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ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1615 วันอาทิตย์ท่ี 3 มกราคม ค.ศ.2021 
สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ 

พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“เขาเขา้ไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารยีพ์ระมารดา จึงคุกเข่าลง
นมัสการพระองค์  แลว้เปดิหีบสมบัต ิ น าทองค า ก ายาน และมดยอบ ออกมา
ถวายพระองค์” (มธ 2:11) 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 2 : 1-12 
 ในรชัสมยักษตัรยิเ์ฮโรด พระเยซเูจา้ประสตูทิีเ่มอืงเบธเลเฮมในแควน้ยเูดยี โหราจารยบ์างทา่น
จากทศิตะวนัออกเดนิทางมายงักรงุเยรซูาเลม็ สบืถามวา่ “กษตัรยิช์าวยวิทีเ่พ่ิงประสตูอิยูท่ีใ่ด พวกเรา
ไดเ้หน็ดาวประจําพระองคข์ึน้ จงึพรอ้มใจกนัมาเพ่ือนมสัการพระองค”์เมือ่กษตัรยิเ์ฮโรดทรงทราบขา่วนี ้
พระองคท์รงวุน่วายพระทยั ชาวกรงุเยรซูาเลม็ทกุคนตา่งกว็ุน่วายใจไปดว้ย พระองคท์รงเรยีกประชมุ
บรรดาหวัหนา้สมณะและธรรมาจารย ์ ตรสัถามเขาวา่ “พระครสิตจ์ะประสตูทิีใ่ด” เขาจงึทลูตอบวา่ 
“ในเมอืงเบธเลเฮม แควน้ยเูดยี เพราะประกาศกเขยีนไวว้า่ เมอืงเบธเลเฮม ดนิแดนยดูาห ์ เจา้มใิชเ่ลก็
ทีส่ดุในบรรดาหวัเมอืงแหง่ยดูาห ์ เพราะผูน้ าคนหนึง่จะออกมาจากเจา้ ซึง่จะเปน็ผูน้ าอิสราเอล 
ประชากรของเรา” 
 ดงันัน้ กษตัรยิเ์ฮโรดทรงเรยีกบรรดาโหราจารยม์าเฝา้เปน็การสว่นพระองค์ ทรงซักถามถงึ
วนัเวลาทีด่าวปรากฏ แลว้ทรงใชบ้รรดาโหราจารยไ์ปทีเ่มอืงเบธเลเฮม ทรงกําชบัวา่ “จงไปสบืถามเรือ่ง
พระกมุารอยา่งละเอียด และเมือ่พบพระกมุารแลว้ จงกลบัมาบอกใหเ้รารู ้ เราจะไดไ้ปนมสัการพระองคด์ว้ย” 
เมือ่บรรดาโหราจารยไ์ดฟั้งพระดํารสัแลว้กอ็อกเดนิทาง ดาวทีเ่ขาเหน็ทางทศิตะวนัออกปรากฏอีกครัง้
หนึง่นําทางให ้ และมาหยดุนิง่อยูเ่หนอืสถานที่ประทับของพระกุมาร เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่ง
บรรดาโหราจารยม์คีวามยนิดยีิง่นกั เขาเขา้ไปในบา้น พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา 
จงึคกุเขา่ลงนมสัการพระองค ์แลว้เปดิหบีสมบตันิาํทองคํา กํายาน และมดยอบออกมาถวายพระองค ์แต่
พระเจา้ทรงเตอืนเขาในความฝนัมใิหก้ลบัไปหากษตัรยิเ์ฮโรด เขาจงึกลบัไปบา้นเมอืงของตนโดยทางอ่ืน  
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วันเสาร์ที่ 2 มกราคม (มิสซา เวลา 07.00 น.) 
ที่วัดน้อยช้ัน 3 บ้านพักพระสงฆ์ 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+              
คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณสมคิด   
เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+   
คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+          
ยากอบประพรึก+เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+          
เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+ 
เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+    
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+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+          
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+    
ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพ้ียน+ยอแซฟน้อม+
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+       
เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+            
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+        
เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021 
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ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+
เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เปาโลโห+   
อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+                 
ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+
ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+
วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+ฟิลิปเล็ก+เปโตรชม+                
มารีอาปรางค์+เปโตรอั๋น+ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+        
เปาลาประยูร+มอริสกิมซัว+โทมัสจรูญ+อัลเบิร์ทสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+เปโตรอั๋น+    
ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+อัลเบิร์ทสนชัย+
