ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2019 ปีที่ 34 ฉบับที่ 32
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ
มิสซา 10.30 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว/ 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 : 06.00 น. = 9,063.- / 07.30 น. = 4,071.- / 10.30 น. = 4,415./ 19.00 น. = 4,008.- รวม 20,557 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครูวิรัตน์ ซึมเมฆ กับ
ครูไพรัตน์ ไชยเชษฐ์ พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรียงไกร ว่ามป้อง
/ คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คําศรี กับ
น.ส.อริษา พาพรมลิก
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร ทองอันตัง
กับ นายปัทจพล บัวชุม
5. รวมพลมารียท์ ั้ง 3 เขต : เชิญพลมารีย์ทงั้ 3 เขต ร่วมเลือกตัง้ คอมีเซียมชุดใหม่ วันเสาร์ที่ 17
สิงหาคม 2019 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาปีติมหาการุญ วัดท่าแร่
6. แห่พระรูปแม่พระโอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ : วันเสาร์ที่ 17
สิงหาคม 2019 เวลา 18.30 น. ตั้งขบวนบริเวณ 3 แยก บ้านลุงฮาด (หน้าบ้านป้าวิรนิ งอยกุดจิก) แห่
ไปยังวัด มีมิสซา เวลา 19.00 น.เชิญพี่นอ้ งตกแต่งหน้าบ้าน รั้ว ถนน (3 แยกบ้านลุงฮาด ถึงหน้าวัด )

7. งานฉลองศาสนนามของพระอัครสังฆราชหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ และครบรอบ 13 ปี การ
ก่อตั้งวิถีชุมชนวัด BECs : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
กาหนดการ
เวลา 09.30 น. แห่ที่บริเวณศาลามาร์ตโิ น ( พระสงฆ์แต่งตัวที่ศาลามาร์ติโน )
เวลา 09.45 น. เริ่มขบวนแห่ ( กลุ่มบีอีซีจากวัดต่างๆของมิสซัง )
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ( คพ.ธัญญา ศรีอ่อน กล่าวรายงาน / ตัวแทนฆราวาส
กล่าวปฏิญาณ )
พิธีการแสดงความยินดีหลังมิสซา
- เลขาธิการสภาภิบาลวัดท่าแร่มอบมาลัยกร / กล่าว - ผู้แทนนักบวชหญิงมอบมาลัยกร
- เลาขาธิการสภาสงฆ์กล่าว
- พระอัครสังฆราช กล่าวให้โอวาท
อนึ่ง * การมอบของขวัญ ซองปัจจัย ให้มอบช่วงภาคถวาย
* ขอรับบริจาคโรงาทานอาหารจากพีน่ อ้ งสัตบุรุษด้วย
8. เชิญร่วมพิธีบวชสังฆานุกร และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 เวลา
10.00 น. ณ อาคารพระมารดาพระผู้ไถ่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
1. บราเดอร์ยอแซฟ ลิขิต
สัพโส
: รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
2. บราเดอร์ฟิลิป สีฟอง สันติ
ใหญ่คุณ
: รับการแต่งตัง้ เป็นผู้อ่านพระคัมภีร์
3. บราเดอร์เปโตร
สิทธิฤทธิ์ นันศรีทอง
: รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์
9. เชิญพี่น้องร่วมมิสซาวันแม่ : เทศบาลตําบลท่าแร่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน จะจัดพิธีเฉลิมพระ
เกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2019
เวลา 07.30 น. ณ วัดท่าแร่ มิสซาวันแม่แห่งชาติ และคุณแม่ของพวกเราทุกๆคน ทั้งมีชีวิตอยู่และ
ล่วงลับไปแล้ว
10. วันอาทิตย์หน้า (อา. 18 สิงหาคม 2019) : จะมีพธิ ีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัดล่วง
หน้า พร้อมสําเนาเอกสารใบเกิด
11. เงินสวดแท่นพระ : ชุมชนนาซาแร็ธ 370 บาท
12. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ระบบไฟห้องประชุม ชุดละ 1,200 บาท บริจาคแล้ว 22 ชุด

ยังเหลืออีก 128 ชุด : ลูกหลานสารธิยากุล อุทิศให้ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล 2 ชุด (2,400)
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์  06.00 น.สุขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ทุกท่าน 
อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว ผช.ทวีศักดิ์ อินธิเสน และลูกๆ

