ขข้อสอบ
หนนังสสือววิวรณณ
1
ออัครสาวก
เปป็นผผผู้เขขียนหนอังสสือววิวรณณ์ในปขี ค.ศ.
ขณะทขีที่ททาน
ไปอยผทท ขีที่เกาะ
2
เมสือที่ บอกวทา พระววิญญาณไดผู้ทรงดลใจขผู้าพเจผู้าในวอันขององคณ์พระผผผู้เปป็นเจผู้า , วอันขององคณ์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
นอันนคสือ
3
เมสือที่ บอกวทา มขีพระแสงสองคมทขีคที่ มกรวิบออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ พระแสงสองคม
นอันนคสือ
4
ในวว 1:20 ดาวทอันงเจป็ดดวงไดผู้แกท
ของครวิสตจอักรทอันงเจป็ด และคอันประทขีปเจป็ดคอัน
ไดผู้แกท
ทอันงเจป็ด ทผตสวรรคณ์ในขผู้อนขีนคสือ
ของครวิสตจอักร
5
ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองเอเฟซอัส พระเยซผทรงเปป็น ผผผู้ทรงถสือดาวทอันงเจป็ดไวผู้ใน
ของพระองคณ์ และ
คอันประทขีปทองคคาทอันงเจป็ดนอันน
6
ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองสเมอรณ์นา พระเยซผทรงเปป็น ผผผู้ทรงเปป็น
และ
เปป็น
7
ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองเปอรณ์กามอัม พระเยซผทรงเปป็น ผผผู้ทรงถสือ
8
ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองธวิยาทวิรา พระเยซผทรงเปป็น
ของพระเจผู้า
9
ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองซารณ์ดวิส พระเยซผทรงเปป็น ผผผู้ทรงมขี
ของพระเจผู้า และทรงมขี
นอันน
10 ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองฟขีลาเดลเฟขีย พระเยซผทรงเปป็น
ผผผู้ทรงถสือ
ผผผู้ทรง
แลผู้วจะไมทมขีผผผู้ใด
ผผผู้ทรง
แลผู้วจะไมทมขีผผผู้ใด
11 ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองเลาดขีเซขีย พระเยซผทรงเปป็น ผผผู้ทรงเปป็น
ทรงเปป็น
ทขีที่สอัตยณ์ซสืที่อและสอัตยณ์จรวิง และทรงเปป็น
ซถึที่งพระเจผู้าทรง

12
13
14

ในครวิสตจอักรทอันง 7 นอันน ครวิสตจอักรไหนไมทไดผู้รอับคคาวทากลทาว?
ในครวิสตจอักรทอันง 7 นอันน ครวิสตจอักรไหนไมทไดผู้รอับคคายกยทอง?
กรรุณาเขขียน วว 3:20 “

กอับ

”
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ตราดวงแรก เกขีที่ยวกอับ
ตราดวงทขีที่ 2 เกขีที่ยวกอับ
ตราดวงทขีที่ 3 เกขีที่ยวกอับ
ตราดวงทขีที่ 4 เกขีที่ยวกอับ
ตราดวงทขีที่ 5 เกขีที่ยวกอับ
ตราดวงทขีที่ 6 เกขีที่ยวกอับ
การทคาลาย
ฟผู้าสวรรคณ์กป็

ทรงแกะตราทอันง 7 ดวง

การพอัก เกขีที่ยวกอับ
ในโลก-ผผผู้ทขีที่ไดผู้รอับการประทอับตรา-บนสวรรคณ์-ตราดวงทขีที่ 7 กป็คสือ

