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จดหมายข่าว "ชะมายรายเดือน"
ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนธันวาคม 2565

Let's be friends!

เทศบาลตําบลชะมาย
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รับบริการในเร่ืองรับบริการในเร่ืองรับบริการในเร่ือง



การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลชะมายและประชาคมตําบลชะมาย 
เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3/2565

จดหมายข�าว "ชะมายรายเดือน"

ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นายประพัฒน รักษศรีทอง นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
พรอมคณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ
เทศบาลตําบลชะมาย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประชาชน
เขารวมในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลชะมาย
และประชาคมตําบลชะมาย เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3/2565 
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ ผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลชะมาย เพ่ือรวมกันรับฟังการนําแจงปัญหาความเดือดรอน
และการแสดงความคิดเห็นตางๆ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
และประชาชนท่ีเขารวมการประชุมประชาคม พรอมจะเรงนําปัญหา
ความเดือดรอนตามท่ีไดรับแจงไปเรงดําเนินการแกไขตอไป

คมุกําเนิด "ทําหมนั"สุนัขและแมวภายในวดัวงัหบี
ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. เทศบาลตําบลชะมาย โดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม และวัดวังหีบ
รวมกันจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช        
และสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงสง ในการบริการทําหมันใหกับสุนัขและแมวภายในวัดวังหีบ หมูท่ี 5 ตําบลชะมาย    
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงทางเทศบาลตําบลชะมายไดรวมกับวัดวังหีบ แจงขอความอนุเคราะห        
ในการทําหมันใหกับสุนัขและแมวภายในวัดวังหีบไปยังปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นการคุมกําเนิดไมให
สุนัขและแมวมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน

ป�ที่ 1 ฉบับที่ 2
ประจาํเดือนธนัวาคม 2565



รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสําหรับหน่วยงานภาครัฐที่ มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 99.21 

เ นื� อ ง ใ น วั น วั น ต่ อ ต้ า น ค อ ร์ รั ป ชั น ส า ก ล  9  ธั น ว า ค ม  

ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.20- 12.00 น.
นายประพัฒน รักษศรีทอง นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย เขารับมอบ
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสําหรับหนวยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจํางบฯ
พ.ศ.๒๕๖๕ ในระดับ AA ดวยคะแนน ๙๙.๒๑ จากนายสมพงษ มากมณี 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมรวมกิจกรรมเน่ืองในงานวันตอตาน
คอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2565 ภายใตแนวคิด " Zero
Tolerance คนไทยไมทนตอการทุจริต ณ หองประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช และรวมประกาศเจตนารมณแสดงพลังตอตานการทุจริต ไมรับ
ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดในทุกเทศกาล และจะเสริมสรางคุณธรรมความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตนเป็นแนวทางในการบริหารทองถ่ิน

จดหมายข�าว "ชะมายรายเดือน"
ป�ที่ 1 ฉบับที่ 2

ประจาํเดือนธนัวาคม 2565

ในวันศุกร ท่ี 2 ธันวาคม 2565 เทศบาลตําบลชะมาย
รวมกับ คณะวิจัยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
(SCT) เพ่ือประชุมโครงการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม เพ่ือพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลชะมาย ณ หองประชุมเทศบาล
ตําบลชะมาย อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพ่ือรวมกันศึกษาพัฒนาแอปพลิเคชัน่และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิก์อนและหลังตลอดถึงเพ่ือถอดบทเรียน
และนําเสนอโมเดลท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลตําบลชะมาย  
 ใหไดรับคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน

สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย
มอบของขวัญ

ตอ้นรบั ปี พ.ศ.2566
ด้วยการปรบัลดอัตราดอกเบี�ย

เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท
3 เดือนแรกไม่คิดดอกเบี�ย
จากนั�นคิดอัตราดอกเบี�ย 0.25 ต่อเดือน

ธนัวาคม 2565
ถึง 

กมุภาพันธ ์2566

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5?__eep__=6&__cft__[0]=AZVdpY6bmgWIiHZVVbEfAO90Y__FZHKH1YbEqqoLdiE2JTEw0YVeffDYX4QRcIkoW-Yy-S-KgBzsrac6mEGJsCprGWcInhyasZsEwuZKTLfGm0MA3A_xd8HMn50-A3NcbAU&__tn__=*NK-R


