
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 

 อยาลืม!! นะครับ สามารถติดตามขาวสาร           
การเจาหนาที่ ไดทุกวันที่ 1 และ ๑๖ ของทุกเดือน   
ทางเว็บไซตกองการเจาหนาที่ กรมอนามัย 
http://person.anamai.moph.go.th หากผูอาน     
มีขอเสนอแนะ ติชม หรือประสงคจะสงบทความ      
เพื่อลงขาวสารโปรดแจงไปที่กองการเจาหนาที่ 

 การมีเพื่อนรวมงานที่ดีก็เปนแรงจูงใจในการทํางาน
อยางหนึ่ง แตหากคุณมีปญหากับเพื่อนรวมงาน ทําใหงาน
ไมราบร่ืน คุณจะทําอยางไรเพื่อสรางบรรยากาศดีๆ ในการทํา
ในกลับคืนมา ลองเร่ิมที่ตัวคุณเองกอน มองโลกในแงดี
เพิ่มข้ึนอีกนิด เขาอาจไมไดแยอยางที่คุณคิดก็ได …………

ซึ่งจะเปนอยางไรติดตามไดในเก็บมาฝากครับ (หนา 6) 

  ...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...     
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน  

ปพุทธศักราช ๒๕43 

 “ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ 
ดวยอุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละและระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง

และเที่ยงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน 
มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน.” 

วันขาราชการพลเรือน  
ปพุทธศักราช ๒๕43 

ปที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๐ 
วันที่ ๑6 ตุลาคม ๒๕๖๐ 

http://person.anamai.moph.go.th/


เลื่อนขาราชการ  
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
ตําแหนงและ 

สวนราชการเดิม 
ตําแหนงและ 

สวนราชการท่ีเล่ือน 
ตั้งแตวันท่ี 

๑ นางสาวภัณณิตา 
 เวชพินิจ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค 
กรมอนามัย 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค  
กรมอนามัย 

๒๕ ต.ค. 59 

2 นางสาวรุงฤดี  
ลิขิตพงศธร  

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค 
กรมอนามัย 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค  
กรมอนามัย 

๑๖ พ.ย. 59 

 

 
 

รับโอนขาราชการ  
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี 

1 นางสาวปฐมา 
สิงหบุรานุรักษ 

ทันตแพทยชํานาญการ  
กลุมงานทันตกรรม  
โรงพยาบาลหัวหิน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัประจวบคีรีขันธ  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทันตแพทยชํานาญการ 
กลุมพัฒนาการทันตสาธารณสุข-
วัยรุนและปจจัยเสี่ยง  
สํานักทันตสาธารณสุข  
กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

2 นางสาวนนทธิดา 
 เล็กเลิศศิริวงศ 

ทันตแพทยชํานาญการ  
กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลนาน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทันตแพทยชํานาญการ 
กลุมพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐม-
และวัยเรียน  
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

3 นางสาวพิชญดา 
ขันงาม 

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
กลุมบริหารและยุทธศาสตร  
สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี กรมประมง 

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี 
กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

4 นางสาวพรพิมล  
มีอํานาจ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน  
กลุมภารกิจดานการพยาบาล  
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
กรมการแพทย 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
กลุมพัฒนาการ สงเสริมสุขภาพวัย -
สูงอายุ ศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี  
กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

5 นางสาวอัจฉรา 
 พงษสมโภช 

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน  
ฝายพัสดุและบํารุงรักษา  
กลุมภารกิจดานอํานวยการ 
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
กลุมพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 
สํานักงานเลขานุการกรม  
กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 
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รับโอนขาราชการ  (ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี 
6 นางสาวอตินุช 

 รังสิยานนท 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
งานธุรการทั่วไป ฝายบริหารทั่วไป 
สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอ -
ทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
กลุมอํานวยการ  
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  
กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

7 นางสาวผุสด ี
ประสิทธิ์สมบัต ิ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ฝายการเจาหนาที่  
สํานักเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุมบริหารยุทธศาสตร 
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

๒ ต.ค. ๖๐ 

8 นางสาวสุวิชชา 
 สังขทอง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
กลุมงานสนับสนุนวิชาการ  
กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก  
ศูนยอนามัยที่ ๗ ขอนแกน  
กรมอนามัย 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 

9 นางสาวสุภาวิตา  
ภคเอกภัทร   

ทันตแพทยชํานาญการ  
กลุมงานทันตกรรม  
โรงพยาบาลบึงกาฬ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทันตแพทยชํานาญการ  
กลุมเทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเขตเมือง 
(กรุงเทพมหานคร)  
ศูนยอนามัยที่ ๔ สระบุรี กรมอนามัย 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 

