
 

 
“Encourage activities to support the excellence performances of the Medical Technologists” 

ผู้ประสานงาน  คุณรณพร ประสงค์สุข 

โทร ๐๘๘-๖๘๑-๑๕๘๑, ๐๒-๙๔๘-๕๗๕๙ 

 

 
ที่ ๑๔/๒๕๖๑ 
 

วันที่  ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/ สํานัก/ คณบดี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการจัดการประชุม 

 ด้วยประเทศไทย กําลังเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่มีการเตรียมการผ่านแผนแม่บทในการพัฒนา 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และการมุ่งสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ส่งผลให้ทุกมิติที่เก่ียวข้องในคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ได้นํามาพิจารณาจัดการความสัมพันธ์ให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการใช้นวัตกรรม 
(Innovation) เป็นพ้ืนฐานของการขับเคลื่อนในมิติต่างๆ 

ดังน้ัน สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้จัดการประชุมวิชาการ
ประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ ๔๒ ภายใต้แนวคิด “MT Innovation” นับเป็นวาระที่สําคัญในการเตรียม
ความพร้อมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพประเทศไทย ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาต่อไป งานประชุมจัดขึ้นใน
วันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (โดยในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อน
การประชุม) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนางาน         
การประชุมเชิงปฏิบัติการเต็มวันก่อนการประชุม การแสดงผลงานแบบโปสเตอร์ที่เก่ียวกับองค์ความรู้ใหม่ องค์
ความรู้ที่พัฒนาต่อยอดทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพเพ่ือประชาชน 
และการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัย การประชุมครั้งน้ีผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐมี
สิทธ์ิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และสามารถ
เข้าระบบลงทะเบียนได้ที่ www.amtt.org 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวของบุคลากรในสังกัด และขอได้โปรด
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณย่ิง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์) 
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
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เอกสารแนบฉบับที่ ๑การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย ์คร้ังที่ ๔๒ 
42nd Annual Conference of Medical Technology of Thailand 

“MT Innovation” 
วันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

๑. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทย กําลังเข้าสู่ยุคการเปล่ียนแปลงโดยมีแผนแม่บทในการพัฒนา ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ส่งผลให้ทุกมิติที่เกี่ยวข้องในคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้นํามา
พิจารณาจัดการความสัมพันธ์ให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะมิติทางด้านสุขภาพที่เป็นพื้นฐานของการ
ขับเคล่ือนในมิติอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีแบบแผน และการจัดการเป็น
ระบบที่ไม่ทอดทิ้งกลุ่มใดไว้ข้างหลัง ส่งผลให้ระบบสุขภาพประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปสู่การบูรณาการความรู้
แบบองค์รวม สหสาขามากข้ึน โดยเฉพาะองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มี
บทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ไปยังแพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะมีส่วนช่วยใน
การวินิจฉัย ติดตาม รักษา หรือควบคุมโรคต่างๆ ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ให้มีความแม่นยําและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี     
พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีภารกิจสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ตระหนักและให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ทาง
วิชาชีพ ตลอดจนศักยภาพด้านอื่นๆที่จําเป็นในการปฏิบัติงานที่ดี จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่
ความก้าวหน้าในศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งให้ความรู้และ เพื่อเป็นวิถีทางหนึ่งในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วยการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายในทุกสาขางานหลักทาง
เทคนิคการแพทย์ รวมถึงทิศทางของวิชาชีพในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากจะได้รับความรู้ที่ทันสมัยแล้ว 
ยังมีโอกาสที่จะได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานด้านต่างๆ และ
การเข้าชมการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์ที่ ลํ้าสมัย เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่อการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานในทิศทาง Thailand 4.0 และระดับ
สากลต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุขแก่นักเทคนิค

การแพทย์ และบุคลากรด้านสุขภาพที่สนใจ 
๒. เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ และเรียนรู้เทคโนโลยี

