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ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1622 วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2021 
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเช่ือข่าวดีเถิด” 
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พระวรสารนักบุญมาระโก มก 1 : 12-15 
 ทันใดนัน้ พระจติเจ้าทรงดลให้พระองค์เสด็จเข้าไปในถิน่ทุรกนัดาร พระองค์
ประทบัอยู่ที่นัน่สี่สิบวัน ทรงถกูซาตานประจญ พระองคท์รงอยูก่บัสตัวป์า่ บรรดาทตูสวรรค์
ปรนนิบตัิรับใช้พระองค ์
 หลังจากที่ยอหน์ถูกจองจํา พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศ
เทศนาข่าวดขีองพระเจ้า ตรัสว่า “เวลาทีก่ําหนดไว้มาถึงแลว้พระอาณาจกัรของพระเจา้   
อยูใ่กลแ้ลว้ จงกลบัใจ และเชือ่ขา่วดเีถดิ”  

 
 

 
สวัสดีครับพ่ีน้องสัตบุรุษทุกท่าน 

เราไดเ้ขา้สูเ่ทศกาลมหาพรตแลว้ เราควรใชเ้วลาตลอด 40 วนั ในการอธษิฐานภาวนา 
การอดอาหาร และการใหท้าน เพ่ือการชําระจติใจและฟ้ืนฟูชวีติของเรา ในการติดตามองค์
พระครสิตเจา้ นําเราใหม้ชีวีติทีส่นทิสมัพันธก์บัพระองค ์เราถกูเรยีกใหก้า้วไปขา้งหนา้ ฉายแสง
แหง่ความเชือ่ การรบัใช ้และแสดงเมตตาจติตอ่ผูอ้ืน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผา่นทางการอธษิฐาน
ภาวนาและการพลกีรรมใชโ้ทษบาป 

พระสนัตะปาปาฟรงัซสิเนน้ย้ําวา่ “มหาพรตเปน็ชว่งเวลาส ารวจตนเองกลบัมาหา
พระครสิตเจา้ดว้ยความเตม็ใจในทกุแงม่มุแหง่ชวีติ” 

มหาพรต คอื ชว่งเวลาสําคญัสําหรบัครสิตชนในการเตรยีมตวัเฉลมิฉลองความเชื่อ
เรือ่งการกลบัคนืชพีของพระเยซเูจา้ พระองคน์ําพระพรแหง่ความรอดมาสูม่นษุยด์ว้ยการถวาย
พระองคเ์องเปน็เครือ่งบชูาไถบ่าปเรา  

มหาพรตจงึเปน็ชว่งเวลา 40 วนั ที่คริสตชนจะรื้อฟ้ืนความสัมพันธ์กับพระเจ้า 
พระวาจาของ พระเจ้าและพระศาสนจักรแนะนําให้เราเขม้ขน้ในการอธิษฐานภาวนา 
จําศลีอดอาหาร ประกอบกจิเมตตา (ทําทาน)  ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ที่มีความยากลําบาก 
กลบัใจใชโ้ทษบาปอยา่งแทจ้รงิ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 



 

3 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 กมุภาพันธ์ 2021 

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-        
คุณสมศรี  ดีศรี+คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+           
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจรญิ+คุณละม่อม ทองเหลือง+  
คุณวันทนา ทองเหลอืง+คณุกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวคุณอุบล-คุณอุไร  
พรมสาร+โมทนาคุณแม่พระ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+          
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+เปโตรไล่ใช้+         
โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อนันายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+           
ยวงเทยีนสื่อ+มารอีาเอีย่ม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+เซซีลีอากิมเซียน+           
ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+ฟรังซิสโกวิชัย+       
ออกุสตโินบุญช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+ยวงพิชัย+          
มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+ 
เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+                   

พระวรสารวนันีบ้อกเราวา่ นีเ่ปน็เวลาทีเ่ราตอ้งหนัมาหาพระเจา้ เพราะอาณาจกัรของ
พระเจา้อยูใ่กลแ้ลว้  เราตอ้งส านักผดิ กลบัใจเปลีย่นแปลงตนเองจากวถิชีีวิตที่ไม่ดีต่างๆ  
เชือ่และเจรญิชวีติตามคณุคา่พระวรสารในชวีติประจ าวนั ในความรกัเมตตาตอ่พระเจา้และ
เพ่ือนพ่ีน้องดว้ยหัวใจที่เปิดกว้าง และพร้อมอภัยความผิดของกันและกัน เป็นต้น 
ในครอบครวั สงัคม หมูค่ณะ และชมุชนของเรา            

