
ล าดับ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน/หน่วยงาน สพท.

1 นางสาวภักษร หรุ่นเลิศ สายน้ าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เขต 1

2 นางสาวสนุารี มีใหม่ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เขต 1

3 นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เขต 1

4 นางอมราภรณ์ เชื่อมขุนทด บดินทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เขต 2

5 น.ส.มาธวี หม่งไม้ขุย สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เขต 2

6 นายศราวุฒิ ขันค าหมื่น เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร เขต 2

7 นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอ วัดรางบัว กรุงเทพมหานคร เขต 3

8 นางรินทร์ลภัส พงศ์ฤทธพิิมล ไชยฉีมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เขต 3

9 นายสรุชัย ปิยะประภาพันธ์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร เขต 3

10 นางศุภวรรณ ทักษิณ เขาดินวิทยาคาร กาญจนบุร ีเขต 1

11 นางฐิตาพร พรพนม ธญัญาพัฒนวิทย์ กาฬสนิธ ์เขต 1

12 นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโย สมเด็จพิทยาคม กาฬสนิธุ ์เขต 3

13 นายพีรนันท์ เกษทองมา บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์ กาฬสนิธุ ์เขต 3

14 นางรุ่งทิวา ปุณะตุง บ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมภ์" กาฬสนิธุ ์เขต 3

15 นางรัศมีแข แสนมาโนช บ้านชาด กาฬสนิธุ ์เขต 3

16 นางรัตนพันธ์ บุญไชโย บ้านคอกวิทยาคม กาฬสนิธุ ์เขต 3

17 นายอ านาจ พรหมใจรักษ์ โคกสพีิทยาสรรพ์ ขอนแก่น เขต 1

18 นางวิลาสนีิ โพธิ์นิล เทพศิรินทร ์ขอนแก่น ขอนแก่น เขต 1

19 นายคเชนทร์ กองพิลา ฝางวิทยายน ขอนแก่น เขต 1

20 นายชาติชาย พลจารย์ บ้านหนองคลองดอนแดง ขอนแก่น เขต 3

21 นายเรืองสทิธิ์ นามกอง น้ าพองศึกษา ขอนแก่น เขต 4

22 น.ส.สธุารัตน์ อนุกูลประเสริฐ น้ าพองศึกษา ขอนแก่น เขต 4

23 นายอรุณ เมืองลอย หนองขามวิทยาคาร ขอนแก่น เขต 5

24 นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น เขต 5

25 นายขวัญชัย บ าขุนทด ผาขามวิทยายน ขอนแก่น เขต 5

26 นางวิภาวดี วิเศษฤทธิ์ บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) จันทบุร ีเขต 2

27 นายพิทักษ์ สมาน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา เขต 1

28 นายเจริญ พหลทัพ พุทธริังสพีิบูล ฉะเชิงเทรา เขต 1

29 นายพุฒ ก้อนทอง ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท

30 นายวสนัต์ เสี้ยมแหลม ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูม ิเขต 1

31 นายธรีะชน ขวัญศักด์ิ บ้านเด่ือดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์) ชัยภูม ิเขต 2

32 นางสาวอรทัย ภูยอดตา ภูเขียว ชัยภูม ิเขต 2

33 นางสภุาภรณ์ นิลยกานนท์ เมืองชุมพรวิทยา ชุมพร เขต 1

34 น.ส.วราลี ทองแก้ว สวีวิทยา ชุมพร เขต 2

35 นายเกียรติศักด์ิ จันทร์ตา วาวีวิทยาคม เชียงราย เขต 2

36 นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ พานพิทยาคม เชียงราย เขต 2

37 นางสายพิณ วงษารัตน์ แม่ลาววิทยาคม เชียงราย เขต 2

38 นายวรพจน์ อุ่นบ้าน นครวิทยาคม เชียงราย เขต 2

39 นายแมนสรวง แซซ่ิม้ แม่จันวิทยาคม เชียงราย เขต 3

40 นายนิติ ญานะ กาวิละอนุกูล เชียงใหม ่เขต 1

41 นางชนกพร ศรัทธา วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม ่เขต 1