ใหม่ในการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์เพื่อประโยชน์ด้านการช่วยวินิจฉัยโรค การรักษา การ
ตดิตามผลการรักษา การประเมินภาวะสุขภาพ  การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 

๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้สามารถ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับประเทศและสากล พร้อมในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติของประเทศไทย 

๓. รูปแบบการจัดประชุม 
๑. การอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Pre-conference workshop) 
๒. การบรรยาย อภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. การแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๔. การเสนอผลงานทางวิชาการ 

๔. ระยะเวลาและสถานที่  
วันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (โดยในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อน

การประชุม) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่ 

๕. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม  
นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ สาขาต่างๆ และผู้สนใจ 

๖. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
ประมาณ  ๒,๕๐๐ คน 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี      

พระวรราชาทินัดดามาตุ 

๘. การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียน 
สมาคมฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์เท่าน้ัน  โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ต้ังแต่วันที่      

๑๕ มีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และเฉพาะผู้ลงทะเบียนที่ได้ชําระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เท่าน้ัน จะได้รับของสมนาคุณเสื้อจากสมาคมฯ โดยสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือก
ขนาดเสื้อ  
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อัตราค่าลงทะเบียน ***ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑*** 

การประชุมวิชาการประจําปี รวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
(๒๓ – ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑) (๒๒ – ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑)

สมาชิกสมาคม ๓,๐๐๐ / ๒,๐๐๐* บาท ๔,๐๐๐ / ๒,๕๐๐* บาท
บุคคลทั่วไป ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท 
* อัตราค่าลงทะเบียนเฉพาะสมาชิกของสมาคมฯที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป

อัตราค่าลงทะเบียนหลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และลงทะเบียนหน้างาน (วันประชุม) 

การประชุมวิชาการประจําปี รวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
(๒๓ – ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑) (๒๒ – ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑)

สมาชิกสมาคม ๓,๕๐๐ / ๒,๐๐๐* บาท ๔,๕๐๐ / ๒,๕๐๐* บาท
บุคคลทั่วไป ๔,๕๐๐ บาท ๕,๕๐๐ บาท 
* อัตราค่าลงทะเบียนเฉพาะสมาชิกของสมาคมฯที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปล่ียนความรู้ ข้อคิดเห็นและ

ประสบการณ์ กับผู้ร่วมงานในสาขาวิชาชีพเดียวกันและที่เกี่ยวข้อง 
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงความสําคัญของการพัฒนางานทางด้านเทคนิคการแพทย์ สามารถนําเอา

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการตามหลักการประกัน
คุณภาพและการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล 

๑๐. ตารางการประชุม (เอกสารแนบ) 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้อนุมัติโครงการ 

(รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์)   (ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์) 
       ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 



Theme: MT Innovation

Date Time หอ้งราชพฤกษ์ 1 (1,500 คน) หอ้งกุหลาบ (250 คน) หอ้งเอ้ืองหลวง (250 คน) หอ้งลีลาวด ีA (250 คน) หอ้งลีลาวด ีB (250 คน) หอ้งชงโค (100 คน)

08.00-09.00

WS1: Awareness of serological tests WS2: Hematology I Update in WS3: Microbiology Pitfall in Identification WS4: Quality management in clinical WS5: Blood transfusion in

 (bacterial and fungal infections) Thalassemia and Susceptibility Tests (อ.ดร.สุวรรณา chemistry (pre- and analytical) emergency cases 

(รศ.ดร.จินตนา จิรถาวร) (ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ) ตระกลูสมบูรณ์ และ รศ.ดร.พทิักษ์ สันตนิรันดร์) (ทนพ.ไพบูลย ์รัตนชยัพรพนัธ์) (รศ.ดร.ปรียานารถ วงศ์จันทร์)

12.00-13.00

หอ้งราชพฤกษ์ 1 (1,500 คน) หอ้งกุหลาบ (250 คน) หอ้งเอ้ืองหลวง (250 คน) หอ้งลีลาวด ีA (250 คน) หอ้งลีลาวด ีB (250 คน) หอ้งชงโค (100 คน)

