
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
ที ่286/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนสัปดำห์วันพ่อแห่งชำติ 
....................................................................... 

ด้วยโรงเรียนก ำหนดให้มีกำรจัดงำนสัปดำห์วันพ่อแห่งชำติและพิธีถวำยสักกำระ เนื่องในวันคล้ำย       
วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันที่ 5 ธันวำคม     
พ.ศ.2560 เพ่ือน้อมร ำลึกพระเกียรติคุณที่มีต่อปวงชนชำวไทย  โดยจัดกิจกรรมในระหว่ำง ระหว่ำงวันที่ 27 
พฤศจิกำยน - 4 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 39 วรรคแรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร และมำตรำที่ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่  ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท ำหน้ำที ่ก ำหนดนโยบำยในกำรจัดพิธี  โดยให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ
ประกอบด้วย 

1. นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยสันทัศน์   น้อยเพ็ง  กรรมกำร 
3. นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์ กรรมกำร 
4. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมกำร 
5. นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ท ำหน้ำที ่วำงแผนกำรท ำงำน  เตรียมงำน ประสำนงำนกับ

คณะกรรมกำรต่ำงๆ เพ่ือให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดควำมพร้อมเพรียง ประกอบด้วย 
1. นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    รองประธำนกรรมกำร 
4. นำงจิรำภรณ์  วรำชุน   กรรมกำร 
5. นำยทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมกำร 
6. นำยประชำธิป  ใจกล้ำ   กรรมกำร 
7. นำยสมพร  ขัยวงษ์    กรรมกำร 
8. นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์   กรรมกำร 
9. นำงมัณฑนำ   เลิศเสรีพัฒนกุล   กรรมกำร 
10. นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ   กรรมกำร 
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11. นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ   กรรมกำร 
12. นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมกำร 
13. นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14. นำยชยกฤต  ค ำเมืองคุณ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
15. นำยธิติ  ด ำรงคงชื่น    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
16. นำงสำววรำงคณำ  ชำวน่ำน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 
3.  คณะกรรมกำรสถำนที่  ท ำหน้ำที่ จัดสถำนที่ เขียนป้ำยเวที แต่งเวทีหน้ำเสำธง อันเชิญพระบรม

สำทิสลักษณ์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ มำประดับไว้ ณ เวที เตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้
ในพิธี จัดโต๊ะหมู่บูชำ จัดเก้ำอ้ีส ำหรับประธำน คณะกรรมกำร - ครู  ผู้มำร่วม จัดเวทีแสดงดนตรีไทยและเก้ำอ้ี
ส ำหรับพิธีกรำบพ่อ จัดดอกไม้ให้สวยงำมพร้อมติดตั้งพัดลมตู้ จ ำนวน 4 จุด ประกอบด้วย 

1. นำยประชำธิป  ใจกล้ำ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยนวเรศ  เสนคุ้ม    กรรมกำร 
3. นำยวิเชียร  สังขพงษ์    กรรมกำร 
4. นำยวีระชัย น้ ำพระหัส   กรรมกำร 
5. นำยสมทรง  ศุขะเนตร   กรรมกำร 
6. นำยอดุลย์  พุทธขันธ์   กรรมกำร 
7. นำยวินัย  ออกแมน    กรรมกำร 
8. นำยสมมำตร  แดงสะอำด   กรรมกำร 
9. นำยทิวำ  ขุนประเสริฐ   กรรมกำร 
10. นำยวรวัฒน์  เพชรไกรศรี   กรรมกำร 
11. นำยเลอพงศ์  จันสีนำก   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 
4.  คณะกรรมกำรแสงเสียงและบันทึกภำพ  ท ำหน้ำที่ จัดเตรียม และควบคุมกำรใช้เครื่องเสียง                 

ในพิธีกำรต่ำงๆ บันทึกภำพกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย 
1. นำยสมพร  ขัยวงษ์    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวรวัฒน์  เพชรไกรศรี   กรรมกำร 
3. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษำ   กรรมกำร 
4. นำงสำวพัสตรำภรณ์  แย้มกำญจนวัฒน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 5.  คณะกรรมกำรพิธีกำร  ท ำหน้ำที่ ก ำหนดวำงแผนพิธีต่ำงๆ ก ำหนดขั้นตอนพิธีกรำบพ่อ ตัวแทนห้อง
ละ 1 ท่ำน  ให้เป็นไปตำมระเบียบ แบบแผนถูกต้องตำมประเพณี จัดเตรียมดอกไม้ ประดับโต๊ะหมู่บูชำ              
จัดซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนกรำบพ่อ  จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำนและกล่ำวตอบของพิธีกรำบพ่อ  ประกอบด้วย 

1. นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์   ประธำนกรรมกำร 
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2. นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   กรรมกำร 
3. นำงขันทอง  ทองน้อย   กรรมกำร 
4. นำงสำวลลิตำ  แขกรัมย์   กรรมกำร 
5. นำยอัครวัฒน์  ยอแสง   กรรมกำร 
6. นำงสำวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์   กรรมกำร 
7. นำยทองฉัตร  ไรนุ่น    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
6.  คณะกรรมกำรพิธีกร  ท ำหน้ำที่ ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้ำใจขั้นตอนพิธีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ และกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง พร้อมเพรียงเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ด ำเนินพิธีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ และ
กิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสิวล ี  บุญวัฒน ์   กรรมกำร 
3. นำยกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 7.  คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน ท ำหน้ำที่ ควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

1. นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจิรำภรณ์  วรำชุน   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวธัญมน  เทพูปถัมภ์   กรรมกำร 
4. นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ   กรรมกำร 
5. นำยนวเรศ  เสนคุ้ม    กรรมกำร 
6. นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ   กรรมกำร 
7. นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมกำร 
8. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมกำร 
9. นำยจำตุรนต์  มหำกนก   กรรมกำร 
10. นำยชยกฤต  ค ำเมืองคุณ   กรรมกำร 
11. ครูที่ปรึกษำ ทุกระดับ   กรรมกำร 
12. นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 8.  คณะกรรมกำรวัสดุ ท ำหน้ำที่ จัดเตรียม จัดหำวัสดุที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. นำงมัณฑนำ   เลิศเสรีพัฒนกุล   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวณัฐรุจำ  สมรฤทธิ์   กรรมกำร 
3. นำยณรงค์  เอื้อนไธสง   กรรมกำร 
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4. นำงสำวอำรีรัตน์  แคล่วคล่อง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

9.  คณะกรรมกำรกำรเงิน  ท ำหน้ำที ่เบิกจ่ำยและสรุปกำรใช้เงินในกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1. นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์   กรรมกำร 
3. นำยอัครวัฒน์  ยอแสง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 10.  คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์  ท ำหน้ำที ่ประชำสัมพันธ์  ประกำศ และแจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร
จัดกิจกรรม เนื่องในสัปดำห์วันพ่อแห่งชำติ  ประกอบด้วย 

1. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยจำตุรนต์  มหำกนก   กรรมกำร 
3. นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมกำร 
4. นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ   กรรมกำร 
5. นำยกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี   กรรมกำร 
6. นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์   กรรมกำร 
7. นำงสำวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 11.  คณะกรรมกำรจัดวงโยธวำธิต จัดดนตรีไทย จัดกำรแสดงจินตลีลำและจัดกิจกรรมวำดภำพ                
ท ำหน้ำที่ ควบคุมดูแลนักเรียนวงโยธวำธิต บรรเลงในพิธี ควบคุมนักเรียนวงดนตรีไทย บรรเลงในพิธีกรำบพ่อ  
และจัดกิจกรรมประกวดกำรวำดภำพ “พ่อของฉัน”  ประกอบด้วย 

1. นำยทรงพรต  เชื้อภักดี    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมชำย  คงเสน่ห ์    กรรมกำร 
3. นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ    กรรมกำร 
4. นำงสำวยุวดี  เสือใหญ่    กรรมกำร 
5. นำยปรมินทร์  เสมอภพ    กรรมกำร 
6. นำงอมรรัตน์  มำฬมงคล    กรรมกำร 
7. นำยปิยพฤฒิ  จิธำนนท์    กรรมกำร 
8. นำงสำวพัชรินทร์  สำยสังข์    กรรมกำร 
9. นำยธิติ  ด ำรงคงชื่น     กรรมกำร 
10. นักเรียนวงโยธวำธิต ,วงดนตรีไทยและนักเรียนนำงร ำ กรรมกำร 
11. นำงสำวณัฏฐณิชำ  รำชกิจก ำธร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 
12.  คณะกรรมกำรกิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ ท ำหน้ำที่จัดกิจกรรม ดังนี้ 

