
แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ิใชง่านก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง 22 เควี แบบรายครั้ง ประจ าเดือน  มกราคม  2564   . 
1.1   NAM-0001 หลังดรอปเอ้าท์บ้านคลองครก (NYM09F-22-26) รวมซอยแยกทุกจุด                           .  
1.2   NAM-0004 ซอยแยกหลังรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง (NYM04R-01)                                           . 
1.3   NAM-0005 หลังรีโคลสเซอร์บ้านเนินเตาถ่าน (NYM04R-03) ถึงปลายสาย รวมซอยแยกทุกจุด              .  
1.4   NAM-0009 หลังรีโคลสเซอร์บ้านห้วยสะท้อน-เขาสุกิม (TMM09R-01) รวมซอยแยกทุกจุด                  . 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี                                . 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร         437,890.72        บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่       24  ธันวาคม  2563         . 

เป็นเงิน       437,890.72         บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ราคา/รายการ ดังนี้ 
4.1 หลังดรอปเอ้าท์บ้านคลองครก (NYM09F-22-26) รวมซอยแยกทุกจุด เป็นเงิน    70,877.98   บาท  
4.2  ซอยแยกหลังรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง (NYM04R-01) เป็นเงิน   109,533.55    บาท   
4.3  หลังรโีคลสเซอร์บ้านเนินเตาถ่าน (NYM04R-03) ถึงปลายสาย รวมซอยแยกทุกจุด เป็นเงิน   101,096.60   บาท  
4.4  หลังรโีคลสเซอร์บ้านห้วยสะท้อน-เขาสุกิม (TMM09R-01) รวมซอยแยกทุกจุด เป็นเงิน   156,382.59   บาท 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1  อนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2                                           . 

เลขที่ ก.2 กบษ.(ตบ) 36753/2563 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563                                                   . 
6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

6.1 ตามอนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2 
1. นายธวัชชัย บุญเรือง  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 
2. นายปกรณ ์    ลัคนานันทน์ หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 
3. นางสาววิลาสิน ี  ตลับทอง วิศวกร ระดับ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ิใชง่านก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง 22 เควี แบบรายครั้ง ประจ าเดือน  สิงหาคม  2563   . 
1.1  NAM-PL0002 หลังดรอปเอ้าท์บ้านมาลาเลีย (NYM04F-36), บ้านคลองโปร่ง (NYM04F-40),  

บ้านเขาส้มป่อย (NYM04F-19) รวมซอยแยกทุกจุด                                                                     .  
1.2  NAM-PL0013 ดรอปเอ้าท์บ้านหนองตาหงุ่น, บ้านห้วงหิน, ซอยโพนาค, ซอยซับสีดา, ซอยห้วงโมก, ซอยบ้าน

ยางระหงส์, ซอยบ้านหนองแหวน, ซอยบ้านหนองน้ าใส                                                                  .                                             
1.3  NAM-PL0016 หลังรีโคลสเซอร์บ้านช้างข้าม (NYM01R-01) ถึงปลายสาย รวมซอยแยก, ซอยย่านยาว       .        
1.4  NAM-PL0017 หลังตลาดนายายอาม (NYM09VB-01) ถึงรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง                           . 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี                                . 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร         489,546.30        บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่           25 สิงหาคม 2563            .          

เป็นเงิน       489,546.30      บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ราคา/รายการ ดังนี้ 
4.1 หลังดรอปเอ้าท์บ้านมาลาเลีย (NYM04F-36), บ้านคลองโปร่ง (NYM04F-40), บ้านเขาส้มป่อย (NYM04F-19) 

รวมซอยแยกทุกจุด     เป็นเงิน    152,426.59    บาท  
4.2  ดรอปเอ้าท์บ้านหนองตาหงุ่น, บ้านห้วงหิน, ซอยโพนาค, ซอยซับสีดา, ซอยห้วงโมก, ซอยบ้านยางระหงส์, ซอยบ้าน

หนองแหวน, ซอยบ้านหนองน้ าใส    เป็นเงิน    124,796.56    บาท   
4.3  หลังรโีคลสเซอร์บ้านช้างข้าม (NYM01R-01) ถึงปลายสาย รวมซอยแยก, ซอยย่านยาว เป็นเงิน 117,800.77  บาท  
4.4  หลังตลาดนายายอาม (NYM09VB-01) ถึงรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง เป็นเงิน   94,522.38   บาท 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1 อนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2                                           . 

