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ตลุาคม ตลุาคม ตลุาคม ---   ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 201220122012 
                                       วิสยัทศัน์ ( Vision )     พนัธกิจ ( Mission ) 
                           ผูส้งูอายุคาทอลกิในสงัฆมณฑลราชบุร ี   พระศาสนจกัรในสงัฆมณฑลราชบุร ี
   ประกาศข่าวด ีและเป็นประจกัษ์พยานถงึองคพ์ระครสิตเจา้    มุ่งอุทศิตนเพื่อฟ้ืนฟูชวีติใหส้นิทกบัพระครสิตเจา้ 
       ด าเนินชวีติตามแบบอย่างท่านนกับุญยออากมิ - อนันา    โดยอาศยัพระวาจาและศลีศกัดิส์ทิธิ ์ เป็นหน่ึงเดยีวกนั รกั ห่วงใย   
                                             องคอุ์ปถมัถข์องผูส้งูวยั     ใส่ใจผูส้งูวยั ผูป้่วย ผูย้ากไร ้ใหม้สีุขภาพและสวสัดกิารดา้นสงัคม 

  ปีที่ 1  ฉบับที่  3 

 
 

 ขอพระอวยพรให้สมาชิกทุกท่าน  
                 มคีวามสุขดีทั้งกายและใจ 
        สามารถเป็นแบบฉบับแห่งความเชื่อ   
     ด้วยความรัก ความเมตตาต่อเพื่อน พ่ีน้อง         

ทุกคน เป็นต้นผู้ที่ตกทกุข์ยากล าบาก 

    (พระคุณเจ้ายอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ) 
                   ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี 

     ขอพระเจ้าทรงบังเกิด อวยพรให้ทุกท่าน
ประสบสันติสุข ความยินดี ทุกวันเป็นวันท่ีดี  

กินข้าวอร่อย มีความสุขกบัปัจจุบัน มีอนาคตท่ี
สดใส“เหตุการณ์ทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน พระเจ้าทรง
บันดาลให้เกิดผลดี แก่ผู้ที่รักพระองค์”   (รม.8:28) 
 

                   (คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์) 
                  จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุฯ 

  สุขสันต์คริสตมาสและปีใหม่  2013 

 ส.ค.ส. 2556 / 2013 

                                         จดหมายถึงท่านผู้อ่าน 
เร่ือง การจัดท าจดหมายข่าว 
เรียน ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน 
          ก่อนอื่นใดในโอกาสพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2013 ขอพระกมุาร
ทรงหลั่งพระพรแห่งความรักความยินดีและความสุขมาสู่ทุกๆท่าน ตลอดปี
ใหม่และตลอดไป 
 ไม่มอีะไรในโลกนี้ ที่ได้มาง่ายๆและฟรีๆ แม้แต่อากาศยังต้องออก
แรงสูดเข้าไป ความส าเร็จก็เช่นกัน ต้องออกแรงกายแรงใจ ทุ่มเทอย่างชาญ
ฉลาด เพื่อให้ได้มาหล่อเลี้ยงชีวิตให้ยืนหยัดต่อไป 
          เนื้อหาสาระ ภาพข่าวกิจกรรมในจดหมายข่าวฉบับนี้อัดแน่นจนแทบ  
ไม่มีที่ว่างจะหายใจ ผู้จัดท าต้องกราบขออภัย หน้ากระดาษมีจ ากัด เนื้อหา
และภาพกิจกรรมก็เลยมีขนาดเล็ก จะพยายามหาทางแก้ไขในฉบับต่อไป 
 สุดท้ายขอเชิญชวนท่านผู้สูงอายุ พี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมต้อนรับ
ดวงใจ (พระธาตุ) นักบุญคามิลโล ที่จะมาเยือนประเทศไทย ระหว่าง 9-18 
ก.พ. 13 โอกาสครบรอบ 400 ปี แห่งการมรณกรรมของท่านนักบญุ 
 9 ก.พ. 13   ที่อาสานวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 
         10 ก.พ. 13   ที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ  
(10.00 น.มิสซา /โปรดศีลเจิมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย/ จูบพระธาตุ / ชุมนุมผู้สูงอายุ)  
         11 ก.พ. 13   ที่วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า 
         12  ก.พ. 13  ที่วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก  
  (รายละเอยีดติดต่อ ค.พ.วุฒิกร พันธุ์ยิ่งยก บ้านสิทธิดา ฯ   080-6363003) 
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                  นายเชษฐ ชาวนาแก้ว 
                                                   ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 



