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เทศบาลต าบลบวกค้าง น าโดยนายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต าบลบวกค้าง ได้ให้การต้อนรับ                     
นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต ้พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจา้หน้าท่ี
ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเชียงใหม่ และตวัแทนมูลนิธิสายรุ้ง ในการลงพื้นท่ีเพื่อมอบเตียง
พร้อมดว้ยชุดท่ีนอนใหแ้ก่ผูเ้ปราะบางและผูสู้งอายุ รายนางค ามา วงคต์านอ้ย บา้นโป่ง หมู่ท่ี 11 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวก และเพื่อความปลอดภยัของผูสู้งอายุ โดยมีคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูใ้หญ่บา้น และพนักงาน
เทศบาลต าบลบวกคา้ง ร่วมในการลงพื้นท่ีในคร้ังน้ี

นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต าบลบวกค้าง มอบหมายให้
นางวรวีร์ เสนนะ รองปลัดเทศบาลต าบลบวกค้าง พร้อมเจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานเทศบาลต าบลบวกคา้ง ให้การตอ้นรับขา้ราชการบรรจุใหม่ นาย
อนุพงศ์ มานะผนั เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบติังาน                
การน้ี นางวรวีร์ เสนนะ รองปลัดเทศบาลต าบลบวกค้าง ได้กล่าวให้การ
ตอ้นรับ ดร.รุ่งปรีชา ป๋ันแกว้ นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดด คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา เจา้หน้าท่ีและพนกังานเทศบาลต าบลป่าแดด ท่ีเดินทางมาร่วม
แสดงความยินดี ในการเร่ิมตน้สถานท่ีท างานใหม่ในคร้ังน้ี ณ หอ้งประชุม
เทศบาลต าบลบวกคา้ง

ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั สู่ครอบครัวเทศบาลต าบลบวกค้าง
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เทศบาลต าบลบวกค้าง น าโดยนายสมสิทธ์ิ  ค  ายอญ 
นายกเทศมนตรีต  าบลบวกคา้ง ไดร้่วมใหก้ าลังใจการประเมิน
โครงการ "วดั ประชา รฐั สรา้งสขุ" ณ วดักอสะเลียม ทัง้นี ้ โดยมี 
ท่านพระครูวิมลญาณประยุต เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง          
เป็นประธานฝ่ายสงฆ ์และมีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดว้ยส่วน
ราชการอ าเภอสันก าแพง,ส านักงานพระพุทธศาสนาเชียงใหม่
และผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้ง ได้ตรวจเย่ียม และร่วมประเมินผล
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สรา้งสุข" สรา้งสัปปายะด้วยวิถี 5ส 
(สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย )             
ซึง่น าไปสู่การปรบัปรุงสภาพภมูิทศัน ์การจดัการสิ่งแวดลอ้ม และ
รกัษาความสะอาดภายในวดัใหถ้กูตอ้งตามสขุลกัษณะ และการ
พฒันาการเรยีนรูท้างสงัคมวิถีพทุธ รวมทัง้การมีจิตอาสาเพ่ือการ
พฒันาสงัคม

ร่วมให้ก าลงัใจการประเมนิโครงการ
"วดั ประชา รัฐ สร้างสุข" ณ วดักอสะเลยีม
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนต าบลบวกค้าง ประจ าปี 2565
เทศบาลต าบลบวกคา้ง โดยการน าของนายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต าบลบวกคา้ง ได้มอบหมายให้

