Update รำยนำมสมำชิกสมำคมจิตวิทยำแห่งประเทศไทยที่สำมำรถติดต่อได้ในปัจจุบัน (2559-2560)
ลำดับ

หมำยเลข
สมำชิก
สมำชิกสำมัญ-ตลอดชีพ

ชื่อ

คุณวิชัย จันทร์เชิดวณิช
รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ
อยุธยา

ที่อยู่

เบอร์โทร

เลขที่ 200/424 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
สาขาวิชาจิตวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยา
เขต พัฒนาการ
สาขาวิชาจิตวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยา
เขต พัฒนาการ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
20131
59/28 ถนนเสนานิคม 1 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 ซอย 116 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
138/1 หมู่ 2 (ใหม่ 2/1) ซอยแสงเพชร 38 ถนนเพชรเกษม 68 บางแค
กรุงเทพฯ 10160
469 ถ.พัฒนาการ ซอย 61 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ซอย 25 เขต
ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
86 ซอย50/1 ถ.จรัญสนิทวงค์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัดกรุงเทพฯ
10700

081-752-8333

081-929-7709
094-6409991

1

กิตติมศักดิ์

2

สสต0004

3

สสต0011

ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์

4

สสต0025

ดร.ศักดินา บุญเปี่ยม

5

สสต0026

รศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช

6

สสต0027

รศ.ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ

7

สสต0030

รศ.ดร.ชุมพร ยงกิตติกุล

8

สสต0036

ร.ศ.ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคณา
นนท์

9

สสต00367

ดร.นิสสากร พิมพ์ทอง

140/95 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

10

สสต0037

รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท

11

สสต0038

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

12

สสต0042

คุณวารุณี ธนวรานัช

13

สสต0046

อาจารย์พิมพรรณ สมหอม

203 หมู่ 5 ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จ.เชียงราย 57000
คณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ 10240
178/1 ซ.อาละดิน ถนนพลหลโยธิน 30 แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
36 ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

14

สสต0055

15

สสต0062

คุณพงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์
ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภว
กานันท์

16

สสต0063

รศ.มุกดา ศรียงค์

17

สสต0064

รศ.สุภาพรรณ โคตรจรัส

18

สสต0065

ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์

19

สทต0066

อาจารย์ ดร.ชลพร กองคา

20

สสต0069

รศ.ดร.นุชลี อุปภัย

21

สสต0071

144/5 หมู่ 1 ตาบลป่าแดด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่50100
เลขที่ 219/246 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตาบลพิมลราช อาเภอบางบัว
ทอง จ.นนทบุรี 11110
เลขที่ 614 หมู่ 6 ซอยสองพี่น้อง ถนนสุขุมวิท ซอย 111 ตาบลสาโรง
เหนือ อาเภอเมือง
จ.สมุทรปราการ 10240
140/1 ซอยยาสูบ 1 (วิภาวดี 5 แยก 6) ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
115 หมู่ 1 ตาบลวังตะโกอาเภอเมืองจ.เพชรบุรี 76000

081-869-4824
089-810-0297
090-959-5054

089-1263466
081-6820712
081-8177168

084-0102555
097-1362236
082-1560005
081-7246295
02-262-2556
081-649-5407
081-5146795
084-0800720

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

232 หมู่ 2 หมู่บ้านมหาดไทย 2 บางระนาด 11 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เลขที่ 29/336 ซอย 10 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
จ.นนทบุรี 10120

081-9840692
089-040-6075
1

Update รำยนำมสมำชิกสมำคมจิตวิทยำแห่งประเทศไทยที่สำมำรถติดต่อได้ในปัจจุบัน (2559-2560)
ลำดับ