ผู้ขอ

ทาบุญ

ลูกๆ

200

11 ส.ค.19 หลานๆทุกคน
07.30 น.  สุขสําราญครอบครัว นายชุมพร กาแก้ว และลูกหลาน อมรรัตน์
 ทุกคน, อุทิศให้ มารีอา วิไล กาแก้ว,อันโตนีโอ อน,
ซิลเวียล ชาลี,ยวง อารมณ์ งอยกุดจิก,เวโรนีกา สมสนุก
ทองอันตัง ญาติพี่นอ้ งทีล่ ่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
 สุขสําราญครอบครัว คุณบุญสวน อยู่แร่ และลูกๆ
ประภาพร
หลานๆทุกคน,อุทิศให้ ยอแซฟ มีชัย,ยอแซฟ ทนงศักดิ์,
ฟรังซิสโก วัง,เอลีซาเบ็ธ เหรียญ กาแก้ว,ฟิลปิ กรม,
อากาทา คําพา อยู่แร่,เปาโล ธนากร จันทรังษี,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,เปโตร เสบียง,ซีมอน สัมฤทธิ์,มารีอา วิภา
อยู่แร่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 สุขสําราญครอบครัว น.ส.สุดชฎา บุตโค,นายธงชัย
น.ส.สุดชฎา
สระแก้ว, อุทิศให้ มารีอา บุญจันทร์,โทมัส ผาน,เปโตร
สมโภชน์ บุตโค,เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวัฒน์
อุปพงษ์ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด น.ส.นิสราพร มานะโพน,
นางนภาพร
อุทิศให้ โทมัส บัญชา,เซซีลีอา หนูรนื่ ,เปาลา วิรัชดา
เชียรพลแสน
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซีลีอา หา
,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คําภา,เปโตร

500

300

200

200

200

บัวจันทร์ อําจุฬา,ฟรังซิส ลําไย คําศรี,จ่าสิบเอก แสง 
อ้นสูงเนิน ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คําพุด ฤทธิปะ
นางสุพัด
 อุทิศให้ เทเรซา แก้วนภา พระลับรักษา
พงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวัฒน์ อุปพงษ์
แม่
 อุทิศให้ มารีอา คร้อม สาสีมา ครบ 100 วัน
ลูกสาว
 อุทิศให้ ยอแซฟ พนมพร ตระกูลมา
นางสําราญ
 อุทิศให้ เบเนดิก ศิลา,เทเรซา สัปรี,ดอมินิก ซาวีโอ
อรัญญา
กิตติศักดิ์ ทองอันตัง,อันนา ฉลอง หาญรินทร์,มารีอา มาลี
เลิศวิทยาวิวัฒน์
 อุทิศให้ นายธีรภัทร อุดมเดช,เปโตร ดิ้ง,กาทารีนา
นายวีระชัย
วิไล,ราฟาแอล วัชรินทร์,ราฟาแอล วรศิลป์,เปาโล อิศวร
,เปาโล ทุ่น,คริสตินา คําเตียน อุดมเดช,แคททรียา อารี
คําเมือง
 อุทิศให้ เปโตร ไสว,อันนา เหียน ใจเสรี,เปโตร ดิ้ง,
เฟริสท์ –
กาทารีนา วิไล อุดมเดช
แบงค์
 อุทิศให้ เปโตร เรืองเดช,โรซา หนูรื่น นิลเขต,โรซา
ครูตึ๋ง-ครูตุ๊ก
รัตนาภรณ์ ศรีแก้ว วิญญาณญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล ศักดิ์ชาย นามละคร
จันทร์สมร
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชัย,ภารดามีคาแอล จักรี,
ผช.ทวีศักดิ์
ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา เวหา อินธิเสน,ยอแซฟ ใหล
,เอลีซาเบ็ธ บัวหลัน่ มังทะ
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรียบ ,ยอแซฟ วิระศักดิ์ ส.ท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารีนา เสงี่ยม,ยอแซฟ
ไตรรงค์,เวโรนีกา สมสนุก ทองอันตัง,มารีอา บุญเปรียบ
คําสุขุม
 อุทิศให้ ยออากิม บุญร่วม,ลูกา สมพร,เทเรซา ดอ,
ค.นายอนงค์
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เปโตร สอง แสนสุริวงศ์,มารีอา อาราม แดงลีท่า,ยวง 
สมนึก,โรซา แหงม กาแก้ว
 อุทิศให้ เปโตร ปู่แก้ว,มารีอา ย่าเอิน สุขสง่าเจริญ,
อันนา ป้านันทิยา วงศ์ธรรม ญาติพี่น้องทัง้ สองฝ่ายที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล ชัยชนะ คําพิษงู
 อุทิศให้ ด.ญ.ปนัดดา ทองสุข
 อุทิศให้ คุณครูเทเรซา ดาราวรรณ กายราช ครบ 8 ปี,
มีคาแอล คําเพชร,เทเรซา ยายสําราญ,อันตน บัณฑิต,
สามเณรเบเนดิกโต สนิท,มารีอา ศิริพร กายราช,ลูซีอา
ยายเลียน,มีคาแอล ทุน่ ,มาเซอร์เซแลสติน พาที,มารีอา
วิมาน,เทเรซา ยายมยุรี อุดมเดช,ฟรังซิสโก เฉลิมพล
เวทย์ศิรยิ านันท์ วิญญาณญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชําระ
 อุทิศให้ เปาโล ยงยุทธ คอมแพงจันทร์
 อุทิศให้ เปโตร ใสสว่าง,มารีอา บันยา,โทมัส เทวี,ยวง
เสรี,ยากอบ เมรี่ ยงศ์พนั ธุ์,มีคาแอล ปัญญา ขามคํา
 อุทิศให้ เบเนดิก วิดล,เอลีซาเบ็ธ ไพศรี,ยอแซฟ สุรพล
,เทเรซา ชลธี ทรงเล็กสิงห์,ราฟาแอล อดิศักดิ์ ซึมเมฆ
อาทิตย์  สุขสําราญแด่ แม่จันทร์ดี กล้าจริง, พ่อคําอ้าย ตากกล้า
11 ส.ค.19  สุขสําราญแด่ น.ส.อรอนงค์ โสรินทร์
10.30 น.  สุขสําราญครอบครัว อุปพงษ์ และลูกๆหลานๆ,
 สุขสําราญแด่ นายเจษฎา,น.ส.ประภาพร อุปพงษ์,อุทิศให้
มารีอา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์จริ า,ยูลอี านา
บัวพา,ฟรังซิส เซเวียร์ ประสาท อุปพงษ์,เปโตร ออม
กิตติราช,มารีอา รัตนาภรณ์ คงฉาย,ยายคํามา, ตาบุญหนา,
นางทรัพย์,นายป่อง,จ่าสิบเอก คฑาวุฒิ,นายบุญมี,นายบุญ

