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พระวรสารนักบุญมาระโก มก 1 : 40-45 
 เวลานั้น ผู้เป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ คุกเข่าอ้อนวอนว่า “ถ้าพระองค์
พอพระทัย พระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้” พระเยซเูจา้ทรงสงสาร ตืน้ตนัพระทัย 
จึงทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขา ตรัสว่า “เราพอใจ จงหายเถิด ทันใดนั้น โรคเรื้อนก็หาย 
เขากลับเป็นปกติ พระเยซูเจ้าทรงให้เขาไปทันที ทรงกําชับอย่างแข็งขันว่า  “ระวัง 
อย่าบอกอะไรให้ใครรู้เลย แต่จงไปแสดงตนแก่สมณะ และถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสส
กําหนด เพ่ือเป็นหลักฐานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายจากโรคแล้ว” แตเ่มือ่ชายผูน้ัน้จากไป 
เขาก็ป่าวประกาศกระจายข่าวไปทั่ว จนพระองคไ์มอ่าจเสดจ็เขา้ไปในเมอืงไดอ้ยา่งเปดิเผย   
อีกต่อไป พระองค์จึงประทับอยู่นอกเมืองในที่เปลี่ยว  แม้กระนั้น ประชาชนจากทุกทิศก็
ยังมาเฝ้าพระองค์  

 
 

 
 “ความสุข...อยู่ที่ใจ  
   หากรู้จักค าว่า  พอใจ...ก็สุขเป็น  หากรู้จักพอเป็น...ก็สุขใจ” 
 สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรัก หลังจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
ระลอกที่ 2 ส่งผลกระทบการดํารงชีวิตของเราแต่ละคนอย่างมาก หลายคนตกงาน 
หลายคนค้าขายไม่ได้แถมขาดทุนอีกต่างหาก แพปลาแพกุ้งในชุมชนก็สง่ออกลําบากมากขึน้ 
ผลกระทบของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ยิ่งวันก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของ
เรามากขั้นทุกวัน 
 พ่ีน้องที่รัก วันนี้บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือเลวีนิติ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในความ
ยากลําบาก แต่สิ่งที่เราควรยึดให้มั่นในช่วงเวลาแห่งความยากลําบากนี้ นัน่คอื “ความเชือ่” 
จงวอนขอพระพรจากพระเจ้าด้วยความเชื่อ ให้พระองค์ปลอบโยนและช่วยบรรเทาใจเรา 
ให้พบความผ่อนคลาย และมีกําลังใจที่ดีในการดํารงชีวิต 
 บทอ่านที่สองจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง นักบุญเปาโล 
ทรงกําชับกับเราว่า “จงอย่าท าสิ่งใดให้เป็นที่ขุ่นเคืองใจแก่ผู้อ่ืน ไม่ว่าใครกต็าม อย่าท า
เพื่อประโยชน์ส่วนตน แต่จงรู้จักที่จะกระท าสิ่งต่างๆ เพื่อคนอ่ืนบ้าง” การแบง่ปนัตอ่
เพ่ือนพ่ีนอ้งดว้ยความรกัและดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ ทําไดไ้มย่าก อยูท่ีใ่จเราวา่ “จะท าหรอืไม่ท า” 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 14 กมุภาพันธ์ 2021 

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัดิลกวฒุิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี     
ดีศรี+คุณขจติศักดิ-์คุณโสภิษ  ดศีรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+           
ครอบครัวคุณสมคิด  เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจรญิ+คุณละม่อม  ทองเหลือง+  
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครวัวงษ์แกว้ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+          
ยากอบประพรึก+ฟรงัซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+เปโตรไล่ใช้+         
โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อนันายิ้ม+อันนางอ้+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+           
ยวงเทียนสือ่+มารอีาเอี่ยม+เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+เซซีลีอากมิเซียน+            
ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+ฟรังซิสโกวิชัย+        

