
 
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนดุสติ 
ฉบับท่ี 4/2550 

เร่ือง รายชื่อผูท่ีมีสิทธ์ิเขารวมการฝกอบรม “ภาษาองักฤษหลักสูตรระยะสั้น”  
รุนท่ี 4 

 
--------------------------------- 

 
ตามที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจัดทํา

โครงการฝกอบรม “ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น”  โดยโครงการดังกลาวนี้ผูเขาฝกอบรมสามารถ
เบิกคาลงทะเบียนฝกอบรมได   ซ่ึงในขณะนี้ไดดําเนินการรับสมัครบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเขารวมฝกอบรม   “ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น”  ไปแลวนั้น 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ขอประกาศผลรายชื่อผูมี สิทธิ์ เขารับการฝกอบรม 
“ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น  รุนท่ี 4”     ดังรายชื่อที่แนบทายประกาศนี้       ใหผูมีรายช่ือแนบ
ทายประกาศนี้ เขารับการฝกอบรม         ในรุนท่ี  4  วันท่ี  23 -  27  เมษายน   พ .ศ .  2550                                
ณ    โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร    เลขท่ี  328  ถนนพระราม 4  ใกลแยกหัวลําโพง
กรุงเทพฯ  ตามกําหนดการซึ่งไดระบุไวอยางละเอียดแลวในเอกสารที่แนบทายมานี้    
 อนึ่ง สําหรับผูท่ีมีความประสงคจะเขารวมโครงการฝกอบรมระยะสั้น ในรุนท่ี 4  แตยังมไิด
สงใบสมัคร  ทานสามารถสงใบสมัครรายชื่อเพิ่มเติมไดท่ี ศูนยประสานงานโครงการฝกอบรมฯ  
เบอรแฟกซ   (02)  215-2931,  612-9545   หรือติดตอสอบถามที่  โทร. (02) 215-2931-3   
  

ประกาศ ณ วนัที่  5  เมษายน  พ.ศ.2550  
  

ขอแสดงความนับถือ 

               
                  (ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ) 
            ผูอํานวยการโครงการฝกอบรมภาษาองักฤษ 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
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ลําดับคํานําหนา ชื่อ สกุล ตําแหนง สังกัด จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว เกยูร ตอติด จพง.ธุรการ เทศบาลตําบลทามะกา กาญจนบุรี *

2 นาง ฐิตินาถ สุขสําราญ นักวิชาการศึกษา อบต.ทาลอ กาญจนบุรี

3 นางสาว สุภาพร มะปรางพันธุ จพง.จัดเก็บรายได อบต.ทาลอ กาญจนบุรี

4 นางสาว ศิริมา บุณยายน จนท.ที่วิเคราะหฯ อบต.ทาลอ กาญจนบุรี

5 นาย จรัญ สารารัตน จนท.วิเคราะหฯ อบต.ลําชี กาฬสินธุ *

6 นางสาว พรทิพย ศรเสนา นักวิชาการศึกษา อบต.ลําชี กาฬสินธุ *

7 นางสาว ธิดารัตน นุชแมน นิติกร เทศบาลตําบลคลองแมลาย กําแพงเพชร *

8 นาย ธีรพล ทานัธยพงศ นายชางโยธา อบต.ลานดอกไม กําแพงเพชร

9 นางสาว วิลาสินีย จันดา จนท.วิเคราะหฯ อบต.ลานดอกไม กําแพงเพชร

10 นางสาว มยุรี แดงสีดา นักวิชาการเกษตร อบต.บานดง ขอนแกน

11 นาง วารุณี ตระหงาน หน.สวนการคลัง อบต.บานใหม ขอนแกน

12 นาง จําเนียร สุขสมบูรณ
หัวหนางานธุรการกองชาง

สุขาภิบาล
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา *

13 วาที่ร.ต. สําราญ แสงอินทร ปลัดอบต. อบต.แหลมประดู ฉะเชิงเทรา *

14 นาย สมชาย สายสวาท
จพง.ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
เทศบาลตําบลแหลมฉบัง ชลบุรี *

