
กําหนดการนําเสนอ ภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. 2565

ระหวางวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

08.00 – 09.00 น.

12.00 – 13.00 น.

ED1 (หอง 110) RS และ MB (หอง 111) ST1 (หอง 112)

การศึกษา (ED)
วิจัยรับใชสังคม (RS)

วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB)
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST)

รศ.ดร.เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม รศ.ดร.ศิรภัสสรศ วงศทองดี รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ

รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผศ.ดร.สืบวงศ กาฬวงศ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท

13.00 – 13.15 น. ED102 RS501 ST401
13.15 – 13.30 น. ED103 RS502 ST402
13.30 – 13.45 น. ED104 RS503 ST403
13.45 – 14.00 น. ED105 RS504 ST404
14.00 – 14.15 น. ED106 RS505 ST405
14.15 – 14.30 น. ED118 MB301
14.30 – 14.45 น. ED119 MB302
14.45 – 15.00 น.

08.00 – 09.00 น.

ED2 (หอง 110) HS (หอง 111) ST2 (หอง 112)

การศึกษา (ED) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST)

รศ.ดร.เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม รศ.ดร.ศิรภัสสรศ วงศทองดี รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ

รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผศ.ดร.สืบวงศ กาฬวงศ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท

09.00 – 09.15 น. ED107 HS201 ST406
09.15 – 09.30 น. ED108 HS202 ST407
09.30 – 09.45 น. ED109 HS203 ST408
09.45 – 10.00 น. ED110 HS204 ST409
10.00 – 10.15 น. ED111 HS205 ST410
10.15 – 10.30 น. ST411
10.30 – 10.45 น. ED112 HS206 พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 11.00 น. ED113 HS207
11.00 – 11.15 น. ED114 HS208
11.15 – 11.30 น. ED101 HS209
11.30 – 11.45 น. HS210
11.45 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารวาง

09.30 – 11.00 น.
การบรรยายพิเศษ หัวขอ “การพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”

 โดย รองศาสตราจารยธีรวัฒน ประกอบผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

09.00 – 09.30 น. พิธีเปดและมอบของที่ระลึก

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์

วันศุกรที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์

พักรับประทานอาหารวาง



Oral ED1

กําหนดการนําเสนอ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลุมการศึกษา (ED) หอง 110 อาคารครุสรรพสิทธิ์

ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง 1) รศ.ดร.เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม 2) รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ลําดับที่ รหัส

นําเสนอ

เวลา ชื่อเรื่อง ผูนําเสนอ สถาบัน/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย

1 ED102 13.00 – 13.15 น. การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผูเรียนระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

สิอร หาสาสนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

2 ED103 13.15 – 13.30 น. สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การอานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3

พรรณปพร ปนสี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

3 ED104 13.30 – 13.45 น. การบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุข

ศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา

สรัญญา เนตรธานนท มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยา

เขตชลบุรี

4 ED105 13.45 – 14.00 น. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องพลังงานความรอน 

โดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดเชิงคํานวณ เพื่อสงเสริมความสามารถในการ

คิดเชิงคํานวณ

พรรษกฤช ปารีสรอย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

5 ED106 14.00 – 14.15 น. สื่อการสอน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่องการเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งใน

โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ในรูปแบบออนไลน

สุรสิทธิ์ แสนทอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ตาก

6 ED118 14.15 – 14.30 น. สื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) วิลาวัลย ผาดาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

7 ED119 14.30 – 14.45 น. สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส การใชเหตุผลเชิงตรรกะและการแกปญหาสําหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผานระบบจักรวาลนฤมิต

ถาวรีย ทิวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม



Oral ED2

กําหนดการนําเสนอ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลุมการศึกษา (ED) Oral ED2 หอง 110 อาคารครุสรรพสิทธิ์

ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง 1) รศ.ดร.เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม 2) รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ลําดับที่ รหัส

นําเสนอ

เวลา ชื่อเรื่อง ผูนําเสนอ สถาบัน/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย

1 ED107 09.00 – 09.15 น. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองความตองการของสังคมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา: บทสํารวจความตองการเบื้องตน

