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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ส่วนเรื่องวันและเวลานั้น ไม่มีใครรู้เลย ทั้งบรรดาทูตสวรรค์ และแม้แต่พระบุตร 
นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียว” 
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พระวรสารนักบุญมาระโก มก 13 : 24-32 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ในวันเหล่านั้นเมื่อทุกขเวทนาผ่านไป
แล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป ดวงจันทร์จะไม่ทอแสง ดวงดาวจะตกจากท้องฟ้า และ
อานุภาพบนท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน เมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จ
มาในก้อนเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ เมื่อนั้น พระองค์จะทรงใช้
ทูตสวรรค์ไปรวบรวมผู้ที่ทรงเลือกสรรจากทั้งสี่ทิศ จากปลายแผ่นดินจนสุดขอบฟ้า” 
 “จงเรียนค าอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเทศเถิด เมื่อมันแตกกิ่งอ่อนและผลิใบ ท่าน
ทั้งหลายย่อมรู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้ว ท่านก็เช่นเดียวกัน เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ก็จง
รู้เถิดว่าพระองค์ทรงใกล้เข้ามา อยู่ที่ประตูแล้ว เราบอกความจริงแก่ท่านว่า คนในชั่วอายุ
นี้จะไม่ล่วงพ้นไปก่อนที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดข้ึน ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเราจะ
ไม่สูญสิ้นไปเลย” 
 “ส่วนเรื่องวันและเวลานั้น ไม่มีใครรู้เลย ทั้งบรรดาทูตสวรรค์ และแม้แต่พระบุตร 
นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียว” 
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สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน  

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ พระศาสนจักรได้มีการเชื้อเชิญเราเป็นพิเศษ ให้ร่วมจิต 
ร่วมใจ สวดภาวนาระลึกผู้ที่ล่วงลับเป็นพิเศษ เป็นการที่เราแต่ละคนตั้งใจร่วมมิสซาอุทิศ
เพ่ือท่านเหล่านั้น การไปสวดภาวนาที่สุสาน พวกท่านเหล่านั้นต้องการค าภาวนาจากเรา 
ผู้ยังภาวนาได้เสมอ   

พ่ีน้องครับ เราอยู่ในสัปดาห์ก่อนสุดท้ายของปีพิธีกรรม พระศาสนจักรเชื้อเชิญ
ให้เราพิจารณาเรื่องการสิ้นสุดลงของสิ่งต่างๆ เช่น เวลาสุดท้ายของชีวิตเรา เวลาสุดท้าย
ของสากลจักรวาล การเสด็จมาในเวลาสุดท้ายขององค์พระคริสตเจ้า ห้วงเวลาสุดท้าย 
จะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนและความวุ่นวายสับสน ความไม่แน่นอน การเบียดเบียน  
และสงคราม ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า และจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆ 
จนกว่าการเสด็จมาครั้งสุดท้ายของพระคริสตเจ้า 

 เราจะต้องท าตัวเช่นไร เพราะเราก็หวังความมั่นคงปลอดภัย เมื่อจะต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์เหล่านี้ บางทีมนุษย์บางคนหรือบางพวกคิดว่าตัวเองมีอ านาจที่จะท าใหโ้ลกนี้
คงอยู่ในมือของตน หรือสิ้นสุดไปก็ได้ แต่พระคัมภีร์บอกเราว่า ไม่ใช่มนุษย์ที่คุมชะตา
ประวัติศาสตร์ของโลก แต่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าต่างหาก เราต้องภาวนาวอนขอให้
พระองค์ทรงปกปักรักษาเราจากเหตุการณ์ต่างๆ   ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เราจะ
สามารถยืนหยัดจนถึงวันตายของเราหรือวันอวสานของโลก โดยเราจะได้รับการช่วยให้
รอดพ้นจากพระองค ์