15 นางสาว สุกัญญา อานิสงฆ นักวิชาการศึกษา อบต.พลูตาหลวง ชลบุรี

16 นางสาว สุภัค เนียมสูงเนิน จนท.วิเคราะหฯ อบต.หมอนนาง ชลบุรี *

17 นางสาว รักเกลา ชาญเดช นักบริหารงานคลัง อบต.โคกสะอาด ชัยภูมิ *

รายชื่อผูเขารวมโครงการฝกอบรม  "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น"  รุนที ่4  วันที ่ 23-27 เมษายน 2550
หมายเหต ุ:  เครื่องหมาย   *   คือ  ผูสมัครที่ยังไมไดชําระคาลงทะเบียนฝกอบรมภาษาอังกฤษ

***  ผูสนใจเขารวมโครงการ ยังสามารถสงรายชื่อเพิ่มเติมไดใน รุนที ่4 นี ้ ***
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18 นางสาว ปยะทิพย ตอติด จนท.วิเคราะหฯ อบต.บานเตา ชัยภูมิ

19 นาง สุรินยา กลาหาญ จนท.ตรวจสอบภายใน อบต.ผักปง ชัยภูมิ *

20 นางสาว จันทรสุดา ภาชา จพง.พัสดุ อบต.ผักปง ชัยภูมิ *

21 นาง คําสอน แฝงทรัพย นักบริหารงานคลัง อบต.ผักปง ชัยภูมิ *

22 นาง ภักวิภา อยูภักดี จพง.ธุรการ อบต.หนองบัวใหญ ชัยภูมิ

23 นาง อนุชิดา ชาลีรินทร นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ อบต.หนองบัวใหญ ชัยภูมิ

24 นางสาว นันธนิต คําจุมพล ผช.จนท.ธุรการ อบต.หนองบัวใหญ ชัยภูมิ

25 นาง สกุณา พรหมมา รองปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปาแดด เชียงราย

26 ส.อ. จํารัส โทะปา ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหญาเม็งราย เชียงราย *

27 นาย บังคม พิมพาสาร หัวหนากองการศึกษา เทศบาลตําบลหญาเม็งราย เชียงราย *

28 นางสาว พรพันธ วงคลาว นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลตําบลหญาเม็งราย เชียงราย *

29 นาย สุวิชชา บุตรสาร จพง.ธุรการ เทศบาลตําบลหญาเม็งราย เชียงราย *

30 นาย สุพจน หลี่จา นายกอบต. อบต.ปาตึง เชียงราย

31 นาง กอบแกว อินทพันธ ปลัดอบต. อบต.ปาสัก เชียงราย

32 นาง ปนเพชร เทพสมบัติ หัวหนาสวนการคลัง อบต.แมต๋ํา เชียงราย

33 นางสาว สุวัฒนา ทองเต็ม นักวิชาการศึกษา อบต.แมต๋ํา เชียงราย

34 วาที่ร.ต. ขจรพงศ ศิริมงคล ปลัดอบต. อบต.สถาน เชียงราย



Page 3

ลําดับคํานําหนา ชื่อ สกุล ตําแหนง สังกัด จังหวัด หมายเหตุ

รายชื่อผูเขารวมโครงการฝกอบรม  "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น"  รุนที ่4  วันที ่ 23-27 เมษายน 2550
หมายเหต ุ:  เครื่องหมาย   *   คือ  ผูสมัครที่ยังไมไดชําระคาลงทะเบียนฝกอบรมภาษาอังกฤษ

***  ผูสนใจเขารวมโครงการ ยังสามารถสงรายชื่อเพิ่มเติมไดใน รุนที ่4 นี ้ ***

35 นาง โสภิต เพิ่มทรัพย ผูอํานวยการกองคลัง เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง *

36 นาง ณัฐทารินทร กัญจนกาญจน นักพัฒนาชุมชน อบต.นครปฐม นครปฐม *

37 นาง ทัสมา จงชาญสิทโธ บุคลากร อบต.บานเกา นครราชสีมา *

38 นางสาว ดวงใจ ขาวชวย บุคลากร อบต.กําโลน นครศรีธรรมราช

39 นางสาว สุกัญญา ทองสุข จนท.ธุรการ อบต.นาสาร นครศรีธรรมราช

40 นาย สาริศ เดชรักษา ปลัดอบต. อบต.สี่ขีด นครศรีธรรมราช *

41 นาย เกษมศักดิ์ ทองสงฆ ประธานสภา อบต. อบต.หนาสตน นครศรีธรรมราช

42 นาง เยาวลักษณ วางขุนทด พยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี

43 นาย อภิสิทธิ์ โตนวล รองนายกอบต. อบต.บางไผ นนทบุรี

44 นาย ภวัต บุญทิต หน.สํานักปลัด อบต.บางไผ นนทบุรี

45 นางสาว สุมนฑา รัตนมุง จพง.พัสดุ อบต.บางรักนอย นนทบุรี

46 นาง วราภรณ เกียรติมหาชัย หน.สวนการคลัง อบต.ผาตอ นาน

47 นาย วิบูลย กระบวนแสง ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางหลวง ปทุมธานี *

48 นาง ฐิตินันท เจริญอาจ ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ปทุมธานี

49 นาย อภิชาติ อัมรปาล ผอ.กองชาง อบต.คูคต ปทุมธานี *

50 นางสาว น้ําผึ้ง พุกกะพูน จนท.พัสดุ อบต.หินเหล็กไฟ ประจวบคีรีขันธ

51 นางสาว รัชฎาภรณ นวมนาคะ จนท.บันทึกขอมูล อบต.หินเหล็กไฟ ประจวบคีรีขันธ
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52 นาย กฤษณชัย แววมณี ชางเขียนแบบ อบต.อาวนอย ประจวบคีรีขันธ

53 นาย นพรุจ พิหูสูตร จนท.วิเคราะหฯ อบต.อาวนอย ประจวบคีรีขันธ

54 นาย จิรศักดิ์ แกวขาว นักบริหารงานชาง อบต.บานา ปตตานี *

55 นาย วัชระพงษ บุญนะ ปลัดอบต. อบต.เชียงแรง พะเยา *

56 นาย ถาวร วงศแฝด นายก อบต. อบต.โคกเจริญ พังงา *

57 นาย ชูศักดิ์ พจนานกกุล ปลัดอบต. อบต.ควนขนุน พัทลุง *

58 นาง ดวงเนตร รามอินทร ธุรการ อบต.โตนดดวน พัทลุง *

59 นาย มนพพร เขมะวานิช ปลัดอบต. อบต.ทะเลนอย พัทลุง *

60 นาย ริขิต ใจรักษ นักพัฒนาชุมชน อบต.วังน้ําคู พิษณุโลก

61 นางสาว สุธรรมา สุภาษิต ผช.นายทะเบียนทองถิ่น ที่วาการอําเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี *

62 นางสาว ทิพวรรณ กุมภคาม นักวิชาการศึกษา อบต.บานหมอ เพชรบุรี *

63
วาที่ร.ต.
หญิง

ลลิตวดี เสียงเพราะ หัวหนาสวนการคลัง อบต.เขาคอ เพชรบูรณ *

64 นางสาว มะลิวัลย นันตะวงศ ปลัด อบต. อบต.เขาคอ เพชรบูรณ *

65 นาง ชฎาวรรณ ศรีมงคล ปลัดอบต. อบต.บอไทย เพชรบูรณ

66 นาย วันลพ สุขผดุง ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปาย แมฮองสอน *

67 นาย สิงหา นุชจิโน ปลัดอบต. อบต.ปาแป แมฮองสอน

68 นาย ชัชวาลย คําออ นักบริหารงานนโยบายฯ อบจ.ยโสธร ยโสธร *
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69 นาง ปรียานุช ภูดินทราย จนท.ธุรการ อบต.หนองคู ยโสธร *

