
‘บนทึกข้อความ ^52-3

ส่วนราชการ โรงพ่ยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔<£๖๗ ๗๐๑๔ ต่อ ๑๑๑
ที ศก ๐๐๓๒.๓๐๑.I วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๔
เรื่อง ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) 

เผยแพรบนเวบไซตของหน่วยงาน ........................................................................................

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

เรื่องเดิม
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 

ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็ทข้อมูลข่รรที่หอ้งจด้เ1>จ้^ห้นริะชา,ซน 
ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนนุอๆ เดือน โดยมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับงานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายบันโดยสรุบ่ เพื่อดรรชนีสำหรับการ 

ตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร. ๑)
ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการจัดซอ 

จัดจ้าง (แบบสขร.๑ ) ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอ
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตานประกาศของลเนะกรรนการข้อมูล 

ข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอนเดือน
0 _ 1 0 «1 4.-«1 Ji'-. A'/-* » 0/1มีนาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซอจัตจ้างา ดังกล่าว 

ขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ www.ssko.moph.go.th. vwwv.SirattanahospitdtgQ.th 
ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการตำเนินงานจ้ตขอจ้ตจ้า'บันรอ'น1ดอืน 
มีนาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
ลงชื่อ ๘2; ฒ,1, 

(นางสาวพลรัตนํดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชํ3^1ฌการ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

http://www.ssko.moph.go.th


ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒£๖๕: (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอ 
ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายน้ันโดยสรุป 

เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน มีนาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพ่ือให้การดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที ่๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ลงชื่อ

(นายพคัน์าถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔£๖๗ ๗๐๑๔ ต่อ ๑๑๑
ที่ ศก ๐๐๓๒■๓๐๑Asศtt7"........................วันที ่๓๑ มนาคม ๒๔๖๔.............................
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดชื้อจัดจ้าง ตามแบบ สชร. ๑
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที ่
เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดช้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีชื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาขน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี ้เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน 

มีนาคม ๒๔๖๔ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไชต ํโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประขาขนได้ดูตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวพลรตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ

อนุป็ต ิ1 1 ไม่อ,

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน มีนาคม 2565
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
1ลขที่และวันที ่

ของสัญญา
1 ซื้อวัสดุการแพทย์ 1,290.00 1,290.00 เจาะจง หจก. อิเลฟเว่น พลัส หจก. อิเลฟเว่น พลัส ผ่านข้อเสนอด้าน 666

จำนวน 2 รายการ 71,290 71,290 เทคนิคและราคา 1/3/2565
2 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5,400.๓ 5,400.00 เจาะจง หจก. แอลบีเอส แลบบอเรตอร่ี หจก. แอลบีเอส แลบบอเรตอร่ี ผ่านข้อเสนอด้าน 667

จำนวน 2 รายการ /5,400 75,400 เทคนิคและราคา 1/3/2565

3 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,400.00 3,400.00 เจาะจง บริษัท เอเอ็นบ ีลาบอราตอรี ่จำกัด บริษัท เอเอ็นบ ีลาบอราตอรี ่จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 668
จำนวน 1 รายการ /3,400 73,400 เทคนิคและราคา 1/3/2565

4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 267,000.00 267,000.00 เจาะจง บริษัท กริฟทิเนอสติก จำกัด บริษัท กริฟทิเนอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 676
จำนวน 1 รายการ /267,000 7267,000 เทคนิคและราคา 1/3/2565

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 56,730.00 56,730.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมติชายน์ หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิซายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 677

จำนวน 5 รายการ /56,730 756,730 เทคนิคและราคา 1/3/2565
6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 480,0๓.00 480,0๓.00 เจาะจง บริษัท ช ีเมดิค จำกัด บริษัท ช ีเมดิค จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 678

จำนวน 1 รายการ /480,000 7480,000 เทคนิคและราคา 1/3/2565
7 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 38,139.08 38,139.08 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประ (เทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประ (เทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 679

จำนวน 3 รายการ /38,139.08 738,139.08 เทคนิคและราคา 2/3/2565
8 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1,926.๓ 1,926.๓ เจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา จำกัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 680

จำนวน 1 รายการ /1,926 71,926 เทคนิคและราคา 2/3/2565
9 ซื้อวัสดุทันตกรรม 4,809.๓ 4,809.00 เจาะจง หจก. เซี่ยงไฮ ้ทันตภัณฑ์ หจก. เซี่ยงไฮ้ ทันตภัณฑ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 681

จำนวน 3 รายการ /4,800 74,800 เทคนิคและราคา 3/3/2565
10 ซื้อวัสดุทันตกรรม 4,925.๓ 4,925.00 เจาะจง บริษัท เอสดี ทันตเวช (1988) จำกัด บริษัท เอสดี ทันตเวช (1988) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 682