 

ขอพระเจ้าอวยพร 
     คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 
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โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเลก็+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+   
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+         
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจอืเซีย+อันนาเซียน+             
เปโตรเอีย้วฉัน+ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+       
อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+                      
เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซสิเซเวียรจ์ํานง+ยอแซฟวีรภทัร+เปโตรฟาย+            
มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาช้ัน+ยวงประสงค์+   
มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลอีาสมนึก+เปโตรเบญจะ+     
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+         
เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรอืง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพี่น้องตระกูลขมเล็ก ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวไิลลักษณ์+
ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธยีรกุล ที่ลว่งลับไปแล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+เรอืตร ีฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+           
อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+
โทมัสประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+           
มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เทเรซาลําพูน+ดอมินิกบาง+      
อากาทาส้มเกลี้ยง+ย่าสุข+ย่าแดง+ย่ามา+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลพรมสาร ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักด์ิ       
ปรัชญกุล+คุณสมเชาว์   ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-      
คุณสุพี อยู่บาง+ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพี่น้อง ลูกๆหลานๆ ทุก
คน+โมทนาคุณแม่พระ+คุณยายเต้าเลีย๊บ  บุญชูสวสัดิ์+คุณสมพงษ์-คุณภานงค์        
บุญชูสวัสดิ์           
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสรุินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+       
ยวงใช้+ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+                  
เซซีลีอาพรพิมล+ยอแซฟสนุทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มทัธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+ 
ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เรมียีโอประดิษฐ์+เทเรซาลําพูล+                 
เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารอีาจู+       
ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+ญาติพี่น้องตระกูลมุ่งหมาย และเสริมสกลุ ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูล    
ขมเล็ก และจูหง ีที่ลว่งลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลอีาไล้+       
ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย+์อี่ อ่องสมบูรณ์+         
อันนาปาน+อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+เทเรซาอภิวันท์ เรอืงฉาย+          
เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซลีีอาอัญชัญ  ยุ่นประยงค์+            
คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+            
โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+
เปโตรจํานงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลยีว+ฟิลิปกลิ่น+       
วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+               
ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+มารีอาสายสุนีย์+       
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธพิล+เปาโลวรายทุธ+
วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และหนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+           
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ฟรังซิสเสนาะ+ด.ช.สทิธิพงษ์+                   
ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+อันนายุพิน+ยากอบประพรึก+ยอห์นวิมล+  
ฟรังซิสโกเล็ก+อันนาสน+เทเรซาก่ิงแก้ว+ฟิลิปบุญล้อม+ยอแซฟจาก+          
ฟรังซิสมา+โรซาแช่ม+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และคงทอง ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+ฟิลิปปกรณ์รัตน์   เรือนงาม+ยอแซฟแสวง+มารีอาละม่อม+    
อิกญาซีโอวัชรินทร์+ฟิลิปพิทยา+โรซาธัญสิฎฐ์+มารีอาเพ็ญศรี ยงค์กมล+     
เปโตรหลวงสี+เยโนเวฟาทองดี+มาร์ตินสง่า+เซซีลอีาเซี้ยม+                     
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ญาตพ่ีินอ้งตระกลูยุน่ประยงค ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ู        
ฟิลปิเหลอื+เทเรซาบวัพัน+ญาตผิูล้ว่งลบั+ฟิลปิชว่ง+อนันาปลวิ+ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวงิ+
ยอแซฟบญุชอบ+ม.มกัดาฯซอ่นกลิน่+มารอีาชนิ+ฟรงัซสิโกสงา่+ม.มกัดาฯสนุทร+              
อนันามาลา+โรซาประภา+ดอมนิโิกสายหยดุ+องัเยลาสําล+ีม.มกัดาฯนนัทนพั์นธ+์               
ยอแซฟภทัรกจิ+เทเรซาชญัญาพันธ+์ฟิลปิเยิม้+มารอีาบญุชว่ย+เปโตรสทุศัน+์ฟิลปิลออ+
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทติยท์ี ่21 กมุภาพันธ ์ (มสิซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สขุส าราญ   
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุวรพงษ-์คณุรตันา   ยุน่ประยงค ์
อทุศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ฟิลปิปกรณร์ตัน ์เรอืนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะออ้น+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+            
ยอแซฟนอ้ย+มารอีาคลา้ย+ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+                  
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสเุทพ+เปาโลประทปี+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+
ฟิลปิบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แมใ่บ+มารอีาหญงิใหญ ่  เอีย่มสะอาด+              
ยวงชายกลาง  ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็ บญุเสรมิ+ญาตพ่ีินอ้งผูล้ว่งลบั+                   
นโิคลสัยรรยงค+์ออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+      
ยอแซฟชัน้+ยอแซฟประมน+ยากอบชยัภร+เปาโลมา้น+อากาทาช้ัน+มารอีาทองสขุ+     
ยอหน์ บัปตสิตก์าลนาน+เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุ้น+เปาโลวาสนา+
ยาโกเบสมบูรณ+์ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทยั+ฟลิปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+เปโตรเบญจะ+
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
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* ฉลองวัด    วัดนักบุญ วนิเซน เดอ ปอล เขาขาด 
   วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม  เวลา 10.30 น. 
* เงินถุงทาน  วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์  เป็นเงิน 8,900 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 3,550 บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(13 - 18 กมุภาพนัธ ์2021) 
เสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ ์ 560 บาท อังคารท่ี 16 กุมภาพันธ์ 1,200 บาท 
พฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ์ 1,180 บาท  
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 2,940 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,058 บาท เขา้สภาอภบิาล  882 บาท) 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 28 กุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 
 เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
2 ในช่วงเทศกาลมหาพรต ทั้งวันเสาร์ มิสซาค่ํา  วันอาทิตย์มิสซาสาย และมิสซาเย็น  
จะมีเดินรูป 14 ภาค ก่อนเริ่มมิสซา (ไม่มีการสวดสายประคํา) 
3. วันอาทิตย์ที่ 21 กมุภาพันธ ์ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. เปน็ตน้ไป แผนกเยาวชนสงัฆมณฑลจนัทบรุ ี
จดักจิกรรม “พบปะเยาวชนวัดหวัไผ”่ โดยคณุพ่อประธาน   ตนัเจรญิ ณ หอ้งประชมุโรงเรยีน
ประชาสงเคราะห ์(ฝัง่อนบุาล)  มกีจิกรรมรว่มกนั และรบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั กอ่นกลบับา้น 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+             
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
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4. วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ  
ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม มีกิจกรรมโครงการพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ หัวข้อเรื่อง “การคดักรองสขุภาพผูส้งูวัย” 
หมายเหต ุ:  ผูส้งูอายทุกุทา่นกรณุางดอาหาร และน้ า เพือ่ตรวจน้ าตาลในเลอืด  
  และช าระคา่บ ารงุชมรมรายป ีคนละ 200 บาท 
5. วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ หลังมิสซาสาย ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม   
ณ หอ้งประชมุเกดิสวา่ง 
6. วนัจนัทรท์ี ่1 มนีาคม เวลา 18.00 น. ขอเชญิผูน้ําและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชนของ
แต่ละเนินทุกท่าน ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
7. เชิญสมาชิกสภาอภิบาล ประชุม วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม ณ อาคารอนุบาล 
 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 1) 
ระหว่าง มารีอา วรรณาภรณ์   วงษ์แก้ว บุตรีของ ยากอบ รุ่งศักดิ์   วงษ์แก้ว และ 
เทเรซา พเยาว์   วงษ์แก้ว สมรสกับ นายเซียมเฮ็ง   แซ่จึง บุตรของ นายจินอู๋   แซ่จึง 
และ นางเชย  แซ่จึง  ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส (สวมแหวน) ในวันเสาร์ที่ 6 
มีนาคม เวลา 09.00 น.  ณ วัดน้อย ชั้น 3 บ้านพักพระสงฆ์ 

ประกาศแต่งงาน (คร้ังที่ 1) 
ระหว่าง ยากอบ ชาญณรงค์   ทุมโคตร บุตรของ นายจรสั  ทมุโคตร และ มารอีา มกัดาเลนา 
ชไมพร   วงษ์แก้ว สมรสกับ อานาสตาเซีย มัณฑนา   จันทร บุตรีของ ดอมินิก สมชาย   
จันทร และ อันนา สมคิด   จันทร ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่ พิธีสมรส (สวมแหวน)         
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม เวลา 09.00 น.  ณ วัดน้อย ชั้น 3 บ้านพักพระสงฆ์ 
 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 
 
ธารน้ าใจ 
ขอขอบคุณเด็กชายธีธัช   พงศ์ศิริพัฒน์ ทําบุญซื้อดอกไม้ 500 บาท 


