
 
 
 
 
 

ค าสั่ง วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
ท่ี  ๔๘๑/๒๕60 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และลงทะเบียนเรียน 
ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

…………………………………………………. 
 

  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพมหาราช  ได้มีการก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และ
ลงทะเบียน ประจ าภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส.  ในวันอาทิตย์ท่ี  ๘ ตุลาคม  
๒๕๖๐  เริ่มต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพมหาราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
รับทราบนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี และนโยบายสถานศึกษา การรายงานผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน 
นักศึกษาในความปกครอง การแก้ปัญหาและพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และข้อเสนอ
ของผู้ปกครองในการพัฒนาวิทยาลัยฯความเป็นเลิศ  และเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
มีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  ทางวิทยาลัยฯ  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน รับผิดชอบหน้าท่ี
ต่างๆ  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายสมบัติ เนียมหวาน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายชูชัย หันตรา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช กรรมการ 
  1.3 นายสมชาย จันทร์อินทร์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน รวมท้ังติดตามการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ 
 

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานรับลงทะเบียนเรียน  ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นายสมชาย จันทร์อินทร์ รองผู้อ านวยการฯ   ประธานกรรมการ 
  ๒.2 นางสุทธิพันธุ ์ ภาสบุตร ครู คศ.2 (ที่ปรึกษาร่วมชย.ปวช.2)  กรรมการ 
  ๒.3 นายธนานันต์ บุญยเลิศรัตน์ ครู คศ.๒ (ชฟ.ปวช.2)    กรรมการ 
  ๒.4 นายโชคชัย มูลกว้าง ครู คศ.1 (ชก.ปวช.2,ทอ.ปวส.1)  กรรมการ 
  ๒.5 นางสาวจันทนา เสวตงาม ครู คศ.1 (ชฟ.ปวช.1)    กรรมการ 
  ๒.6 นายปราโมท หล้าพิมพ์ ครูผู้ช่วย (ชฟ.ปวส.2)    กรรมการ 
  ๒.7 นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ ครูผู้ช่วย (ทค.ปวส.1,2)    กรรมการ 
  ๒.8 นางสาวสุจินดา เต็มสังข์ ครูผู้ช่วย (บช.ปวช.1)    กรรมการ 
  ๒.9 นางสาวเยาวเรศ อนันต์ ครูผู้ช่วย (คธ.ปวช.2)    กรรมการ 
  ๒.10 นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล พนักงานราชการ(ครู) (ชย.ปวช.2)  กรรมการ 
  ๒.11 นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์ พนักงานราชการ(ครู) (บช.ปวส.1)  กรรมการ 
  ๒.๑2 นายนภดล เกิดคง พนักงานราชการ(ครู) (ชย.ปวช.3)  กรรมการ 
  ๒.13 นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ พนักงานราชการ(ครู) (ชฟ.ปวช.3,ปวส.1) กรรมการ 
  ๒.๑4 นางสาวสรัญญพัชร จันทร์อ่ า ครูจ้างสอน (บช.ปวช.3)   กรรมการ 
                ๒.๑5 นางสาวนันทิดา พุทธวาร ครูจ้างสอน (บช.ปวช.2,ปวส.1)  กรรมการ 
                                                                                                       ๒.๑6 นายอานนท์//.......... 
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                 ๒.๑6 นายอานนท์ แก้วชาติ ครูจ้างสอน (ชก.ปวช.1/1,3)  กรรมการ 
                ๒.๑7 นายปรีชา             ไชยศรีษะ ครูจ้างสอน (ที่ปรึกษาร่วมชฟ.ปวช.3)  กรรมการ 
  ๒.๑8 นายศราวุธ ทองพรม ครูจ้างสอน (ชย.ปวช.1)    กรรมการ 
  ๒.19 นางสาวสุรีรัตน์ คงกระพันธ ์ ครูจ้างสอน (คธ.ปวช.1)    กรรมการ 
  ๒.20 นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น ครูจ้างสอน (คธ.ปวช.3)    กรรมการ 
  ๒.21 นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็ง ครูจ้างสอน (คธ.ปวส.1,2)  กรรมการ 
  ๒.22 นางสาวนภัสชญา คงการุณ ครูจ้างสอน (ชก.ปวช.1/2)  กรรมการ 
                ๒.๒๓ นายอ านาจ พิขุนทด ครูผู้ช่วย         กรรมการและเลขานุการ
      ๒.2๔ นางสาวนันทนา    เอนกบุณย์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมใบลงทะเบียน แจกใบลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี ๒                                       
                         ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวบรวมเงินค่าลงทะเบียน ให้คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
       2. รวบลงและเก็บหลักฐานการลงทะเบียนส่งงานทะเบียน 
                     3. ติดตามการลงทะเบียนเรียนและการผ่อนผันการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา 
       4. ครูที่ปรึกษาประจ ากลุ่มแจ้งผลการเรียนข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียนในความปกครองแก่   
                          ผู้ปกครองและประสานงานด้านการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
       5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย และรายงานผลให้คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการและ        
                         วิทยาลัยฯ ทราบ 
๓. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัวผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นายชูชัย  หันตรา  รองผู้อ านวยการฯ  ประธานกรรมการ 
  ๓.2 นายณัฐศักดิ์  ชัยทองสกุล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๓.3 นายปรีชา  ไชยศรีษะ  ครูจ้างสอน   กรรมการ 
  ๓.4 นางสาวรัชรินทร์  เฉลยชนม์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
  ๓.5 นางสาวณัฐกานต์  สาระพันธ ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
  ๓.6 นางสาวอาจรีย์  กีรติมังคละนนท์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
  ๓.7 นางสาวดรุณพรรณ   ฝ่ังทะเล          เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
                ๓.๘ นายอ านาจ  พิขุนทด  ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
       ๓.๙ นางสาวนันทนา  เอนกบุณย์   เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี จัดพิมพ์ใบลงช่ือเข้าร่วมโครงการฯ  ให้การต้อนรับและรับลงช่ือรายงานตัวผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และรายงานผลการด าเนินโครงการฯให้ฝ่ายอ านวยการและวิทยาลัยฯทราบ 
 