10 นางสาวกัญญภัทร 
คําโสม 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
กลุมงานวิชาการพยาบาล  
กลุมภารกิจดานการพยาบาล  
สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
กลุมพัฒนาการ สงเสริมสุขภาพวัย -
เรียน ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน  
กรมอนามัย 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 

11 นางสาวศตพร  
เทยาณรงค 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
กลุมการพยาบาล  
โรงพยาบาลวังน้ําเขียว  
สํานักงานสาธารณสุข จังหวดันครราชสีมา  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทาง -
กายวัยเรียนและวัยรุน  
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
กรมอนามัย 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 

12 นางสาวภิมณณฏัฐ 
 พงษเกษตรการ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
สังกัดสถานคุมครองและพัฒนาคน -
พิการพระประแดง  
กองคุมครองสวัสดิการและพัฒนาคนพิกา 
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิก 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทาง -
กายวัยเรียนและวัยรุน  
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
กรมอนามัย 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 

13 นางสุธิดา  
อุทะพันธุ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
(ดานสงเสริมพัฒนา)  
กลุมวิจัยและพัฒนาวิชาการ  
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศ   
กลุมบริหารยุทธศาสตร  
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม  
กรมอนามัย 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 
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ใหโอนขาราชการ  
 

 นายกนก ทองใบใหญ ตําแหนงนายแพทยชํานาญการ กลุมเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ศูนยอนามัยท่ี ๓ นครสวรรค กรมอนามัย โอนไปสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

 
 

ยายขาราชการ  
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี 
1 นางสาวภูริภัคพ 

 พรหมมินทร 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน  
ศูนยอนามยัที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยรุน 
ศูนยอนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย 

25 ก.ย. 60 

2 นางกานตณัชชา  
สรอยเพชร 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุมสงเสริมโภชนาการสตรีและเด็ก -
ปฐมวัย สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 

นักโภชนาการชํานาญการ  
กลุมสงเสริมโภชนาการสตรีและเด็ก-
ปฐมวัย สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 

25 ก.ย. 60 

3 นางสาวมณีรัตน  
โอวาทวงศ 

นิติกรชํานาญการ  
กลุมกฎหมายและวินัย  
กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย 

นิติกรชํานาญการ  
กลุมงานคุมครองจริยธรรม  
กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย 

25 ก.ย. 60 

4 นายผาไท  
จุลสุข 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุ 
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ 
กลุมบริหารยุทธศาสตร 
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอน 

29 ก.ย. 60 

5 นางสาวรุจิรา  
ไชยดวง 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุมบริหารยุทธศาสตร  
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมือง-
และชุมชน สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
กรมอนามัย 

29 ก.ย. 60 

6 นางเกศรา 
 ประเสริฐจิต 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
งานพยาบาลใหบริการปรึกษากลุมพยาบาล 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเขตเมือง 
(กรุงเทพมหานคร)  
ศูนยอนามัยที่ ๔ สระบุรี กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุมขับเคลื่อน ยุทธศาสตรและ -
พัฒนากําลังคน  
ศูนยอนามัยที่ ๔ สระบุรี  
กรมอนามัย 

29 ก.ย. 60 

7 นายชัยณรงค  
แกวจํานง 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม  
ศูนยอนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 
กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก  
ศูนยอนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 
กรมอนามัย 

29 ก.ย. 60 

8 นางสาวณัฐมนัสนันท 
ศรีทอง 

นักวิชาการสถิติชํานาญการ  
กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

16 ต.ค. 60 
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อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ  
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สวนราชการท่ีลาออก ตั้งแตวันท่ี 
1 นายวิทยา  

พิเชฐวีรชัย 
นายแพทยชํานาญการ  
กลุมเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ ๒ พิษณุโลก กรมอนามัย  

๒ ต.ค. ๖๐ 

2 นางอาภาพร  
พรหมรักษ 

พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน  
งานการพยาบาลผูปวยใน กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ ๑๒ ยะลา กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

3 นางวารุณี  
พูพิสุทธิ ์

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน ศูนยอนามัยที่ ๓ นครสวรรค  
กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

4 นายชัยชนะ  
บุญสุวรรณ 

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ  
กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

5 นางกนกชล  
พรหมเทศ 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานการพยาบาลในชุมชน  
กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ ๑ เชียงใหม  
กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

6 นางประหยัด  
หลากสุขถม 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ ๒ พิษณุโลก กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

7 นางฉลอง  
เรืองศรี 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
ศูนยอนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

8 นางเฉิดโฉม  
ศิริผล 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย ศูนยอนามัยที่ ๓ ชลบุรี กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

9 นางนันทนาพร 
สวาง 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ ๒ สระบุรี กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

10 นางเยาวรัตน  
รัตนนันต 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ ๖ ขอนแกน กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

11 นางดาวลอย  
กลิ่นศรีสุข 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ ๖ ขอนแกน กรมอนามัย 