42 นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม ่เขต 2

43 นางกรเกตุ ฟุง้วิทยา บ้านต้นผ้ึง เชียงใหม ่เขต 2

44 ว่าท่ีร.ต.สรุเชษฐ์ ดวงทิพย์ ชุมชนบ้านโป่ง เชียงใหม ่เขต 2

45 นายวิทวัฒน์ ณ วรรณมา ราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม ่เขต 3

46 นายดวงดี เป็งสรุินทร์ ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เชียงใหม ่เขต 3

47 ว่าท่ี ร.ต.อนันต์ชัย รติวรรธนันท์ บ้านเปียหลวง เชียงใหม ่เขต 3

48 น.ส.บุณยรัตน์ สวิุชา รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม ่เขต 3

49 นายจิรพงษ์ ค าปวง บ้านน้อยห้วยรินวิทยา เชียงใหม ่เขต 5

50 นายจิระวัฒน์ รัตนประทีป สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง เขต 1

51 นางสนีุย์ ชูชมชื่น วังวิเศษ ตรัง เขต 2

52 น.ส.จารุวรรณ บุญชลาลัย สเิกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง เขต 2

53 น.ส.ปรียาภรณ์ สขุถาวร สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด

54 น.ส.สกัุญญา เพ็ชรอินทร์ บ่อไร่วิทยาคม ตราด

55 นางรัชนีกร เครืออยู่ อนุบาลตาก ตาก เขต 1

56 นายชัยวัฒน์ เทียนนาวา บ้านปูเต้อ ตาก เขต 2

57 นางสาวสภุาวดี ศรีสชุาติ บ้านแม่อุสุ ตาก เขต 2

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสง่เสริมการใช ้Social Media ในการจัดการเรียนรู้



58 นายสรุนาถ รินชมภู ป่าไม้อุทิศ 4 ตาก เขต 2

59 น.ส.เกศินี เพ็ชรรุ่ง บ้านนา นายกพิทยากร นครนายก

60 นายวิชิต สวัสด์ิจาด ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม เขต 1

61 นายประเสริฐ ทรัพย์มาก พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม เขต 1

62 นายธงชัย พาศรี บางหลวงวิทยา นครปฐม เขต 2

63 นายเวสแก้ว ยอดมงคล บ้านหนองลาดควาย ไวยพจนานุสรณ์ นครพนม เขต 1

64 นายแมนชัย สมนึก เรณูนครวิทยากูล นครพนม เขต 1

65 นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์ ธาตุพนม นครพนม เขต 1

66 นางวิภาวณี บุญศรี นาหว้าพิทยาคม นครพนม เขต 2

67 นางทิพย์วรรณ สโุธ ราชสมีาวิทยาลัย นครราชสมีา เขต 1

68 นางดวงใจ วงษ์อนุ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสมีา เขต 1

69 นายวัชระ นาคกระแสร์ เมืองพลับพลาพิทยาคม นครราชสมีา เขต 2

70 นายวีรชัย ฉลาด โชคชัยสามัคคี นครราชสมีา เขต 2 

71 น.ส.สรุีรัตน์ จุติกรี บ้านไทรงาม นครราชสมีา เขต 3

72 นางทัศนา ฉิมณรงค์ ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสมีา เขต 3

73 นายสภุพงษ์ วงศ์สมิตกุล ปากช่อง นครราชสมีา เขต 4

74 นางสาวชลธริา แก้วสพุรรณ บ้านหมูสี นครราชสมีา เขต 4

75 น.ส.ธนสกุานต์ ภัทรธติิสกุล ด่านขุนทด นครราชสมีา เขต 5

76 นางจิราภรณ์ ศิริสรุักษ์ เมืองคง นครราชสมีา เขต 6

77 นางปวริศา พิกุล บ้านโนนระเวียง นครราชสมีา เขต 6

78 นายสรุศักด์ิ จ าชาติ บ้านโนนระเวียง นครราชสมีา เขต 6

79 นายคมกฤช มุมไธสง สพท. นครราชสมีา เขต 6

80 นายอนนท์ หาญโกธา บ้านทองหลาง นครราชสมีา เขต 6

81 นายสมชาติ เต้ียไธสง บ้านหนองเต่า นครราชสมีา เขต 6

82 นายวีรวัฒน์ พิสรุาช มิตรภาพวิทยา นครราชสมีา เขต 7

83 นายวรพล ศิลป์ประเสริฐ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เขต 2

