นางสาวจามจุรี  ระมัดระวังภัย
นางสาวจีราภรณ์  ประทุม
นางสาวโชติรัตน์  ทิพย์เนตร
นางสาวธัญญพัฒน์  กากะทิง
นางสาวนภาพร  เหลืองออ่น
นางสาวนิตยา  เครือไม้
นางสาวบุษบา  ขณะ
นางสาวพรรณราย  กมุารา
นางสาวพัชร์สรวง  วงศ์วิเศษ
นางสาวพันทิพย์  ชูเชิด
นางสาวภิญโญ  ทิศอดุร
นางสาวมชันาพร  ถนอมนวล

นางสาววิไลลักษณ์  ช่างลวดลาย
นางสาวอาทิตยา  โพธิพ์ุ่ม
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นางสุรีรัตน์  น้อยค า
นายกอ้งเกยีรติ  บณุยศิวาพงศ์

นายจ าลอง  โอบนิธิกลุโรจน์
นายชยุตพงศ์  ทิศอดุร
นายภาคภูมิ  เจือจาน
นายวินัย  ท้องธาร
นายสุริยพงศ์  มหิมา
ว่าที่ ร.ต.จิรศักด์ิ  ประทุม
ดีมาก 2
นางสาวสนิท  พันธ์สน
นางสาวอภิญญา  จันทร์เอี่ยม
นางสาวอรยา  ขัดค า
นายธัชกร  จักจั่น
นายนิดะนัย  ต่างพันธ์
นายอนันต์  กระซิบ
นายอนุวงศ์  เกื้อกลู

ดมีาก 3
นางสาวสุภาพร  จันทร์เที่ยง
นางญาตา  ขัดนาค
นายก าไร  ฉิมพลี
นายธนพงษ์  รัตนอทุัยกลู
นายนรินทร์  พลฤทธิ์
นายนิวัฒน์  แสงสว่าง
นายประยุทธ  ข้างจะงาม
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นายสมศักด์ิ  แกว้ทิม
นายแสนเพชร  กสิกจิ
นายอนุรักษ์  หลักแหลม
นายอภิชาติ  รุ่นเจริญ
ว่าที่ ร.ต.สุกติ  จริตงาม

ด ี1

นส.สมสิริ  เที่ยงตรง
นางวารี  จันทร
นายตรี  ทิศอดุร
นายสมหมาย  นาฬิเก



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :  13  กันยายน  2565 
 
หัวข้อ :  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ที่ป้ายประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็ปไซต์ 
 
 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             - ขอรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ของบุคลากร 
ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ที่ป้ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 
ศรีสัชนาลัย และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็ปไซต์ 

 
Link/ภายนอก :  ไม่มี ……………….-………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                ............................... ....  .................................... 
              (นางธัญลักษณ์   พุ่มชุ่ม)                                            (นายสุทนต์  ทัง่ศิริ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
           วันที่  13  กันยายน  2565                                     วันที่  13  กันยายน  2565 
        

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันทื่  13  กันยายน  2565 

                  
 

 

 