ของพวกคนบาปในโลกนขีน

24
เจป็ดองคณ์ไดผู้เปทาแตรทอันง 7
25 แตรออันแรก เกขีที่ยวกอับ
และ
ไหมผู้ไปหนถึงที่ ในสามสท วน
ไหมผู้ไปหมดสวินน
26 แตรออันทขีที่ 2 เกขีที่ยวกอับ ทะเลไดผู้กลายเปป็น
เสขียหนถึงที่ ในสามสท วน
ทอันงปวงทขีที่มชขี ขีววิตอยผใท นทะเลนอันน
เสขียหนถึงที่ ในสามสท วน และบรรดา
แตกเสขียหนถึงที่ ในสามสท วน
27 แตรออันทขีที่ 3 เกขีที่ยวกอับ
ดวงหนถึที่งมขีชสืที่อวทา
รสของนคนา
กลายเปป็น
เสขียหนถึที่งในสามสทวน และคนเปป็นออันมากกป็ไดผู้
28 แตรออันทขีที่ 4 เกขีที่ยวกอับ
และ
ทอันงหลายกป็ถผกทคาลายไปหนถึงที่ ในสามสท วน จถึง
หนถึที่งในสามสทวน
กป็ไมทสวทางเสขียหนถึงที่ ในสามสท วน และ
กป็เชทนเดขียวกอับกลางวอัน
29 แตรออันทขีที่ 5 เกขีที่ยวกอับ การ
และ
บวินออกมา ไดผู้
ประทานอคานาจแกทตกอั ต แตนนอันน เหมสือนกอับอคานาจของ
เพสือที่ ใหผู้ทรมานมนรุษยณ์เปป็นเวลา
ตลอดเวลาเหลทานอันน คนทอันงหลายจะแสวงหา
แตทจะ
และเปป็นววิบอัตวิอยทางทขีที่
30 แตรออันทขีที่ 6 เกขีที่ยวกอับ การปลทอย
ทขีที่จะใหผู้ฆทา
เสขีย
หนถึที่งในสามสทวน และจคานวนพลทหารมผู้ามขี
ทขีที่จะฆทามนรุษยณ์เสขียหนถึที่งในสามสท วน
ดผู้วยภอัยพวิบอัตวิสามอยทางนขีน คสือ
และ
และ
ทขีที่พลรุงท ออกมาจากปากมอันนอันน
และเปป็นววิบอัตวิอยทางทขีที่
31 การพอัก เกขีที่ยวกอับ
ของพยานทอันง 2 ของพระเจผู้า
ของพยานทอันง 2 ของพระเจผู้า
ของพยานทอันง 2 ของพระเจผู้า
32 แตรออันทขีที่ 7 กป็เปป็นววิบอัตวิอยทางทขีที่

33
เจป็ดองคณ์ไดผู้เทขอันทอันง 7 ใบทขีที่เตป็มดผู้วยพระนวิเคราะหณ์ของพระเจผู้าลงบนโลก
34 การเทขอันใบแรก เกขีที่ยวกอับ คนทอันงหลายทขีที่มขี
และ
ของมอัน กป็เกวิดเปป็น
35 การเทขอันใบทขีที่ 2 เกขีที่ยวกอับ ทะเลกป็กลายเปป็นเหมสือน
และบรรดาสวิที่งทขีมที่ ขีชขีวตวิ
อยผใท นทะเลนอันนกป็
36 การเทขอันใบทขีที่ 3 เกขีที่ยวกอับ
และ
ทอันงปวง และนคนาเหลทานอันนกป็กลาย
เปป็น
37 การเทขอันใบทขีที่ 4 เกขีที่ยวกอับ ทรงใหผู้อคานาจแกท
นอันนทขีที่จะ
38 การเทขอันใบทขีที่ 5 เกขีที่ยวกอับ ทขีที่นงอัที่ ของ
นอันน และอาณาจอักรของมอันกป็
คนเหลทานอันนไดผู้
39 การเทขอันใบทขีที่ 6 เกขีที่ยวกอับ
ทคาใหผู้นน คาในแมทนน คานอันน
เพสืที่อ
เตรขียม
ไวผู้สคาหรอับบรรดา
และเขาทอันงหลาย
ชรุมนรุมทขีที่ตคาบลหนถึที่ง ซถึที่งภาษาฮขีบรผเรขียกวทา
40 การเทขอันใบทขีที่ 7 เกขีที่ยวกอับ
ใหญททขีที่สรุดในโลก
การมขี
ตกใหญททขีที่สรุดในโลก
41