น.ส.กนกวรรณ+มารีอาสมทรง+ฟิลิปเล็ก+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณใน
ไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
มิสซาออนไลน์ที่วัด 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์  ปรัชญกุล+
คุณสมเชาว์   ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+ครอบครัวคุณสุชิน+ 
คุณสุภาพร+คุณภคพร  ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์ 
และลูกๆหลานๆ+โทมัสณรงค์+มารีอาประยูร+ยอแซฟนิรันดร์+มารีอานันทิดา+       
นายสมชาติ   หนูงาม+ครอบครัวเสริมสกุล 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+        
ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+                 
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+ซูซานนาสมพร+           
ยอแซฟวินิจ+เรมียีโอประดิษฐ์+เทเรซาลําพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+
เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+ญาติพ่ีน้องตระกูล   
มุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติ
พ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+
ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อ่ี อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+        
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อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+
เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ  ยุ่นประยงค์+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+
คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+      
เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+
วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+    
ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+    
หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+เปาโลวรายุทธ+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และ
หนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรแย้ม+ฟิลิปเยิ้ม+อันนาหลาบ+มารีอาเจียม+
เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+มารีอาบุญช่วย+ฟรังซิสชื่น+มารีอาทองใบ+มารีอาลัดดา+   
เปโตรยู้+โรซาเปี่ยม+มอนิกาชัญญาพันธ์+เปโตรสุทัศน์+ยวงบุญเรือง+                     
ม.มักดาฯบุญช่วย+ฟรังซิสเสนาะ+ด.ช.สิทธิพงษ์+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+    
อันนายุพิน+ยากอบประพรึก+ยอห์นวิมล+ฟรังซิสโกเล็ก+อันนาสน+เทเรซากิ่งแก้ว+
ฟิลิปบุญล้อม+ยอแซฟจาก+ฟรังซิสมา+โรซาแช่ม+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก 
และคงทอง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซาลัดดา+เปโตรทนงศักดิ์+มีคาแอลตี๋+     
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิตร+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+        
อันเดรสมชัย+ลูซีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+ย.บอสโกดุสิต+นิโคลัสยรรยง+        
ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+
ยอแซฟแสวง+มารีอาละม่อม+อิกญาซีโอวัชรินทร์+ฟิลิปพิทยา+โรซาธัญสิฎฐ์+           
มารีอาเพ็ญศรี ยงค์กมล+เปโตรหลวงสี+เยโนเวฟาทองดี+มาร์ตินสง่า+เซซีลีอาเซี้ยม+
ญาติพ่ีน้องตระกูลยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+โทมัสเฉลิมพล+มารีอาสมใจ+         
ยอแซฟกิมฟู+มารีอาอํ่า+ฟรังซิสโกโนแรน+อากาทาขุนทอง+เบเนดิกต์บรรจบ+         
ดอมินิกโกสงคราม+ฟรังซิสโกประจักษ์ สมบูรณ์นิตย์+ญาติพ่ีน้องตระกูลสมบูรณ์นิตย์ ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเต็ด+อักแนสจีน+เซซีเลียบรรจง เสริมสกุล+                
ยอแซฟเหลี่ยน+มารีอาเง็ก+มารีอาหลี+เทเรซายุพิน+ม.มักดาฯส้มลิ้ม+ฟิลิปสุรินทร์+    
มารีอากิมเสียง+มารีอาชิน+ยอแซฟประเทือง+เยโรมปลั่ง+อันนาไร+ญาติพ่ีน้องตระกูล
หนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเส่ง+อากาทาเหล่น+เยโนเวฟาสุทธิ+             
มารีอาเสาวรส+ยอแซฟไพโรจน์+เยโนเวฟาส้มเช้า+เยโนเวฟาไพศรี+ยอห์นเล็ก+      
ญาติพ่ีน้องตระกูลมุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรทองหล่อ+  
เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+ยออากิมทินพร+อากาทาจําเนียร+เปาโลเอิน+โรซาสอน+ 
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม มิสซาที่วัดน้อยชั้น 3 บ้านพักพระสงฆ์ 