อภิสิทธิ์

ภรรยา
แม่
อ.สมฤทธิ์

200
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ลูก
สายคํา
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นางนิรมล

200

ชัยมงคล
อรอนงค์
ประภาพร

200
200
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เลิศ บุญทศ,แม่พิมพา สิงหา,นายประพจน์ คารวะ, 
นายนวการ สิงหะกุล,นายโอมอินทร์ วรรณการ วิญญาณ
ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงีย่ ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพี่น้องที่ลว่ งลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร, มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ โรซา หนูไท เชียงแมน
 อุทิศให้ มาร์ธา ชมชื่น สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น
 อุทิศให้ เปโตร ลาแคน,มารีอา เทียม,กาทารีนา งามนิด
อุปพงษ์,ยวง วรวิทย์,เปโตร เสวียน,เปโตร จิน,อักแนส
ทองศรี,อันนา ภู
 อุทิศให้ คุณพ่อยวง บัปติสต์ สต็อกแกร์,อันนา อําไพ
เชียงแมน,มีคาแอล ณรงค์,มารีอา พรนภา,มารีอา นันทิชา,
ยงบรรทม,มัทธิว สว่าง,เทเรซา สวรรค์,มารีอา มักดาเลนา
หนูรื่น แร่ถ่าย วิญญาณในไฟชําระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เทเรซา ซูซานนา หาญรินทร์,เอลีซาเบ็ธ ม่อม
บุญรองเรือง,โรซา กาแก้ว หาญรินทร์ ญาติพี่นอ้ งล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอห์น ท่องเทีย่ ว,เทเรซา นวลศรี,เทเรซา วิภา
โสรินทร์
อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว นายเอกสิทธิ์ ศรีสาวรรณ,
11 ส.ค.19 นางพัชรี และลูกทัง้ สองคน
19.00 น.  สุขสําราญครอบครัว ภรณภัทร ศรดา
  สุขสําราญแด่ นายวุฒินันต์ สาโยธา, อุทิศให้ เปโตร
รัฐพล แสนโสม