ตรขีเอกนรุภาพออันบรวิสรุทธวิธคสือ

และ

42

ตรขีเอกนรุภาพออันชอัวที่ รผู้ายคสือ

และ

43
44

เปป็นผผผู้นคาฝทาย
เปป็นผผผู้นคาฝทาย

45 สองคนแรกทขีที่จะถผกทวินงลงในบถึกไฟคสือ
ตอนสวินน
46 ตลอดยรุค 1000 ปขี
ถผกทวินงลงไปใน
47 พอสวินนยรุค 1000 ปขี
จะออกมาเพสืที่อ
48 คนทขีที่สามทขีที่จะถผกทวินงลงในบถึกไฟคสือ

และ

บรรดาประชาชาตวิ

49 ใครอยผใท นพวกทขีที่จะเปป็นขถึนนมาจากความตายครอันงแรก คสือ
50 ใครอยผใท นพวกทขีที่จะเปป็นขถึนนมาจากความตายครอันงทขีที่ 2 คสือ คนทขีรที่ อับเชสืที่อในสมอัย
และคนทขีที่รบอั เชสืที่อในสมอัย
51 ใครอยผใท นพวกทขีที่จะเปป็นขถึนนมาจากความตายครอันงทขีที่ 3 คสือ คนทอันงสวินนทขีที่
52 คนทอันงสวินนทขีที่ไมทเคยรอับความรอดจะถผกพวิพากษาทขีที่
จากนอันนจะถผกทวินงลงไปใน
53 ผผผู้ใดทขีที่
ใน
54

เกขีที่ยวกอับกรรุงเยรผซาเลมใหมทนน นอั
คนทขีที่เขผู้ากรรุงนอันนไดผู้คอสื
เททานอันน
กคาแพงของกรรุงนอันนจะมขี ประตผ
ความสวทางของกรรุงนอันนคสือ
กรรุงนอันนมขี
พระววิหารในกรรุงนอันนคสือ

ผผผู้นน นอั กป็ถผกทวินงลงไปใน

ประตผ
และ
และ

ขข้อสอบ
หนนังสสือววิวรณณ
1
ออัครสาวกยอหห์นเปป็นผผผู้เขขียนหนอังสสือววิวรณห์ในปขี ค.ศ. 95 ขณะทขีที่ททานถผกเนรเทศไปอยผทท ขีที่เกาะปอัทมอส
2
เมสือที่ บอกวทา พระววิญญาณไดผู้ทรงดลใจขผู้าพเจผู้าในวอันขององคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้า , วอันขององคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
นอันนคสือ วอันอาทวิตยห์
3
เมสือที่ บอกวทา มขีพระแสงสองคมทขีคที่ มกรวิบออกมาจากพระโอษฐห์ของพระองคห์ พระแสงสองคมนอันนคสือ
พระคคาของพระเจผู้า
4
ในวว 1:20 ดาวทอันงเจป็ดดวงไดผู้แกททผตสวรรคห์ของครวิสตจอักรทอันงเจป็ด และคอันประทขีปเจป็ดคอันไดผู้แกทครวิสต
จอักรทอันงเจป็ด ทผตสวรรคห์ในขผู้อนขีนคสือศวิษยาภวิบาลของครวิสตจอักร
5
ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองเอเฟซอัส พระเยซผทรงเปป็น ผผผู้ทรงถสือดาวทอันงเจป็ดไวผู้ในพระหอัตถห์เบสืนอง
ขวาของพระองคห์ และดคาเนวินอยผทท ทามกลางคอันประทขีปทองคคาทอันงเจป็ดนอันน
6
ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองสเมอรห์นา พระเยซผทรงเปป็น ผผผู้ทรงเปป็น เบสืนองตผู้นและเปป็นเบสืนองปลาย
7
ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองเปอรห์กามอัม พระเยซผทรงเปป็น ผผผู้ทรงถสือ ดาบสองคม
8
ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองธวิยาทวิรา พระเยซผทรงเปป็น พระบบุตรของพระเจผู้า
9
ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองซารห์ดวิส พระเยซผทรงเปป็น ผผผู้ทรงมขีพระววิญญาณทอันงเจป็ดของพระเจผู้า
และทรงมขีดาราเจป็ดดวงนอันน
10 ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองฟขีลาเดลเฟขีย พระเยซผทรงเปป็น ผผผู้บรวิสบุทธวิธ ผผผู้สอัตยห์จรวิง ผผผู้ทรงถสือ
ลผกกบุญแจของดาววิด ผผผู้ทรงเปวิดแลผู้วจะไมทมขีผผผู้ใดปวิด ผผผู้ทรงปวิดแลผู้วจะไมทมขีผผผู้ใดเปวิด
11 ในจดหมายถถึงครวิสตจอักรทขีที่เมสืองเลาดขีเซขีย พระเยซผทรงเปป็น ผผผู้ทรงเปป็น พระเอเมน ทรงเปป็นพยานทขีที่
สอัตยห์ซสืที่อและสอัตยห์จรวิง และทรงเปป็นปฐมเหตบุแหทงสวิที่งสารพอัดซถึที่งพระเจผู้าทรงสรผู้าง

