
แผนภูมิโครงสรางหนวยงานภายในกองบริการกลาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รักษาการแทนผู้ อํานวยการกองบริการกลาง 
1.นายสทุธิชยั อินนรัุกษ์ 

วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ 

รักษาการแทนหวัหน้า งานกีฬา 
1.1 นายชโูชค  ชเูจริญ 

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปชํานาญการ)  

รักษาการแทนหวัหน้า 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2 น.ส.กชพร  วอ่งไววฒิุ 

(นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ)  

 

รักษาการแทนหวัหน้า งานอนามยั 
1.3 น.ส.พิมผกา  ไชยยาเลิศ 

(พยาบาล ชํานาญการ) 

 

หน.กลุม่งานภารกิจสนบัสนนุกองฯ 
1.4 นางวิมล  จรูญพงศ์ 

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ชํานาญการ) 

 

-หน้าตอ่ไป 1.นางสภุานนั  ดีศรี 
(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ชํานาญการ) 

2.นางสรัสภรณ์  ปรัชญ์วฒันกลุ 
(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป) 

3.นางฐิตารีย์  จากน่าน 
4.นางลดัดาวลัย์  เลีย้งอํานวย 
5. น.ส.พชัรินทร์  อินทรโฆษิต 

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป) 
6.นายธณพร  ด้วงสง 
7.นายภชุงค์  หวัใจฉ่ํา 
8.น.ส.ธนญัญา  ปานนพภา 

(นกัวิชาการพสัด)ุ 
9. น.ส.ชลธิชา  คนยงค์ 

(นกัวิชาการเงินและบญัชี) 

 

1.นายดนยั  เสือเอ่ียม 
(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ชํานาญการ) 

2.นายเมธี  มาลา 
(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ชํานาญการ) 

3.นายภาสนัต์  วิชานงค์ 
(ช่างเทคนิค) 

4.อตัราวา่ง(นกัวิชาการศกึษา) 
5.นางเฉลิม  คงทพั(แมบ้่าน บ2) 
6.น.ส.จฬุาลกัษณ์  เจริญสขุ 
7.นายสชุาติ สวุรรณวงศ์ 

8. น.ส.ทาวีณา  บญุธรรม 

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป) 
9.นายมนตรี  ครองระวะ 

(ผู้ช่วยช่างทัว่ไป) 

10.นายกมัพล  พิมสาร(พนกังานทัว่ไป) 

11.นายสิทธิชยั หนบูางโก(พนกังานทัว่ไป) 

12.นายทศพลสมพรมทิพย์ 
              (พนกังานทัว่ไป) 

13.อตัราวา่ง (พนกังานทัว่ไป) 

 

 

1.นายทศพร  วฒันพนัธ์ศกัดิ์ 
2.นายจกัรกฤษณ์  วนัดี 

(วิศวกร ชํานาญการ) 
3.นายสธีุ  ชาวนาฟาง 
4.นายภาณวุฒัน์  ปัญจเมธี 

5.นายพีรยทุธ  จนัทร์เพ็ญงาม 
6.นายภาณ ุเล้าสวุรรณ 
7.นายกีรติ  สิริกาญจน 

(นกัวิชาการคอมพิวเตอร์) 
8.น.ส.สิริวรรณ  ชมภแูก้ว 
9.นายอนสุรณ์  เรืองศรี 
(นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ) 
10.น.ส.หสัยา  ใจรู้รอบ 

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป) 
11.อตัราวา่ง (นกัวิชาการโสตฯ) 

 
 

 

 
1.นางจีรัชญ์  เชียงกา 
(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปชํานาญการ) 

2.นางรัตนวรรณ  เสมาชยั 
3.น.ส.เกษรินทร์  ชินโน 
4.น.ส.อาภรณ์  ช่ืนประไพ 
5. อตัราวา่ง 

(พยาบาลปฏิบติัการ) 
6.นางธาวิตา  เนตรเอ่ียมภมิู 
(พนกังานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล) 
7.นายวาทิศ  รูปงาม 
8.นายประกิจ จิระสกลุไทย 
9.นายถิรายส์ุ  เสฏฐพงศ์ 

(พนกังานขบัรถยนต์) 

รักษาการแทนหวัหน้า 
งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

1.5 นายสทุธิชยั  อินนรัุกษ์ 
(วิศวกรไฟฟ้า ชํานาญการพิเศษ) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รักษาการแทนหน.งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

1.5 นายสทุธิชยั  อินนรัุกษ์ (วิศวกรไฟฟ้า ชํานาญการพิเศษ) 

 