เลขที่ ก.2 กบษ.(ตบ) 3679/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562                                                     . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

6.1 ตามอนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2 
นายประเมษฐ์   ปิงเมือง  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 
นายปกรณ์   ลัคนานันทน์ หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 
นางสาววิลาสิน ี ตลับทอง  วิศวกร ระดับ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 

 

 

 

 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ิใชง่านก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง 22 เควี แบบรายครั้ง ประจ าเดือน  กันยายน  2563   . 
1.1  NAM-PL018 หลังรีโคลสเซอร์บ้านหนองสีงา (NYM06R-01) ถึงจุดแบ่งเขต                                      .  
1.2  NAM-PL019 หลังรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง (NYM09R-01) ถึงปลายสายบ้านถ้ าแสงเทียน                 .                                             
1.3  NAM-PL021 ริมถนนสุขุมวิทถึงจุดแบ่งเขตท่าใหม่ (ขาออก), ใต้ไลน์ 115 เควี (ขาเข้า)                         .        
1.4  NAM-PL024 หลังดรอปเอ้าท์บ้านวังไม้แดง (NYM04F-50) ถึงปลายสายบ้านโปร่งขนมจีน รวมซอยแยก       
1.5  NAM-PL025 ไลน์ตรงข้ามหลังรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง (NYM04R-01), ซอยสอง (ตรงข้ามไลน์ 115 เควี) 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี                                . 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร         474,909.78        บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่           22 กันยายน 2563            .          

เป็นเงิน       474,909.78      บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ราคา/รายการ ดังนี้ 
4.1  หลังรโีคลสเซอร์บ้านหนองสีงา (NYM06R-01) ถึงจุดแบ่งเขต     เป็นเงิน    70,587.87    บาท  
4.2  หลังรโีคลสเซอร์บ้านหนองกวาง (NYM09R-01) ถึงปลายสายบ้านถ้ าแสงเทียน  เป็นเงิน    93,423.34    บาท   
4.3  ริมถนนสุขุมวิทถึงจุดแบ่งเขตท่าใหม่ (ขาออก), ใต้ไลน์ 115 เควี (ขาเข้า)  เป็นเงิน  116,487.40  บาท  
4.4  หลังดรอปเอ้าท์บ้านวังไม้แดง (NYM04F-50) ถึงปลายสายบ้านโปร่งขนมจีน รวมซอยแยกทุกจุด 

 เป็นเงิน   125,078.79   บาท 
4.5  ไลน์ตรงข้ามหลังรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง (NYM04R-01), ซอยสอง (ตรงข้ามไลน์ 115 เควี)  

เป็นเงิน   69,332.38   บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

5.1 อนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2                                           . 
เลขที่ ก.2 กบษ.(ตบ) 3679/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562                                                     . 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
6.1 ตามอนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2 

นายประเมษฐ์   ปิงเมือง  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 
นายปกรณ์   ลัคนานันทน์ หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 
นางสาววิลาสิน ี ตลับทอง  วิศวกร ระดับ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 

 

 

 

 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ิใชง่านก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง 22 เควี แบบรายครั้ง ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563   . 
1.1  NAM-PL003 หลังรีโคลสเซอร์บ้านท่าปก (TMM04R-01) ถึงปลายสาย รวมซอยแยกทุกจุด                    .  
1.2  NAM-PL006 หลังรีโคลสเซอร์บ้านคลองลาว (NYM02R-01) ถึงปลายสาย รวมซอยแยกทุกจุด               .                                             
1.3  NAM-PL012 หลังแยกเทศบาลนายายอาม (NYM04VB-01) ถึงบ้านหนองเจ็กสร้อย รวมซอยแยก           .        
1.4  NAM-PL014 ไลน์เมนหลังรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง (NYM04R-01) หลังดรอปเอ้าท์บ้านเขาป้อม,  
       ซอยเขาทวาย, แยกบ้านซอยสอง 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี                                . 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร         448,307.43        บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่           14 ตุลาคม 2563            .          

เป็นเงิน       448,307.43      บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ราคา/รายการ ดังนี้ 
4.1  หลังรโีคลสเซอร์บ้านท่าปก (TMM04R-01) ถึงปลายสาย รวมซอยแยกทุกจุด     เป็นเงิน    164,197.55   บาท  
4.2  หลังรโีคลสเซอร์บ้านคลองลาว (NYM02R-01) ถึงปลายสาย รวมซอยแยกทุกจุด  เป็นเงิน    123,763.95  บาท   
4.3  หลังแยกเทศบาลนายายอาม (NYM04VB-01) ถึงบ้านหนองเจ็กสร้อย รวมซอยแยก  เป็นเงิน  68,105.31  บาท  
4.4  ไลน์เมนหลังรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง (NYM04R-01) หลังดรอปเอ้าท์บ้านเขาป้อม, ซอยเขาทวาย,บ้านซอยสอง 

 เป็นเงิน   92,240.62   บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

5.1 อนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2                                           . 
เลขที่ ก.2 กบษ.(ตบ) 3679/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562                                                     . 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
6.1 ตามอนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2 

นายธวัชชัย   บุญเรือง  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 
นายปกรณ์   ลัคนานันทน์ หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 
นางสาววิลาสิน ี ตลับทอง  วิศวกร ระดับ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 

 

 

 

 

