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 เป็นต้นมา  82  
ภาพที่ 4.9 พระประธานในพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ กับพระประธานใน 
 พระอุโบสถของพระอารามหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2  83  
ภาพที่ 4.10 งานจิตรกรรมบนฝาห้องท าด้วยไมท้ี่กุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ (บน)  
 กับงานจิตรกรรมฝาผนัง ที่พระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
 ห้องที่ 1  (ล่าง) 84  

ภาพที่ 4.11 ภาพทหารยืนยามที่วัดบางแคใหญ่กับภาพทหารที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 85  
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