4.  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ พัสดุและยานพาหนะ  ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นายสมชาย     จันทร์อินทร์         รองผู้อ านวยการฯ     ประธานกรรมการ 
  4.2 นางสาวจันทนา  เสวตงาม  ครู คศ.1               กรรมการ 
  4.3 นายพชรกฤต  ฉั่วเจริญ  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
  4.4 นายสุชาติ  สารีผล  พนักงานราชการ(นักการภารโรง)     กรรมการ 
  4.5 นางสาวปาริชาติ  สังข์ทอง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ      กรรมการ 
  4.6 นายวรเวทย์  อุ่นละม้าย  นักการภารโรง      กรรมการ 
  4.7 นางวันเพญ็  สารีผล  แม่บ้าน      กรรมการ 
  ๔.8 นายฉลวย  มะลิทอง  พนักงานขับรถยนต์      กรรมการ 
  4.9 นายแกร  ฉิมพาลี  ยามรักษาการณ์      กรรมการ 

๔.10 นายค าพัน//.......... 
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  ๔.10 นายค าพัน  สะมาแก้ว  ยามรักษาการณ์     กรรมการ 
  ๔.1๒ นายวีระ  วีระสัย  พนักงานราชการ(นักการภารโรง)           กรรมการ 
                ๔.1๓ นายธนานันต์  บุญยเลิศรัตน์  ครู คศ.2                          กรรมการและเลขานุการ 
  4.1๔ นางสาวกุลพัชร เฉลยทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ๑. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการด าเนินโครงการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
                     ๒. จัดเตรียมสถานท่ี เวทีกลาง ดูแลความสะอาด และอื่นๆ ท่ีอาคารหอประชุมโรงอาหาร 
            ๓. ติดต้ังป้ายไวนิลและประดับตกแต่งผูกผ้าโต๊ะรับลงทะเบียน 
                      ๔. จัดเตรียมยานพาหนะให้พร้อมเมื่อมีการร้องขอจากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

   

 5.  คณะกรรมการฝ่ายระบบเสียง บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
  5.๑ นายชูชัย  หันตรา  รองผู้อ านวยการฯ  ประธานกรรมการ 
  5.2 นายธนานันต์  บุญยเลิศรัตน์  ครู คศ.1    กรรมการ 
  5.3 นายอานนท์  แก้วชาติ  ครูจ้างสอน    กรรมการ 
  5.4 นายพงศกร  โพธิ์ร่มเย็น  ครูจ้างสอน                กรรมการ 
  5.๕ นายธนะชัย  วงษ์วิริยะพาณิชย์  พนักงานราชการ(ครู)        กรรมการและเลขานุการ 
  5.๖ นางสาวกุลพัชร  เฉลยทรัพย์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมและติดต้ังระบบเครื่องเสียง พร้อมควบคุม 
                     2. บันทึกภาพในระหว่างการด าเนินกิจกรรม และการประชุมผู้ปกครองฯ 
       3. ประชาสัมพันธ์ก าหนดการ และเผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่าน Facebook : วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