84 นายระดมพล ช่วยชูชาติ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เขต 2

85 นางวรรดี พูลสวัสด์ิ วัดแดง นครศรีธรรมราช เขต 3

86 น.ส.จรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์ วัดแดง นครศรีธรรมราช เขต 3

87 น.ส.จารุณี จัตตุพงศ์ บ้านอายเลา นครศรีธรรมราช เขต 3

88 นายละเอียด คิดรอบ อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สขุวิทยา)นครสวรรค์ เขต 1

89 นายรัฐพล ศิริพิมลวัฒน์ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ เขต 1

90 นางปรีดา สขุเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์ เขต 1

91 น.ส.กฤษณา เหล่าเขตกิจ หนองกรดพิทยาคม นครสวรรค์ เขต 2

92 นางนวพรรษ เก่งก าลังพล เทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์ เขต 2

93 น.ส.ธญัญาภรณ์ นาจ าปา บ้านบุรีรัมย์ นครสวรรค์ เขต 2

94 ว่าท่ี ร.ต.ชิตชัย โพธิ์ประภา วังบ่อวิทยา นครสวรรค์ เขด 3

95 น.ส.ธนัยมลธ์ จตุรวิทย์กุล ไทรน้อย นนทบุร ีเขต 2

96 นายปริญญา พวงจันทร์ ปากเกร็ด นนทบุร ีเขต 2

97 น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน เขต 1

98 นายเมธาวี วัฒนะ ปัว น่าน เขต 2

99 นายธญัวัฒน์ กาบค า ปัว น่าน เขต 2

100 นายยุทธพงศ์ หาญยุทธ สพท. น่าน เขต 2

101 น.ส.สพุิชฌาย์ ศรีโคตร ล าปลายมาศ บุรีรัมย ์เขต 1

102 นางแวววลี สริิวรจรรยาดี เสนศิริอนุสรณ์ บุรีรัมย ์เขต 1

103 นางรัมภา ศรีวรานันท์ อนุบาลกระสงั บุรีรัมย ์เขต 2

104 นายณัฐพงษ์ บุญปอง พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย ์เขต 2

105 นายเดชาธร พองาม เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม บุรีรัมย ์เขต 3

106 นางณุชรี อ่อนน้ าค า ศึกษาสงเคราะห์นางรอง บุรีรัมย ์เขต 3

107 นายพีระพงษ์ มีพวงผล นางรอง บุรีรัมย ์เขต3

108 นายสวัุฒน์ อุ่นทานนท์ บ้านทุ่งวัง บุรีรัมย ์เขต 4

109 นายธรีศักด์ิ แฉล้มไธสง ชุมชนบ้านหายโศก บุรีรัมย ์เขต 4

110 นายชัยวัฒน์ พลธรรม กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย ์เขต 4

111 นายสรุวุธ ซอกรัมย์ บ้านหนองนกเกรียน บุรีรัมย ์เขต 4

112 นายณัฐพล บัวอุไร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา ปทุมธานี เขต 2

113 นายบุญเลิศ อละสตัย์ ธญัญรัตน์ ปทุมธานี เขต 2

114 น.ส.สชุาดา อินมี วัดธงชัยธรรมจักร ประจวบคีรีขันธ ์เขต 1

115 น.ส.จินตนา แป้นด้วง บ้านหนองตะเภา ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2

116 น.ส.ภาณุมาศ นักษัตรมณฑล สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 

117 น.ส.ราตรี มวลเมี่ยง พะเยาพิทยาคม พะเยา เขต 1



118 นางณัฐญา กาลันสมีา ถ้ าปินวิทยาคม พะเยา เขต 1

119 น.ส.จิราภรณ์ ไชยมงคล ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา เขต 1

120 นายวิรัตน์ บุญท่ัง วัดทับหมัน พิจิตร เขต 2

121 นางรัชดาพรรณ์ วัชพัฒน์ ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี เพชรบุร ีเขต 2

122 นางจิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนกุล ดงขุยวิทยาคม เพชรบูรณ์ เขต 1

123 นายสนุทร สายทอง บ้านกลาง เพชรบูรณ์ เขต 3

124 นางสทิุน ยศยาวิไล พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร ่เขต 1