หมำยเลข
สมำชิก

ชื่อ

22

สทต0080

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา

23

สสต0090

รศ.ขนิษฐา วิเศษสาคร

24

สสต0091

ผศ.สุวิไล เรียงวัตนสุข

25

สสต0092

คุณรัชนี วีระสุขสวัสดิ์

26

สสต0094

คุณดุลยา จิตตะยโศธร

27

สสต0095

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร

28

สสต0097

คุณจันทร์เพ็ญ เมฆราตรี

29

สสต0099

ผศ.อัญชัน เกียรติบุตร

30

สสต0100

คุณรัตนา ตั้งชลทิพย์

31

สสต0106

รศ.ดร.เอื้อมพร เรียงหิรัญ

32

สสต0108

รศ.แสงเดือน ทวีสิน

33

สสต0133

รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยะ
ประภา

34

สสต0137

รศ.งามตา วนินทานนท์

35

สสต0142

ผศ.กิตติพร โชประการ

36

สสต0148

คุณสุจริต ทุมจันทร์

37

สสต0159

รศ.ดร.ธีระพร อุวรรณโณ

38

สสต0160

คุณรัชนี หาญถาวรชัยกิจ

39

สสต0162

รศ.ดร.ทัศนีย์ นนทะสร

40

สสต0165

ผศ.ดร.ประทีป จินงี่

41

สสต0166

รศ.ดร.พรรณี บุญประกอบ

42

สสต 0181

ดร.ทัศนา ทองภักดี

43

สสต0183

อ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์
วาณิช

44

สสต0186

คุณรสลิน สุรสนธิ

45

สสต0194

ผศ.พต.หญิง.ดร.พนมพร พุ่ม
จันทร์

ที่อยู่
สาขาจิตวิทยาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนน
นครสวรรค์ตาบลตลาด อาเภอเมือง จ.มหาสารคาม 44000
106/187 ซอยนวมินทร์70 ถนนนวมินทร์แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10240
301/645 ซอยรามคาแหง 68 ถนนรามคาแหง (สุขาภิบาล 3) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
222 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตาบลวารินชาราบ อาเภอวารินชาราบ จ.
อุบลราชธานี 13490
926 ซอยนวมินทร์14 แยก13แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
10240
440 สุขุมวิท 79 แขวงบางจากเขตพระโขนงเหนือกรุงเทพฯ 10260
14/6-8 ซอยนาคบารุง ถ.บารุงเมืองแขวงมหานาคเขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ 10100
261/49 อาคารเนเชอร์เพลส1 ถนนพหลโยธิน ซอย 45 แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
161/422 ซอยจรัญสนิทวงศ์27 แยก 4 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
86 ซอยเจริญนคร 46 แขวงบางลาภูล่างเขตคลองสานกรุงเทพฯ 10600
249/8 ซอยพุทธบูชา 46 ถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพฯ
10140
709 ซอย 8 หมู่บ้านมิตรภาพ 1 ซอยอ่อนนุช 46 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250
162 ซอยลาดพร้าว102 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
89/893 หมู่บ้านเพอร์เฟคพาร์ค ถนนพระราม5-บางใหญ่หมู่ 5 ตาบลบาง
แม่นาง อาเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
โรงพยาบาลอานาจเจริญ อาเภอเมือง จ.อานาจเจริญ 37000
267 ถนนพระราม9ซอย 51 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ
10250
74 ซ.บางแค 3 ถ.สุขาภิบาล1 แขวงบางหว้าเขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ
10160
35/28 หมู่ 3 ตาบลพิจิตร อาเภอนาหม่อม จ.สงขลา 90310
เลขที่ 249 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
465 หมู่ 10 นวมินทร์ 90 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม 10110
192 ซอยอ่อนนุช 10 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
สมชัยคลินิก 123 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เบอร์โทร
081-2631009
087-4994171
086-0976014
081-7902209
089-7902852
082-9822020
081-8085524
081-8211902
086-5037237
081-9884935

088-022-6445
089-8164406
087-5572964

02-3001188
081-8501108
085-1651004
061-4582204

089-7756643
085-3285036
081-6377371
2

Update รำยนำมสมำชิกสมำคมจิตวิทยำแห่งประเทศไทยที่สำมำรถติดต่อได้ในปัจจุบัน (2559-2560)
ลำดับ
46

หมำยเลข
สมำชิก
สสต0200

47

สสต0210

48

สสต0217

คุณชนิดา วัยวุฒิเกียรติ

49

สสต0224

รศ.พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์

50

สสต0235

รศ.อัจฉรา สุขารมณ์

51

สสต0236

รศ.ดร.เรียม ศรีทอง

52

สสต0239

53

สสต0268

54

สสต0270

55

สสต0272

56

สสต0281

อาจารย์ ดร.พรรณวดี สม
กิตติกานนท์
คุณคงพร คุปตาภา

57

สสต0285

คุณกาญจนา ภู่วรวรรณ

58

สสต0290

ผศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ

59

สสต0325

ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์

60

สสต0350

นพ.ดร.ชาญชัย ศักดิ์สิริ
สัมพันธ์

ชื่อ
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ
อาจารย์ ดร.ปุณณสา โพธิ
พฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
อาจารย์ ดร.รังสิมา หอม
เศรษฐี
ผศ.ดร.มานิกา วิเศษสาพร

