
 
                    
 

 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   รัชดา 

ที่ 195/2558 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจ าน าพรรษา  ประจ าปีการศึกษา  2558 

--------------------------------------------------------------------    
  เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา  ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมา เพ่ือปลูกฝังให้ครู – อาจารย์ 
นักเรียนตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา โรงเรียนจึงก าหนดงานพิธีหล่อเทียน
จ าน าพรรษาในวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558  เวลา 08.00 น.  จัดแต่งต้นเทียน และแห่เทียนจ าน าพรรษาไปถวาย    
ณ  วัดพรหมวงศาราม ในวันพุธ ที่ 29  กรกฎาคม 2558  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ      มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก ดูแล
ความเรียบร้อย   ประกอบด้วย 

1.1 นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
1.2 นายโกวิท   มาตย์สาลี      กรรมการ 
1.3 นางนิตยา   มหาเปารยะ  กรรมการ 
1.4 นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
1.5 นายรัตนะ   บัวรา   กรรมการและเลขานุการ  

 

 2.   คณะกรรมการด าเนินงาน      มีหน้าที่จัดเตรียมงาน ด าเนินกิจกรรมตามพิธีการเพ่ือให้การจัดกิจกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

2.1 นายรัตนะ   บัวรา   ประธานกรรมการ 
2.2 นายโกวิท   มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
2.3 นางนิตยา   มหาเปารยะ  รองประธานกรรมการ 
2.4 นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  รองประธานกรรมการ  
2.5 นายธานินทร์  รมยศิริไทย  กรรมการ 
2.6 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
2.7 นายอุดม   จิรกิตตยากร  กรรมการ 
2.8 นายเกตุ   โพธิ์น้อย   กรรมการ 
2.9 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
2.10 นางเสวิกา   เอ้ือพอพล  กรรมการ 
2.11 นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมการ 
2.12 นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
2.13 นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  กรรมการ 
2.14 นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการ 
2.15 นางสาวอรทัย  จันทรังษี  กรรมการ 

2.16  นายกีรติ.../ 
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2.16 นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา  กรรมการ 
2.17 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
2.18 ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
2.19 นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
2.20 นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
2.21 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   กรรมการ 
2.22 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
2.23 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
2.24 นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 
2.25 นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน์   กรรมการ 
2.26 นางสมคิด   ลอยฟ้า   กรรมการ 
2.27 นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
2.28 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ    
2.29 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
2.30 นายมโนธรรม  ทองมหา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.31 นายธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.32 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.33 นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 3.   คณะกรรมการรวบรวมจตุปัจจัย   ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บอกบุญและรวบรวมจตุปัจจัย จากคณะครู  -  
อาจารย์ นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน  ประกอบด้วย 

3.1 นางนิตยา   มหาเปารยะ  ประธาน 
3.2 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
3.3 นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 
3.4 นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน์   กรรมการ 
3.5 นางสมคิด   ลอยฟ้า   กรรมการ 
3.6 นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
3.7 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ      
3.8 ครทูี่ปรึกษาทุกห้อง     กรรมการ 
3.9 คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 
3.10 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 4.   คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียง และบันทึกภาพ     ท าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์หล่อเทียน       
ทีน่ั่งส าหรับพระภิกษุให้โอวาทและพิธีหล่อเทียน จ านวน 9 รูป บริเวณใต้อาคาร 1    ตัดและติดตัวอักษรพิธีหล่อเทียน
จ าน าพรรษา   ย้ายที่หล่อเทียนไปท่ีหน้าโรงเรียนในวันวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 จัดเตรียมติดตั้ง และควบคุม
เครื่องเสียงในพิธีหล่อเทียน  และเครื่องเสียงหน้าโรงเรียน บันทึกภาพกิจกรรม  จัดท าแท่นเทียนส าหรับคณะจัดแต่ง
เทียนพรรษา  จัดที่ตัก-บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องเสียง  บริเวณลานอเนกประสงค์   ประกอบด้วย 

4.1 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธาน 
4.2 นายอุดม   จิรกิตตยากร  กรรมการ 

4.3  นายสมพร.../ 
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4.3 นายสมพร   ชัยวงษ์   กรรมการ  
4.4 นายวรวัฒน ์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
4.5 นายธานินทร์  รมยศิริไทย  กรรมการ 
4.6 นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
4.7 ยามรักษาการณ์     กรรมการ 
4.8 กรรมการนักเรียน     กรรมการ 
4.9 นายประชาธิป   ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 

 

 5.   คณะกรรมการพิธีการ และพิธีกร        ท าหน้าที่ประสานงานกับทางวัด ก าหนดรูปแบบพิธีการ และ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมประสานกับคณะกรรมการต่าง ๆ    เพ่ือให้งานด าเนินไปตามแบบแผนถูกต้องตามประเพณีการ
เข้าพรรษา         จัดเตรียมปัจจัยไทยทาน  ประกอบพิธี  ด าเนินและควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ  
ประกอบด้วย 

5.1 นางนิตยา   มหาเปารยะ  ประธาน 
5.2 นางบุษกร   เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
5.3 นายมโนธรรม  ทองมหา  กรรมการ 
5.4 นายเกตุ   โพธิ์น้อย   ประธานพิธีกร 
5.5 นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการพิธีกร 
5.6 นางสมคิด   ลอยฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 

 

 6.   คณะกรรมการอาหาร และเครื่องดื่ม      ท าหน้าที่จัดเตรียมภัตตาหารเช้า และเครื่องดื่มถวายพระที่มารับ
บาตร ในวันวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 และจัดเตรียมน้ าเย็น ส าหรับนักเรียนที่กลับมาจากการแห่เทียน ในวันพุธ ที่ 
29  กรกฎาคม 2558  ประกอบด้วย 

6.1 นางสาวสตรีรัตน์  เจนนพกาญจน์  ประธาน  
6.2 นางปราณี   วีระหงส์   กรรมการ 
6.3 นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการและเลขานุการ 

  

 7.   คณะกรรมการดุริยางค์ และกลองยาว     ท าหน้าที่จัดเตรียมดุริยางค์  และกลองยาวบรรเลงน าขบวน  
แห่เทียนไป วัดพรหมวงศาราม ในวันพุธ ที่ 29  กรกฎาคม 2558   ประกอบด้วย 

7.1 นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   ประธาน 
7.2 นางยุพดี   บุญบงการ  กรรมการ 
7.3 นางอุทัยวรรณ  งามเอก    กรรมการ 
7.4 นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ  
7.5 นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
7.6 นักเรียนดุริยางค์ และดนตรีไทย   กรรมการ 
7.7 นายถาวร   แซ่อ้ึง   กรรมการและเลขานุการ 

 

 8.   คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย     ท าหน้าที่จัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมพิธีหล่อเทียน ตักบาตรข้าวสาร 
อาหารแห้ง ดูแลความเรียบร้อยในการแห่เทียนร่วมกับคณะ ประสานงานกับต ารวจจราจรและต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ใน
การแห่เทียน   ประกอบด้วย 

8.1 นายพีรพงษ์   ดาระกะมาศ  ประธาน 
8.2  ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์.../ 
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8.2 ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
8.3 นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
8.4 นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
8.5 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   กรรมการ 
8.6 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
8.7 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
8.8 นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 
8.9 นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน์   กรรมการ 
8.10 นางสมคิด   ลอยฟ้า   กรรมการ 
8.11 นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
8.12 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ    
8.13 นายธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการ 
8.14 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
8.15 นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
8.16 นางพรทิพย์  ปกินะโม   กรรมการ 
8.17 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน     กรรมการ 
8.18 นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการและเลขานุการ 

 

9.   คณะกรรมการวัสดุอุปกรณ์     ท าหน้าที่จัดซื้อและ / หรือ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีการ  ประกอบด้วย 
9.1 นางนิตยา   มหาเปารยะ  ประธาน 
9.2 นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
9.3 นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์   กรรมการ 
9.4 นายณรงค์   เอ้ือนไธสง  กรรมการและเลขานุการ 

 

 10.   คณะกรรมการการเงิน      ท าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน  สรุปรายรับ – รายจ่ายเสนอโรงเรียน   ประกอบด้วย 
10.1 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธาน 
10.2 นางนฤมล   มุสิเกตุ   กรรมการ 
10.3 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
10.4 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

 

 11.   คณะกรรมการพยาบาล      ท าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์  ยาที่จ าเป็นบางอย่างในการปฐมพยาบาล
ส าหรับการไปแห่เทียนในกรณีเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ หรือเกิดอุบัติเหตุโดยประสานกับครูแต่ละคณะที่ท าหน้าที่พยาบาล  
ประกอบด้วย 

11.1 นางเสวิกา   เอ้ือพอพล  ประธาน 
11.2 ตัวแทนคณะที่ท าหน้าที่พยาบาล   กรรมการ 
11.3 นางสาวเนาวรัตน์  ลักษณาการ  กรรมการและเลขานุการ   

  

12.   คณะกรรมการประชาสัมพันธ์งาน    ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนครู – อาจารย์ นักเรียน 
นักการภารโรง ผู้ประกอบการค้าในโรงเรียนให้ร่วมหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา   ประกอบด้วย 

12.1 นายเกตุ   โพธิ์น้อย   ประธาน 
12.2  นางสมคิด.../ 
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12.2 นางสมคิด   ลอยฟ้า   กรรมการ 
12.3 นางนิตยา   มหาเปารยะ  กรรมการ 
12.4 นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมการและเลขานุการ 

   

 13.   คณะกรรมการกิจกรรม         ท าหน้าที่จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษา  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
นิมนต์พระมารับบาตร จัดให้มีการแต่งต้นเทียนพรรษาเพ่ือไปถวาย วัดพรมวงศาราม  ประกอบด้วย    

13.1 คณะกรรมการจัดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 
เวลา  07.30  น  ณ สนามบาสเก็ตบอล  ประกอบด้วย 
13.1.1 นางนิตยา  มหาเปารยะ ประธาน 
13.1.2 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ กรรมการ 
13.1.3 ว่าที่ ร.ท. บุรินทร ์   ตั้งโสภณ กรรมการ 
13.1.4 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์ กรรมการ 
13.1.5 นศท. ชั้นปีที่  1    กรรมการ 
 

13.2 คณะกรรมการหล่อเทียนจ าน าพรรษา    วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา  08.20  น.  
ณ  ใต้อาคาร 1  ประกอบด้วย 
13.2.1 นายมโนธรรม  ทองมหา ประธาน 
13.2.2 นางสาวยุรี  ปิยะตันติ กรรมการ 
13.2.3 นายทองฉัตร  ไรนุ่น  กรรมการ 
13.2.4 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์ กรรมการ 
13.2.5 นางนิตยา  มหาเปารยะ กรรมการ 
13.2.6 นางสมคิด  ลอยฟ้า  กรรมการ 
13.2.7 นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์ กรรมการ 
13.2.8 นายเกตุ   โพธิ์น้อย  กรรมการ 
13.2.9 นายกิตติคุณ  จันทะโมคา กรรมการ 
13.2.10 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ กรรมการ 
13.2.11 นายอุดม   จิรกิตตยากร กรรมการ  
13.2.12 นางสาวธนกานต์  สีใหม่  กรรมการ  
13.2.13 นางสาวนิ่มนวล  เกตุจันทร์ กรรมการ  
13.2.14 นายสุริวิพัฒน์  ปะวะเค  กรรมการและเลขานุการ  
13.2.15 ว่าที่ ร.ต. อภิลักษณ์ ช านาญฤทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13.2.16 นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13.2.17 นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

  13.3  คณะกรรมการดูแลแต่งเทียนประกอบรถ วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-12.30 น.  
                       ณ  ใต้อาคาร 1  ประกอบด้วย 

13.3.1 นายธานินทร์  รมยศิริไทย  ประธาน 
13.3.2 ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
13.3.3 นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 

13.3.4  นางสาวฉวีวรรณ.../ 
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13.3.4 นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
13.3.5 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   กรรมการ 
13.3.6 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
13.3.7 กรรมการนักเรียนและ นักเรียนตัวแทนคณะสี กรรมการ 
13.3.8 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 

 

  13.4    คณะกรรมการจัดนักเรียน แต่งต้นเทียนประกอบรถและแห่เทียนไปถวายวัดพรหมวงศาราม   
โดยประธานคณะวางแผนมอบหมายให้ครทูี่ปรึกษาในคณะเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียนประธานคณะ  ส่งตัวแทนนักเรียน
แต่งต้นเทียน   คณะละ 5  คน  ในวันพุธ ที่ 29  กรกฎาคม 2558   เวลา 08.30 - 12.30  น.  พร้อมจัดนักเรียนแต่งชุด
ไทย  นั่งประจ ารถคณะละ 1 คน  ดอกไม้ที่ใช้แต่งเทียนจะใช้ดอกไม้สด หรือดอกไม้แห้งก็ได้ อุปกรณ์แต่งต้นเทียนจะ
จัดซื้อ หรือประดิษฐ์เองก็ได้  การแห่เทียนไปถวายวัด  ประธานคณะจัดครู และนักเรียนไปร่วมพิธีตามความเหมาะสม 
โดยขบวนจะเริ่มออกจากโรงเรียนเวลา ประมาณ    13.30  น.  มีดุริยางค์ และกลองยาว น าขบวนไปวัดพรหมวงศาราม 
ประกอบด้วย 

13.4.1 นายธานินทร์  รมยศิริไทย  ประธาน 
13.4.2 ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
13.4.3 นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
13.4.4 นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
13.4.5 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   กรรมการ 
13.4.6 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
13.4.7 กรรมการนักเรียนและ นักเรียนตัวแทนคณะสี กรรมการ 
13.4.8 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 14.   คณะกรรมการประเมินผล       ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน  และสรุปการจัดกิจกรรม เสนอ
โรงเรียน  ประกอบด้วย 

14.1 นางสาวนันทดิา  ทวีโชคมีทรัพย ์  ประธานกรรมการ 
14.2 นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ   กรรมการ 
14.3 นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
14.4 นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
14.5 นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

 ใหร้องผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง  4   กลุ่มงาน ให้ค าแนะน าก ากับดูแลให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักเรียนและโรงเรียน 
 

   สั่ง  ณ  วันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
  

 
                       (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
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ก าหนดการพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนจ าน าพรรษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้ด าเนินการ 

วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 
07.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป ฉันภัตตาหารเช้า ห้องอาหารครู ครสูตรีรัตน์และคณะ 
07.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป รับบิณฑบาตร สนามบาสเก็ตบอล ครนูิตยา และคณะ 
08.10 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และให้พร ใต้อาคาร 1 ครูและนักเรียน 
08.20 น. ผู้อ านวยการและครูน าหล่อเทียน ใต้อาคาร 1 ครมูโนธรรม และนักเรียน 
13.00 น. เคลื่อนย้ายต้นเทียนมาหน้าประตูโรงเรียน หน้าประตูโรงเรียน ครพูวงเพ็ญ และคณะ 

ในวันพุธ ที่ 29  กรกฎาคม 2558    

08.30 -12.30 น 
นักเรียนตัวแทนคณะละ 5 คน แต่งต้นเทียนและ 
นักเรียนนั่งประจ ารถคณะละ 1 คน (แต่งชุดไทย)  

ใต้อาคาร 1 ครธูานินทร์ และประธานคณะทุก
คณะ 

13.30 น. ขบวนแห่เทียน เริ่มแห่เทียนไปวัดพรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม 

ผู้บริหาร, ประธานคณะ,  
ครูและนักเรียน  
วงโยธวาทิต, วงกลองยาว 
แห่ต้นเทียนจ าน าพรรษาไป 
วัดพรหมวงศาราม 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.ห้วยขวาง 

 
 