WS1: Awareness of serological tests WS2: Hematology II Update on WS3: Microbiology Pitfall in Identification WS4: Chem Quality management in WS5: Problem solving in

 (viral infections)  leukemia and Susceptibility Tests (อ.ดร.สุวรรณา  clinical chemistry (post-analytical and crossmatching

(รศ.ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกลุ)  (ศ.สาคร พรประเสริฐ) ตระกลูสมบูรณ์ และ รศ.ดร.พทิักษ์ สันตนิรันดร์) clinical correlation) (ทนพ.ชาญยุทธ ป้องกนั) (ผศ.ดร.เพญ็นภา คลังสินศิริกลุ)

Date Time

08.00-09.00

09.00-09.30

09.30-10.30

10.30-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-16.00

หอ้งราชพฤกษ์ 1 (1,500 คน) หอ้งกุหลาบ (250 คน) หอ้งเอ้ืองหลวง (250 คน) หอ้งลีลาวด ีA (250 คน) หอ้งลีลาวด ีB (250 คน) หอ้งชงโค (100 คน)

- Firmer Meditop Clinac Connect PCL

17.00-18.00

18.00-22.00

Date Time

08.00-09.00

09.00-10.30

10.30-11.00

หอ้งราชพฤกษ์ 1 (1,500 คน) หอ้งกุหลาบ (250 คน) หอ้งเอ้ืองหลวง (250 คน) หอ้งลีลาวด ีA (250 คน) หอ้งลีลาวด ีB (250 คน) หอ้งชงโค (100 คน)

S1: รู้ทันเทคโนโลยสีีเทา S2: Design thinking/ideas generation S3: Current Advances in Mass S4: MT in Infertile Clinics S5: MT ในเวทีนานาชาติ

(รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน (ดร.ปรเมศว ์ชุม่ยิม้) Spectrometry Analysis of Hormones (อ.อรวรรณ เมฆมหรรณพ)์ (ผศ.ดร.ปาลนี อมัรานนท์)

และ ทนพ.บุญชว่ย เอีย่มโภคลาภ)  (ผศ.ดร.วโิรจน์ บุญรัตนกรกจิ)

12.00-13.00

หอ้งราชพฤกษ์ 1 (1,500 คน) หอ้งกุหลาบ (250 คน) หอ้งเอ้ืองหลวง (250 คน) หอ้งลีลาวด ีA (250 คน) หอ้งลีลาวด ีB (250 คน) หอ้งชงโค (100 คน) หอ้งนนทร ี(100 คน) หอ้งพะยอม (100 คน)
S6: มาตรฐานการตรวจประเมินคุณภาพการ

ทดสอบ
S:7 Machine Intelligence and an S8: Cancer Stem Cells and Diagnosis S9: Innovative Molecular Detection of 

MDRTB
S10: EQA in Blood Banks

HBV HCV Internet of Things + Big Data (อ.ดร.ธรีะพงศ์ ศิริบูรณ์พพิฒันา) (ผศ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกลุ) (ผศ.นพ.วโิรจน์ จงกลวฒันา)

(รศ.ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกลุ) (ดร.พรีะพล เวทีกลู)

หอ้งราชพฤกษ์ 1 (1,500 คน) หอ้งกุหลาบ (250 คน) หอ้งเอ้ืองหลวง (250 คน) หอ้งลีลาวด ีA (250 คน) หอ้งลีลาวด ีB (250 คน) หอ้งชงโค (100 คน) หอ้งนนทร ี(100 คน) หอ้งพะยอม (100 คน)

- Abbott MP Medgroup MP Medgroup Firmer MP Medgroup Abbott BJH

15.00-15.30

15.30-17.00

หอ้งนนทร ี(100 คน)

22 May 2018 ลงทะเบยีน

09.00-12.00 -

WS6: Data Smart for MT

(อ.ดร.ลิขติ ปรียานนท์)

Lunch

13.00-16.00

พิธีเปดิการประชุมวชิาการ

16.00-17.00
หอ้งนนทร ี(100 คน)