70 นาย จีราวุฒิ เข็มพรมมา ปลัด อบต. อบต.เหลาไฮ ยโสธร *

71 นาง สุนันทา สะทาน ศึกษานิเทศก เทศบาลนครยะลา ยะลา *

72 นางสาว แวมือแย ดาราแม ผูอํานวยการสถานศึกษา เทศบาลนครยะลา ยะลา *

73 นาง สุภามาศ อามิน ผูอํานวยการสถานศึกษา เทศบาลนครยะลา ยะลา *

74 นาง ดวงใจ จันทรลาภ คร ูคศ.1 เทศบาลนครยะลา ยะลา *

75 นาง สุวลัย ลีลาภัทรพันธ คร ูคศ.2 เทศบาลนครยะลา ยะลา *

76 นาง ศิริพร พุมแกว คร ูคศ.2 เทศบาลนครยะลา ยะลา *

77 นาง ฉวีวรรณ วรรณภักดี นักบริหารงานการคลัง เทศบาลตําบลกลาง รอยเอ็ด *

78 นางสาว วิภาพร ประเสริฐสังข จพง.การเงินและบัญชี เทศบาลตําบลกลาง รอยเอ็ด *

79 นางสาว ชมพูนุช ญาณะนันท นิติกร อบต.เหนือเมือง รอยเอ็ด *

80 นางสาว กรวีร สํานัก จนท.ธุรการ อบต.บางหิน ระนอง *

81 นาง นาตยา มัชฌิม ปลัดอบต. อบต.บางหิน ระนอง *

82 นาย ประภาส อเนกสุข หน.ฝายสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลสุนทรภู ระยอง

83 นาง อัมพร อเนกสุข หน.ฝายบริหารงานคลัง เทศบาลตําบลสุนทรภู ระยอง

84 นางสาว หทัยชนก มะริด เจาพนักงานธุรการ อบจ.ระยอง ระยอง *

85 นางสาว โชติรส ชางผัส จนท.บันทึกขอมูล อบจ.ระยอง ระยอง *
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ลําดับคํานําหนา ชื่อ สกุล ตําแหนง สังกัด จังหวัด หมายเหตุ
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86 นาง รัตนเกลา โมราศิลป นักวิชาการศึกษา อบต.ชุมแสง ระยอง *

87 นาง นวพร เมืองวงษ จนท.วิเคราะหฯ อบต.ชุมแสง ระยอง *

88 นางสาว พุทธินารท เนมียะวงศ ปลัดอบต. อบต.น้ําคอก ระยอง

89 นาง สุนทร ศรีวะรมย ปลัดอบต. อบต.พลงตาเอี่ยม ระยอง *

90 นาย สุนทร นุมนวล ปลัดอบต. อบต.คลองตาคต ราชบุรี *

91 นาย ประกาศิษฎ เพงไพบูลย หน.สํานักปลัดเทศบาล อบต.คูบัว ราชบุรี

92 วาที่ร.ต. ศราวุฒิ ทวนหอม ปลัดอบต. อบต.โพธิ์ตรุ ลพบุรี

93 นางสาว นลรรธพร ชวยสัตว จนท.การเงินและบัญชี อบต.หนองแขม ลพบุรี *

94 นาย ชาติชาย ศรประเสริฐ ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแมปุ ลําปาง *

95 นาย สุวิทย สรรพชาง จนท.วิเคราะหฯ เทศบาลตําบลแมปุ ลําปาง *

96 นางสาว ระเบียบ ปมวงศ บุคลากร เทศบาลตําบลแมปุ ลําปาง *

97 นาง รุงทิพย กุลโมรานนท นักวิชาการประชาสัมพันธ เทศบาลนครลําปาง ลําปาง *

98 นางสาว เอมอร ณ ลําปาง นักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลนครลําปาง ลําปาง *