 

 
                                         
 
  

 
  เม่ือวันท่ี  12 - 13  ธันวาคม  2555  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรม
ฟ้ืนฟูจิตใจและประชุมสามัญประจ าปี  ขึ้นท่ีบ้านซาเลเซียนฟื้นฟูจิตใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในหัวขอ้ 
“ความเช่ือผู้สูงวัย สร้างครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง” มีจิตตาธิการ ผู้ประสานงาน แกนน าผู้สูงอายุคาทอลิกทุก
ชมรมในสังฆมณฑลราชบุรีเข้าร่วมอบรมฯ 38 คนโดยมี ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์  จิตตาธิการน าถวายบูชามิสซา
เปิดการอบรมฯ  พระสังฆราชยอห์นบอสโก กฤษเจริญ  เป็นวิทยากรพิเศษ  บรรยายในหัวข้อ  “ความเช่ือของผู้-
สูงวัย สร้างสรรค์ครอบครัว ชุมชน คริสตชน”  
    พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ  กล่าวว่า

ความเช่ือของผู้สูงอายุ สร้างสรรค์ครอบครัว ชุมชนคริสตชนได้อย่างแท้จริง พระคุณเจ้าฯได้สัมผัสความเช่ือของ
ผู้สูงอายุผ่านทางพระสงฆ์ นักบวชอาวุโส เป็นต้น ค.พ.สุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล ซึ่งปัจจุบันท่านมีอายุ 93 ปี นั่ง
รถเข็นไปร่วมมิสซาทุกเช้า ถึงแม้ตาจะมองไปค่อยเห็น แต่ท่านมีความเช่ือม่ันคง มีความนบนอบเป็นเลิศ เป็น -
ตัวอย่างส าหรับคนรุ่นใหม่ ซิสเตอร์คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหฤทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เพ่ิงฉลองครบรอบ 75 ปี
แห่งการก่อตั้งคณะฯ ไปเม่ือเร็วๆนี้ ก็เป็นตัวอย่างความเช่ือท่ีมีรากฐานมาจากภคินีอาวุโส เป็นแบบอย่างของความเช่ือให้กับสมาชิกรุ่นต่อๆมา 

    อับราฮัม เป็นตัวอย่างของผู้อาวุโสท่านหนึ่ง ในการท าให้แผนการของพระเจ้าส าเร็จไป จนถึงวินาทีสุดท้ายของ
ชีวิต แม้ท่านอายุมากแล้ว  พระเจ้าก็ทรงเรียกท่านให้ออกจากแผ่นดินของท่านเอง   ทรงกระท าพันธสัญญาแห่งรัก    
(เทียบ ปฐก 12,2-5  17,1-8)   ด้วยความเช่ืออันยิ่งใหญ่ของท่านท่ีเช่ือว่าสิ่งใดท่ีพระเจ้าทรงสัญญาไว้  พระองค์ย่อมมีพระ-
อ านาจท่ีจะท าสิ่งน้ันให้เป็นจริงตามสัญญาได้ ( เทียบ รม 4,21)   ท่านได้ร่วมมือกับพระเจ้าและได้กลับกลายเป็นบิดาของ
ชนชาติจ านวนมาก  เป็นผู้น าของชนชาติยิ่งใหญ่ดังท่ีพระเจ้าทรงสัญญาไว้ พระคุณเจ้าฯ กล่าวสรุปค าบรรยายด้วยค าถาม
ปริศนาว่า  “ปีแห่งความเชื่อ เราจะท าอะไร”  เราแต่ละคนต่างก็มีความเช่ือ แต่ต้องเป็นความเช่ือด้วยการกระท า ไม่ใช่