นางสาวชนาธิป อภิวงศ์งาม ผูอ้  านวยการกองการศึกษาฯ เทศบาลต าบลบวกคา้ง พร้อมดว้ยคณะครูโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบวกคา้ง น านกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบวกคา้ง และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นร้องกองขา้ว สังกดั
เทศบาลต าบลบวกคา้ง เขา้ร่วมโครงการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนต าบลบวกคา้ง ประจ าปี 2565      
ทั้งน้ีเป็นโครงการท่ีเทศบาลต าบลบวกคา้ง ไดร่้วมกบัคณะสงฆต์ าบลบวกคา้ง และหน่วยอบรมประชาชนต าบลบวกคา้ง        
จดัข้ึนในระหว่างวนัท่ี 5-6 กนัยายน 2565 ณ วดัป่าตาล ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเทศบาล
ต าบลบวกคา้ง ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของเด็กเยาวชนในการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าในอนาคต ซ่ึงตอ้งอาศยั
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนา ท าใหเ้กิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การให้
ความรู้ความเขา้ใจในกลุ่มเด็กและเยาวชนจะช่วยท าให้มีจิตใจโอบออ้มอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซ่ึงจะท าให้
พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแกไ้ขปัญหา
สังคมไดป้ระกอบกบันโยบายของรัฐ ท่ีตอ้งการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความสามคัคี มีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริม
ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมแนวทางปฏิบติัในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมหลกัของคนไทย         
12 ประการ จึงไดจ้ดัโครงการดงักล่าวข้ึน
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นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต าบลบวกคา้ง พร้อมดว้ยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล
ต าบลบวกค้างและประชาชนต าบลบวกค้าง เข้าร่วมโครงการ"ธรรมสัญจรพบปะประชาชน" หมู่บ้านรักษาศีล 5           
ชาวประชาเป็นสุข ประจ าปี 2565 ณ วดัน ้ าล้อม ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงด าเนินการ           
โดยคณะสงฆอ์ าเภอสันก าแพง ร่วมกบัคณะสงฆต์ าบลบวกคา้ง หน่วยอบรมประชาชนต าบลบวกคา้ง และเทศบาลต าบล
บวกคา้ง โดยมีท่านพระครูพิศาลบุญโญปถมัภ ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหพุ้ทธศาสนิกชนได้
ปฏิบติัตาม ศีล 5 ซ่ึงจะ ท าให้ชีวิตมีความสุขความเจริญ เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี และสืบทอดพระพุทธศาสนาใหมี้ความ 
มัน่คง สมกบัประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางพระพุทธฯศาสนาโลก ภายในงานไดรั้บเกียรติจากท่านพระเทพรัตนนายก(จ ารัส 
ทตฺตสิริ ป.ธ.๗) เจา้คณะจงัหวดัล าพูน เป็นองคแ์ห่งธรรมกถึก และมีการมอบทุนการศึกษานกัธรรม-มหาเปรียญธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2564 แก่พระภิกษุสงฆแ์ละสามเณร โดยมีพุทธศาสนิกชนต าบลบวกคา้งและใกลเ้คียงเขา้ร่วมโครงการ
เป็นจ านวนมาก

12 กนัยายน 2565 นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต าบล
บวกค้าง มอบหมายให้ นายนคร ใจจา รองนายกเทศมนตรีฯ      
พร้อมคณะผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ีและพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมอบรม
การใชร้ะบบ E-office เทศบาลต าบลบวกคา้ง การใชง้านระบบ
สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
การรับ-ส่งเอกสาร การจดัท ารายงาน รวมถึงการคน้หา เพื่อให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ณ หอ้งประชุมเทศบาลต าบลบวกคา้ง

อบรมการใชร้ะบบ E-office เทศบาลต าบลบวกคา้ง
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เทศบาลต าบลบวกค้าง โดยการน าของนายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ 
นายกเทศมนตรีต าบลบวกค้าง ได้มอบหมายให้นายนคร ใจจา         
รองนายกเทศมนตรีต าบลบวกคา้ง พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและพนกังานเทศบาลต าบลบวกคา้ง ลงพื้นท่ีส ารวจและ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากกรณีฝนตก
หนักและต่อเน่ือง ในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้มีน ้ า ท่วม บา้นเรือน
ประชาชน

ลงพืน้ที่ให้ความช่วยเหลือกรณเีกดิเหตุน า้ท่วม
บ้านประชาชนต าบลบวกค้าง
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14 กันยายน 2565 นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต  าบลบวกคา้ง พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี
เทศบาลต าบลบวกคา้ง รว่มตอนรบัคณะดงูาน จากนกัเรียนปัจฉิมวยัสรา้งสขุ เทศบาลต าบลสนัมาเม็ง น าโดยนางสวาท 
โกชมุ ท่ีปรกึษานายกเทศบาลต าบลสนัมาเม็ง เขา้ศึกษาดงูานโรงเรียนผูส้งูอายวุดัป่าตาล และรว่มท ากิจกรรมฐานเรียนรู ้
เย่ียมชมผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนผูสู้งอายุวัดป่าตาล การนีน้ายกเทศมนตรีต  าบลบวกคา้ง ไดก้ล่าวตอ้นรบั ซึ่งในวันนี้
กิจกรรมช่วงเชา้เป็นกิจกรรมการร่วมกิจกรรมอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพ การประดิษฐ์ตุงใยแมงมุมและในช่ว งบ่ายเป็น
กิจกรรมการอบรมเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญา การประดิษฐ์โคมลา้นนา โดยคณะครูพ่ีเลีย้ง จิตอาสาเป็นผู้บรรยายและ
ถ่ายทอดความรูใ้หก้บันกัเรยีนปัจฉิมวยัสรา้งสขุ เทศบาลต าบลสนัมาเม็ง ณ วดัป่าตาล