ที่อยู่

เบอร์โทร

1020/150 ถนนประชาอุทิศ 57 แขวงบางมด เขตทุ่งครุกรุงเทพฯ 10140
คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตธารแก้ว ถนนห้วยแก้ว อาเภอเมือง
089-7558825
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
102/338 หมู่ 6 หมู่บ้านชลลดา ซอย36A ถนนบางกรวย-ไทรน้อยตาบล
081-5863576
บางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
36/2 หมู่ที่ 10 ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200
089-7590588
คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ
081-921-7903
เลขที่ 138 รามอินทรา 27 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
เลขที่ 107/156 ซอย 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2086
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขที่ 49/550 หมู่บ้านสัมมากร ถนนนิมิตใหม่ คลองสามวา กรุงเทพฯ
10510
คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ เลขที่ 198/246 ถนนรัชมงคล
ประสาธน์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1/6 หมู่ 7 ตาบลนาดีอาเภอเมือง จ.สมุทรสาคร 74000
18 ซอย 40 ถนนกรุงเทพ-นนท์แขวงบางซื่อเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
10800
เลขที่ 399/17 ซอยเทพไพเราะนิมิต ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
152 หมู่ 9 บ้านโพนไทรถนนเลย-เชียงคานตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จ.
เลย 42000
รพ.จุฬาเวช

086-807-5151

081-513-5571
081-6864201
084-0797795
084-829-6423
087-519-1715
089-8413721
099-242-2446

61

สสต0356

คุณ สุชัย สุรพิชญ์พงศ์

62

สสต0357

คุณภาสกร ตั๋นเจริญ

63

สสต0358

คุณจุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน

64

สสต0359

คุณสุฎาภรณ์ ฆารเจริญ

65

สสต0360

ผศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

121 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพรชบุรีตัดใหม่ 47 แยก3-2 แขวงบางกะปิ เขต ห้วย
ขวาง กทม 10310
121 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพรชบุรีตัดใหม่ 47 แยก3-2 แขวงบางกะปิ เขต ห้วย
ขวาง กทม 10310
121 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพรชบุรีตัดใหม่ 47 แยก3-2 แขวงบางกะปิ เขต ห้วย
ขวาง กทม 10310
121 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพรชบุรีตัดใหม่ 47 แยก3-2 แขวงบางกะปิ เขต ห้วย
ขวาง กทม 10310
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

66

สสต0361

นิธิพัฒน์ เมฆขจร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

081-842-0169

67

สสต0362

พระมหาชูชาติ สุกใส

วัดห้วยจระเข้ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

061-541-9747

68

สสต0363

จอมขวัญ เลื่องลือ

69

สสต0364

คุณกวีวัจน์ จักรสมศักดิ์

121 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพรชบุรีตัดใหม่ 47 แยก3-2 แขวงบางกะปิ เขต ห้วย
ขวาง กทม 10310

081-331-2345
082-997-8787
091-8018181
080-960-4555
089-204-4432

061-907-6712
085-238-0590
3

Update รำยนำมสมำชิกสมำคมจิตวิทยำแห่งประเทศไทยที่สำมำรถติดต่อได้ในปัจจุบัน (2559-2560)
ลำดับ

หมำยเลข
สมำชิก

ชื่อ

70

สสต0365

รัฐศักดิ์ รักสลาม

71

สสต0366

ดร.อุมาภรณ์ สุขารมณ์

72

สสต0367

รศ.ดร อารี พันธ์มณี

73

คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย

74

รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

17 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กทม 10250
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ภาควิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สาขาวิชาจิตวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยา
เขต พัฒนาการ
149/68 หมู่บ้านคิวปิส2 ซอยติวานนท์ 45 (ทรายทอง) ตาบลท่าทราย
อาเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