125 น.ส.พิชญา ดีมี พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร ่เขต 1

126 น.ส.จุนจิรา เป็งยะสา ถ่ินโอภาสวิทยา แพร ่เขต 1

127 น.ส.บุษยมาศ แบ่งทิศ บ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) แพร ่เขต 2

128 นางขวัญฤทัย จันทร์สขุ ลองวิทยา แพร ่เขต 2

129 นายวีระชัย จันทร์สขุ ลองวิทยา แพร ่เขต 2

130 นายวีระพงษ์ บรรจง ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร

131 นายอดิศร ก้อนค า สพท. (ช่วยราชการ) มุกดาหาร

132 นายธวัช พรมี บ้านวนาหลวง แม่ฮ่องสอน เขต 1

133 นางฐิติพร ไหวดี ทองสวัสด์ิวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน เขต 2

134 นางรชนก สอ่งแสง บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร เขต 1

135 น.ส.ศุภวิมล ผลดี สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร เขต 1

136 นายมนตรี แก้วไส เลิงนกทา ยโสธร เขต 2

137 นายครรชิต แซโ่ฮ่ จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ยะลา เขต 3

138 นายจักรายุทธ นพราลัย ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด เขต 1

139 นายสฤษด์ิศักด์ิ ชิ้นเขมจารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เขต 1

140 นายประหยัด ภารการ ธงธานี ร้อยเอ็ด เขต 1

141 นายพายุพงศ์ พายุหะ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด เขต 2

142 นายศมานนท์ ปาลสทุธิ์ แกลง "วิทยสถาวร" ระยอง เขต 2

143 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ บ้านโป่งกระทิงบน ราชบุร ีเขต 1

144 นางชูติวรรณ อุ่มสาตร์ ท่ามะขามวิทยา ราชบุร ีเขต 2

145 น.ส.วรวรรณ เหรียญทอง ปิยะบุตร์ ลพบุร ีเขต 1

146 น.ส.ธนาพร เหรียญทอง ปิยะบุตร์ ลพบุร ีเขต 1

147 น.ส.ขนิษฐา วทัญญู เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) ลพบุร ีเขต 1

148 นางพรรณพร โพธจิันทร์ บ้านข่อยวิทยา ลพบุร ีเขต 1

149 นายรักพงษ์ ศิริโก่งธนู บ้านหมี่วิทยา ลพบุร ีเขต 1

150 นางปฏิมา นรภัทรพิมล บ้านอ้อน ล าปาง เขต 1

151 นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล บ้านขอวิทยา ล าปาง เขต 3

152 นายจักรวัฒน์ เครือค าอ้าย วังเหนือวิทยา ล าปาง เขต 3

153 นายชัยวัฒน์ สงิห์นนท์ ราชประชานุเคราะห์ 26 ล าพูน เขต 1

154 นายสราวุธ ชัยยอง ราชประชานุเคราะห์ 26 ล าพูน เขต 1

155 นายณัฏฐยศ ป่าหลวง วชิรป่าซาง ล าพูน เขต 1

156 นางจุลี สร้อยญานะ อนุบาลล าพูน ล าพูน เขต 1

157 น.ส.ดาวใจ พิมพ์เสนา นาแห้ววิทยา เลย เขต 3

158 นายศตภิษัช ไกรษี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ เขต 1

159 นายภูริภัทร มุขประดับ ห้วยทับทันวิทยา ศรีสะเกษ เขต 2

160 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ บ้านหนองหว้า ศรีสะเกษ เขต 4

161 นายวสนัต์ ค าเพราะ บ้านหนองหว้า ศรีสะเกษ เขต 4

162 นางยุพวรรณ ศรีรัตน์วิชชา กระแชงวิทยา ศ่รีสะเกษ เขต 4

163 นายนิธโิรจน์ ตรีรัตน์วิชชา กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ เขต 4

164 นางพิชญา หมทอง บ้านหนองปิงโปง ศรีสะเกษ เขต 4

165 นายณรงค์ศักด์ิ พรมวัง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร เขต 3

166 นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์ค าอนุสรณ์" สกลนคร เขต 3

167 นายวุฒิพงษ์ การุญ บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร เขต 3