วนัพอ่แหง่ชาติวนัพอ่แหง่ชาติวนัพอ่แหง่ชาติ

5 ธนัวาคม5 ธนัวาคม5 ธนัวาคม   
วนัชาติวนัชาติวนัชาติ

พิธีวางพานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคมพิธีวางพานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคมพิธีวางพานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคม

5 ธนัวาคม 2565

หิ�วป�� นโตเขา้วดั ฟ�งธรรมทกุวนัพระหิ�วป�� นโตเขา้วดั ฟ�งธรรมทกุวนัพระหิ�วป�� นโตเขา้วดั ฟ�งธรรมทกุวนัพระ

ทาน ศีล ภาวนา

จดหมายข�าว "ชะมายรายเดือน"
ป�ที่ 1 ฉบับที่ 2

ประจาํเดือนธนัวาคม 2565

นายประพัฒน์ รกัษ์ศรทีอง นายกเทศมนตรตํีาบลชะมาย 
พรอ้มคณะผู้บรหิารฯ หวัหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลชะมาย เข้ารว่มพิธทํีาบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล แด่พระสงฆ์ จาํนวน 89 รูป เนื�องในวันคล้าย
วนัพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวนัพ่อแหง่ชาติ    
 5 ธนัวาคม 2565 ณ โรงยิมเนเซยีมเทศบาลเมืองทุ่งสง        
 และสนามหน้าที�วา่การอําเภอทุ่งสง

นายประพัฒน รักษศรีทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลชะมาย
มอบหมาย นายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี 
พรอมหัวหนาสวนราชการ นําโดยนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัด
เทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตําบลชะมาย พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง เขารวมพิธีวางพานพุมดอกไมและพิธี
ถวายบังคม เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2565 
ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุงสง โดยมี นายถิรนาท เอสะนา
ชาตัง นายอําเภอทุงสง เป็นประธานในพิธีฯ

นายประพัฒน รักษศรีทอง นายกเทศมนตรีตําบลชะ
มาย พรอมคณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนา
สวนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
เทศบาลตําบลชะมาย เขารวมโครงการห้ิวป่ินโตเขาวัด
ฟังธรรมทุกวันพระ ประจําเดือนธันวาคม 2565 
ณ วัดเขากลาย หมูท่ี 3 ตําบลชะมาย อําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีฯ ตามที่อําเภอทุงสงไดกําหนดใหเป็น
โครงการท่ีนําทุกสวนราชการ ท้ังภาครัฐ ผูนําชุมชน
นักเรียน และประชาชน เขารวมห้ิวป่ินโตเขาวัด 
ฟังธรรมทุกวันพระ เป็นประจําทุกสัปดาห เพ่ือเป็นการ
รักษาไวซ่ึงธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธและเป็นการ
ปลูกฝังการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 



ดแูลงานซอ่มบาํรงุ
 ไฟฟ�าส่องสว่าง

ทําความสะอาดสวนสาธารณะเขาตาเลง

เทศบาลตําบลชะมาย โดยนายประพัฒน  รักษศรีทอง
นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย มอบหมายกองชางในการ
ดูแลงานซอมบํารุงไฟฟ าสองสวางในพ้ืนท่ีตําบล ชะมาย
เพ่ือเป็นการเพ่ิมระดับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน และลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 
 ในการสัญจรในชวงเวลากลางคืน