 

 6.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  ประกอบด้วย 
  6.๑ นายชูชัย  หันตรา  รองผู้อ านวยการฯ     ประธานกรรมการ 
  6.2 นายณัฐศักดิ์     ชัยทองสกุล  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
  6.๓ นายอ านาจ  พิขุนทด  ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
  6.3 นางสาวนันทนา  เอนกบุณย์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. ด าเนินการทางด้านพิธีการในการประชุมฯ 
                     2. ช้ีแจงส่วนงานให้ผู้ปกครองทราบ 
       3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  7.๑ นายชูชัย  หันตรา  รองผู้อ านวยการฯ  ประธานกรรมการ 
  7.2 นายวีระ  วีระสัย  พนักงานราชการ(นักการภารโรง)   กรรมการ 
  7.3 นายสุชาติ  สารีผล  พนักงานราชการ(นักการภารโรง)  กรรมการ 
  7.4 นายวรเวทย์  อุ่นละม้าย  นักการภารโรง   กรรมการ 
  7.5 นางวันเพญ็  สารีผล  แม่บ้าน   กรรมการ 
  7.6 นายฉลวย  มะลิทอง  พนักงานขับรถยนต์   กรรมการ 
  7.7 นายค าพัน  สะมาแก้ว  ยามรักษาการณ์   กรรมการ 
  7.8 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
  7.๙ นายแกร  ฉิมพาลี  ยามรักษาการณ์                       กรรมการ 
                7.๑๐ นายนภดล  เกิดคง  พนักงานราชการ(ครู)           กรรมการและเลขานุการ 

 7.9 นางสาวณัฐกานต์ //.......... 
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  7.9 นางสาวณัฐกานต์   สาระพันธ ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ป้องกันและควบคุมความเรียบร้อยระหว่างด าเนินกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อวิทยาลัยฯ 
 

                     8.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประกอบด้วย 
  8.๑ นายสมชาย     จันทร์อินทร์         รองผู้อ านวยการฯ             ประธานกรรมการ 
  8.2 นางสาวอาจรีย์  กีรติมังคละนนท์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ             กรรมการ 
  8.3 นางสาวดรุณพรรณ ฝ่ังทะเล  เจ้าหน้าท่ีธุรการ             กรรมการ 
                8.๔ นางวันเพ็ญ  สารีผล  แม่บ้าน                      กรรมการ 
                8.๕ นางสาวกรองแก้ว  ฟองสินธุ ์  พนักงานราชการ(บริหารงานทั่วไป)กรรมการและเลขานุการ 
  8.๖ นางสาวนันทนา  เอนกบุณย์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมน้ าด่ืม บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาและคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 9.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 
  9.๑ นายสมชาย     จันทร์อินทร์ รองผู้อ านวยการฯ             ประธานกรรมการ 
                ๙.2 นางสุทธิพันธุ์  ภาสบุตร  ครู คศ.2 (ท่ีปรึกษาร่วมชย.ปวช.2) กรรมการ 
  ๙.3 นายธนานันต์  บุญยเลิศรัตน์  ครู คศ.๒ (ชฟ.ปวช.2)   กรรมการ 
  ๙.4 นายโชคชัย  มูลกว้าง  ครู คศ.1 (ชก.ปวช.2,ทอ.ปวส.1)  กรรมการ 
  ๙.5 นางสาวจันทนา  เสวตงาม  ครู คศ.1 (ชฟ.ปวช.1)   กรรมการ 
  ๙.6 นายปราโมท  หล้าพิมพ์  ครูผู้ช่วย (ชฟ.ปวส.2)   กรรมการ 
  ๙.7 นายพชรกฤต  ฉั่วเจริญ  ครูผู้ช่วย (ทค.ปวส.1,2)   กรรมการ 
  ๙.8 นางสาวสุจินดา  เต็มสังข์  ครูผู้ช่วย (บช.ปวช.1)   กรรมการ 
  ๙.9 นางสาวเยาวเรศ  อนันต์  ครูผู้ช่วย (คธ.ปวช.2)   กรรมการ 
  ๙.10 นายสันทัด  พรทิพย์ศิริกูล  พนักงานราชการ(ครู) (ชย.ปวช.2)  กรรมการ 
  ๙.๑๑ นายนภดล  เกิดคง  พนักงานราชการ(ครู) (ชย.ปวช.3)  กรรมการ 
  ๙.1๒ นายธนะชัย  วงษ์วิริยะพาณิชย์ พนักงานราชการ(ครู) (ชฟ.ปวช.3,ปวส.1) กรรมการ 
  ๙.๑๓ นางสาวสรัญญพัชร จันทร์อ่ า  ครูจ้างสอน (บช.ปวช.3)  กรรมการ 
                ๙.๑๔ นางสาวนันทิดา  พุทธวาร  ครูจ้างสอน (บช.ปวช.2,ปวส.1)  กรรมการ 
                 ๙.๑๕ นายอานนท์ แก้วชาติ ครูจ้างสอน (ชก.ปวช.1/1,3)  กรรมการ 
                ๙.๑๖ นายปรีชา            ไชยศรีษะ ครูจ้างสอน (ท่ีปรึกษาร่วมชฟ.ปวช.3)       กรรมการ 
  ๙.๑๗ นายศราวุธ ทองพรม ครูจ้างสอน (ชย.ปวช.1)    กรรมการ 
  ๙.1๘ นางสาวสุรีรัตน์ คงกระพันธ ์ ครูจ้างสอน (คธ.ปวช.1)    กรรมการ 
  ๙.๑๙ นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น ครูจ้างสอน (คธ.ปวช.3)    กรรมการ 
  ๙.2๐ นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็ง ครูจา้งสอน (คธ.ปวส.1,2)  กรรมการ 
  ๙.2๑ นางสาวนภัสชญา คงการุณ         ครูจ้างสอน (ชก.ปวช.1/2)           กรรมการ 
                ๙.๒๒ นางสาวณัฐกานต์     สาระพันธ ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
  ๙.๒๓ นางสาวดรุณพรรณ  ฝ่ังทะเล               เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
                9.2๔ นางสาวปาริชาติ  สังข์ทอง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
  9.๒๕ นางสาวอรอนงค์  เฉลยทรัพย์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
  9.๒๖ นางสาววรัญญา  ก้อนทอง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
                                                                                          