9 ต.ค. ๖๐ 

12 นางสาวเบญจวรรณ 
 ชูวงศวิทยา 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ ๒ สระบุรี กรมอนามัย 

1 พ. ย. ๖๐ 

13 นางประนอม  
แนมกลาง 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ ๕ นครราชสีมา กรมอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๐ 

 

 
 

อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ  
 

 นายชูชาติ เจนยุทธการ  ตําแหนงผูชวยเจ าหนาท่ีอนามัย  ส 2 กลุมงานสนับสนุน  สํานักสงเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 16 ตุลาคม ๒๕๖๐ 
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เก็บมาฝาก ฉบับน้ี  เรามาทราบ “มีปัญหากบัเพือ่นร่วมงานควรทาํอย่างไร”  !!  
 

 
การมีเพ่ือนรวมงานที่ดีก็เปนแรงจูงใจในการทํางานอยางหน่ึง แตหากคุณมีปญหากับเพ่ือนรวมงาน 

ทําใหงานไมราบร่ืน คุณจะทําอยางไรเพ่ือสรางบรรยากาศดี ๆ ในการทํางานในกลับคืนมา ลองเร่ิมที่ตัวคุณ
เองกอน มองโลกในแงดีเพ่ิมขึ้นอีกนิด เขาอาจไมไดแยอยางที่คุณคิดก็ได 
 คิดถึงขอดี มองขามขอเสีย เขาเกงอะไร มีความชํานาญดานไหน มุมดี ๆ ของเขาที่คุณมองเห็นก็นาจะมีอยูไม
นอย 
 สํารวจตัวเอง  วามีปฏิกิริยาตอบสนองตอพฤติกรรมของเขาไปในเชิงบวกหรือลบ หากเปนลบ ปฏิกิริยา
ของคุณมีผลตอเพื่อนรวมงานคนอ่ืนหรือไม คุณอาจกลายเปนคนที่เพื่อนไมชอบเสียเองโดยที่คุณไมรูตัวก็ได นาจะ
งายกวาหากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนตัวคุณเองแทนที่จะพยายามเปลี่ยนคนอ่ืน 
          แตหากสถานการณย่ําแยเกินจะทนไหว คุณอาจจําเปนตองเปดใจคุยกับเขาโดยตรง 
 เร่ิมตนการสนทนาดวยการทําความเขาใจกับเขาวาคุณมาคุยกับเขาเร่ืองพฤติกรรมที่มีผลกระทบตองาน 
ไมใชเร่ืองสวนตัว คุณไมไดตองการตําหนิเขาแตตองการทําความเ ขาใจเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขใหสามารถ
ทํางานรวมกันไดอยางราบร่ืน ขอใหเขาฟงคุณจนจบกอน และจากนั้นคุณจะเปนฝายฟงเขาเชนกัน 
 พูดถึงจุดแข็ง และขอดี ที่คุณชื่นชมในตัวเขา เชน การมีอารมณขัน และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 
เปนตน 
 พูดถึงปญหาของเขาที่คุ ณมองวาเปนอุปสรรคตอการทํางานรวมกันและตองการใหเขาปรับปรุงเพื่อ
ความสัมพันธที่ราบร่ืนในการทํางาน พูดถึงขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน โดยไมใชอารมณอยูเหนือเหตุผล 
 ใหโอกาสเขาในการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คุณไดบอกเขา คุณอาจจะพบวา เขาไมรูตัวเลยวาไดแสดง
พฤติกรรมที่เปนปญหาตอผูอ่ืน และเขารูสึกยินดีมากที่คุณบอกใหเขารู ในทางตรงกันขาม เขาอาจปฏิเสธวาเขา
ไมไดทําอะไรผิด และอาจตอบโตวาเขาก็ไมชอบพฤติกรรมของคุณเชนกัน ซึ่งคุณควรเตรียมตัวเตรียมใจรับฟง
มุมมองของเขาเชนกัน ณ จุดนี้ ระวังอยาใหอารมณเขามาทําลายการสนทนา คุณยังคงตองคุยกันดวยเหตุผล และ
รวมกันหาทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝาย 
 คุณอาจพบวาไมงายเลยที่จะทําความเขาใจกับเพื่อนรวมงานของคุณ แตมันเปนบททดสอบบทหนึ่งใน
ชีวิตของคุณ เมื่อคุณสามารถแกปญหานั้นได คุณจะรูสึกดีกับตัวเอง และรูสึกปลอดโปรงกับบรรยากาศการทํางาน
ที่ดีข้ึน นอกจากนี้ หากคุณพบปญหาในรูปแบบเดียวกันอีก คุณจะพบวาเปนเร่ืองเล็กนอยที่คุณสามารถจัดการได
งายมาก เพราะคุณเคยผานมันมาแลวเพราะคุณเคยผานมันมาแลว 

ท่ีมา : http:// th.jobsdb.com/th-th/articles 
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