วันอังคารที่ 5 มกราคม มิสซาที่วัดน้อยชั้น 3 บ้านพักพระสงฆ์ 

วันพุธที่ 6 มกราคม มิสซาที่วัดน้อยชั้น 3 บ้านพักพระสงฆ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม มิสซาที่วัดน้อยชั้น 3 บ้านพักพระสงฆ์ 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+             
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์+กาทารีนาบุญจันทร์  เกิดปราง+ญาติพ่ีน้องตระกูล      
เกิดปราง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม มิสซาที่วัดน้อยช้ัน 3 บ้านพักพระสงฆ์ 

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม  มิสซาที่วัดน้อยชั้น 3 บ้านพักพระสงฆ์ 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

ยอห์น บัปติสต์นิทา+ฟิลิปลิฟ+เทเรซาทวาย+โรซาบัว+เทเรซากิ่งแก้ว+สเตฟาโนสุเทพ+
ยวงวิเชียร   ปรชัญกุล+อันนาปาน+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+ยุวดี  ปรัชญกุล+  
เซซีเลียถวิล  คําดี+ฟิลิปปกรณ์รัตน์   เรือนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+         
ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+  
ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+       
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+     
มารีอาหญิงใหญ่  เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลางปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก        
บุญเสริม+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เชิญชวนพี่น้องร่วมพิธีมิสซาออนไลน์วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ผ่านช่องทางเพจ

เยาวชนวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 
2. ทางวัดของดการส่งศีลผู้ป่วยและผูส้งูอายวุนัศกุรต์น้เดอืน ไปจนกวา่สถานการณจ์ะปกต ิ
3. มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ภาคจันทบุรี) จะจัดส่งเจ้าหนา้ทีม่าเพ่ือสญัญาสทิธกิารเช่า 

และสัญญาเช่า เขตวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 ถึง 
วันอาทิตย์ที่  17 มกราคม เวลา 09.00 - 15.00 น. (นําบัตรประชาชนมาด้วย) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ประเภทการเช่า     อัตราเช่า ต่อปี 
 1. ที่อยู่อาศัยทั่วไป    700 บาท / ไร่ 
 2. การค้า หรือพานิชย์    700 บาท / ไร่ 
 3. บ่อปลา หรือการเกษตร   700 บาท / ไร่ 
 4. ภาษีท่ีดิน   มิสซังฯจะเรียกเก็บจากผู้เช่าในวันทําสัญญา 
 5. ภาษีสิ่งปลูกสร้าง ผู้เช่าที่เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ชําระกับราชการด้วยตนเอง 

* เงินถุงทาน  - 
* ฉลองวัด  -  
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัและบรกิารสขุาตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจําเดอืนธนัวาคม 
อาทติยท์ี ่6 ธนัวาคม  9,000 บาท อาทติยท์ี ่13 ธนัวาคม  9,460 บาท 
อาทติยท์ี ่20 ธนัวาคม  9,220 บาท อาทติยท์ี ่27 ธนัวาคม  9,040 บาท 
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน 36,720 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 1,480 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง  (เขา้วดั 25,704+1,480 บาท  เขา้สภาอภบิาล 11,016 บาท) 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(26-31 ธนัวาคม 2020) 
เสาร์ที่ 26 ธันวาคม  620 บาท อังคารท่ี 29 ธันวาคม 1,160 บาท 
พฤหัสบดีท่ี 31 ธันวาคม 640 บาท 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 2,420 บาท ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 263 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  1,694+263 บาท เขา้สภาอภบิาล  726 บาท) 
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4. วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม ช่วงหลังมิสซาสาย ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม 
ณ   ห้องประชุมเกิดสว่าง 

5. เรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต   มี 1 ราย คือ  
     1. นายฉตัรชยั   แบกสขุ (คนพุทธ)  หมายเลขสมาชิก 1497 สายคุณชุดาพร 
 
ธารน้ าใจ 
1. รายนามผู้บริจาคข้าวสารสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความชว่ยเหลอืประจําเดอืนมกราคม 
     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. ปั๊มน้ํามันหัวไผ่ 2 ถุง   
     9. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง  10. ครอบครวัคณุสําเนยีง  รตันไสววงศ ์2 ถุง   
     11. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาท  12. คุณวันทนา   เอ้าเจริญ 500 บาท 
     13. คุณเสาวณี  ทรัพย์มนทูวี 2 ถุง     14. คุณวันลภ   วงษ์แก้ว 500 บาท  
     15. คุณนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท  16. คณุประนอม   เอีย่มสะอาด 300 บาท 
     17. ครอบครัวคุณเมธ-ีคุณนวรัตน์ หัวใจ 500 บาท  18. ดร.ปรีชา   ดิลกวุฒิสิทธ์ิ 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 


