
 

 

 

 
งานประชาสัมพนัธ์ 



สารจาก...นายก 

จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

สวัสดีครับพ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลดงลานที่รักเคารพทุกท่าน  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานได้จัดท าขึ้นนี้  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  และการด าเนินงานในด้านต่างๆ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลานในรอบปีที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานกับ
ประชาชน  ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  และภาคเอกชน   

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลานที่ผ่านมา  ได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจอย่างดียิ่งจากคณะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  จนส่วนราชการอ่ืนๆ  ที่เกี่ ยวข้อง  ซึ่งเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า  และสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์  และนโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด  และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร  และพัฒนาชุมชนของตนเองดังนั้น  ในการ
ที่จะพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า  และเกิดประโยชน์สูงสุด  ต้องอาศัยความร่วมมือ  ร่วมใจจากพ่อแม่พ่ีน้องเป็น
อย่างมาก 

สุดท้ายนี้  กระผมต้องขอขอบคุณพ่ีน้องชาวต าบลดงลานทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุน  และไว้วางใจกระผม  
และคณะผู้บริหารด้วยดีตลอดมา  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  จงดลบันดาลให้พ่อแม่พ่ีน้องขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลานทุกท่าน  จงประสบแต่ความสุข  ความเจริญตลอดไป 

 

 

(นายอุทัยเทพ  พรรคพล) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 

 

 

 



สารจาก...ปลดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลานไดจ้ดัท าวารสารเพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนราย 
งานผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  เพื่อใหพ้ี่นอ้งประชาชนไดรั้บทราบขอ้ 
มูลข่าวสาร  ท่ีเป็นประโยชน์  ไม่วา่จะเป็นดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  ดา้นคุณชีวิต  ดา้นสาธารณสุข  ดา้นการ 
ศึกษา  ดา้นสังคมสงเคราะห์  หรือ  งบดุลแสดงฐานะทางการเงิน  เป็นตน้ 
 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงเป็นผูรั้บนโยบายในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน  จากท่านนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลดงลาน  และคณะผูบ้ริหาร  มาสู่กระบวนการปฏิบติั  ให้เกิดความถูกตอ้ง  รวดเร็ว  ตรงตาม
วตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงขอขอบพระคุณ  ผูน้ าชุมชนทุกภาคส่วน  และพี่น้องชาว
ต าบลดงลานทุกท่าน  ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาความตอ้งการ  เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน  และร่วมตรวจสอบการปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน
ตลอดมาในฐานะตวัแทนของพนกังานส่วนต าบลดงลาน  และพนกังานจา้งทุกคน  มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นอย่างดีท่ีสุด  พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายของผูบ้ริหาร  และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอยา่งเตม็ความสามารถ  เพื่อพฒันาต าบลดงลาน  ใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 
 
 
 
 

                                                                           นายคมวทิย ์ บุญวเิศษ 
                                                                             ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 
 
 
 
 
 
 

 



สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานของ 
1. สภาพทัว่ไป 

1.1 ลกัษณะทีต่ั้งและอาณาเขต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ไดรั้บการประกาศยกฐานะจากสภาต าบลดงลาน  เป็องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน  เม่ือวนัท่ี 19 เดือน  มกราคม  พ.ศ.2540  องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัร้อยเอด็ ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอเมืองร้อยเอด็ไปทางทิศตกวนัตกประมาณ  5  กิโลเมตร   

ท่ีท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน ตั้งอยูท่ี่  หมู่ท่ี 4  บา้นดงลาน ต าบลดงลาน  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัร้อยเอด็  องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน  มีพื้นท่ีรับผิดชอบประมาณ  22  ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขต
ติดต่อดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกบั ต าบลเหนือเมือง   อ าเภอเมือง   จงัหวดัร้อยเอด็ 
  ทิศใต ้  ติดต่อกบั ต าบลขอนแก่น     อ าเภอเมือง   จงัหวดัร้อยเอด็ 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลในเมือง       อ าเภอเมือง   จงัหวดัร้อยเอด็ 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลปอภาร    อ าเภอเมือง   จงัหวดัร้อยเอ็ด 

1.2 ภูมิประเทศ 
  ลกัษณะภูมิประเทศของต าบลดงลาน  ส่วนใหญ่มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบถึงค่อนขา้งเรียบและเป็น

ลูกคล่ืนลอนลาด  การใช้ประโยชน์จากท่ีดินของต าบลดงลาน  กวา่ร้อยละ  81  เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร  เช่นท านา  

และปลูกพืชอ่ืนเพียงเล็กน้อย  เช่น  การปลูกยาสูบ  พืชผกั  นอกจากน้ียงัมีแหล่งน ้ าท่ีส าคญัท่ีสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ไดเ้ช่น หนองน ้าอ่ืน   