 อย่ามองเรื่องวาระสุดท้ายของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นแง่ลบไปทั้งหมด ที่จริงเป็น
การช่วยให้เราด าเนินชีวิตปัจจุบันให้ดีที่สุด 

 
ขอพระเจ้าอวยพร 

คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน (มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลบัที่สุสาน เวลา 19.00 น.) 
สุขส ำรำญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+              
คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-      
คุณสุวรรณา   ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+         
ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+        
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัววงษ์แก้ว 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+               
ยากอบประพรกึ+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่  
เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+
เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวเิชยีร+    
ยวงบปัตสิตามนตร+ีฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสติโนบุญช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+      
เทเรซาละเมียด+ยวงพิชัย+มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+            
เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+         
ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+       
อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัดิ+์มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+      
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+       
ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพ้ียน+ยอแซฟน้อม+     
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+              
ยอแซฟวีรภัทร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวตั+ิเทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาตพ่ีินอ้งตระกลู       
วเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+ก๋งซุ่น+    
ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+                   
วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+       
อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+เทเรซาประไพ+มาการีโอประดัง+วิญญาณพระสังฆราช 
พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+           
เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+               

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่14 พฤศจิกายน 2021 
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เซซีลีอำสมนึก (ครบ 2 ปี)+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+            
ฟรังซิสโกผัน+ยอหน์ บปัตสิตก์ำลนำน (ครบ 2 ปี)+คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+               
เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+             
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+     
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+
อันนาหลี+เปโตรจุ๊ย+อันนาพ่วง+ฟิลิปล้วน+อันนาสมเกลี้ยง+ฟิลิปช่วง+                
เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+ยอแซฟสงวน+กิ๋มแสงดาว+อาเตี๋ยวสมัย+         
มารีอาอนงค์+มารีอากิมบ๊วย+ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+  
เปโตรสมพงษ์+อันนาน้อย+เทเรซาบัวพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+              
มารีอาประพิษ+ยากอบรุ่งศักดิ์+เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+  
เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+        
เปาโลอนุสรณ์+ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห์+เปาโลอนันตชัย       
วงษ์แก้ว+มอนิกาสุข+มาร์ติโนน้อย+มารีอาจําปา+ฟรังซิสโกสมพงษ์+ยาโกเบไว+   
มัทธิวภิไชย+มารีอาประทิน+เปโตรไสว+ดอมินิกบาง+เยโนเวฟาบุญมา+                 
ยอแซฟบุญแทน+นายพรหม ศิริปี+ยอแซฟไพบูลย์ ศิริปี+เปโตรธรรมนูญ บินซําซี+    
นายวิสูตร บินซําซี+นางพยนต์  นกชม+น.ส.กัลยรัตน์ เกษมศรี+นางอุดม กิมาวงศ์+
พระคุณเจ้ายาโกเบแจง เกิดสว่าง+ญาติพี่น้องตระกูลพรมสาร และลี้กุล ที่ล่วงลับไปแล้ว
ทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทติย์ที ่14 พฤศจิกายน  (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ   
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+
ครอบครวัรายะกุญชร 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญส่ง+
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+     
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+        
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เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู           
ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุ่งหมาย และเสรมิสกุล ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+              
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+            
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์             
ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+                
อนันาเหรยีญ+เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+ญาตพิีน้่องตระกูล   
เรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+โทมสัประชา  หนูงาม+          
อนันานาตยา+ญาตผิูล้่วงลบั+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+ยอแซฟชาย+มารอีางว้น+
ยวงสวสัดิ+์มารอีาชดิ+ยอแซฟธงชยั+ยอแซฟเอกราช+ยอหน์บอสโกชาตร+ี         
เปโตรสวง+ญาตพิีน้่องทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+เปโตรเยีย่ม+
อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+มารอีาเสยีง+มารอีาบุญช่วย+ฟรงัซสิชื่น+                
มารอีาทองใบ+โรซาเป่ียม+เปโตรยู+้เปโตรประเชญิ  หน่ายคร+                       
เซบาสเตยีนวเิชยีร+เปโตรโหลย+อนันาเพยีร+ยอแซฟน้อม+อนันาเพีย้น+        
ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ หน่ายคอน และรุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+                  
มอนิกานวลจนัทร+์นายไสฮู้+้มารอีาบุญมา+เลโอไซง้ิม้+เยโนเวฟาเงก็ไน้+        
นางกมิเลีย้ง+นายสม+นายณฐัพล+ญาตพิีน้่องทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+           
เทเรซามลฤด ี เจยีมฮวดหล+ีวนิเซนเลาสงวน+เวโรนีกาจ ารสั+ฟิลปิกมิซนั+     
ญาตพิีน้่องตระกูลทองมา ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เทเรซาวมิล+เปโตรวรีะ+        
อนันาสน+ฟรงัซสิโกเลก็+วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟช าระ+
วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ  
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส ำรำญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณประยูร  ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพ่ีน้องตระกูลเรือนงาม และทองเหลือง  
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+               
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน เวลา 19.00 น. 

ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+             
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+            
ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+               
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+          
มารีอาหญิงใหญ่ เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็   บญุเสรมิ+   
ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+      
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+           
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+เซซีลีอาลาวัลย์+ยอแซฟกอง+อักแนสสาย+
ยอแซฟพยนต์+ญาติพ่ีน้องตระกูลหนูงาม และครูเอิญ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณ
ผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 21 พฤศจิกายน สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  
เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
2. วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน  เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน เวลา

19.00 น. 
3. วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน เชญิสมาชกิสภาอภบิาลประชมุรว่มกนั เวลา 12.30 น. ที่อาคาร

เพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม (ข้างบ้านพักพระสงฆ์) 
4. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่  3 ราย คือ  
      1. เปาโล จักรกฤษณ์  แซ่จึง  หมายเลขสมาชิก 1859 สายคุณชุดาพร 
 2. นางอัจชรา  แซ่จึง   หมายเลขสมาชิก 1860 สายคุณชุดาพร 
 3. ฟิลิป สุวิทย์   เอี๊ยวส าราญ  หมายเลขสมาชิก 1861 สายคุณชุดาพร 

ธารน้ าใจ 
รายนามผู้บริจาคข้าวสารส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความชว่ยเหลอืประจ าเดอืนพฤศจกิายน 
     1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  400 บาท  2. คุณเบญจรักษ์   อ้าวเจริญ  2 ถุง 
     3. คุณรัตตินันท์  บุญยสิทธิ์วิกุล 1 ถุง    4. ครอบครัวป้าขวัญ 2 ถงุ  
     5. ครอบครัวคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด  2 ถุง 6. คุณเอื้อมพร   ตรงกับใจ 1 ถุง  
     7. คุณชาร ี  สมานจิต 1 ถงุ   8. ปั๊มน้ ามันหัวไผ่ 2 ถุง   
     9. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง  10. ครอบครวัคณุส าเนยีง  รตันไสววงศ ์2 ถุง   
     11. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาท  12. คุณวันทนา   เอ้าเจริญ 500 บาท 
     13. คุณเสาวณี  ทรัพย์มนทูวี 2 ถุง     14. คุณวันลภ   วงษ์แก้ว 1,000 บาท 
     15. คุณนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท  16. คณุประนอม   เอีย่มสะอาด 300 บาท 
     17. ครอบครัวคุณเมธ-ีคุณนวรัตน์ หัวใจ 500 บาท  18. ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ 2 ถุง 
     19. คุณวิภา   ผลอุดม 2 ถุง   20. คุณสมหมาย   ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง 
     21. คุณพรสวรรค ์  ทรัพย์มนูทวี  2 ถุง 22. คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง 
     23. ผลพันธุ์ปลา 1,000 บาท   24. คุณสุกัลยา  พวงสมัย 500 บาท 


