
ระเบียบวาระการประชุม 
การปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม “ธ สถิตในดวงใจวไลยอลงกรณ์” ส านึกน้อมพระมหากรุณาธิคุณ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้อง SCC2 (504) อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
 ************************************** 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนือ่ง 
   - ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
   ๔.๑  (ร่าง) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมน้อมร าลึกในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
   ๔.๒  (ร่าง) ก าหนดการจัดกิจกรรมน้อมร าลึกในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
   ๔.๓  รูปแบบการจัดงาน 
    ๔.๓.๑ ตัวอย่างการจัดป้ายไวนิล 
    
    
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
 
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง)  
 

ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ท่ี           /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการนอ้มร าลึกในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
----------------------------------------- 

 ด้ ว ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ ว ไ ลย อ ล ง ก ร ณ์  ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์  ก า ห น ด ให้ มี ก า ร จั ด 
โครงการน้อมร าลึกในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ในกิจกรรม“ธ สถิตในดวงใจวไลยอลงกรณ์” ส านึกน้อมพระมหากรุณาธิคุณ 
วันพุธท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงแต่งต้ังคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นสนับสนุน และ
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการด าเนินโครงการน้อมร าลึกในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ในกิจกรรม“ธ สถิตในดวงใจ 
วไลยอลงกรณ์” ส านึกน้อมพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว    ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  สงวนสิน     รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี    กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย    กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์    กรรมการ 
๖. อาจารย์ไชย  มีหนองหว้า    กรรมการ 
๗. อาจารย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ    กรรมการ 
๘. อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  เทโพธิ์     กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ    กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ ดร.โรจนันท์   ทรงอยู่     กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัญ  ยุติธรรม     กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล    กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง    กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี    กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์        กัลยาณมิตร    กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี    กรรมการ 

 
 

/๑๗.ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ 



๒ 
 

 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์    ชิณพงษ์     กรรมการ 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์             สงวนช่ือ     กรรมการ 
 ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา             พักตร์วิไล    กรรมการ 
 ๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย        คลังพหล    กรรมการ 
 ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก    กรรมการ 
 ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ    กรรมการ 
 ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา   วิไลลักษณ์    กรรมการ 
 ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง     กรรมการ 
 ๒๕. นางนิธิวดี    ต้ังจันทร์สุข    กรรมการ 
 ๒๖. นางนงลักษณ์   สมณะ     กรรมการ 
 ๒๗. อาจารย์พิชญาณี       เชิงคีรี ไชยยะ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๘. นางสาววราภรณ์        ไชยสุริยานันท์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าท่ีวางแผนปฏิบัติงาน และประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ      สงวนสิน  ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารย์พิชญาณี        เชิงคีรี   ไชยยะ รองประธานกรรมการ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา      กนัต์โฉม  รองประธานกรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา       มั่นทน  กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์          ใหม่คามิ  กรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา      รักตประจิต  กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ภาคิณ        หมั่นทุ่ง  กรรมการ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์      กิ่งทอง  กรรมการ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง      บรรจงธิติทานต์ กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.นพรัตน์               ไวโรจนะ  กรรมการ 
 ๑๑. อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์      จันทร์แย้ม  กรรมการ 
 ๑๒. อาจารย์ธธิธา        เวียงปฏิ  กรรมการ 
 ๑๓. อาจารย์รวีพรรณ        กาญจนวัฒน ์ กรรมการ 
 ๑๔. อาจารย์คณิต       เรืองขจร  กรรมการ 
 ๑๕. อาจารย์ศรัณยา        ฤกษ์ข า  กรรมการ 
 ๑๖. อาจารย์วิเชียร       พุทธศรี  กรรมการ 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกนาฏ      พรหมนคร  กรรมการ 
 ๑๘. อาจารย์โชติกาญจน์       ราชกรม  กรรมการ 

/๑๙.อาจารย์เพชรกมล... 



๓ 
 

 ๑๙. อาจารย์ฤทัย         ส าเนียงเสนาะ  กรรมการ 
 ๒๐. อาจารย์วีระศักดิ์         ศรีลารัตน์  กรรมการ 
 ๒๑. อาจารย์สุจาริณี         สังข์วรรณะ  กรรมการ 
 ๒๒. อาจารย์เพชรกมล         กล่ันบุศย์  กรรมการ 
 ๒๓. อาจารย์เฟืองฟ้า         รัตนาคณหุตานนท์ กรรมการ 
 ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   กรรมการ 
 ๒๕. อาจารย์ธนัญธิตา    อรุณแข   กรรมการ 
 ๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  ประกอบผล  กรรมการ 
 ๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร  ธนลาภประเสริฐ  กรรมการ 
 ๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณเฑียร  รุ่งหิรัญ   กรรมการ 
 ๒๙. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์   สีเตชะ   กรรมการ 
 ๓๐. อาจารย์ ดร.ดุสิตธร   งามยิ่ง   กรรมการ 
 ๓๑. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัฒน์  ผลพิกุล   กรรมการ 
 ๓๒. อาจารย์ ดร.นัฏภรณ์   พูลภักดี   กรรมการ  
 ๓๓. อาจารย์กิตติณัฐ    ต.เทียนประเสริฐ  กรรมการ 
 ๓๔. อาจารย์วงศ์วริศ    นิพิฐวิทยา  กรรมการ 
 ๓๕. อาจารย์วรนาฏ    อินถารต   กรรมการ 
 ๓๖. อาจารย์ชัชพันธุ์     ยิ้มอ่อน   กรรมการ 
 ๓๗. อาจารย์ธรรมรส     เปานิล   กรรมการ 
 ๓๘. อาจารย์วิศวรรธน์    พัชรวิชญ์  กรรมการ 
 ๓๙. นางสาวชุติมา    ค าขันธ์   กรรมการ 
 ๔๐. นางสาวมานิตา    วรทัต   กรรมการ 
 ๔๑. นางสาวบุษบงก์    วินิยม   กรรมการ 
 ๔๒. นางสาวณัฐณิชา    กสิกรณ์   กรรมการ 
 ๔๓. นางสาวเพชรกมล    เพชรสุนทร  กรรมการ 
 ๔๔. นายกิติวุฒ ิ    ไชยการ   กรรมการ 
 ๔๕. นายนเรศ    นวนแจ้ง   กรรมการ 
 ๔๖. นางสาวสุณัฐชา    เชาว์ไว   กรรมการ 
 ๔๗. นางสาวนภาวรรณ    ค ามุงคุณ  กรรมการ 
 ๔๘. นางสาวอัญชนา    เทพารักษ์  กรรมการ 
 ๔๙. นางสาวมาส    ดอกสร้อย  กรรมการ 
 ๕๐. นายอานนท์    มีสมบัติ   กรรมการ 

/๕๑.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเพียงใจ... 
 

http://huso.vru.ac.th/board_teacher_desc.php?tID=136


๔ 
 

 ๕๑. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเพียงใจ        เสือเอก   กรรมการ 
 ๕๒. นางสาวสุนิสา         คงทอง   กรรมการ 
 ๕๓. นางสาวธัญญาภรณ์  บุญเพิ่ม   กรรมการ 
 ๕๔. นางสาวกัลยา           นันท์ส าเภา  กรรมการ 
   ๕๕. นางสาวศิรินันท์    จันทร์โฉม  กรรมการ 

 ๕๖. นายนุวัต   มูหะหมัด  กรรมการ 
  ๕๗. นางสาวบัวทิพย์           บุญประเสริฐ  กรรมการ 
 ๕๘. นางสาวมลิวรรณ            พันธ์ภักด์ิ  กรรมการ  
 ๕๙. นางเพ็ญพนา     เครือเมฆ  กรรมการ 
 ๖๐. องค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา    กรรมการ 
 ๖๑. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   กรรมการ  
 ๖๒. ชมรมดุริยางคศิลป์     กรรมการ     
 ๖๓. นางสาววราภรณ์  ไชยสุริยานันท์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖๔. นางเบญจภัคค์   ธนแพรวพนัธ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖๕. นางสาวปรีญา   สุขประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด มีหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านส่ือต่าง ๆ 
เชิญส่ือมวลชนถ่ายภาพ  ตลอดงาน ประกอบด้วย 
 ๑. อาจารย์ไชย   มีหนองหว้า  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายทวีศักดิ์   ปานเทวัญ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวมณี   บุญผาย   กรรมการ   
 ๕. นางสาววิษณีย์   ขุนสิงห ์   กรรมการ 
 ๖. นายสายัญ   เทียบแสน  กรรมการ   
 ๗. นายพุทธินันต์   โสมรุษ   กรรมการ 
 ๘. นางสาวพัฒน์ธนสรณ์  กล่ินไทย   กรรมการ 
 ๙. นางสาวสุวิมล   พิชัยกมล  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวศศิธร   ช่ืนขาว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑.นายอานนท์   มีสมบัติ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

/๔.คณะกรรมการฝ่าย... 
 
 
 



๕ 
 

 ๔. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าท่ีในการจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี ตกแต่ง
สถานท่ี เตรียมเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ดูแลความเรียบร้อย ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย  ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ  กรรมการ 
  ๓. นางกนิษฐา   ศรีคุ้มวงษ์  กรรมการ 
  ๔. นายมานพ   สุขสุเดช   กรรมการ 
  ๕. นายสุธน   บุญพยา   กรรมการ 
  ๖. นายปราโมทย์   บุญมี   กรรมการ 
  ๗. นายณัฐวุฒิ   พรรณชีพ  กรรมการ  
   ๘. นางณัฐมน   ค าเงิน   กรรมการ 
  ๙. นางนิธิวดี   ต้ังจันทร์สุข  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. นายสมหมาย  แสงศิโรรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล มีหน้าท่ีจัดท ารายงานสรุป ประเมินผลและท าหนังสือขอบคุณ 
ประกอบด้วย 
 ๑. อาจารย์พิชญาณี   เชิงคีรี  ไชยยะ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววราภรณ์   ไชยสุริยานันท์  กรรมการ 
 ๓. นางเบญจภัคค์   ธนแพรวพนัธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔. นางสาวปรีญา   สุขประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี           ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ร่าง) ก าหนดการ 

กิจกรรม“ธ สถิตในดวงใจวไลยอลงกรณ์”ส านึกน้อมพระมหากรุณาธิคุณ  
 วันพุธท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
************************ 

เวลา   กิจกรรม 
๐๘.๐๐ น.  - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณหอประชุมวไลยอลงกรณ์ 
๐๘.๑๕ น.  - ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
๐๘.๓๐ น.     - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ศาสนพิธีกรน ากล่าวอาราธนาศีล 
   - พระสงฆ์น าสวดบท “ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา” 

- พิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (ฉันเช้า) จ านวน ๑๐ รูป 
- ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล 
- พระสงฆ์พจิารณาผ้าบังสุกุล 
- ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารถวายสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมด้วยชุด   
  ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (ฉันเพล) จ านวน ๑๐ ชุด 
- พระสงฆ์อนุโมทนา 
- ประธานกรวดน้ า 
- ประธานกราบลาพระรัตนตรัย 

๐๙.๐๐ น. - พิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
   - ประธานในพิธี  จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
     (ผู้เข้าร่วมพิธลีุกขึน้ยืนและถวายความเคารพ) 
 
 
การแต่งกาย - ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป : เครื่องแบบข้าราชการชุดกาก ี

- นักศึกษา : เครื่องแบบนักศึกษาตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย  
 
หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงความเหมาะสม 
 
 

 
จัดโดย ชมรมพุทธศาสน์ ชมรมกล้าดี องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา 

และส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ 



 

รูปแบบการจัดงานพิธีสงฆ์ (ภายในหอประชุมวไลยอลงกรณ์) 
“ธ สถิตในดวงใจวไลยอลงกรณ์” ส านึกน้อมพระมหากรุณาธิคุณ 

ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ 

พระบรมฉายา
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จุดเครื่องวาง
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ห้องรับรอง 

ส าหรับพระสงฆ์

ฉนัภตัตราหาร 



รูปแบบการจัดงานพิธีถวายบังความเคารพ (ภายในหอประชุมวไลยอลงกรณ์) 
“ธ สถิตในดวงใจวไลยอลงกรณ์” ส านึกน้อมพระมหากรุณาธิคุณ 

ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบรมฉายา

ลักษณ์ ร.๙ 

จุดเครื่องวาง

ทองน้อย 
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ห้องรับรอง  



(ตัวอย่าง) ติดในหอประชุม 

ขนาด ๓ x ๘ เมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอย่าง) ประกาศแจ้งลงเว็บไซต์ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม 

“ธ สถิตในดวงใจวไลยอลงกรณ”์ ส ำนึกนอ้มพระมหำกรุณำธิคุณ 

เน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

วนัพธุที ่๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ หอประชมุวไลยอลงกรณ ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชปูถัมภ ์

 

เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จ านวน ๑๐ รูป 

                  เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
                                                  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 
 งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รูป 

รูป 

รูป 

รหัสป้าย PR03/0103 

 

 

 

๑๓ ตุลำคม 
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

รูป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ 