จำนวน 6 รายการ /4,9253 74,9253 เทคนิคและราคา 3/3/2565
11 ซื้อวัสดุทันตกรรม 1,510.00 1,510.00 เจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์เปอเรชื่น จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 683

จำนวน 1 รายการ /1.510 71,510 เทคนิคและราคา 3/3/2565
12 ซื้อวัสดุทันตกรรม 6,570.๓ 6,570.00 เจาะจง บริษัท ช ีเอสโชลูชื่น จำกัด บริษัท ช ีเอสโชลูช่ืน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 684

จำนวน 5 รายการ /6,570 76,570 เทคนิคและราคา 3/3/2565



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน มีนาคม 2565
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลชที่และวันที่ 

ของสัญญา
13 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 25,038.00 25,038.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 685

จำนวน 2 รายการ /25,038 725,038 เทคนิคและราคา 3/3/2565

14 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 673.12 673.12 เจาะจง องค์การ๓สัชกรรม่ องค์การ๓สัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 686

จำนวน 1 รายการ /673.12 7673.12 เทคนิคและราคา 3/3/2565

15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 178,000.00 178,000.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 687

จำนวน 1 รายการ /178,000 7178,000 เทคนิคและราคา 4/3/2565

16 ซื้อวิสดุวทยาศาสตร์ 480,000.00 480,000.00 เจาะจง บริษัท ซ ีเมดิค จำกัด บริษัท ช ีเมดิค จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 688

จำนวน 1 รายการ /480,000 7480,000 เทคนิคและราคา 4/3/2565
17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 31,515.00 31,515.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนค์ บ ีเมดิชายน์ หจก. อาร ์แอนด์ บ ีเมดิชายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 689

จำนวน 9 รายการ /31,515 731,515 เทคนิคและราคา 4/3/2565
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,990.00 3,990.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 690

จำนวน 1 รายการ /3,990 73,990 เทคนิคและราคา 7/3/2565
19 จ้างช่อมครุภัณฑ์สำนักงาน 7,400.00 7,400.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 691

จำนวน 1 รายการ /7,400 77,400 เทคนิคและราคา 7/3/2565
20 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 705.00 705.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 692

จำนวน 2 รายการ /705 7705 เทคนิคและราคา 7/3/2565
21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตํ่าๆ 3,560.00 3,560.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 693

จำนวน 2 รายการ /3,560 73,560 เทคนิคและราคา 7/3/2565
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 22,170.40 22,170.40 เจาะจง บริษัท สยามยูเบียน เคมีคอล จำกัด บริษัท สยามยูเบียน เคมีคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 694

จำนวน 2 รายการ /22,170.40 722,170.40 เทคนิคและราคา 7/3/2565
23 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 39,000.00 39,000.00 เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิไซเอนซี จำกัด บริษัท เอเชีย ฌดิไชเอนซี จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 695

จำนวน 1 รายการ /39,000 739,000 เทคนิคและราคา 7/3/2565
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตํ่าๆ 1,450.00 1,450.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 696

จำนวน 1 รายการ 71,450 71,450 เทคนิคและราคา 7/3/2565



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน มีนาคม 2565
ลำดับ งานท่ีจัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ 

ของสัญญา
25 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 2,990.00 2,990.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไอเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 697

จำนวน 1 รายการ /2,990 /2,990 เทคนิคและราคา 7/3/2565
26 ชื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,630.00 3,630.00 เจาะจง หจก. มนตร ีพีเอ็มแอล ปิโตรเลียม หจก. มนตร ีพีเอ็มแอล ปิโตรเลียม ผ่านข้อเสนอด้าน 698

จำนวน 1 รายการ /3,630 /3,630 เทคนิคและราคา 7/3/2565
27 ชื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 8,300.00 8,300.00 เจาะจง จีเอ็มซิสเต็ม จีเอ็มชิสเต็ม ผ่านข้อเสนอด้าน 699

จำนวน 3 รายการ /8,300 /8,300 เทคนิคและราคา 7/3/2565
28 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 31,695.00 31,695.00 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอรืไพรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 700

จำนวน 8 รายการ /31,695 /31,695 เทคนิคและราคา 7/3/2565
29 จ้างทำตรายาง 720.00 720.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 701

จำนวน 1 รายการ /720 /720 เทคนิคและราคา 7/3/2565
รวม 1,712,535.60 1,712,535.60



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยา'บาลฟิรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ•ศ. ๒<£๖๕ 
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดลระทรางสา5ารณจ,ี11

ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

วัน/เดือน/ปี ะ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
หัวข้อ ะ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
(แบบสขร.๑)

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 

รอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
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หมายเหต ุะ...........................................................................................................................................

ผ้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

*

ผู้อนุมัติรับรอง^5^
(นางสาวจินตนา เทียนทอง) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที ่๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวพลรัตนด์า ดลสุข) 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน
«1วันท ี๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่

(นางพันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที ่๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕


