ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 6
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. พระคุณเจ้าจาเนียร สันติสุขนิรันดร์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 : 06.00 น. = 8,152.- / 07.30 น. = 3,504.- / 10.30 น. =
4,805.- / 19.00 น. = 4,513.- รวม 20,974 บาท (อา.ที่ 27 ม.ค. : 20,634 บาท)
2. เงินขอมิสซา เงินทาน วันตรุษจีน : จานวน 8,065 บาท
3. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยะดา ดอนแสง กับ
น.ส.ปรมาภรณ์ อุ่นหล้า พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กานันอัยการ จาปาราช / ส.ท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / คุณนภาศาสตร์ ชาแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์
4. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อริ ษา พาพรมลิก
5. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
6. วันรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกาลัง : วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 07.30 น. โดย
พระคุณเจ้าหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ที่วดั ท่าแร่
7. ฉลองวัด : วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญมารี อา มักดาเลนา
นาโพธิ์ใหญ่ / วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. วัดพระคริ สตประจักษ์ นาบัว /

วัดนักบุญกาทารี นา ทุ่งมน / วัดนักบุญอันดรู ว์ หนองแซง / วัดแม่พระองค์อุปถัมป์
ดอนเชียงคูณ
8. เรียนคาสอนรับศีลสมรสหมู่ : ทุกวันอังคาร และวันพฤหั สบดี เวลา 19.00 น. ที่บา้ นพักสงฆ์เริ่ม
วันอังคารที่ 5 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 (วันรับ : วันที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น.)
ที่วดั ท่าแร่
9. วันอาทิตย์หน้ า (อา. 17 กุมภาพันธ์ 2019) : จะมีพิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัด
ล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
10. การออกเยี่ยม – พบปะ – อวยพร : ในช่วงนี้
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15.00 น. : กลุ่มเวชบุคคล / อาสาโคเออร์ วินเซนต์ เดอ
ปอล ผูป้ ่ วย ผูพ้ ิการ ที่บา้ นพักพระสงฆ์
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น. : กลุ่มเฝ้าศีลมหาสนิท ที่วดั น้อยพระเมตตา
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.30 น. : คณะเซอร์ ร่า ที่วดั น้อยพระเมตตา
- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น. : กลุ่มอูซ่ ่อมรถยนต์ ที่อู่ชลธิต
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. : ครู เกษียณ ข้าราชการบานาญ ที่ศาลาปิ ติมหา
การุ ญ
11. การฟื้ นฟูจติ ใจกลุ่มเซอร์ ร่า : ปฏิญาณตนสมาชิกใหม่ และรื้ อฟื้ น คาปฏิญาณสมาชิกกลุ่มฟาติมา+
มีคาแอล วันศุกร์ มที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ วัดน้อยพระเมตตา
12. พระคุณเจ้ าหลุยส์ จาเนียร สั นติสุขนิรันดร์ : ได้มอบหมายให้คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว ได้ประจาที่วดั
ท่าแร่ ขอต้อนรับคุณพ่อด้วยความยินดีครับ
13. ประกาศศีลสมรสหมู่ครั้งที่ 1
คู่ที่ 1 ระหว่าง เปโตร ยุทธพงษ์ อินธิเสน บุตรนายวีระชัยกับ นางบังอร อินธิเสน เลขที่ 99 /
212 หมู่ 6 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น กับ นางกนกนวล อินธิเสน บุตรี นายมีเดช กับ
นางประยงค์ เกตุแก้ว เลขที่ 106 / หมู่ 4 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
คู่ที่ 2 ระหว่าง นายสถิต กังวานณรงค์กุล บุตรนายซ้ง กังวานณรงค์กลุ กับน.ส.อรอนงค์
อุณหพันธ์ กับ มาร์ ธา จุฑามาส รัตนอุดม บุตรี นายบัญญัติ กับ นางรัตน์ศรี รัตนอุดม ต.ท่าแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 3 ระหว่าง เอากุสติน สถาพร จาปาราช บุตรนายอัยการ กับ นางรุ่ งนภา จาปาราช เลขที่

525 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.สุ พรรษา บุตรทศ บุตรี นายจันทร์ คุป บุตรทศ กับ
นางบุญธรรม ตรั่นถิ เลขที่ 14 หมู่ 8 ต.ศรี บุญเรื อง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
คู่ที่ 4 ระหว่าง นายอภิลักษณ์ ภักดียุทธ บุตรนายคา กับ นางน้อย ภักดียทุ ธ เลขที่ 137 หมู่ 12
ต.หนองบัวสิ ม อ.คาตากล้า จ.สกลนคร กับ นางบังอร ภักดียุทธ บุตรี นายสมจิตร อิ่มบุญสุ กับ
นางบุญเตือน ตระแก้วจิตร ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 5 ระหว่าง นายสมัย มานิสสรณ์ บุตรนายสนอง กับ นางเสถียร มานิสสรณ์ เลขที่ 32
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร กับ นางเพ็ญจันทร์ มานิสสรณ์ บุตรี นายสงวน กับ นางวันไทย
จันทรังษี ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 6 ระหว่าง นายวัชระพล สี สาวรรณ บุตรนายวิวฒั น์ สี สาวรรณ กับ น.ส.นารี ลกั ษณ์
บุดดีดว้ ง เลขที่ 495 หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ปานตะวัน ทุ่งคา บุตรี นายประชัย
กับ นางศิริรัตน์ ทุ่งคา เลขที่ 144 หมู่ 4 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
14. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพืน้ ถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว 1,537
ตรม. ยังเหลืออีก 88 ตรม. : ยายสวรรค์ คาศรี อุทิศให้ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี 6 ตรม.
15. ขอขอบคุณผู้สมทบ บูรณะวัด : อุทิศให้ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี 2,000 บาท

จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลธรรมดา วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 19
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
นายทองสุข
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นายทองสุข มหานุชิต
10 ก.พ.19  สุขสาราญครอบครัว ยายประมวล จันทร์กระจ่าง,
ประมวล
07.30 น. อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาติ จันทร์กระจ่าง,ฟิ ลิป คาสวน
 ,มารี อา คาเปรี่ ยง,อากาทา ละมัย,เปโตร สมใจ,
มีคาแอล วลัย
 โมทนาคุณพระเจ้า แม่พระ สุขสาราญแด่ นายวิลยั
รุ่ งฤดี

ทาบุญ

200
300

200

นางรุ่ งฤดี วาริ ช,สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายวายุ, 
ด.ช.วชิระ มณี รัตน์, อุทิศให้ โทมา คุย,ย่าบัวลี,ฟิ ลิป
ศรี สวัสดิ์,เซซีลีอา อุลยั วรรณ,เทเรซา โสภิตา,โทมัส
สมวาร,มารี อา ใหล,ตากอน,มารี อา กองแพง,ตาผอง,
ยายจันที พิลาทา,เปโตร เรื องวิทย์ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ เอก
แสง อ้นสูงเนิน และ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน,ฟรังซิส ประดิษฐ์,เปโตร
สาเร็จ ยงคาชา
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์
เสมอพิทกั ษ์ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม
 อุทิศให้ มีคาแอล ยกชัย บุญรองเรื อง ครบ 2 เดือน
,มีคาแอล ชัชวาลย์,อังโปซีโอ ขิง,อันนา จันดา บุญรอง
เรื อง,ยอแซฟ โม้,ราฟาแอล ชาลี,มารี อา วันทา
ว้ามป้อง
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อาจุฬา
 อุทิศให้ ยอแซฟ หมัน,เฮเรนา ประเทียน,มีคาแอล
สาคร,เปโตร สมชาย,ยอแซฟ ไมตรี ,เทเรซา ผ่องศรี

นางพิสมัย

200

ลูกๆหลานๆ

200

ลูกทั้ง 3 คน

200

นางใจงาม
นางลาเพียน

200
500

แม่
คุณอ้อ
ลูกๆ
ประภาศรี

200
200
200
200

,มาร์การี ตา ทองหล่อ วิญญาณในไฟชาระ

 อุทิศให้ เปาโล ประถม,อันนา ยุดี ตรงกงนาม
แสงจันทร์
 อุทิศให้ มีคาแอล แพงทา,เทเรซา สียม,เยโนเวฟา
นางบุญมี
บรรลัย,มารี อา อาวร ทรงเล็กสิงห์,มอนิกา นุช ภู่ทอง,
นายเตงฮง อินติยะ,เปโตร สมศรี วิชยั สิงห์ วิญญาณใน
ไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณแม่ไพศรี ,ฟรังซิ สโก ขอด,อันนา
ณจันทร์
ศรี จนั ทร์,มอนิกา สุนีย ์ คาพุทธ,ยอแซฟ ดาเกิง
เสมอพิทกั ษ์,มารี อา ณัฐณิ ชา เติมเสรี วงศ์,อันนา
บุญเนื่อง จาปามี,ยายอ่อน แสนปาก,ตาเซียง,มารี อา
วนิดา วรรณพรม,คุณแม่เกียนทอง รัชตะวิไล
 อุทิศให้ เทเรซา มลนภา,มอนิกา นัยนา มหานุชิต, นายทองสุข
เปโตร ทรงศักดิ์ เสมอพิทกั ษ์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล บัญชา เถาวัลย์,เทเรซา บุญนา
อภิวรรณ
ชัยวงศ์,มารี อา ทองปาน,เปโตร วิมนต์,เปาโล แดง
มานะโพน
 อุทิศให้ เปโตร จานงค์,อักแนส คาปุน,มีคาแอล
วิยะดา
หนูเจียม,เทเรซา ละมัย,อันนา ราไพ,กาทารี นา
สุวรรณา,แคทธารี น อัจฉรา,ยอแซฟ เอิญ,ยวง บัป
ติสตา มงคล,เซอร์โกลเดีย เซนต์ปอล อุดมเดช
วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพ
10 ก.พ.19 ร่ างกายที่แข็งแรง
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นางพัชริ นทร์ เชียงแมน
  สุขสาราญครอบครัว นางวิลยั ศรี ครชุม
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว อ.ประจวบ –

อาทิตย์

200
300

300

200
300

500

นางมาลี

200

พัชริ นทร์
นางวิลยั
อ.ประจวบ

200
200
200

อ.โสภาพร บรรจงศิลป์

 สุขสาราญครอบครัว อ.วิรัตน์ สิ ริสรรคานันต์
 โมทนาคุณแม่พระ สุขสาราญแด่ ผอ.ศิริรัตน์,ครู นนท์
สมใจเพ็ง, อุทิศให้ มารี อา ไสว,เทเรซา ดาริ นทร์
สมใจเพ็ง
 สุขสาราญครอบครัว อุปพงษ์ ลูกๆหลานๆทุกคน,
สุขสาราญแด่ น.ส.ประภาพร,นายเจษฎา อุปพงษ์,อุทิศให้
มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์ จิรา,ฟรั งซิ ส
เซเวียร์ ประสาท,ยูลีอานา บัวพา อุปพงษ์,เปโตร ออม
กิติราช ญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ลว่ งลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุชาดา
สุริยะจันทร์ ,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล
 อุทิศให้ อันตน กาสิ น ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พิศ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิ ทธิ์,มีคาแอล
มานิตย์ พงษ์พิศ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ลูโดวีกุส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์ รักษานาม
ครบ 2 ปี

อ.วิรัตน์
อ.สิ นธุ์

250
500

ประภาพร

200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

ญาติ

300

นางจารุ ณี
นายพิเชษฐ์
ลูกๆ
อ.ประมาณ
ยายสวรรค์
ญาติ

300
200
200
200
200
200

นางดรุ ณี
วิลาวรรณ

200
500

 อุทิศให้ เปโตร คาไส เชียงแมน ครบ 2 ปี ,ดาวิด 
เรื องฤทธิ์ เชียงแมน ครบ 22 ปี
 อุทิศให้ บาบาร่ า ยอห์น สมประดี,มารี อา อักษร,โทมัส
อุทยั แดงลีท่า,มารี อา อ่อนสา,ยูรีอา อรทัย,ลอเรนซ์ ฉันทะ
,ออกัสติโน สนธิยา ศรี ครชุม,มารี อา วรรณพร,มารี อา
วรรณิ ภา ทองอันตัง
 อุทิศให้ อักแนส วิไล ทองอันตัง ครบ 6 ปี ,ดอมินิกโก
ชัชวาล โพติยะ
อาทิตย์  อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
10 ก.พ.19 อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่นอ้ งที่ลว่ งลับ
19.00 น. วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารี อา ยุพิน ปานใหญ่ ครบ 1 เดือน

พัชริ นทร์

200

นางวิลยั

200

อ.เชาวเลข

200

ลูกๆ

200

อุไรวรรณ

นางสมคิด
วันจันทร์  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ นายนภาศาสตร์
11 ก.พ.19 ชาแสน, อุทิศให้ พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
06.00 น. ,โทมา ดา,อันนา แจ้ง อินธิเสน,พ่อบัว,แม่เส็ง ชาแสน
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วิญญาณญาติ
พี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ลว่ งลับ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์ เพ็ง,โรซา จันทร์ สด อุดมเดช
ครู นิกร
,มีคาแอล วีระพล ชาญเชาว์,มีคาแอล บุญเรื อง,กาทารี นา
ดาริ นทร์ กายราช,ยอแซฟ ประทิน,ยออากิม ทวี อุดมเดช
,เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช,เซซี ลีอา ยุพิน พลากุล,ปู่ ย่า ตา
ยาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
นางอลิษา
วันอังคาร  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายอรรคพล เชียนพลแสน,
12 ก.พ.19 อุทิศให้ เทเรซา ซูซานนา หาญริ นทร์ ,ยอห์น บัปติสต์
06.00 น. ใจเลิศ เชียนพลแสน,มีคาแอล วรชัย หาญริ นทร์ วิญญาณ

200
500

200
300

ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน ยงคาชา ครบ 2 เดือน
วันพุธ  อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พิศ
13 ก.พ.19  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
06.00 น.  อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น,ยอแซฟ แท่ง
,ยอแซฟ ชาเลือง,เปโตร ประสิ ทธิ์,มีคาแอล มานิ ตย์
พงษ์พิศ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ คาสัง่ ,มารี อา บันเยียม,อีกญาซี โอ
บุดดา,อักแนส คาบา อุปพงษ์,ฟรังซิ สโก คาเกียน,อันนา
หนูลา บังแมน วิญญาณในไฟชาระ
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.สุนิสา มังกาย
14 ก.พ.19  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
06.00 น.
วันศุกร์  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
15 ก.พ.19  อุทิศให้ ยวง เพิ่มสิ น หงษ์ณี

06.00 น.
วันเสาร์  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
16 ก.พ.19  อุทิศให้ ฟี โลมีนา รสศรี สกนธวัฒน์

06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย อุปรี ครบ 3 เดือน วิญญาณใน
200

ไฟชาระ
 อุทิศให้ มาเซอร์ โกลเดีย สว่าง,มาเซอร์ มีคาแอล ทอง
เทพ อุดมเดช,กาทารี นา หนูพร,ยอแซฟ ทนงศักดิ์,
มีคาแอล วิจิตร,เปาโล ประสิ ทธิ์,มารี อา ประสาน,ฟรังซิ ส
โก ปราโมทย์ อุดมเดช,แอนนา กนกวรรณ เหมะธุลิน

อ.ประมาณ
ลูกๆ
ลูกหลาน
ภรรยา – ลูก
อ.ประมาณ
ญาติพี่นอ้ ง

200
200
200
200
200
200

ลูกหลานๆ

200

-

-

แสงจันทร์
อ.ประมาณ

200
200

อ.ประมาณ
คุณภัทรวดี

200
200

อ.ประมาณ
คุณวิยะดา
นางนภาพร

200
200
300

ป้าคนึงนิตย์

200