12 ในครวิสตจอักรทอันง 7 นอันน ครวิสตจอักรไหนไมทไดผู้รอับคคาวทากลทาว? สเมอรห์นา กอับ ฟขีลาเดลเฟขีย
13 ในครวิสตจอักรทอันง 7 นอันน ครวิสตจอักรไหนไมทไดผู้รอับคคายกยทอง? เลาดขีเซขีย
14 กรบุณาเขขียน วว 3:20 “ดผเถวิด เรายสืนเคาะอยผทท ขีที่ประตผ ถผู้าผผผู้ใดไดผู้ยวินเสขียงของเรา และเปวิดประตผ เราจะ
เขผู้าไปหาผผผู้นน นอั และจะรอับประทานอาหารรท วมกอับเขา และเขาจะรอับประทานอาหารรท วมกอับเรา”
15
16
17
18
19
20
21

22

23

พระเยซผทรงแกะตราทอันง 7 ดวง
ตราดวงแรก เกขีที่ยวกอับ ปฏวิปอักษห์ตทอพระครวิสตห์
ตราดวงทขีที่ 2 เกขีที่ยวกอับ สงคราม
ตราดวงทขีที่ 3 เกขีที่ยวกอับ การขาดแคลน
ตราดวงทขีที่ 4 เกขีที่ยวกอับ ความตาย
ตราดวงทขีที่ 5 เกขีที่ยวกอับ พวกววิสบุทธวิชนทขีที่ถผกฆทาในยบุค 7 ปขี
ตราดวงทขีที่ 6 เกขีที่ยวกอับ
การทคาลายพสืนนแผทนดวิน
ฟผู้าสวรรคห์กมป็ สืดลง
ความหมดหวอังของพวกคนบาปในโลกนขีน
การพอัก เกขีที่ยวกอับ
ในโลก--การประทอับตราไวผู้ทขีที่หนผู้าผากผผผู้ทาสของพระเจผู้า
ผผผู้ทขีที่ไดผู้รอับการประทอับตรา--144,000 คนจาก 12 ตระกผลของอวิสราเอล
บนสวรรคห์--คนเปป็นออันมากไดผู้รผู้องเพลงสรรเสรวิญพระเจผู้า
ตราดวงทขีที่ 7 กป็คสือแตรทอันง 7