1.3   จ านวนหมู่บ้าน    
ต าบลดงลานมีจ านวนหมู่บา้นเตม็ทั้งหมู่บา้น  14  หมู่บา้นดงัน้ี 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน

(หลงัคาเรือน) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
1 บา้นสนามมา้ 288 319 607 315 
2 บา้นเหล่าใหญ่ 378 400 778 352 
3 บา้นอน้ 200 207 407 179 
4 บา้นดงลาน 315 333 648 185 
5 บา้นหนองจิก 228 227 455 138 
6 บา้นโคกสูง 299 287 586 160 



7 บา้นเหล่าสมบูรณ์ 768 896 1,664 1,127 
8 บา้นเกษตรส าราญ 317 330 647 219 
9 บา้นหนองจิกนอ้ย 126 125 251 78 

10 บา้นสันติสุข 247 268 515 220 
11 บา้นต าแย 79 74 153 45 
12 บา้นหนองจิก 372 399 771 344 
13 บา้นโคกสูง 312 333 645 178 
14 บา้นหนองจิก 236 265 501 140 

 รวม 4,165 4,463 8,628  3,680 
  

1.4 ประชากร 

จ านวนประชากร ใน พ.ศ.  2562 ต าบลดงลาน มีจ านวนประชากรทั้งส้ินจ านวน  8,628  คน  
แยกเป็นชาย 4,165 คน  หญิง  4,463  คน  จ านวนครอบครัวทั้งต าบล  3,680  ครอบครัว   
*ขอ้มูล ณ  วนัท่ี  1  เดือน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2562  จากส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง* 

 

  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 
นายอุทยัเทพ  พรรคพล 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 

           
นายหนูไกร  ปาริโชติ 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 

 

นายประพิศ  สงัฆะมณี 
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 

            
                             นายประวติั  โคตะยนัต ์

เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน 



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 
นายสมมาศ  สิทธิรมย ์

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน 

                                    

                        นายจกัรภพ  ดวงข า                                                            นายปัญจา  บุญญานุเคราะห์ 
 รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน                                                                                         เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน 

                                  

นางบุญช่วย  ชาละมาลย ์                    นายณสัมธ์นจกัร  จตัวาพกัดี                       นายวชิยั  โคตะนิตย ์                                  นายอมร  ยรุะไพร 
       ส. อบต. หมู่ท่ี 1                                     ส. อบต. หมู่ท่ี 1                                   ส. อบต. หมู่ท่ี  3                                       ส. อบต. หมู่ท่ี  3 

                                                 

    นายสุบิน  สุขรัตน์                               นายปัญญา  อาวรณ์                               นายอ านวย  กิจเอ้ือ                            นายบานเยน็  ศรีหนองจิก 
       ส. อบต. หมู่ท่ี  4                                  ส. อบต. หมู่ท่ี  4                                     ส. อบต. หมู่ท่ี 5                                    ส. อบต. หมู่ท่ี  5 

                                           

 นายหนูเพียน  ทุมสิทธ์ิ                            นายวชิ  จอมค าสิงห์                            นางปราณี  อิศรานุวฒัน์                      นางเพญ็ประภา  บุญคูบอน 
    ส. อบต. หมู่ท่ี  6                                      ส. อบต. หมู่ท่ี  6                                    ส. อบต. หมู่ท่ี  7                                    ส. อบต. หมู่ท่ี  7 



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

                                                                                                              

  นายส ารวย  ชมพูบุตร                           นายเสกสรร  ศรีอาภรณ์                    นางสาวธญัวรัตน์  พุฒพิลา                     นางสาววาสนา  โยธายทุธ 
      ส. อบต. หมู่ท่ี  8                                     ส. อบต. หมู่ท่ี  8                                  ส. อบต. หมู่ท่ี  9                                      ส. อบต. หมู่ท่ี  9 
 

                                          

      นายศิลา  อนุรักษ ์                          นายทองอินทร์  หม่ืนหาวงษ ์                       นายจรรยา  ธาตุค า                               นายนิพนธ์  เมาะราษี 
     ส. อบต. หมู่ท่ี  10                                  ส. อบต. หมู่ท่ี  10                                   ส. อบต. หมู่ท่ี  11                                 ส. อบต. หมู่ท่ี  11 
 

                                                                    

      นางสาววภิาพร  ศาลากาหมุด                          นางสาววไิลวรรณ  จนัทรคาม                                      นายส ารอง  ศรีใส 
                ส. อบต. หมู่ท่ี  12                                            ส. อบต. หมู่ท่ี  12                                                 ส. อบต. หมู่ท่ี  13 
 

                                                                  

                       นางสาวหนูรัตน์  อาษาขนัธ์                                                                         นายอดุลย ์ ศรีแสงใส 
                                 ส. อบต. หมู่ท่ี  14                                                                                   ส. อบต. หมู่ท่ี  14 
 