หน.กลุม่ภารกิจ 

ซอ่มบํารุงอาคารสถานท่ี 

1.5.1 นายฐนาวฒิุ สขุหงส์ 

 

หน.กลุม่ภารกิจ 

ซอ่มบํารุงยานพาหนะ 

และเคร่ืองจกัรกล 

1.5.2นายสริุนทร์  คงจิ๋ว 

หน.กลุม่ภารกิจ 

ภมิูทศัน์และส่ิงแวดล้อม 

1.5.3 นายภมิูน  กิจเดช 

 
 

หน.กลุม่ภารกิจ 

ออกแบบภมิูสถาปัตย์ 

และศิลปกรรม 

1.5.4 นายธนากร  กลิน่ศรีสขุ 

หน.กลุม่ภารกิจ 

ดแูลรักษาความปลอดภยั 

1.5.5 นายศกัดิ์ชายทองเนือ้งาม 

หน.กลุม่ภารกิจ 

บริการยานพาหนะ 

1.5.6 นางลิน้จ่ี สขีุวงศ์ 

หน.กลุม่ภารกิจ 

การบริการกลาง 

1.5.7.นางนวพร  บญุมี 

 

-หน้าตอ่ไป 

 
 

-หน้าตอ่ไป 

 

-หน้าตอ่ไป 

 

-หน้าตอ่ไป 

 

-หน้าตอ่ไป 

 

-หน้าตอ่ไป 

 
 
 

-หน้าตอ่ไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหน้า กลุม่ภารกิจ ซอ่มบํารุงอาคารสถานท่ี  

1.5.1 นายฐนาวฒิุ  สขุหงส์ 

ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ ชํานาญงาน 

 

1.นายฉลาด องค์ไทร 
(ช่างไฟฟ้า ช2 ) 

2. นายสมาน ทองแท้ 
(ช่างไฟฟ้า ช2) 

3. นายอดิศกัดิ์   ขานทะราชา 

(ช่างไฟฟ้า) 
4.นายเทวญั  เชือ้ช่ืน 

(พนกังานทัว่ไป ) 
5. นายสนุทร  เป็ดปลกู 

(พนกังานทัว่ไป) 

1. นายวสนัต์ชยั กรุงทวี 

(ช่างเทคนิค) 
2. นายปรีชา สวุรรณประเสริฐ 

(พนกังานทัว่ไป ) 
3. นายประเสริฐ เรือนมินทร์ 

(พนกังานทัว่ไป ) 
4. นายบรรชา  สรงพรมทิพย์ 

(พนกังานทัว่ไป ) 
5. นายทองคํา คําทองหลาง 

(พนกังานทัว่ไป ) 
6.นายวารินทร์  พึง่พิมาย 

(พนกังานทัว่ไป ) 
7.นายประจกัร  คงประทีป 

(พนกังานทัว่ไป ) 
8. นายนิพฒัน์  สมพรมทิพย์ 
                 (พนกังานทัว่ไป) 

1.นายสําเร็จ  สวนแก้ว 
(ช่างปนู ช3) 

2. นายธงชยั  บตุรดี 

(ช่างไม้ ช2 ) 
3.นายฐานวฒัน์  ผาภมุมา 

(ช่างสี ช2 ) 
4.นายสมปอน  บวัศรี 

(ผู้ช่วยช่างทัว่ไป ช2 ) 
5.นายทศพร  บญุรังษี 

(ช่างระบบนํา้ ช2) 
6. นายอเนก เชียงกา 

(พนกังานทัว่ไป บ2 ) 

7.นายอาทิตย์  คําหอมกลุ 

(พนกังานทัว่ไป ) 
8.(อตัราวา่ง)พ.0277 

(ผู้ช่วยช่างทัว่ไป ) 
9. (อตัราวา่ง) (ข้าราชการเปล่ียน

สถานภาพ เกษียณ) 

(นกัวิชาการเกษตร ชํานาญการ) 

หน.กลุม่ผู้ปฏิบติังาน 
ซอ่มบํารุงระบบไฟฟ้า 

1.5.1.1 นายไพศาล  ถนอมชาติ 
(ช่างไฟฟ้า ปฏิบติังาน ) 

 

หวัหน้ากลุม่ผู้ปฏิบติังาน 
ซอ่มบํารุงและผลิตระบบประปา 
1.5.1.2 นายสทุธิพงษ์  ขยนังาน 

(ช่างประปา ช2) 
 

หวัหน้ากลุม่ผู้ปฏิบติังาน 
ซอ่มบํารุงอาคารสถานท่ี 

1.5.1.3 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ภนูาโคก 

(ช่างเทคนิค ปฏิบติังาน) 
 