       12.1  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
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      1.  เชิญชวนนักเรียนจัดป้ำยนิเทศหน้ำห้องเรียน 
      2.  นักเรียนนั่งสมำธิตอนเช้ำหลังพิธีเคำรพธงชำติ  วันที่ 27 พฤศจิกำยน  - 4 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

1. นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยไกรสร หม้อแหละ   กรรมกำร 
3. นำงสำวนิตติยำ  แก้วนก   กรรมกำร 
4. นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   กรรมกำร 
5. นำยอัครวัฒน์  ยอแสง    กรรมกำร 
6. นำงสำวอำภำภรณ์  ก้อนสี   กรรมกำร 
7. นำยจีรพงศ์  เกิดธูป    กรรมกำร 
8. นำยเกต ุ โพธิ์น้อย    กรรมกำร 
9. นำยภัทรพงศ ์ นำสะอ้ำน   กรรมกำร 
10. นำงสำวปำวรีย์  ขำวสมบูรณ์    กรรมกำร 
11. นำงขันทอง  ทองน้อย    กรรมกำร 
12. นำงสำวลลิตำ  แขกรัมย์   กรรมกำร 
13. นำยทองฉัตร  ไรนุ่น    กรรมกำร 
14. นำงสำวชมพูนุช  ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ  กรรมกำร 
15. นำงสำวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์   กรรมกำร 
16. นำยกิตติคุณ  จันทะโมคำ   กรรมกำร 
17. นำยอุดม  จิรกิตตยำกร   กรรมกำร 
18. นำยสุรพล  กำญจนเวโรจน์   กรรมกำร 
19. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น   กรรมกำร 
20. นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์   กรรมกำร 

 
        12.2  ครูที่ปรึกษำ  ท ำหน้ำที่ มอบหมำย เรียนเชิญคุณพ่อเข้ำร่วมเป็นตัวแทนเข้ำร่วมพิธีกรำบ
พ่อห้องเรียนละ 1 คน ต้อนรับคุณพ่อที่เข้ำร่วมพิธี และควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม จัดเตรียมพวงมำลัยใน
พิธีกรำบพ่อ 
 
 13. คณะกรรมกำรคัดเลือกตัวแทนคุณพ่อ ท ำหน้ำที่ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนกล่ำวเทิดพระคุณพ่อ
และตัวแทนพ่อกล่ำวแสดงควำมรู้สึก 

1. นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนำถพร  มูลจันทร์   กรรมกำร  
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14.   คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน ท ำหน้ำที่ รับลงทะเบียนและต้อนรับคุณพ่อที่มำร่วมกิจกรรม       
ที่หน้ำประชุมห้องสมำคมฯ  ประกอบด้วย 

1. นำงจิรำภรณ์  วรำชุน   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวธัญมน  ปิยะพงษ์ศิริ   กรรมกำร 
3. นำงสำวนำถพร  มูลจันทร์   กรรมกำร 
4. คณะกรรมกำรนักเรียน   กรรมกำร 
5. นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
15.   คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำง ท ำหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรว่ำง ส ำหรับคุณพ่อที่มำร่วม

กิจกรรม ณ ห้องสมำคมฯ  ประกอบด้วย 
1. นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอ ำไพ  พำโคกทม  กรรมกำร 
3. นำงสำวเจนจิรำ  สรสวัสดิ์  กรรมกำร 
4. นำงสำวพรทิพย์  กองจินดำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 16.   คณะกรรมกำรประเมินผล  ท ำหน้ำที ่จัดท ำแบบประเมินควำมพ่ึงพอใจทำงออนไลน์ เก็บ
รวบรวมข้อมูล ประเมินกำรจัดกิจกรรม สรุปเสนอโรงเรียน ประกอบด้วย 

1. นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง  กรรมกำร 
3. นำงสำวเจนจิรำ  สรสวัสดิ์  กรรมกำร 
4. นำงสำววรำงคณำ  ชำวน่ำน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ให้กรรมกำรทุกคณะกรรมกำรวำงแผน เตรียมงำน และพิจำรณำสั่งกำรให้งำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
งำนใดที่ต้องฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดควำมพร้อมเพรียงในวันปฏิบัติจริงให้นัดนักเรียนฝึกซ้อม 

กำรแต่งกำย  1.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร แต่งชุดข้ำรำชกำร (สีกำกี) 
         3.  นักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียน 
          

สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 
 
 

(นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
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ก ำหนดกำรจัดพิธีวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ 
และวันพ่อแห่งชำติ 

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวำคม พ.ศ.2560 
ณ สนำมหน้ำเสำธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
07.00 - 07.40 น. คุณพ่อนักเรียนลงทะเบียน เข้ำร่วมงำนหน้ำห้องประชุมสมำคมครผููป้กครอง ครูจิรำภรณ์และคณะ 

07.20 น. นักเรียนเข้ำแถวท ำพิธีหน้ำเสำธง พิธีกรประจ ำวัน 
07.40 น. ครู , คุณพ่อ , นักกำรภำรโรง , บุคลำกรทุกฝ่ำย พร้อมกันบริเวณพิธี ครูเกต ุ
08.00 น. ประธำนมำถึงบรเิวณพิธี ดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ ครูเกตุ , ครูปิยพฤฒิ   

ประธำนถวำยสักกำระ น้อมร ำลึกในพระมหำกรณุำธิคณุพระบำทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ประธำน,  
ครูมำโนชญ ์

ประธำนในพิธี คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คุณพ่อและนักเรยีน ท ำ
สมำธิเพื่อน้อมร ำลึกในพระมหำกรณุำธิคุณพระบำทสมเด็จพระปรมนิทร-
มหำภูมิพลอดลุยเดชฯ 

ครูเกต ุ

ประธำนในพิธี คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คุณพ่อ เข้ำน่ังในท่ีที่
จัดเตรียมไว้ และนักเรียนนั่งลงในแถว 

ครูเกต ุ

กำรแสดงจินตลลีำ ครูอมรรัตน์ และคณะ 

เสร็จพิธีน้อมร ำลึก  
เร่ิมพิธีวันพ่อ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกล่ำวรำยงำนกำรจดักิจกรรมวัน

พ่อ 
ครูพีรพงษ ์

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนกล่ำวต้อนรบัพ่อ ผู้อ ำนวยกำร 
พิธีกรำบพ่อ  (ดนตรีไทยและดนตรีสำกลบรรเลง) ครูยุวดี , ครูสุภวัชร ,  

ครูที่ปรึกษำทุกห้อง 
ตัวแทนนักเรียนกล่ำวเทิดพระคณุพ่อ ครูมนัสภรณ ์
ตัวแทนพ่อกล่ำวแสดงควำมรูส้ึก ครูมนัสภรณ ์

08.30 น. เสร็จสิ้นพิธีวันพ่อ    ครูเกต ุ
 
หมำยเหตุ : 

1. นั่งสมำธิเพื่อน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคณุและถวำยพระรำชกุศล ระหว่ำงวันท่ี 27 พฤศจิกำยน - 4 ธันวำคม พ.ศ. 
2560  เวลำ  07.50 – 07.55 น. (พิธีกรประจ ำวัน) 

2. วันศุกร์ ที่  1  ธันวำคม พ.ศ. 2560   ฝึกซ้อมพิธีหน้ำเสำธง เวลำ 08.00 – 08.30 น. (ครูเกตุ) 
3. ใหข้้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่งชุดข้ำรำชกำร (สีกำกี) ในวันท ำพิธีถวำยสักกำระฯ วนัจันทร์  

ที่ 4  ธันวำคม พ.ศ. 2560 
4. ครูที่ปรึกษำ  มอบหมำยนักเรยีนจดับอร์ดหน้ำห้องเรียน จัดเรียนเชิญคุณพ่อเข้ำร่วมเป็นตัวแทนเข้ำรว่มพิธีกรำบพ่อ 

ห้องเรียนละ 1 คน จัดเตรียมพวงมำลัยในพิธีกรำบพ่อ  โดยส่งรำยชื่อคุณพ่อ ท่ีกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ภำยในวันอังคำร ที่ 
21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 เวลำไม่เกิน 12.00 น. เพื่อจัดท ำบัตรเชญิคุณพ่อเข้ำร่วมพิธกีรำบพ่อต่อไป  

 