99 นางสาว ธีราภรณ สีลา จพง.จัดเก็บรายได อบต.หลวงใต ลําปาง *

100 นาง ณัฐธิพร วังคะออม จนท.พัสดุ อบต.ศรีบัวบาน ลําพูน

101 นาง พิมพรรณ บูรณะกิจ หัวหนาสวนการคลัง อบต.ศรีบัวบาน ลําพูน

102 นาย กรกต หุมแพง ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปากชม เลย
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103 นาย วิทยา สุขคํา จพง.ธุรการ อบต.ภูหอ เลย *

104 นาย ธนกฤต บุตรวงศ ผช.จนท.วิเคราะหฯ อบต.ภูหอ เลย *

105 จ.อ. ปญญาพล จันทรดี
จพง.ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
อบต.ภูหอ เลย *

106 นางสาว พรนภัส จรไธสง จนท.วิเคราะหฯ อบต.มวง สกลนคร *

107 นางสาว นิตยา สัพโส จนท.จัดเก็บรายได อบต.มวง สกลนคร *

108 นางสาว นวินดา แกวนาน นักวิชาการศักษา อบต.มวง สกลนคร *

109 นางสาว ธาราพร สกุลรัตน ปลัดอบต. อบต.ตะเครียะ สงขลา

110      นาย เชิดศักดิ์ เซนเครือ บุคลากร อบต.บางกระเจา สมุทรปราการ

111 นางสาว ศิริลักษณ สนธินุช จนท.วิเคราะหฯ อบต.บางยอ สมุทรปราการ *

112 นาย วิทูรย แสนเวียงจันทร จพง.ธุรการ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สระแกว

113 นางสาว สุภา บุณยรัตพันธุ บุคลากร เทศบาลตําบลปอกแปก สระบุรี *

114 วาที่รต. ธนวัฒน สาระเดโช ปลัดอบต. อบต.บัวลอย สระบุรี

115 นาย พิสิทธิ์ วงศประเสริฐ ปลัด อบต. อบต.วิหารแดง สระบุรี *

116 นาง เจนจิรา ศิริพันธ ผช.จนท.ธุรการ อบต.หนองยางเสือ สระบุรี

117 นาง บุญสง ไปนาน นักวิชาการศึกษา อบต.โพธิ์ชัย สิงหบุรี *

118 นาง มรกต รักสุข จพง.จัดเก็บรายได อบต.โพธิ์ชัย สิงหบุรี *

119 นาย เกรียงศักดิ์ สิงหกวาง บุคลากร เทศบาลตําบลศรีสําโรง สุโขทัย
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120 นาง ยลลดา จันตะวงค จนท.วิเคราะหฯ อบต.น้ําขุม สุโขทัย

121 นาย โอภาส นนทแกว จพง.จัดเก็บรายได เทศบาลตําบลอูทอง สุพรรณบุรี *

122 นาย บุญยัง วังเปรม นายก อบต. อบต.หนองขาม สุพรรณบุรี *

123 นาง อุบลวรรณ จินตนพันธ จพง.การเงินและบัญชี อบจ.สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี *

124 นาง ทัศณีญ ชมภูวิเศษ ปลัด อบต. อบต.โนนทัน หนองบัวลําภู *

125 นางสาว ณิชกานต จันทรกันสิน จนท.พัสดุ อบต.โนนทัน หนองบัวลําภู *

126 นางสาว ไอลดา ขันทชา จพง.สงเสริมการทองเที่ยว อบต.โนนทัน หนองบัวลําภู *

127 นาย สุรเชษฐ ทองพุม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลพนา อํานาจเจริญ *