081-629-9190
081-921-7903

086-361-7315
089-7405665

สมำชิก-สำมัญ รำยปี
1
2

สสป 5901

สักกพัฒน์ นามเอก

085-969-698
สาขาวิชาจิตวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยา
เขต พัฒนาการ

สสป 5902

รัญจวน คาวชิรพิทักษ์

3

สสป 5903

จริยา อัศวเพชรกุล

081-8834163

4

สสป 5904

คมสัน เตชะไมตรีจิต

044-461-772

5

สสป 5905

สายม่าน เปลี่ยนเหล็ก

081-8561495

6

สสป 5906

สาวิตรี

081-823-9772

7

สสป 5907

สตรีเอวา จาปารัตน์

081-454-7581

8

สสป 5908

สุวิมล รอดมณี

9

สสป 5909

วรรณา นิธิธรรมวัตร

110/170 รามคาแหง 52/2 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ กทม 10240

099-2301235
099-230-1235

10

พวงพันธ์ คุปด์ภูวรรณ
สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล

รร.พิบูลย์ประชาสรรค์ ดินแดง คลองเตย กทม 10400

02-450-4488

11

สสป 5910
สสป 5911

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา

089-661-4894

12

สสป 5912

ภาวิตา มณีมัย

59 หน้าสถานีรถไฟบางซื่อ บางซื่อ กทม 10800

089-129-8852

13

สสป 5913

ชัยพร เอกชัย

391/135 ลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา บางกะปิ กทม 10310

085-135-8333

14

สสป5914

จิรัฏฐ์ วิรเสรีชัย

099-492-2991

15

สสป 5915

นางสาว บุญทริกา เอี่ยวคงศรี

24 สุขสวัสดิ์ 1 แยก2 ต.บางปะกอก อ.ราษบูรณะ กทม 10140
72 จตุโชติ 10 ต.ออเงิน อ.สายไหม กทม

16

สสป 5916

รศ. ไพบูลย์ เทวรักษ์

สาขาวิชาจิตวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยา
เขต พัฒนาการ

081-615-9844

089-487-7777
089-929-9705

สมำชิก-สมทบ รำยปี
1

สท5901

อุรปีย์ เกิดในมงคล

2

สท5902

จารุภัทร เจียงวงศ์

085-1231952 /
062-4244453
095-492-7557

3

สท5903

กนกวรรณ ชัยชาญ

061-625-3922

4

สท5904

มิตร ศราชัยนันทกุล

038-783-591
4

Update รำยนำมสมำชิกสมำคมจิตวิทยำแห่งประเทศไทยที่สำมำรถติดต่อได้ในปัจจุบัน (2559-2560)
ลำดับ
5

หมำยเลข
สมำชิก
สท5905

ธนัชญา ประชาพร

6

สท5906

จิรวรรณ เตชะไมตรีจิตต์

081-766-9355

7

สท5907

ณัฐภัทร อินทรปรีดา

081-174-4920

8

สท5908

วิโรจน์ ธีรวัฒนมนตรี

9

สท5909

อุษา วิเศษฤทธิ์

1462/47 ชั้น 4 ต.บางนา อ.บางนา กทม 10260

084-599-8135

10

สท5910

บัณฑิต สกุลบงการ

88 นวมินทร์88 ต.บึงกุ่ม อ.คลองกุ่ม จ.กทม 10230

085-9088288

11

สท5911

ลินดา สุวรรณดี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า

081-580-4498

12

สท5912

ไพฑูรย์ ยันงาม

163 หมู่ 2ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

092-894-4415

13

สท5913

วลิวรรณ ชัยชาญ

086-300-6017

14

สท5914

สุมลกาญจน์ ลาภกิติเจริญชัย

15

สท5915

ประจักษ์จินต์ โสภนพานิชย์

82 ซ.9 ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กทม 10400
55/57 ม.บุรีรมณ์ ซาฟารี เลียบคลองสอง สามวาตะวันตกคลองสามวา
กทม 10510
121 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพรชบุรีตัดใหม่ 47 แยก3-2 แขวงบางกะปิ เขต ห้วย
ขวาง กทม 10310

ชื่อ

ที่อยู่

เบอร์โทร

094-403-2221
085-154-7840

5