 
 
 



ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 

      
นายคมวิทย ์ บุญวิเศษ 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 

ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 

 

นายพรชยั  ช่างยนัต ์
หวัหนา้ส านกังานปลดั 

 

                                                                 

           น.ส.พรเพญ็  เผา่ภูธร                       นายประพงษ ์ วิชยัก าจร                นางมลลาวรรณ์ นามเขต                     นางลดัดาวลัย ์ อาจสด 

      หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป               หวัหนา้ฝ่ายป้องกนัและ                      นกัวิชาการสุขาภิบาล                          นกัวิชาการศึกษา 

                                                      บรรเทาสาธารณภยั 
 



                                                                                      

  น.ส.จนัทร์สุดา จนัทร์เสถียร              วา่ท่ีรอ.ธีรพล ธิติเมธาวฒัน์              นางบุษราคมัภ ์ บุญวิเศษ                 นางสิริพร  สงัฆะมณี               

   นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน                เจา้พนกังานสาธารสุข                      เจา้พนกังานธุรการ                       นกัจดัการงานทัว่ไป  

 

                                                                                   

    นายนรา  ณ ร้อยเอด็                       จ.อ.ประจวบ  ทศันนาคพงศ ์             จ่าเอกปรีชา  มนปราณีต                         นางญาดา  ศิริจนัทร์ 
               นิติกร                                       นกัทรัพยากรบุคคล                       เจา้พนกังานป้องกนัและ                         เจา้พนกังานธุรการ 
                                                                                                                          บรรเทาสาธารณภยั 

                                        

   นายนพรัตน์  สมณสิงห์                        นางสาวสุวดี  กิจมานะ                       น.ส.ขนิษฐา  เอ้ือกิจ                   นายเจริญพงศ ์ เพชรโรจน์ 
 ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีป้องกนัและ                    ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์           ผูช่้วยเจา้พนกังานประชาสมัพนัธ์      ผูช่้วยเจา้พนกังานการเกษตร 
     บรรเทาสาธารณภยั                                แผนและนโยบาย       
   

                                                   

    นางสาวชุติมา  ข่อยแกว้                    น.ส.กฤตลดัดา  พิมพาจนัทร์                นายไมตรี  อบรมวรรณ                    นายบพิตร  อุ่นโสดา   
  ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีศูนยเ์ยาวชน                      ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ                             คนงานทัว่ไป                                   คนงานทัว่ไป 



                                                          

       นางดารุณี  อุ่นเจริญ                     นายบุญทนั  พรมสุบรรณ               นางสาวปวีณา  รักษากา้นตรง             นางสาวศุภลกัษณ์  นามเพง็ 
                 คนครัว                                     พนกังานขบัรถยนต ์                              คนงานทัว่ไป                                     คนงานทัว่ไป 
 

                                                                                                                  

          นายบดินทร์  อุ่นโสดา                        นายจ ารัส  ปัจมนต ์                     นายพงศธร  โมกขรัตน์                         นายฤทธิพงษ ์ อุ่นเจริญ            
             พนกังานขบัรถยนต ์                         พนกังานขบัรถยนต ์                         คนงานทัว่ไป                                           คนงานทัว่ไป   
 
 
 
 
 
                                                

        นางดวงพร  ปะสาวะระ                       นายเอกมยั  เผา่ศิริ                      นายพนัธ์ศกัด์ิ  วงค าจนัทร์                       นายจิรทีปต ์ วรรณค า 
              คนงานทัว่ไป                                      คนงานทัว่ไป                                    คนงานทัว่ไป                                         คนงานทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
                       
                                             
 
  
                 

 

 



ครูผู้ดูแลเดก็อนุบาลและปฐมวยั 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็  สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

1.ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ บ้านโคกสูง 

 

                                                                          

 นางหนูคลา้ย  วรรณญาติ                                    นางจิตใจ  ดวงข า                                    นางอุไรวรรณ  ทิพนดั 
               ครู                                                                 ครู                                                               ครู 
 

2.ศูนย์พฒันาเด็กเลก็  บ้านหนองจิก 

 

                                                                                                    

                                                                         นางโฉมพิศ  อุ่นเจริญ 
                                                                                       ครู  

                                                                                           

            นางสาวฐิติมา  ศิริยม                                                                                นางสาวทิภารินทร์ สังฆะมณี   
                        ครู                                                                                                                ผูดู้แลเด็ก 

 



3.ศูนย์พฒันาเด็กเลก็  บ้านดงลาน 

                                                                     

 

นางศิรินทิพย ์ มัน่ใจ 

ครูผูดู้แลเด็ก 

 

                                                                                                                                 