นายสมสิทธ์ิ  ค  ายอญ นายกเทศมนตรี
ต  าบลบวกค้าง  ได้ร่วมกับคณะผู้บริหา ร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลต าบล
บวกค้าง  และประชาชนต าบลบวกค้า ง          
จดักิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีดว้ยหัวใจ” 
บูรณาการพฒันา สภาพแวดลอ้ม และรกัษา
ความสะอาดต าบลบวกค้า ง  ป ระจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วดัช่างเพีย้น

"กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีดว้ยหวัใจ"
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นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต  าบลบวกคา้ง 
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนต าบล
บวกค้าง ประจ าปี 2565 ทั้งนี ้เทศบาลต าบลบวกค้าง         
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญด้านการส่งเสริมอาชีพ     
การพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถกลุ่มอาชีพ
ให้มีความเข้มแข็ง  สร้างรายได้ลดรายจ่ายครัวเรือน 
สนับสนุนต่อยอดกลุ่มอาชีพ สู่ความยั่งยืน ให้ประชาชนมี
คณุภาพชีวิตท่ีโดยมีกลุ่มเปา้หมายคือสตรีแม่บา้น ผูว้่างงาน 
และประชาชนทั่วไป ทัง้นีไ้ดจ้ดัอบรมหลกัสูตรการท าน า้ยา
ซกัผา้และน า้ยาลา้งจาน โดยมีคุณราริณี ปินไชย ประธาน
กร รมการพัฒนาสตรี ต  าบลห้วยยาบ  และ ทีมงาน             
รว่มถ่ายทอดใหค้วามรูเ้ทคนิคต่าง ในครัง้นี ้
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มอบเกยีรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบวกค้าง
ในการแข่งขันทักษะวชิาการ ระดับภาคเหนือ

นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต าบลบวกคา้ง  ไดม้อบเกียรติ
บตัรแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบวกคา้ง ในการแข่งขนั
ทกัษะวชิาการ ระดบัภาคเหนือ "เชียงใหม่วิชาการ 2565" ในช่วงวนัท่ี 7-9 
สิงหาคม 2565 ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบวกคา้ง ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง อนัดบั 1 กิจกรรมเดินตวัหนอน ,
รางวลัเหรียญทอง กิจกรรมการต่อตัวเสริมทักษะ และรางวลัเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย

นายสมสิทธ์ิ  ค  ายอญ นายกเทศมนตรี
ต  าบลบวกค้าง เป็นประธานเปิดการประชุม
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
พนักงานเทศบาลต าบลบวกคา้ง ประจ าเดือน
กันยายน  2565  พร้อมวางแนวทางการ
ปฏิบัติ ง านและการแก้ ไ ข้ ปัญหา ร่ วมกัน          
โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน
เขา้ประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกนั

การประชุมพนักงานเทศบาลต าบลบวกค้าง ประจ าเดือนกนัยายน 2565
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โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบวกค้างได้ด าเนินการจัด
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ร้ัวโรงเรียน เพื่อใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้วิถีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากปราชญช์าวบา้น เพื่อใหน้กัเรียนเกิด
ทักษะ  และ มี เ จตค ติ ท่ี ดี ต่ อการอ นุ รั กษ์ ภู มิ ปัญญาท้อ ง ถ่ิน                
น าโดย นายนคร ใจจา  รองนายกเทศมนตรีต าบลบวกค้าง             
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายวิโรจน์ กนัธะอูป นกัวิชาการ
ศึกษา รักษาการในต าแหน่งผู ้อ  านวยการสถานศึกษา คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบวกค้าง โดยเด็ก ๆ      
ไดเ้รียนรู้วถีิภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากการท ากิจกรรมทั้งหมด 3 ฐานการ
เรียนรู้ ดงัน้ี
1. การท ากรวยดอกไม้
2. การท าไข่ป่าม
3. การท าปืนกา้นกลว้ย
โดยวทิยากรท่ีมาใหค้วามรู้เดก็ ๆ ทั้ง 3 ท่านไดแ้ก่ คุณแม่เครือวลัย ์
เจนพิริยะสุนทร คุณแม่จนัทร์ทิพย ์หน่อแกว้ และคุณพ่อวาด ค  าวงั

โครงการส่งเสริมภูมปัิญญาท้องถิ่นสู่ร้ัวโรงเรียน

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buakkhangeducation&set=a.520733160057495&__cft__%5b0%5d=AZXEIaJQ6P6wiTHATEr9nvn4sqZ0lJqWeOGLjLOG5zehzZRombN4EgfX7UH2DqO6gxkL9f1YVuSag8_m87hdGet_BbIg-GlrRT5jVM9Yz17E-9X2nHcM7BMQDFC-FC-eXZWedF2vNkY1w9tkU10q2mV57I95MGlNEJA9zIaPT27h2ihkcQ6ELjjl4-e3irYzrRr0QY2MVScDNgVFgRYgnFRF&__tn__=-UC%2CP-y-R
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27 กนัยายน 2565 นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรี
ต าบลบวกค้าง  พร้อมคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาลต าบลบวกคา้ง ได้จดังานแสดงมุทิตาจิต
เกษียณอายุราชการ ภายใตช่ื้อ “เกษียณวาร สานสายใย ร่วมใจ
มุ ทิตา”  แด่ผู ้ เ ก ษียณอายุร าชการ  ประจ า ปี  2 565  ได้แ ก่
คุณครูพฒัน์นรี เป็งมา ครูช านาญการ สังกัดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบวกค้าง และร่วมแสดงความยินดีกับพนักงาน
เทศบาล ท่ีสอบคัดเลือกเพื่อได้รับต าแหน่งท่ีสูงข้ึน จ านวน 
2 รายไดแ้ก่ นายพฒันพงศ ์ทิพยว์งค์ ต  าแหน่ง นกัวิชาการเกษตร
และนางสาวอารักเกตุ ค  ารินทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บญัชีช านาญการ

งานแสดงมุทติาจิตเกษยีณอายุราชการ
และงานยนิดกีบัพนักงานเทศบาล 

ทีส่อบคดัเลือกเพ่ือได้รับต าแหน่งทีสู่งขึน้
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นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต  าบลบวกคา้ง 
ไดเ้ป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการขยบักายตามวยั ปลอดภยั 
ไรอ้บุตัิเหต“ุ ณ โรงเรยีนผูส้งูอายวุดัป่าตาล ทัง้นีเ้พ่ือใหผู้ส้งูอายุ
ไดอ้อกก าลังกาย ซึ่งการออกก าลังกายถือว่าเป็นเครื่องมือใน
การสร้างเสริมสุขภาพท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อยและน าไปสู่ การมี
สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดี ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตท่ี ดี ปลอด
จากโรคภยัไขเ้จ็บ

โครงการขยบักายตามวยั ปลอดภัย ไร้อุบตัิเหตุ
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กองช่างเทศบาลต าบลบวกค้าง ได้ด าเนินการลงพื้นท่ี
ตรวจสอบและท าการซ่อมไฟก่ิงสาธารณะในเขตเทศบาลต าบล
บวกคา้ง ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 และไดด้ าเนินการตดัหญา้ 
ตดัก่ิงไมพ้าดสายไฟ ซ่อมแซมฝาท่อ เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์สอง
ขา้งทาง และขุดลองล าเหมือง อีกทั้งด าเนินการซ่อมแซมถนน 
ใหมี้ความปลอดภยักบัประชาชนผูส้ัญจร ในเขตต าบลบวกคา้ง                         

ทั้งน้ี คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลบวกคา้ง ได้มีความเป็น
ห่วงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบวกคา้งทุกหลงัคา
เรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอยา่งเตม็ท่ี

ออกตรวจสอบและท ำกำรซ่อมไฟกิง่ ตดัหญ้ำ 
ซ่อมถนนสำธำรณะ ภำยในเขตเทศบำลต ำบลบวกค้ำง
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งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลต าบลบวกค้าง
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั เทศบาลต าบลบวกคา้ง ใหก้าร

สนับสนุนรถดับเพลิงบรรทุกน ้ า  ในการป้องกัน  ระงับอัค คีภัย 
ภยัธรรมชาติและสาธารณะภยัอ่ืนๆ ตลอดจนให้บริการในพื้นท่ีต าบล
บวกคา้งและพื้นท่ีใกลเ้คียง ชา้ง

งานกู้ ชี พ  - กู้ ภั ย  เทศบาลต าบลบวกค้ า ง               
ได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต าบลบวกค้าง
และพื้นที่ใกล้เคียง ประจ าเดือนกันยายน 2565 จ านวน 
58 ครั้ง



“บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุข สู่ชุมชน”

www.buakkhang.go.th

จัดท ำโดย
งำนประชำสัมพันธ์ เทศบำลต ำบลบวกค้ำง
136 หมู่ 8 ต ำบลบวกค้ำง อ ำเภอสันก ำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50130

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบวกค้ำง อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลต าบลบวกค้าง โทร. 053-446548 ต่อ 11-26 
โทรสาร 053-446550
ส านักปลัด 089-9561765
กองคลัง 089-9561790
กองการศึกษา 089-9561760
กองช่าง 089-9561780
กองสาธารณสุขฯ 063-1317882

สายด่วน/เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
เหตดุ่วนฉุกเฉิน กู้ชีพเทศบาลต าบลบวกค้าง 098-7906261 
ตลอด 24 ชั่วโมง