24 ทผตสวรรคห์เจป็ดองคห์ไดผู้เปทาแตรทอันง 7
25 แตรออันแรก เกขีที่ยวกอับ ลผกเหป็บและไฟปนดผู้วยเลสือด ตผู้นไมผู้ไหมผู้ไปหนถึงที่ ในสามสท วน หญผู้าเขขียวสด
ไหมผู้ไปหมดสวินน
26 แตรออันทขีที่ 2 เกขีที่ยวกอับ ทะเลไดผู้กลายเปป็นเลสือดเสขียหนถึงที่ ในสามสท วน สอัตวห์ทน อังปวงทขีที่มชขี ขีววิตอยผใท นทะเล
นอันนตายเสขียหนถึงที่ ในสามสท วน และบรรดาเรสือกคาปอัที่นแตกเสขียหนถึงที่ ในสามสท วน
27 แตรออันทขีที่ 3 เกขีที่ยวกอับ ดาวใหญทดวงหนถึงที่ มขีชอสืที่ วทาบอระเพป็ด รสของนคนากลายเปป็นรสขมเสขียหนถึงที่ ในสาม
สท วน และคนเปป็นออันมากกป็ไดผู้ตายไป
28 แตรออันทขีที่ 4 เกขีที่ยวกอับ ดวงอาทวิตยห์ ดวงจอันทรห์และดวงดาวทอันงหลายกป็ถผกทคาลายไปหนถึงที่ ในสามสท วน
จถึงมสืดไปหนถึที่งในสามสทวน กลางวอันกป็ไมทสวทางเสขียหนถึงที่ ในสามสท วน และกลางคสืนกป็เชทนเดขียวกอับกลางวอัน
29 แตรออันทขีที่ 5 เกขีที่ยวกอับ การเปวิดเหวทขีที่ไมทมขีกนผู้ เหว และฝผงตอักต แตนบวินออกมา ไดผู้ประทานอคานาจแกท
ตอักต แตนนอันน เหมสือนกอับอคานาจของแมลงปทอง เพสืที่อใหผู้ทรมานมนบุษยห์เปป็นเวลาหผู้าเดสือน ตลอดเวลาเหลทานอันน คน
ทอันงหลายจะแสวงหาความตายแตทจะไมทพบ และเปป็นววิบอัตวิอยทางทขีที่หนถึงที่
30 แตรออันทขีที่ 6 เกขีที่ยวกอับ การปลทอยทผตสวรรคห์ทนอังสขีที่ ทขีที่จะใหผู้ฆทามนบุษยห์เสขียหนถึที่งในสามสทวน และจคานวน
พลทหารมผู้ามขีสองรผู้อยลผู้าน ทขีที่จะฆทามนบุษยห์เสขียหนถึงที่ ในสามสท วนดผู้วยภอัยพวิบอัตวิสามอยทางนขีน คสือ ไฟ และควอัน
และกคามะถอันทขีที่พลบุงท ออกมาจากปากมอันนอันน และเปป็นววิบอัตวิอยทางทขีที่สอง
31 การพอัก เกขีที่ยวกอับ
การรอับใชผู้ของพยานทอันง 2 ของพระเจผู้า
ความตายของพยานทอันง 2 ของพระเจผู้า
การเปป็นขถึนนมาจากความตายของพยานทอันง 2 ของพระเจผู้า
32 แตรออันทขีที่ 7 กป็เปป็นววิบอัตวิอยทางทขีที่สาม

33 ทผตสวรรคห์เจป็ดองคห์ไดผู้เทขอันทอันง 7 ใบทขีที่เตป็มดผู้วยพระนวิเคราะหห์ของพระเจผู้าลงบนโลก
34 การเทขอันใบแรก เกขีที่ยวกอับ คนทอันงหลายทขีที่มขีเครสือที่ งหมายของสอัตวห์รผู้าย และบผชารผปของมอัน กป็เกวิดเปป็น
แผลรผู้ายทขีที่เปป็นหนองมขีทบุกขห์เวทนาแสนสาหอัส
35 การเทขอันใบทขีที่ 2 เกขีที่ยวกอับ ทะเลกป็กลายเปป็นเหมสือนเลสือดของคนตาย และบรรดาสวิที่งทขีที่มขีชวขี วิตอยผใท น
ทะเลนอันนกป็ตายหมดสวินน
36 การเทขอันใบทขีที่ 3 เกขีที่ยวกอับ แมทนน คาและบทอนคนาพบุทน อังปวง และนคนาเหลทานอันนกป็กลายเปป็นเลสือด
37 การเทขอันใบทขีที่ 4 เกขีที่ยวกอับ ทรงใหผู้อคานาจแกทดวงอาทวิตยห์นน อันทขีจที่ ะคลอกมนบุษยห์ดผู้วยไฟ
38 การเทขอันใบทขีที่ 5 เกขีที่ยวกอับ ทขีที่นงอัที่ ของสอัตวห์รผู้ายนอันน และอาณาจอักรของมอันกป็มดสื ไป คนเหลทานอันนไดผู้กดอั ลวินน
ของตนดผู้วยความเจป็บปวด
39 การเทขอันใบทขีที่ 6 เกขีที่ยวกอับ แมทนน คายผเฟรตวิส ทคาใหผู้นน คาในแมทนน คานอันนแหผู้งไป เพสืที่อเตรขียมมรรคาไวผู้สคาหรอับ
บรรดากษอัตรวิยห์ทมขีที่ าจากทวิศตะวอันออก และเขาทอันงหลายชบุมนบุมทขีที่ตคาบลหนถึงที่ ซถึที่งภาษาฮขีบรผเรขียกวทา
อารมาเกดโดน
40 การเทขอันใบทขีที่ 7 เกขีที่ยวกอับ
แผทนดวินไหวใหญททขีที่สบุดในโลก
การมขีลผกเหป็บตกใหญททขีที่สบุดในโลก
41
42
43
44