168 นายนิกร เซง้เถียร สพท. (ช่วยราชการ) สงขลา เขต 1

169 นายฐนกร สองเมืองหนู กระแสสนิธุ์วิทยา สงขลา เขต 1

170 นางกานต์พิชชา จีระศิริ เทพศิรินทร ์สมุทรปราการ สมุทรปราการ เขต 1

171 นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย บ้านบางปิ้ง สมุทรสาคร

172 น.ส.จันทร์เพ็ญ บ ารุงซือ่ บ้านบางน้ าจืด สมุทรสาคร

173 นางสาหร่าย จันทร์อ่อน บ้านโรงเข้ สมุทรสาคร

174 นางทัศนีย ์ ไชยเจริญ วัดพวงนิมิต สระแก้ว เขต 1

175 นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง หนองแซงวิทยา สระบุร ีเขต 1

176 นายขวัญชัย เจริญเนตร บ้านหนองโป่ง สระบุร ีเขต 2

177 นายสนัติชัย บุญรักษ์ สงวนหญิง สพุรรณบุร ีเขต 1



178 นางศศิวรรณ คุ้มฉายา อู่ทอง สพุรรณบุร ีเขต 2

179 น.ส.อัจฉรา อุรัชโนประกร วัดภูเขาทอง สรุาษฎร์ธานี เขต 1

180 นางจุรีย์พร ชูชนะกิจ มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สรุาษฎร์ธานี เขต 1

181 ดาบต ารวจพิศาล เกียรต์ิอุดมศักด์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สรุาษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี เขต 2

182 น.ส.ศุภมาศ คงคาช่วย บ้านหน้าเขา สรุาษฎร์ธานี เขต 3

183 นายไพรัตน์ ทองเถาว์ บุแกรงวิทยาคม สรุินทร ์เขต 1

184 นายนฤพนธ์ สายเสมา ส าโรงทาบวิทยาคม สรุินทร ์เขต 1

185 นายศักด์ิอนันต์ อนันตสขุ นารายณ์ค าผงวิทยา สรุินทร ์เขต 2

186 นายนโรดม นรินทร์รัมย์ เทพอุดมวิทยา สรุินทร ์เขต 3

187 นายทนงศักด์ิ เตียวศิริชัยสกุล สมสะอาดดงมุขวิทยา หนองคาย เขต 1

188 นางวัชรีพร ชัยจักร์ พระพุทธบาทวิทยาคม หนองคาย เขต 1

189 นายวารสาร เมืองพวน บ้านโนนสง่า หนองคาย เขต 1

190 น.ส.วราภรณ์ เฉิดดิลก ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย เขต 2

191 นางจิตรมาศ ค าดีบุญ ปากสวยพิทยาคม หนองคาย เขต 2

192 นายสทุธนู ดงราษี บ้านโนนสวรรค์ หนองคาย เขต 2

193 นายชานล นนทกุลพงศ์ บ้านค าแก้ว อ านาจเจริญ

194 นางเรไร สารราษฎร์ บ้านหนองไฮ อ านาจเจริญ

195 น.ส.เบญจพร เห็มสขุ บ้านหยวก อุดรธานี เขต 4

196 น.ส.สริิลักษณ์ ทองสะอาด บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี เขต 4

197 น.ส.อรุณศรี เตชะเรืองรอง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เขต 1

198 นางสาวเต็มศิริ เอ่ียมสกุล วัดบ้านเกาะ อุตรดิตถ์ เขต 1

199 นางลัฐิกา ผาบไชย ด่านแม่ค ามัน อุตรดิตถ์ เขต 1

200 นายวิฑูรย ์ หมทอง บ้านสร้างมิ่ง อุบลราชธานี เขต 1

201 น.ส.ปิติมา บุญประสทิธิ์ ชุมชนโพนเมืองวิทยา อุบลราชธานี เขต 1

202 นายวัลลภ บุญช่วย เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี เขต 2

203 นายภูมรินทร์ ศรไชย บ้านโซง อุบลราชธานี เขต 5

204 น.ส.พิมพ์พร ก้อนค า หนองโพดวิทยา อุบลราชธานี เขต 5

205 น.ส.รจนพร คูณผล สมสะอาดสวนฝ้าย อุบลราชธานี เขต 5