ความเช่ือท่ีตายปราศจากการกระท า สิ่งท่ีสว.ท าได้ดีกว่าคนวัยอื่นๆ ก็คือเป็นแบบอย่างของความเช่ือ สวดภาวนา ขอบคุณพระท่ีให้เรายังมีลมหายใจอยู่ 
 นอกจากนั้นการอบรมฟ้ืนฟูจิตใจในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแบ่งกลุ่มเสวนา 
แบ่งปันประสบการณ์ความเช่ือในรูปแบบวิถีชุมชนวัด (BEC) โดยมีวิทยากรท่ีเป็นฆราวาส 
ประกอบด้วย คุณทศพล ทนุผล  / อ.ศรีอัมพร จันทร์วิจิตรกุล  /  คุณพรทิพย์ คงกระพันธ์  /  
คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์  เป็นผู้น ากลุ่มตามคู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจ าเดือน ธันวาคม 
2555 เป็นกรอบด าเนินการ ซึ่งประสบความส าเร็จด้วยดี ผู้สูงอายุทุกคนมีส่วนร่วมแบ่งป้ัน
ประสบการณ์ มองดูชีวิต ไตร่ตรองพระวรสาร ขับร้อง สวดภาวนาฯ ท ากิจกรรมอย่างดีเยี่ยม 
ท้ังๆท่ีผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่เคยท ากิจกรรมนี้มาก่อน  ประธานชมรมฯ ขอให้ท่านผู้อาวุโสได้
น าเมล็ดพันธ์ BEC ท่ีได้รับนี้ ไปปลูกขยายลงในเขตวัดของตนด้วย 

การประชุมสามัญประจ าปี  2555  มีวาระการประชุมตามท่ีก าหนดไว้  มีเรื่องส าคัญท่ีประธานแจ้งให้ทราบ คือ การสรรหาลูกกตัญญู / 
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างปี 2556   การเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ ผู้ยากไร้ 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา คือ  สรุปผลงานกิจกรรมของชมรมฯปี  2555 เสนอแผนงานปี 2556  การจัดงาน
วันชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลประจ าปี 2556 การไปร่วมงานวันชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติครั้งท่ี 8 ท่ีเชียงใหม่ 
การก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมประจ าปี 2556 ของสังฆมณฑลฯ ฯลฯ 

การอบรมฟ้ืนฟูจิตใจและประชุมใหญ่ประจ าปี 2555 ของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จบลง  
เวลา 12.00น. ของวันท่ี 13 ธ.ค. 2555 โดยมี ซ.จูเลียต โนลัสโก. CM. ผู้แทนกลุ่มจอมบึงเป็นผู้น าสวดภาวนา
ขอบคุณพระ ปิดการอบรมฯ 

 
 
 
 
 
 

     อ.เชษฐฯ  รายงาน 

สุดท้ายก่อนจบ คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการ  
อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เป็นอย่างสูงท่ี
ได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องท่ีพัก อาหาร สถานท่ี เป็นอย่างดี 
ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่าง ขอบคุณ ขอบคุณ และ
ขอบคุณครับ 

  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
อบรมฟ้ืนฟูจิตใจและประชุมสามัญประจ าปี 2555 / 2012 



 

 

ภาพข่าวกิจกรรม 

         4 ต.ค. 55  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯครั้งท่ี 5 / 2555   
ณ บ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ บ้านโป่ง  ราชบุรี   ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์  
จิตตาธิการน าสวดภาวนาเปิดการประชุม  พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ กล่าวชม-
เชย และให้ก าลังใจแก่คณะกรรมการชมรมฯท่ีมีการประชุมสม่ าเสมอ มีกิจกรรม
โครงการ แผนงานต่อเนื่อง เป็นองค์กรฆราวาสคาทอลิกตัวอย่างของสังมณฑลฯลฯ 