หอ้งนนทร ี(100 คน)

-

WS6: Big Data Analysis: Computer Workshop

(อ.ดร.ลิขติ ปรียานนท์, อ.ดร.ประสงค์ แคน้้า,

อ.ดร.อภลัิกษณ์ วรชาติชวีนั)

หอ้งราชพฤกษ์ 1 (1,500 คน)

Coffee Break

11.00-12.00

หอ้งนนทร ี(100 คน)

23 May 2018 ลงทะเบยีน

กล่าวตอ้นรบัโดยนายกสมาคมเทคนิคการแพทยฯ์

Keynote Lecture: MT Innovation: From the Moral Aspect 

Coffee Break

Plenary Lecture: MT 4.0

Lunch Break

Sysmex

Poster Visit

งานเลีย้งตอ้นรบั

หอ้งราชพฤกษ์ 1 (1,500 คน)

ลงทะเบยีน

Panel Discussion I : เทคนิคการแพทยใ์นระบบปฐมภมูิและคลินิกหมอครอบครวั (พญ.ดวงดาว ศรยีากูล, นพ.สันต ิลาภเบญจกุล) Moderator: มยรุ ีจนัทรโ์ท

-

Lunch Break

13.00-14.00
สภาเทคนิคการแพทย์ - -

Coffee Break

ประชุมสามัญประจ าปี

14.00-15.00

24 May 2018

-



Date Time หอ้งราชพฤกษ์ 1 (1,500 คน) หอ้งกุหลาบ (250 คน) หอ้งเอ้ืองหลวง (250 คน) หอ้งลีลาวด ีA (250 คน) หอ้งลีลาวด ีB (250 คน) หอ้งชงโค (100 คน)
24 May 2018 17.00-18.00 Meet the Experts (Hematology and Clinical Meet the Experts (Clinical Chemistry) Meet the Experts (Clinical Microbiology) Meet the Experts (Blood bank) Meet the Experts (Immunology) Meet the Experts (Molecular) 

Microscopy) ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ ทนพ.ไพบูลย ์รัตนชยัพรพนัธ ์Moderator: อ.ดร.สุวรรณา ตระกลูสมบูรณ์ Moderator: รศ.ดร.ปรียานารถ วงศ์จันทร์ Modrator: ศ.ดร.วชัระ กสิณฤกษ์ ศ.ดร.ชชัชยั ตะยาภวิฒันา

 Moderator: รศ.ดร.เกรียงไกร กจิเจริญ อ.ดร.เทวฤทธิ ์สะระชนะ รศ.ดร.พทิักษ ์สันตนิรันดร์ ผศ.ดร.ปาลนี อมัรานนท์  Moderator: อ.ดร.ลิขติ ปรียานนท์ Moderator: ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์

Date Time

08.00-09.00

10.30-11.00

12.00-12.30

12.30-13.00

Panel Discussion II :  บทบาทของห้องปฏบิัติการเทคนิคการแพทยก์บัแนวทางโต้ตอบภาวะฉกุเฉนิ S11: พรบ.เชือ้โรคฯ: ปฏบิัติอยา่งไร ไม่ผิดกฎหมาย S12: MT National Guidelines: RBC Morphology Grading

หอ้งนนทร ี(100 คน)

(รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน)

Coffee Break

11.00-12.30
หอ้งราชพฤกษ์ 1 (1,500 คน)

สือ่สาร สือ่ใจ (อ.จตพุล ชมภนิูช)

25 May 2018 ทา่น ว. วชิรเมธี

หอ้งราชพฤกษ์ 1 (1,500 คน) หอ้งกุหลาบ (250 คน) หอ้งเอ้ืองหลวง (250 คน)

หอ้งราชพฤกษ์ 1 (1,500 คน)

Closing Ceremony

Lunch Break

-

09.00-10.30


(ผู้แทนกรมควบคุมโรคและ สพฉ) Moderator ทนพญ.มยรีุ จันทร์โท (ดร.ภทัรวร์ี สร้อยสังวาลย์)
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