ตรขีเอกนบุภาพออันบรวิสบุทธวิธคสือ พระบวิดา พระบบุตร และพระววิญญาณบรวิสบุทธวิธ
ตรขีเอกนบุภาพออันชอัวที่ รผู้ายคสือ ซาตาม ปฏวิปอักษห์ตทอพระครวิสตห์ และ ผผผู้พยากรณห์เทป็จ
ปฏวิปอักษห์ตทอพระครวิสตห์ เปป็นผผผู้นคาฝทายการเมสือง
ผผผู้พยากรณห์เทป็จ เปป็นผผผู้นคาฝทายศาสนา

45
46
47
48

สองคนแรกทขีที่จะถผกทวินงลงในบถึกไฟคสือ ปฏวิปอักษห์ตทอพระครวิสตห์ และ ผผผู้พยากรณห์เทป็จ ตอนสวินนยบุค 7 ปขี
ตลอดยบุค 1000 ปขี ซาตาม ถผกทวินงลงไปใน เหวทขีที่ไมทมขีกนผู้ เหว
พอสวินนยบุค 1000 ปขี ซาตาม จะออกมาเพสืที่อลทอลวงบรรดาประชาชาตวิ
คนทขีที่สามทขีที่จะถผกทวินงลงในบถึกไฟคสือ ซาตาม

49 ใครอยผใท นพวกทขีที่จะเปป็นขถึนนมาจากความตายครอันงแรก คสือ ครวิสตจอักร
50 ใครอยผใท นพวกทขีที่จะเปป็นขถึนนมาจากความตายครอันงทขีที่ 2 คสือ คนทขีรที่ อับเชสืที่อในสมอัยพระคอัมภขีรห์เดวิม และคนทขีที่
รอับเชสืที่อในสมอัยยบุค 7 ปขี
51 ใครอยผใท นพวกทขีที่จะเปป็นขถึนนมาจากความตายครอันงทขีที่ 3 คสือ คนทอันงสวินนทขีที่ไมทเคยรอับความรอด
52 คนทอันงสวินนทขีที่ไมทเคยรอับความรอดจะถผกพวิพากษาทขีที่ พระทขีที่นงอัที่ ใหญทสขีขาว จากนอันนจะถผกทวินงลงไปใน
บถึกไฟ
53 ผผผู้ใดทขีที่ไมทมขีชสืที่อจดไวผู้ในหนอังสสือแหทงชขีววิต ผผผู้นน นอั กป็ถผกทวินงลงไปในบถึงไฟ
54

เกขีที่ยวกอับกรบุงเยรผซาเลมใหมทนน นอั
คนทขีที่เขผู้ากรบุงนอันนไดผู้คอสื คนทขีมที่ ขีชสืที่อจดไวผู้ในหนอังสสือแหทงชขีววิตของพระเมษโปดกเททานอันน
กคาแพงของกรบุงนอันนจะมขี ประตผสวิบสองประตผ
ความสวทางของกรบุงนอันนคสือ สงทาราศขีของพระเจผู้า และ พระเมษโปดก
กรบุงนอันนมขี ตผู้นไมผู้แหทงชขีววิต
พระววิหารในกรบุงนอันนคสือ พระเจผู้า และ พระเมษโปดก