                   พธิมีอบประกาศเกยีรตคิุณแกผู่้สูงอายุและลกูกตญัญคูาทอลกิตวัอยา่ง 
        13 ต.ค. 55   ชมรมผู้สูงอายุฯร่วมกับสังฆมณฑลราชบุรี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุและลูกกตัญญูคาทอลิตัวอย่างประจ าปี  2555  
         ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก เนือ่งในโอกาส  “วันเปิดปีแห่งความเช่ือ” โดยมีพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  เป็นผู้มอบ  
มีผู้สูงอายุและลูกกตัญญูตัวอย่างระดับสังฆมณฑล เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ รวม 17 ท่าน นอกจากนั้นชมรมฯ ยังได้ประกาศยกย่อง มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับผู้สูงอายุ / ผู้บ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และลูกกตญัญูตัวอย่างระดับชาติท่ีได้รับใบพรพระสันตะปาปา ในโอกาสวันชุมนุมผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 7  ท่ีวัดเซนต์นิโกลัส  พิษณุโลกด้วย 

     ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ คร้ังท่ี 5/2555 

           
 
 
 
 

    18 ต.ค. 55 ชมรมผู้สูงอายุอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ 
มอบเครื่องอุปโภค บริโภคท่ีจ าเป็นและยาประจ าบ้าน แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยากไร้ รวม 17 หลังคาเรอืน จากการวางแผนท่ีรัดกุม พลังใจ และผู้น าวัย 74 กะรัต 
สมควรท่ีจะด าเนินการต่อไป สู้ๆๆๆๆๆ 

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

 
 
 
            5 พ.ย. 55      อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
น าทีมคณะกรรมการ ประกอบด้วยคุณอรพินทร์  แดงช่วง  เลขานุการฯ  คุณพนิดา-   
กิตติอุดมพานิช   เหรัญญกิฯ   อ.บุญเกียรติ วิสิทธิ์ศิลป์  กรรมการฯ  ออกเยี่ยมเยยีนขยาย
เครือข่ายวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก    วัดแม่พระเป็นท่ีพึ่ง ท่าหว้า   และ    
วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง พบค.พ.เจ้าอาวาส / ผอ.สภาภิบาลวัด / ตัวแทนผู้สูงอายุ
พูดคุยปรึกษาเรื่องการด าเนินงานของชมรมฯ  ซึ่งค.พ.ธาดา  พลอยจินดา  เจ้าอาวาสวัด- 
ลูกแก ค.พ.กันตภณ ด ารงศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดท่าม่วง ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี   

 ศรีสุดา  ประยูรหงส ์รายงาน 

 เย่ียมเยียน ขยายเครือข่าย 

               10 พ.ย. 55 ฉลองประจ าปีบุญราศีฟรังซิสโก ปาเลา  
ชมรมผู้สูงอายุฯ ได้จัดน าสมาชิกสว.จ านวนหนึ่งไปจาริกแสวงบุญ 
ฉลองบุญราศีฟรังซิสโก ปาเลา  ผู้ก่อตั้งคณะคาร์เมไลท์  
ท่ีบ้านสันติ  อ.จอมบึง   จ.ราชบุรี  และเยี่ยมกลุ่ม สว.จอมบึง ซึ่งมี 
ซิสเตอร์คณะคาร์เมไลท์เป็นผู้ประสานงานด้วย 

ฉลองประจ าปีบุญราศีฟรังซิสโก ปาเลา 
 



 

 

         เจ้าของ       ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
         ที่ปรึกษา     พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ  / ค.พ.ไพยง มนิราช / ค.พ.ประสิทธิ์  รุจิรัตน ์
         ผู้จัดท า        อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว / อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค / คุณพรประภา วิเชียรศิลป์ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 

        