 
1.5.1.4 นางชลญดา  กล่ินศรีสขุ 

(ผู้ปฏิบติังานบริหาร) 
1.5.1.5 นางพรเพ็ญ  สมพรมทิพย์ 

(แมบ้่าน บ2) 
1.5.1.6 นายพิสทุธ์ิ  อคัรชยัลาภิศ 

(ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ ) 
1.5.1.7 นายสมพร  กลิ่นถือศีล 

(ช่างส่ือสาร ช2  ) 
1.5.1.8 น.ส.ชไมพร  เป้าเพชร 

(พนกังานรับโทรศพัท์ ) 
1.5.1.9 นายพชัรวิช  ทองคํา 

(พนกังานทัว่ไป ) 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหน้า กลุม่ภารกิจซอ่มบํารุงยานพาหนะและเคร่ืองจกัรกล 

1.5.2 นายสริุนทร์  คงจ๋ิว 

ช่างเคร่ืองยนต์ชํานาญ 

 

1.นายชาญชยั สจิุตชวาลากลุ 

(ช่างสี ช3) 

2.นายประสาท  สวา่งเมฆ  

(ช่างเคร่ืองยนต์ ช2) 

3.นายอาคม  บริสทุธินนัท์  

(ช่างเคร่ืองยนต์ ช2) 

4.นายสายยนั  จินดาวงศ์ 

(ช่างเหลก็ ช3) 

5.นายนพวรรณ์  อยู่เตม็สขุ   

(ช่างเคาะพ่นสี ช2) 

6.นายสมเกียรติ  จาดปลืม้ 

(ช่างเคร่ืองจกัรกล ช2) 

7.นายสําราญ  มีคณุ   

(ช่างเคร่ืองจกัรกล ช2) 

8.นายกิตติ  สมพงษ์สขุเจริญ  

(ช่างกลงึ ช2) 

9.นายกลุ  นงนชุ   

(ช่างเช่ือม ช2) 

10.นางพเยาว์  ทรัพย์ป้อมแก้ว  

(พนกังานธุรการ ส3) 

11.นายวรวฒิุ  ทองดอนจ ู 

(ผู้ช่วยช่างทัว่ไป) 

12.นายกมัพล  บตุรดี   

(ช่างเคร่ืองยนต์) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหน้า กลุม่ภารกิจภมิูทศัน์และส่ิงแวดล้อม 

1.5.3 นายภมิูน  กิจเดช 

นกัวิชาการเกษตร ชํานาญการ 

 

หวัหน้ากลุม่ผู้ปฏิบติังาน 
สวนไม้ประดบัและภมิูทศัน์ 

1.5.3.1 น.ส.นนัทนชั  อนนัทาวฒิุ 

(นกัวิชาการเกษตร ปฏิบติัการ) 

หวัหน้ากลุม่ผู้ปฏิบติังาน 
สวนไม้ป่าและไม้เศรษฐกิจ 

1.5.3.2 นายรัชภมิู  บานแย้ม 
(นกัวิชาการเกษตร ปฏิบติัการ) 

 
 

หวัหน้ากลุม่ผู้ปฏิบติังาน 
ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม 

1.5.3.3 (น.ส.อิสริญาภรณ์  เมืองแพน) 
(นกัวิชาการเกษตร) 

หวัหน้ากลุม่ผู้ปฏิบติังาน 
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

1.5.3.4  จ.ส.อ.ชมุพล  ศรีพรหมมา 
(ช่างเคร่ืองยนต์ ชํานาญงาน) 

1.นายเทียม  พิมสาร 
(พนกังานทัว่ไป บ2) 

2.นางโฉมศิริ  ศิริฤกษ์ 
(คนสวน บ2) 

3.นางซอ่นกล่ิน  ประทมุทอง 
4.นางเครือวลัย์  เชือ้ช่ืน 
5.นายทินกร  ปานดีย่ิง 
6.นายวิชิต  คงแจ่ม 
7.นายวิฑรูย์  แขกปาทาน 
8.นายทวิทย์ วงษ์พงษ์แพทย์ 
9.นายสวุรรณ  ชพูลาย 
10.นายกมล  แสงสวา่ง 
11.นายอภิชาต  โมราสทุ 
12. นายวนัชาติ  พกัดี 

(พนกังานทัว่ไป) 
13. นายประจวบ  กนขนุทด 
14. นายภภูพ  พนัยโุดด 

(คนสวน) 