จดหมายข�าว "ชะมายรายเดือน"
ป�ที่ 1 ฉบับที่ 2

ประจาํเดือนธนัวาคม 2565

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายประพัฒน รักษศรีทอง
นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย มอบหมายพนักงานเทศบาล        
 และพนักงานจาง เทศบาลตําบลชะมาย ดําเนินกิจกรรมจิตอาสา
ประจําสัปดาห พัฒนาบริเวณสวนสาธารณะเขาตาเลง หมูท่ี 8 ตําบลชะ
มาย อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีฯ ดวยการตัดแตงตนไมและก่ิงไม      
เก็บกวาดใบไมและเศษขยะบริเวณโดยรอบ เป็นการปรับภูมิทัศน   
 ใหสวนสาธารณะเขาตาเลงเป็นสถานที่ท่ีมีความสะอาดตาแกผูเขามา
เยือน ท้ังสําหรับใชป็นสถานที่ในการกราบไหวขอพร และเป็นสถานท่ี
สําหรับพักผอนหยอนใจ

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. 
นายประพัฒน รักษศรีทอง นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย มอบหมาย
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เทศบาลตําบลชะมาย ดําเนิน
กิจกรรมจิตอาสาประจําสัปดาห พัฒนาสระนํ้ าหนองหอย หมูท่ี 7
ตําบลชะมาย อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีฯ ดวยการเก็บกวาดใบไม
และเศษขยะบริเวณโดยรอบ ใหสระน้ําหนองหอยเป็นสถานท่ีท่ีมี
ความสะอาดตาแกประชาชนผูมาเยือน ใชเป็นสถานท่ีในการออก
กําลังกายและพักผอนหยอนใจ

ทําความสะอาดพัฒนาสระน้ําหนองหอย



ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประพัฒน รักษศรีทอง
นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย มอบหมายนายญาณวุฒิ เครือยศ  รองปลัด
เทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตําบลชะมาย และนางจริยาวดี
วิเชียรเช้ือ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เขารวมในพิธี
เปิดโครงการสตรีไทยรวมใจสกัดภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม  
 ปี 2565 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองหวา ตําบลชะ
มาย อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลชะมาย เพ่ือให
สตรีกลุม   เป าหมายท่ีมีอายุระหวาง 30-60 ปี ไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก มีความรูเร่ืองมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก อีกท้ัง
มีทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองอยางถูกวิธี และไดรับการตรวจพบ
มะเร็งในระยะเร่ิมตนเพ่ือรับการรักษาอยางทันทวงที

โครงการสตรีไทยรวมใจสกัดภัยระเร็งปากมดลูกโครงการสตรีไทยรวมใจสกัดภัยระเร็งปากมดลูกโครงการสตรีไทยรวมใจสกัดภัยระเร็งปากมดลูก

และมะเร็งเต้านม ป� 2565และมะเร็งเต้านม ป� 2565และมะเร็งเต้านม ป� 2565

คุณแม่วัยใสต้ังครรภ์เม่ือพร้อมคุณแม่วัยใสต้ังครรภ์เม่ือพร้อมคุณแม่วัยใสต้ังครรภ์เม่ือพร้อม
โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2565

จดหมายข�าว "ชะมายรายเดือน"
ป�ที่ 1 ฉบับที่ 2

ประจาํเดือนธนัวาคม 2565

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประพัฒน รักษศรีทอง
นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย มอบหมายนายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และนางจริยาวดี วิเชียรเชื้ อ ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เขารวมในพิธีเปิดโครงการสาวชะมาย
คุณภาพ ต้ังครรภเม่ือพรอม ลูกฉลาดสมวัย ปี 2565 ณ โรงพยาบาล 
 สงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองหวา ตําบลชะมาย อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีฯ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลชะมาย เพ่ือใหสาวชะมายในวัยเจริญพันธุ มีความรู
ความเขาใจเตรียมพรอมกอนต้ังครรภ ขณะต้ังครรภ และหลังคลอด
พรอมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง 

ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
นายประพัฒน รักษศรีทอง นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย
มอบหมายนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษา
ราชการแทน ปลัดเทศบาลตําบลชะมาย และนางจริยาวดี
วิเชียรเช้ือ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
เขารวมในพิธีเปิดโครงการป องกันภาวะแทรกซอนผูป วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2565 
ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองหวา 
ตําบลชะมาย อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีฯ  ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลชะมาย เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู
เร่ืองโรค และภาวะแทรกซอนของโรคท่ีตัวเองเจ็บป วยอยู
และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม



ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.
นายประพัฒน รักษศรีทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลชะมาย ไดมอบหมาย
ให พนักงานเทศบาลตําบลชะมาย   เขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต และเจริญ
จิตภาวนาเพ่ือถวายพระพรแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าพัชรกิติยาภา    
 นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพ่ือถวาย
พระพรใหทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว ณ วัดเขาปรีดี ตําบลปากแพรก
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีฯ  โดยมี นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอําเภอ
ทุงสง เป็นประธานในพิธีฯ

ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายคนึง สุวรรณพันธุ ประธานสภาเทศบาลตําบลชะมาย  
 เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลชะมาย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 1/2565 ประจําปี พ.ศ.2565     
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลชะมาย 
โดยมี นายประพัฒน รักษศรีทอง นายกเทศมนตรีตําบลชะ
มาย พรอมดวยคณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ชะมาย รองปลัดเทศบาลฯ และหัวหนาสวนราชการ    
 เขารวมในการประชุมคร้ังน้ี ภายใตญัตติสําหรับการ
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมายท่ีสภา
เทศบาลตําบลชะมายมอบหมายจํานวนสองคน เขารวมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลชะ
มาย และรวมกันพิจารณารางระเบียบสภาเทศบาลตําบลชะ
มายวาดวยการดําเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2565 

ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที�  4 ครั�งที�  1/2565ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที�  4 ครั�งที�  1/2565ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที�  4 ครั�งที�  1/2565
ประจาํป�  พ.ศ.2565ประจาํป�  พ.ศ.2565ประจาํป�  พ.ศ.2565

จดหมายข�าว "ชะมายรายเดือน"
ป�ที่ 1 ฉบับที่ 2

ประจาํเดือนธนัวาคม 2565



ใชฝ้�กบวัรดนํ�าแทนการใชส้ายยางใชฝ้�กบวัรดนํ�าแทนการใชส้ายยางใชฝ้�กบวัรดนํ�าแทนการใชส้ายยาง

ตรวจสอบก๊อกนํ�าและท่อนํ�าอยา่งสมํ�าเสมอตรวจสอบก๊อกนํ�าและท่อนํ�าอยา่งสมํ�าเสมอตรวจสอบก๊อกนํ�าและท่อนํ�าอยา่งสมํ�าเสมอ

ชุมชนสะอาดด้วยมอืเรา

HOW TO SAVE WATER???

รว่มแรงรว่มใจพฒันาชุมชนชะมาย

จดหมายข�าว "ชะมายรายเดือน"
ป�ที่ 1 ฉบับที่ 2

ประจาํเดือนธนัวาคม 2565

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
นายประพัฒน รักษศรีทอง นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย พรอมคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เทศบาลตําบลชะมาย 
รวมกันดําเนินกิจกรรมจิตอาสาประจําสัปดาห พัฒนาบริเวณโดยรอบตลาดเกษตร 
และถนนสายกรุงแสง หมูที่ 2 ตําบลชะมาย อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือทําความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบตลาดเกษตร ใหเป็นตลาดท่ีแลดู
สะอาดตา และมีความเป็นระเบียบเรียบรอย 

มาชว่ยกันประหยดันํ�ากันเถอะ!!!

เปลี�ยนมาใชภ้าชนะรองนํ�า แทนการเป�ดนํ�าไหลทิ�งเปลี�ยนมาใชภ้าชนะรองนํ�า แทนการเป�ดนํ�าไหลทิ�งเปลี�ยนมาใชภ้าชนะรองนํ�า แทนการเป�ดนํ�าไหลทิ�ง

อาบนํ�าฝ�กบวัไมเ่กิน 5 นาทีอาบนํ�าฝ�กบวัไมเ่กิน 5 นาทีอาบนํ�าฝ�กบวัไมเ่กิน 5 นาที

ลดปรมิาณนํ�าในถังพกันํ�าชกัโครกด้วยขวดบรรจุนํ�าลดปรมิาณนํ�าในถังพกันํ�าชกัโครกด้วยขวดบรรจุนํ�าลดปรมิาณนํ�าในถังพกันํ�าชกัโครกด้วยขวดบรรจุนํ�า