  23–24 พ.ย. 55  การสัมมนาฝ่ายสังคมกับองค์กรพันธกิจด้านสังคม คร้ังท่ี 5 หัวข้อ “พันธกิจรัก-รับใช้ในปีแห่งความเช่ือกับการก้าวสู่ประชากร-
อาเซี่ยน 2558” ณ รีสอร์ทบ้านสวนส้มทิพย์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ในฐานะกรรมการอ านวยการด้านสังคมและสมาชิกองค์กรเครือข่าย
ผู้สูงอายุเข้าร่วมสัมมนาด้วย  พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ   เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา   คุณพ่อ ผศ.ดร.ไพยง มนิราช 
บรรยายเรื่องปีแห่งความเช่ือ อ.ชัยณรงค์  มณเฑียรวิเชียรฉาย บรรยายเรื่องพันธกิจรักและรับใช้กับการก้าวสู่ประชากรอาเซี่ยน  

      
 
 

 
         สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2012 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ  27- 29 พ.ย. 55 คณะอนกุรรมการ-
คาทอลิกเพ่ือผู้สูงอาย ุ จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2012  ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์  ผอ.คณะกรรมาธิการฝ่ายสังคม จิตตาธิการงานผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลราชบุรี น าผู้ประสานงาน แกนน าผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ9 คน  ร่วมสัมมนาและประชุมฯท่ีศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน ลาดกระบัง
ในหัวข้อ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย สร้างสังคมไทยให้ร่มเย็น” โอกาสนี ้  อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการด าเนินงานต่ออีก 1 สมัย 

       ฉลอง 25 ปี บ้านพักผู้สูงอายุ  เบธานี บ้านโป่ง   
          1 ธ.ค. 55   คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล  
 (ซิสเตอร์คามิลเลี่ยน) ได้จัดงานฉลองหิรัญสมโภชบ้านพักผู้สูง- 
อายุ เบธานี โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโกปัญญา กฤษเจริญ  
เป็นประธานในพิธีบูชามิสซา นายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอ าเภอบ้านโป่งเป็นประธานของทางราชการเปิดป้ายแพร  
“25 ปี บ้านเบธานี รักและรับใช้” น.ส.รัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี  
มาร่วมงาน มีแกนน า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ญาติพ่ีน้องของผู้สูงอายุและสัตบุรุษมาร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

                        2  ธ.ค. 55   อ.นิยม อัยราน้อย   
รองประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
ลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   5  ธันวามหาราช  
ณ ร.ร.ดรุณาวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.ราชบุรี  
ในนามชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 

  ส่งความสุขคริสต์มาส สวัสดีปีใหม่ 2013  
    

  
 

          29 ธ.ค. 55 อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว 
ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ 
และอ.นิยม อัยราน้อย รองประธานฯ
น ากระเช้าของขวัญพร้อมความเคารพรัก เข้าอวยพร 
พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ  คุณพ่อไพยง มนิราช 
อุปสังฆราช  และคุณพ่อประสิทธ์  รุจิรัตน์ จิตตาธิการผู้สูงอายุ ท่ี
ส านักมิสซัง ราชบุรี เนื่องในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่  
 

    คริสต์มาส ที่บา้นสิทธิดา-ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ    
    22 ธ.ค. 55  ค.พ.วุฒิกร พันธุ์ยิ่งยก ผอ.บ้านสิทธิดาฯ
จัดงานคริสต์มาส มอบความรักความสุขให้กับเด็กๆและ
ผู้ปกครอง มีการเล่นเกมส์ รอ้งเพลง จับฉลากมอบ- 
ของขวัญ รับประทานอาหาร่วมกัน ฯลฯ  
โดยมีคุณพ่อเด่นชัย ทองค า คณะคาปูชิน และน้องเณร  
เป็นผู้ด าเนินรายการ โอกาสนี้

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี โดย อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว 
และคณะฯได้ร่วมกิจกรรมและ มอบเงินจ านวน 5,000 บาท 
แก่บ้านสิทธิดาด้วย 