1.นายสมศกัด์ิ   สระทองขาว 
2. นายสรุศกัด์ิ  เครือสง 
3.นายยอด  กหุลาบแก้ว 
4. นายพิชยั  ชพูลาย 
5. นายรุ่งทวีศกัดิ์ มรุาชวงศ์ 
6. นายบญุชยั  เมืองพรม 
7. นายพงศ์เทพ  แป้นพยคัฆ์ 

(พนกังานทัว่ไป) 
8.นายรุ่งโรจน์  ศรีบญุเรือง 
9.นายจิรัญ  สระเพ่ิมพลู 

(คนสวน) 

1.นายวิเชียร  สขีุวงศ์ 
(พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา ช2) 
2.นายเอ่ียมอาด  ฟุ้ งเปีย 
(พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา ช2) 
3. นางสมนกึ  เฮงสวุรรณ์  

(พนกังานทัว่ไป บ2) 

4.นางขวญัใจ  ศิริจําปา 
5.น.ส.นงลกัษณ์  สนพิมพ์ 
6.น.ส.เจียน  พมุมา 
7.นายจําปา  ทองดอนแป้น 
8. นายประทีป  พรมชาติ 
9.นายสมศกัด์ิ  จาดปลืม้ 
10.นายนิพนธ์  มลูศรีแก้ว 
11.นางสนุนั  ดีประสงค์ 
12. นายประดิษฐ์  กล่ําทอง 
13.นายสมชาย  มกุดา 
14.นายพรไพร  ภกัดี 

(พนกังานทัว่ไป) 
15.นายวาทิต  ฟักไทร   (คนสวน) 
16.นายอํานาจ  ชพูลาย 
(พนกังานขบัรถงานเกษตรและก่อสร้าง) 
 

 

 

1.นายสขุ  จินดาวงศ์ 
(พนกังานขบัรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช2) 
2.นายประพนัธ์  สระหงส์ทอง 
(พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง ช2) 

3.นายนิตย์  คงทพั 
(พนกังานขบัรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช1) 
4. นายนกุลู  แสงสวา่ง 

(พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา ช1) 

5.นายวิชาญ  จิตรักษา 
6. นายวิรัตน์  พิมสาร 

(พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง) 
7.นายยงยทุธ  สระทองมี 
8. นายกิตติชยั  ขวญัสด 
9. นายสวุฒัน์  สิงห์ทอง 

(พนกังานขบัรถงานเกษตรและก่อสร้าง) 
10.นายอรุณา  มีจํารัส 
11.นายธนิสร  พิมพา 

(พนกังานทัว่ไป) 

 

1.5.3.5 น.ส.อารีรัตน์  อณุเสน 
(ผู้ปฏิบติังานบริหาร) 

1.5.3.6 นางดาวเรือง บตุรเบ้า 
(พนกังานสถานท่ี) 

1.5.3.7 นายมนสั  สารีวงศ์ 
(ช่างระบบนํา้ ช2) 

1.5.3.8 นายเดน่  ชพูลาย 
(พนกังานทัว่ไป) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหน้า กลุม่ภารกิจ ออกแบบภมิูสถาปัตย์ และศิลปกรรม 

1.5.4 นายธนากร  กลิน่ศรีสขุ 

ช่างศิลป์ชํานาญงาน 

 

1.นายอกุฤษฎ์  มัน่วิชา 

(วิศวกร ปฏิบติัการ) 

2.นายคมสธีุ  พนัธ์เขียน   

(สถาปนิก ) 

3.นายนาวิน  ชัน้เลก็  

(ช่างเขียนแบบ) 

4. นางอญัชลี  ร่มโพธ์ิทอง  

(พนกังานธุรการ ส 4 ) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหน้า กลุม่ภารกิจ ดแูลรักษาความปลอดภยั 

1.5.5 นายศกัด์ิชาย  ทองเนือ้งาม 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป ปฏิบติัการ 

 

1.นายสานนท์  คลอ่งแคลว่   
(พนกังานรักษาความปลอดภยั บ2) 

2.นายวีระ  บญุชู 
(พนกังานส่ือสาร ส2) 

3. นายพนม  สวนแก้ว 
(พนกังานรักษาความปลอดภยั บ1) 

4.นายสชุาติ  เทียนวนัวิสาข์ 
(พนกังานส่ือสาร ส2) 

5. นายสายณัห์  บญุเสถียร 
(พนกังานส่ือสาร ส2) 

6. นายประสงค์  ตรีธญัญา 
(พนกังานรักษาความปลอดภยั บ2) 

7. นายพเยาว์  นรินทร 
(พนกังานส่ือสาร ส2) 

8. นายชาญชยั  ทองคงอว่ม 
(พนกังานรักษาความปลอดภยั บ2) 