128 นาย ณรงคชัย สาระบุตร ผช.จนท.ธุรการ อบต.อํานาจ อํานาจเจริญ

129 นางสาว ศุภาดา จอมศรี ผช.จนท.จัดเก็บรายได อบต.อํานาจ อํานาจเจริญ *

130 นางสาว ดวงใจ สาริยา จนท.การเงินและบัญชี เทศบาลตําบลน้ําโสม อุดรธานี *

131 นาง ชนกพร ยินดี จพง.การเงินและบัญชี เทศบาลตําบลหนองสําโรง อุดรธานี

132 นาง พรทิพย ปานเดช นักบริหารงานทั่วไป เทศบาลตําบลหนองสําโรง อุดรธานี

133 นาย ชาติชาย วงศเฉลียว นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลหนองขาหยาง อุทัยธานี *

134 นาย ปราโมทย พันธุพานิช ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองขาหยาง อุทัยธานี *

135 นาย ศักดิ์ชัย วชระพันธ ชางโยธา เทศบาลตําบลหนองขาหยาง อุทัยธานี *

136 นาย พิทักษ กสิกิจ จนท.ธุรการ เทศบาลตําบลหนองขาหยาง อุทัยธานี *
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137 นาย ทิชากร เกตุบากระพี้ ปลัด อบต. อบต.หนองไผ อุทัยธานี *

138 นาย สมบัติ ชัดเจน ปลัดอบต. อบต.หาดทนง อุทัยธานี *

139 นางสาว วลัยรักษ บุญภา บุคลากร เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร อุบลราชธานี

140 นางสาว จรัสลักษณ บุณยเกียรติ บุคลากร เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี *

141 นางสาว อุไรทิพย เมืองกอน ปลัดอบต. อบต.คําเขื่อนแกว อุบลราชธานี *

142 นางสาว ประนอม ศุภสุข นักบริหารงานคลัง อบต.ชองเม็ก อุบลราชธานี *

143 นางสาว อุมาพร มุสิกสาร หน.สวนการคลัง อบต.นิคมลําโดมนอย อุบลราชธานี *

144 นาง วาสนา สินทรัพย หัวหนาสวนการคลัง อบต.ฟางคํา อุบลราชธานี *

145 นาย ศุภชัย ถิระโคตร จพง.จัดเก็บรายได อบต.ยางโยภาพ อุบลราชธานี *



 

                                                      
 

               โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น  
                                      รุนที ่4   วันที่  23  -  27   เมษายน  2550 

 
กําหนดการ  
 

• รายงานตัว วันจันทรที ่23  เมษายน  2550   เวลา 07.30 – 09.00 น. 
สถานที ่:  ณ  โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร    เลขที ่ 328    ถนนพระราม 4   
ใกลแยกหัวลําโพงกรุงเทพฯ    โทร. 0-2238-4848-57  ตอ  266, 267  

• พธิเีปดการฝกอบรม     เวลา 09.30 – 10.00 น. 
• ระยะเวลาการฝกอบรม   ระหวางวันจันทรที ่ 23  –  วนัศกุรที่  27 เมษายน  2550 รวม 5 วัน 
• พธิปีดการฝกอบรมและรับประกาศนียบัตรวนัสดุทาย เวลา 09.00 – 10.30 น.   
 

การแตงกาย  
 พธิเีปดและพธิปีด  แตงกายชุดเสื้อเหลอืง 
 วันอบรม  แตงกายชุดสุภาพ/เสื้อเหลือง 

 
 

ศูนยประสานงานโครงการฝกอบรม   
ผูประสานงาน      คุณวชิรญา ,   คณุปยนาฏ  และคุณอัจฉรา 

โทร. 02-215-2931-4 , 02-214-6111 -24   
   โทรสาร. 02-215-2937 , 02-612-9545 

 
**************************************************** 
    

 
 



                     
 
 

สถานที่ : โรงแรมบางกอกเซน็เตอร 
      328  ถนนพระราม 4    ใกลแยกหัวลําโพง กรุงเทพฯ 

ติดตอสอบถาม : โทร. (02) 238 – 4848 – 57   ตอ  266, 267   แฟกซ : (02) 639 – 0794 www.bangkokcentrehotel.com 

http://www.bangkokcentrehotel.com