                                                                                              9.๒๘ นางสาวศิริกาญจน์//.......... 



- ๕ - 
 
                9.๒๗ นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์         พนักงานราชการ(ครู)            กรรมการและเลขานุการ 
  9.๒๘ นางสาววรารักษ ์  หอมนาน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. สนับสนุนอ านวยความสะดวกเรื่องการเบิก-จ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงาน 
                     2. รับช าระเงินและออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนประจ าภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560 
       3. จัดท าบัญชีรายรับ-จ่ายหลังเสร็จส้ินโครงการ และรายงานผลให้คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการและ  
                         วิทยาลัยฯ ทราบ 
      ๔. ครูที่ปรึกษารับเงินลงทะเบียนเรียนจากนักเรียน นักศึกษา น าส่งงานการเงินพร้อมบัตรลงทะเบียน 
                         และรายและรายช่ือ นร.นศ.ท่ีลงทะเบียนเรียน 
      ๕. เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมรับเงินลงทะเบียนค่ากิจกรรมจากนักเรียน นักศึกษา 
 10.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  10.๑ นายชูชัย  หันตรา  รองผู้อ านวยการฯ      ประธานกรรมการ 
  10.๒ นายปรีชา     ไชยศรีษะ  ครูจ้างสอน                         กรรมการและเลขานุการ 
  10.๓ นางสาวอรอนงค์     เฉลยศักด์ิ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. สร้างแบบสอบถาม วิเคราะห ์จัดท าส าเนา แจกผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
                     2. สรุปผลประเมินผลการจัดโครงการฯ  และรายงานผลต่อวิทยาลัยฯ ทราบ 
 

๑1.  คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลโครงการ  ประกอบด้วย 
  ๑1.๑ นายสมชาย     จันทร์อินทร์  รองผู้อ านวยการฯ     ประธานกรรมการ 
  ๑1.๒ นายอ านาจ  พิขุนทด  ครูผู้ช่วย                           กรรมการและเลขานุการ 
  11.๓ นางสาวนันทนา  เอนกบุณย์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย  และสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้
คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการและวิทยาลัยฯทราบ 
 

           ท้ังนี้   ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ัง  รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนทาง
ราชการโดยเคร่งครัด  ด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม อันจะเป็นผลดีแก่ทางราชการ  หากมี
ความจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ให้ท าบันทึกช้ีแจงเหตุผลพร้อมหาบุคคลมาท าหน้าท่ีแทนตามค าส่ังและเสนอต่อ
ประธานอ านวยการ  เพื่อขอสับเปล่ียนให้ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 
 
 

 
 
 
 
 