 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ิใชง่านก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง 22 เควี แบบรายครั้ง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563   . 
1.1  NAM-PL008 สี่แยกตะพง ดรอปเอ้าท์บ้านโปร่งยาง (TMM04R-02) ถึงปลายสาย รวมซอยแยกทุกจุด      . 
1.2  NAM-PL011 หลังดรอปเอ้าท์บ้านวังอีแอ่น (NYM09F-17) ถึงปลายสาย รวมซอยแยกทุกจุด                 .                                             
1.3  NAM-PL020 ปลายสายบ้านถ้ าแสงเทียน ถึงหลังรีโคลสเซอร์บ้านบ่อชะอม (NYM09R-03) รวมซอยแยก   .        
1.4  NAM-PL022 หลังรีโคลสเซอร์บ้านพวา (NYM09R-02) ถึงดรอปเอ้าท์บ้านคลองครก                           . 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี                                . 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร         485,591.24        บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่           10 พฤศจิกายน 2563            .          

เป็นเงิน       485,591.24      บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ราคา/รายการ ดังนี้ 
4.1  สี่แยกตะพง ดรอปเอ้าท์บ้านโปร่งยาง (TMM04R-02) ถึงปลายสาย รวมซอยแยกทุกจุด   

 เป็นเงิน 178,047.14   บาท  
4.2  หลังดรอปเอ้าท์บ้านวังอีแอ่น (NYM09F-17) ถึงปลายสาย รวมซอยแยกทุกจุด  เป็นเงิน    95,847.91  บาท   
4.3  ปลายสายบ้านถ้ าแสงเทียน ถึงหลังรีโคลสเซอร์บ้านบ่อชะอม (NYM09R-03) รวมซอยแยก 

เป็นเงิน  139,729.20  บาท  
4.4  หลังรโีคลสเซอร์บ้านพวา (NYM09R-02) ถึงดรอปเอ้าท์บ้านคลองครก เป็นเงิน   71,966.99   บาท 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1 อนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2                                           . 

เลขที่ ก.2 กบษ.(ตบ) 3679/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562                                                     . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

6.1 ตามอนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2 
นายธวัชชัย   บุญเรือง  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 
นายปกรณ์   ลัคนานันทน์ หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 
นางสาววิลาสิน ี ตลับทอง  วิศวกร ระดับ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 

 

 

 

 

 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ิใชง่านก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง 22 เควี แบบรายครั้ง ประจ าเดือน ธันวาคม 2563   . 
1.1  NAM-PL007 หลังรีโคลสเซอร์บ้านตาเลียว (TMM09R-02), ซอยคลองตาอิน                                       . 
1.2  NAM-PL010 หลังรีโคลสเซอร์บ้านเนินทานตะวัน (NYM04R-02) รวมซอยแยกทุกจุด                             .                                             
1.3  NAM-PL015 หลังรีโคลสเซอร์บ้านเขาปอหินดาด (NYM04R-04) รวมซอยแยกทุกจุด                             .        
1.4  NAM-PL023 หลังรีโคลสเซอร์บ้านสามผาน (TMM05R-01), หลังดรอปเอ้าท์บ้านทุ่งเบญจา, บ้านหนองบัว    , 
บ้านหนองตาลิ่น, บ้านห้วยสะบ้า, บ้านเขาดินแดง, บ้านถ้ ากรองทิพย์ ซอยแยกทุกจุด                                       . 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี                                . 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร         471,608.17        บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่           3  ธันวาคม  2563            .          

เป็นเงิน       471,608.17      บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ราคา/รายการ ดังนี้ 
4.1  หลังรโีคลสเซอร์บ้านตาเลียว (TMM09R-02), ซอยคลองตาอิน  เป็นเงิน 83,504.32   บาท  
4.2  หลังรโีคลสเซอร์บ้านเนินทานตะวัน (NYM04R-02) รวมซอยแยกทุกจุด  เป็นเงิน    161,169.09  บาท   
4.3  หลังรโีคลสเซอร์บ้านเขาปอหินดาด (NYM04R-04) รวมซอยแยกทุกจุด  เป็นเงิน  90,885.83  บาท  
4.4  หลังรโีคลสเซอร์บ้านสามผาน (TMM05R-01), หลังดรอปเอ้าท์บ้านทุ่งเบญจา, บ้านหนองบัว บ้านหนองตาลิ่น, 

บ้านห้วยสะบ้า, บ้านเขาดินแดง, บ้านถ้ ากรองทิพย์ ซอยแยกทุกจุด เป็นเงิน   136,048.93   บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

5.1 อนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2                                           . 
เลขที่ ก.2 กบษ.(ตบ) 36753/2563 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563                                                      

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
6.1 ตามอนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2 

นายธวัชชัย   บุญเรือง  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 
นายปกรณ์   ลัคนานันทน์ หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 
นางสาววิลาสิน ี ตลับทอง  วิศวกร ระดับ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนายายอาม 

 

 

 

 