9.นายวงเดือน  บญุช่วย 
(พนกังานรักษาความปลอดภยั บ2) 

10. นายวิวฒัน์  ห้วยหงส์ทอง 
(พนกังานรักษาความปลอดภยั บ2) 

11.นายสมพงษ์  โสดา 
(พนกังานรักษาความปลอดภยั บ2) 

12.นายสมบติั  โสดาดี 
(พนกังานส่ือสาร ส2) 

13. นายพจน์  คงแก้ว 
(พนกังานรักษาความปลอดภยั บ2) 

 

 

14. นายวิน  ภู่ระหงษ์ 

(พนกังานรักษาความปลอดภยั บ2) 
15.นายมานพ  ทองลอ่ย 

(พนกังานส่ือสาร ส2) 
16. นายสําเริง  บตุรดี 

(พนกังานรักษาความปลอดภยั บ2) 
17. นายสนัติ  มณีเนตร 

(พนกังานรักษาความปลอดภยั บ2) 
18. น.ส.นภสัวรรณ  คล้ายคลงึ 

(พนกังานธุรการ ส3) 
19.นายคฑาวฒิุ  มากพินโย 
20.นายแดนชยั  สขีุวงศ์ 
21.นายสมหมาย  พาณิชย์ฐิติโชติ 
22.นายชยพล  สมพรหมทิพย์ 
23. นายนิทศัน์  สวสัดี 
24.นายภควตั  สระทองพนู 
25.นายดํารง  เหลง็ปก 
26.นายวฒันา  สมพรมทิพย์ 
27.นายมงคล  ด้วงแก้ว 
28.นายหนึง่  ทองพกุ 
29.นายรณชยั  พิมสาร 
30.นายศกัดา  พิมพา 

 (พนกังานรักษาความปลอดภยั) 

 

 
 

31.นายบญุสืบ  ใจเท่ียง 
32. นายดนชุา  พึง่นสุนธ์ิ 
33. นายพรเทพ  ดาวทอง 
34. นายโชคชยั  อึง้เจริญ 
35.นายชลธิช  บตุรดี 

36.นายณฐัวฒิุ  สระทองไหม 
37.นายวธุ  ทัง่เหมือน 
38.นายเฉลียว  ร่ืนนสุาร 
39.นายอรุณ  ประวงษ์ 
40.นายสรณ์สิริ  เจริญรักษ์ 
41. นายวชัระ  ช้างเยาว์ 
42.นายเกษแก้ว  สระทองยอด 
43.นายอดลุเดช  ห้วยหงส์ทอง 
44.นายสธีุร์  อินทโพธ์ิ 
45.นายอภิสิทธ์ิ  พิสทุธ์ิเกษมบญุ 
46.นายณฐัพชัร์  โตทพั 
47.นายสาธิต  โพธ์ินาคเงิน 
48. นายปวินท์  คดุเฮง 
49. อตัราวา่ง (พ.0251) 

(พนกังานรักษาความปลอดภยั) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หวัหน้า กลุม่ภารกิจบริการยานพาหนะ 

1.5.6 นางลิน้จ่ี  สขีุวงศ์ 

ผู้ปฏิบติังานบริหาร ปฏิบติังาน 

1.นางธณัย์นิชา  โชคอคัรจิรัฐกลุ  

(ผู้ปฏิบติังานบริหาร) 

2.นายปลี  บญุรังสี 

(พนกังานขบัรถยนต์ ส1) 

3.นายบนัเทิง  สระทองคํา  

(พนกังานขบัรถยนต์ ส2) 

4.นายจรัญ  นิมลูชาติ 

(พนกังานขบัรถยนต์ ส2) 

5.นายกมัพล  มณฑาทิพย์  

(พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง) 

6.นายธนวฒัน์  กล่ินบปุผา 

7.นายไพทลู  จ้อยร่อย 

8.นายวีระยทุธ  รารอด 

9.นายจํานงค์  มกุดา 

10.นายศภุเลิศ  กล่ินขจร 

11.นายทชัชกร  แสงสวา่ง 

12.นายเฉลิม  หลงหาด 

13. นายพงศ์พฒัน์  เมืองน้อย 

(พนกังานขบัรถยนต์) 

 
 
 



 หวัหน้ากลุม่ภารกิจ การบริการกลาง 

1.5.7 นางนวพร  บญุมี 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 

1.นางปวียเรศ  ธญับรูณ์สมบติั 
(พนกังานธุรการ ส3) 

2. นางจนัทร์จิรา  พึง่จะฉาย  
(แมบ้่าน บ2) 

3. นางพนอ  ภาคสมบติั 
(แมบ้่าน บ2) 



 