อัครวินท ศาสนพิทักษ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา

2 ED108 09.15 – 09.30 น. การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักศึกษาครู พินิจนันท เนื่องจากอวน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3 ED109 09.30 – 09.45 น. ผลการใชหลักสูตรฝกอบรมครูในการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย รุงทิวา สุภานันท มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

4 ED110 09.45 – 10.00 น. การพัฒนาทักษะดานการสรางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูในยุคปกติใหมสําหรับครู

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง

ศิริพล แสนบุญสง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

5 ED111 10.00 – 10.15 น. การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะดานการวัดและประเมิน

สมรรถนะผูเรียนของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก

หทัยรัตน พานทอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6 ED112 10.30 – 10.45 น. การพัฒนาสมรรถนะครูและศึกษาผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณของครูใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง

นงเยาว ในอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

7 ED113 10.45 – 11.00 น. การพัฒนาสมรรถนะดานการสรางสรรคนวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการคํานวณ 

สําหรับครูในเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศิริพล แสนบุญสง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

8 ED114 11.00 – 11.15 น. ผลการพัฒนาสมรรถนะครูดานการเขียนโปรแกรม สําหรับการพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณ ตามรูปแบบ ADDIE

กันยาลักษณ โพธิ์ดง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

9 ED101 11.15 – 11.30 น. การพัฒนาการศึกษาดานเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป 

เรื่อง ศาสตรพระราชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สูศตวรรษที่ 21: ฟนฟูเศรษฐกิจฐาน

ราก รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วางพื้นฐานการเปนผูประกอบการ 

ขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม (กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)

วาสนา สังขพุม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี



Oral RS และ MB

กําหนดการนําเสนอ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลุมวิจัยรับใชสังคม (RS) และวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) หอง 111 อาคารครุสรรพสิทธิ์

ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง 1) รศ.ดร.ศิรภัสสรศ วงศทองดี 2) ผศ.ดร.สืบวงศ กาฬวงศ
ลําดับที่ รหัส

นําเสนอ

เวลา ชื่อเรื่อง ผูนําเสนอ สถาบัน/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย

1 RS501 13.00 – 13.15 น. การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวัฒนธรรมอาหารลานนาในการผลิตผลิตภัณฑของ

ฝากของผูประกอบการ ในตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

นิรุตติ์  ชัยโชค สํานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

2 RS502 13.15 – 13.30 น. การสรางขวัญและกําลังใจของทรัพยากรมนุษยที่วาการอําเภอเมืองสงขลา ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

3 RS503 13.30 – 13.45 น. วัฒนธรรมองคการดานการทํางานเปนทีมของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

4 RS504 13.45 – 14.00 น. การจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหาร และรายการตํารับอาหารทองถิ่นไทลื้อ 

ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อการทองเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน

ชุติภัสร  เรืองวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5 RS505 14.00 – 14.15 น. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนสูการกอตั้งวิสาหกิจชุมชนดวยแนวคิดเศรษฐกิจ

สรางสรรคในเขตพื้นที่ตําบลเขานอย อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

กัญญารัตน นิ่มตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก

6 MB301 14.15 – 14.30 น. การเลือกผูใหบริการขนสงพัสดุโดยการประยุกตใชทฤษฏีการวิเคราะหตามลําดับชั้น

(AHP) กรณีศึกษา รานคาออนไลนเอบีซี

กิตติชัย ประเสริฐพรศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก

7 MB302 14.30 – 14.45 น. ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูประกันตนมาตรา 39 การใชแอปพลิเคชัน SSO 

Connect

ปาลิดา ศิลปชํานาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



Oral HS

กําหนดการนําเสนอ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS) หอง 111 อาคารครุสรรพสิทธิ์

ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง 1) รศ.ดร.ศิรภัสสรศ วงศทองดี 2) ผศ.ดร.สืบวงศ กาฬวงศ
ลําดับที่ รหัส

นําเสนอ

เวลา ชื่อเรื่อง ผูนําเสนอ สถาบัน/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย

1 HS201 09.00 – 09.15 น. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย

 เขตจังหวัดปทุมธานี

ธีรวัฒน  อิ่มประคองศิลป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2 HS202 09.15 – 09.30 น. ปจจัยที่สงผลตอองคกรสมรรถนะสูงของเทศบาลตําบลบางแพ จังหวัดราชบุรี บรรพต กิติสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3 HS203 09.30 – 09.45 น. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหมีสมรรถนะสูง บุญไท  เจริญผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4 HS204 09.45 – 10.00 น. ทัศนคติของผูใชบัณฑิตและนักศึกษาปริญญาตรีตอการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ

มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการทองถิ่น คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิศรุตา  ทองแกมแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5 HS205 10.00 – 10.15 น. การสรางสรรคชุดออกกําลังกาย  “รองเง็งตันหยงบิก” ปทมาวัลย สงเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

6 HS206 10.30 – 10.45 น. แนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวของจังหวัดนครนายก ณัฐกานต  รองทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7 HS207 10.45 – 11.00 น. การศึกษาแนวคิดเรื่องความสัมพันธระหวางดนตรีกับแสงของนายธนาฒย ปติพรเทพิน ธีรวุฒิ  แกวมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

8 HS208 11.00 – 11.15 น. รูปแบบ กลไกและแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว

กมลวรรณ วรรณธนัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9 HS209 11.15 – 11.30 น. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาลาล” ของผูบริโภคตําบลคลองตะเคียน อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กัมปนาท บัวเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

10 HS210 11.30 – 11.45 น. การเปลี่ยนแปลงของลุมแมน้ํานาน : สายน้ํา - เสนทางรถไฟ - ถนน วิลุบล กองกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค



Oral ST1

กําหนดการนําเสนอ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST) หอง 112 อาคารครุสรรพสิทธิ์

ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง 1) รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ 2) รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท
ลําดับที่ รหัส

นําเสนอ

เวลา ชื่อเรื่อง ผูนําเสนอ สถาบัน/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย

1 ST401 13.00 – 13.15 น. การประเมินคาความไมแนนอนของการวัดดวยการสอบเทียบเครื่องมือวัดใน

หองปฏิบัติการโดยไมตองทําการทวนสอบ

ฉลอง โสดาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ

2 ST402 13.15 – 13.30 น. แอปพลิเคชันการสังเกตสุขภาพสําหรับการติดตามอาการ “โรคติดเชื้ออุบัติใหม” ภาวรินทร ใหมออน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

โ โ ี ิ ั โ โ ี
3 ST403 13.30 – 13.45 น. การพัฒนาผลิตภัณฑทุเรียนเชื่อมอบแหง ประทุมทิพย สินเปยม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

4 ST404 13.45 – 14.00 น. เปรียบเทียบการกําจัดเหล็กในน้ําบาดาลดวยแมงกานีสกรีนแซนดกับสารกรองแกว ไชยพัฒน ทวีทรัพยพิทักษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

5 ST405 14.00 – 14.15 น. การตรวจวัดและการสรางชุดทดลองเพื่อตรวจสอบปริมาณการใชพลังงานไฟฟาสําหรับ

  ป ิ ไฟฟ ใ

ฉลอง โสดาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ



Oral ST2

กําหนดการนําเสนอ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST) หอง 112 อาคารครุสรรพสิทธิ์

ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง 1) รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ 2) รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท
ลําดับที่ รหัส

นําเสนอ

เวลา ชื่อเรื่อง ผูนําเสนอ สถาบัน/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย

1 ST406 09.00 – 09.15 น. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของเจาหนาที่

ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชวง

การเเพรระบาดของโรคโควิด-19

ปฏิภาณี ขันธโภค สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2 ST407 09.15 – 09.30 น. เครือขายมาตรวัดพลังงานไฟฟาดิจิทัล พิเชฐ ศรีสังขงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3 ST408 09.30 – 09.45 น. ระบบตรวจวัดการเกิดจุดความรอนจากไฟปาแบบตนทุนต่ําโดยใชเทคโนโลยี LoRa จรัญ คนแรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4 ST409 09.45 – 10.00 น. แอปพลิเคชันสมุนไพรไทย นิศากร เถาสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา

5 ST410 10.00 – 10.15 น. การศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิวทาไดอีนที่ผสมกับเสนใยกก เพื่อ

เปนแนวทางในการผลิตวัสดุสีเขียว

อธิวัชร วิริยะอมรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

6 ST411 10.15 – 10.30 น. Adverse Factors Impacting on Urban Waterborne Public Transport during 

COVID - 19 Pandemic

Nutchapongpol Kongchasing Rajamangala University of 

Technology Phra Nakhon (RMUTP)


	15ธค65Oral