      นางสาววราภรณ์  แสงงาม                                                                                       นางสาวติภาภรณ์  ทะการุณ                           
                 ผูดู้แลเด็ก                                                                                                                     ผูดู้แลเด็ก                                                             
 

                                                                                                           

      นางสาวกรรณิการ์  ชมพบุูตร                                                                                    นางสาววรัญญา  เวยีงสิมา 
                   ผูดู้แลเด็ก                                                                                                                                 ผูดู้แลเด็ก 

 
 
 
 
 
 



4.ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ เอือ้อาทร 

 

                                                                                                        

                                                                      นางจารุวรรณ  โตอุตตชนม ์

                                                                                 ครูผูดู้แลเด็ก 
 

                                              

                                                                                            

นางสาวเนติกานต ์ช่ืนชม                             นางนนัทรัตน์  จตเุทน                                         นางสาวฐิติรัตน์  นวลนุกลู 
     ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก                                                ผูดู้แลเด็ก                                                              ผูดู้แลเด็ก 
 

 

                                                          

                             นางสาวพิกลุแกว้  ดวงข า                                                         นางกานตรัตน์  ศรีประเสริฐ 
                                          ผูดู้แลเด็ก                                                                     ผูดู้แลเด็ก 
 



                                                        บุคลากรกองคลงั 

 

 
นางไพจิตร  พลูสระคู 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 

 

                                                                                             

           นางสาวนงลกัษณ์  วรนาม                                            นางสุกญัญา  วินทะไชย                                          นางสาวจารุณี  วิลาจนัทร์ 
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                                             นกัวิชาการจดัเกบ็รายได ้                                                 นกัวิชาการพสัดุ 
 

                                                                                                                                               

           นางสมพิศ  พนัเพลิงพฤกษ ์                                               นางร าไพ  วิภกัด์ิ                                                 นางสาววนิดา  สีภาบุญ 
          เจา้พนกังานการเงินและบญัชี                                     เจา้พนกังานการเงินและบญัชี                             ผูช่้วยเจา้หนา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
  



                              

          นางวิภารัตน์  จนัทรประทกัษ ์                                           นางสาวพชัรี  หนนัดูน                                   นางสาวอาทิตยา  เป่ียมรัศมีโชติ 
              ผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ                                                ผูช่้วยเจา้พนกังานการลงั                                         ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 
 

                                                      

                 นายพรชยั  เล็บขาว                                                     นางสาวมีนา  โพธ์ิชยั                                              
               พนกังานจดมาตรน ้า                                                           คนงานทัว่ไป 
 

 
 

 

 
 

 
    

                                                                 

 

 

 

 

 



บุคลากรกองช่าง 

 
นายอนุรักษ ์ ผา่นสถิน 
หวัหนา้ส่วนโยธา 

 

                                                                                           

  นายภาณุพงศ ์ เมธาวี                                                            นางปิยนุช  กนัไธสง                                                       นายเอนก  ค  าสวสัด์ิ                 
      นายช่างโยธา                                                                    เจา้พนกังานธุรการ                                                              นายช่างไฟฟ้า 
 

                                                                 

     นายสุทิน  มนประณีต                       นายสิทธ์ิชยั  ม่ิงแสวง                        นายสามพราน  ซ่ือจริง                          นายเจษฎา  อาษาขนัธ์                          
          ผูช่้วยช่างโยธา                                  ผูช่้วยช่างไฟฟ้า                          ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการประปา                        ผูช่้วยนายช่างเคร่ืองกล             
                                                          

                                                                                                  

 

 

      นายอภิสิทธ์ิ  เรืองบุญ 
           คนงานทัว่ไป 
 



กองสวสัดกิารสังคม 
 

 
 

นางสาวพิมยดา  บุตรทุมพนัธ์ 
ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนฤมล  รัตนพนัธ์ 
นกัพฒันาชุมชน 

 
 

                 
 
                  นางสาวพชัราภรณ์  แสงใสย ์                                                                                                     นางสาวศรัญญา  สวสัด์ิสละ 
               ผูช่้วยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน                                                                                                                คนงานทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 

 



งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
 

         
 

 
 

            



   
 

        
 

 
 
 
 



โครงการจัดงาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สงูอายุ ประจ าปี 2562 
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบลดงลาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25652 

ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 
 

       

  

 



โครงการบริหารจัดการขยะภายใต้กิจกรรม “แผนรถรงค์ แยกก่อนทิง้” 
 

 

 

  



 

  
 

 
 
 
 
 



พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ วัดบ้านอ้น ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด 

3 พฤษภาคม 2562 
 

           
                                             

                 
 

          
 
 



“โครงการ เข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด” 
 
 

 

   

  
 



พิธีน้อมร าลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันอาทิตย์ท่ี 13 ตุลาคม 2562 
 

 
 

       
 

    
 



พิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 

 

   
 

    
 

 