ลูกหลาน

200

ครูชูศรี

200

ลูกๆ
ครอบครัว
ญาติ
ป้าตา

200
200
300
300

น.ส.นิลม

200

อลิษา

200

อรอนงค์

300

เอกสิทธิ์

200

ภรณภัทร
นางมาลี

200
200

 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารีนา 
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร รต,ฟีโลมีนา พันยา,ยอห์น ชัยณรงค์,
เทเรซา สร้อยเพชร,มารีอา ศรีจันทร์ อภัยนอก,ยวง เกวียน
,มารีอา บุบผา,ฟรังซิส เซเวียร์ บุญรักษ์พนั นาคํา ญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เลโอ ประจัน บือกุศล
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
 อุทิศให้ ลูซีอา บันเยียม,มีคาแอล โจม ศรีสาวรรณ
 อุทิศให้ อันนา เภา,รูดอมิโก อุน่ กงพันราช
 อุทิศให้ เครเมนตินา นิรันดร์ โสรินทร์
วันจันทร์  สุขสําราญแด่ โรซา คําเจียน พงษ์พิศ
12 ส.ค.19  อุทิศให้ มีคาแอล คําพุด ฤทธิปะ
06.00 น.  อุทิศให้ อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล เชาวฤทธิ์,มีคาแอล
ซ้าย,มารีอา เตือนใจ ทรงเล็กสิงห์,มีคาแอล จันทร์เพ็ง,
โรซา จันสด อุดมเดช ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ ลูซีอา ประทัย แซ่ลิ้ม

ลูกๆ

200

ลูกๆ

200

นางชมมณี
ญาติ
เอกสิทธิ์
เอกสิทธิ์
พรศักดิ์

200
200
200
200
500

ญาติพี่น้อง
นางสุพัด
ป้ามะลิ

500
200
200

ลูกๆ

200

07.30 น.  มิสซาวันแม่แห่งชาติ
วันอังคาร
13 ส.ค.19

ทศ.ต.ท่าแร่
 อุทิศให้ มีคาแอล คําพุด ฤทธิปะ
นางสุพัด
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์,พระคุณ ลูกศิษย์
เจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
ลูกๆ
 มิสซาอุทิศให้ มีคาแอล ประเทียม บังแมน

06.00 น.
14.00 น.
วันพุธ  สุขสําราญคล้ายวันเกิด นายอาทิตย์ หลวงโกฎ
14 ส.ค.19 ครบ 36 ปี
06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล คําพุด ฤทธิปะ

อาทิตย์
นางสุพัด

500
200
500
500
200
200

 อุทิศให้ องเกีย้ น เหงียนกง
 จันทรา
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง บุดดีด้วง,ลูกา จวน,
ลูกหลาน
ยูลีอา วันดี อุปรี
 อุทิศให้ กาทารีนา มัณฑนา จินะโกฎ
มาลินี
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา อ.ประมาณ
15 ส.ค.19 เพียง,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง
นางสุพัด
06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล คําพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง พงษ์พิศ
ญาติพี่น้อง

200
200

วันศุกร์  สุขสําราญครอบครัว นางนภาพร อุปรี

นภาพร
แม่

200
300

นางสุพัด
ญาติ
นภาพร

200
200
200

อ.สุรสิทธิ์

300

สุวาที
พิมพ์สวาท

200
200

นางสุพัด
ญาติ

200
200

16 ส.ค.19  สุขสําราญแด่ นายอนุศร,นายสมพร ยงบรรทม และพี่
06.00 น. น้องทุกคน,โมทนาคุณพระเจ้าสุขสําราญคล้ายวันเกิด นาย
นพพร ยงบรรทม, อุทิศให้ ยอแซฟ บัวทัย,มารีอา รัชนี,
เปโตร บรรชัย ยงบรรทม,เปาโล ทัง,อันนา เสียว มณีรัตน์
 อุทิศให้ มีคาแอล คําพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
 อุทิศให้ ยอแซฟ อํานวย,กาทารีนา บุญเรือง,มาระโก
บุญนํา,มาร์ตินา วันทัย อุปรี,อันโตนีโอ เคลือบ,มารีอา
คําไพ,เปโตร ณรงค์ศักดิ์ คําศรี,มารีอา วิลัย ตระกูลมา,
เทเรซา พรดารา กงพันลาด
 อุทิศให้ กาทารีนา สําราญ,ลูกา ประสิทธิ์ อุดมเดช

วันเสาร์  สุขสําราญคล้ายวันเกิด นางสุวาที วสุริย์
17 ส.ค.19  สุขสําราญแด่ มารีอา พิมพ์สวาท,นางจิราภรณ์
06.00 น. สุขสง่าเจริญ
 อุทิศให้ มีคาแอล คําพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณญาติ

300
200
200
200

พี่น้องที่ลว่ งลับ