 วันนี้จากพระวรสารของท่านนักบุญมาระโก เราได้เห็นอัศจรรย์อันงดงามของ 
พระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อคนโรคเรื้อน เราได้เห็นพระเมตตาที่เต็มไปด้วยความรักและ
ความเห็นอกเห็นใจของพระเยซูเจ้า จากการกระทําของพรเยซเูจา้เปน็แรงบนัดาลใจใหเ้ราทกุคน
ตอ้งรูจ้กั “ถอ่มตนดว้ยความสภุาพ เพราะความสภุาพจะน ามาซึง่ความชืน่ชมยนิดเีสมอ” 
 พระเยซูเจ้ารักเราทุกคน และทรงเห็นอกเห็นใจเราทุกคน ไมใ่ชแ่คเ่พียงคนโรคเรื้อน 
หรือคนบาปเท่านั้น ทุกคนล้วนอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ “ความรักสร้างขึ้นจาก
หัวใจที่เบิกบานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีฉันใด ความเชื่อที่เข็มแข็งก็ย่อมสร้างข้ึน
จากหัวใจที่ถ่อมตนมากขึ้นเท่านั้น หากผูใ้ดทีมี่ความเชือ่ หวัใจของผูน้ัน้ยอ่มมีความรกัเสมอ” 
เพราฉะนั้น อย่าหยุดที่จะแบ่งปันความรักที่มาจากความเชื่อของเราต่อทุกๆคนเสมอ    
ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนครับ 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่ออิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 
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ออกุสตโินบุญชว่ย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวหิาร+เทเรซาละเมียด+ยวงพิชัย+          
มีคาแอลตี๋+อกัแนสถนอม+โทมัสวมิล+มารอีาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+       
เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรญู+           
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจยีก+ฟรังซิสกิง่+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อนันาเกียว+   
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสนุีย์+         
มารีอาอนงค์+มารอีาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+             
เปโตรเอี้ยวฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบญุล้อม+เปโตรอนุรกัษ์+       
อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+                      
เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+ยอแซฟวีรภัทร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+
เปโตรชุน้+มารอีาทองสกุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+มคีาแอลฤทัย+
ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+           
ยาโกเบสมบรูณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+          
ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแลว้ทุกดวง+
ออกัสตนิวิชา+อานาสตาเซยีประวัติ+เทเรซาวไิลลักษณ+์ญาติพ่ีน้องตระกูล      
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+             
เรือตรี ฟรงัซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+
เทเรซาเงก็+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบญุมี+อนันาหลี+
เปโตรจุ๊ย+อันนาพ่วง+ฟิลิปล้วน+อันนาสมเกลี้ยง+ฟิลิปช่วง+เทเรซาทองปลิว+
เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตี๋ยวสมัย+มารีอาอนงค์+       
มารีอากิมบว๊ย+ยอแซฟธงชยั+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+               
เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+เทเรซาบวัพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+         
มารีอาประพิษ+ยากอบรุง่ศกัดิ์+เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+
เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ+์เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+   
เปาโลอนุสรณ์+ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห์+เปาโลอนนัตชัย  
วงษ์แก้ว+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เทเรซาลําพูน+วญิญาณผูล้่วงลับในสุสานทกุดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคดิถึง 
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วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนติ+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์       
ปรัชญกุล+คุณสมเชาว ์  ศิรชิล+คุณพรพรรณ  ดศีรี+ครอบครวัคุณนําโชค-คุณสุพี 
อยู่บาง+ครอบครัวคุณวนิัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพี่น้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+               
โมทนาคุณแม่พระ+คุณยายเต้าเลี๊ยบ  บุญชูสวัสดิ์+คุณสมพงษ์-คุณภานงค ์        
บุญชูสวัสดิ์+ครอบครัว มารอีา วนิดา   หนูงาม+เปาโล ไชยา   ดศีรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หวัใจ+เอากุสติโนสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+        
ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแกว้+เซซีลีอาพรพิมล+                 
ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรย้อย+มัทธวิทองสขุ+โรซาเฮียะ+ซซูานนาสมพร+            
ยอแซฟวนิิจ+เรมียีโอประดษิฐ์+เทเรซาลําพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+           
อันนาหรุน่+เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+     
ญาติพ่ีนอ้งตระกูลมุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+      
มารีอาไฉน+วญิญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และจูหง ีที่ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
ยวงบัปติสตาจูเทง้+เซซีลีอาไล้+ยวงวิเชียร+มารีอาละมยั+เทเรซาช้อง+               
ฟรังซิสไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบรูณ์+อันนาปาน+อันนาเสมอ+มาร์ตโินประเสรฐิ+         
เทเรซาอภิวนัท์ เรืองฉาย+เอากุสตโินกิม+มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซีลีอาอญัชญั  
ยุ่นประยงค์+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนทิ+คุณพ่อบุญชู+            
ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+               
เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจาํนงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+          
ฟิลิปกลิ่น+วคิตอเรียประทนิ+ฟิลิปประทวน+เปโตรบญุเทียน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+     
ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทว+ีมารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+มารีอาสายสุนีย์+       
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+เปาโลวรายุทธ+วิญญาณ
ญาติพ่ีนอ้งตระกูลดศีรี และหนูงาม ที่ลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรแย้ม+ฟิลิปเยิ้ม+
อันนาหลาบ+มารีอาเจียม+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+มารีอาบญุชว่ย+ฟรังซิสชืน่+
มารีอาทองใบ+มารีอาลดัดา+เปโตรยู้+โรซาเปี่ยม+มอนกิาชัญญาพันธ์+         
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เปโตรสุทัศน์+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญชว่ย+ฟรังซิสเสนาะ+ด.ช.สิทธิพงษ์+    
ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+อนันายุพิน+ยากอบประพรึก+ยอหน์วิมล+      
ฟรังซิสโกเล็ก+อนันาสน+เทเรซากิ่งแกว้+ฟิลิปบุญล้อม+ยอแซฟจาก+ฟรงัซิสมา+
โรซาแชม่+วิญญาณญาติพ่ีนอ้งตระกูลขมเลก็ และคงทอง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
ฟิลิปปกรณร์ัตน์   เรอืนงาม+ยอแซฟแสวง+มารีอาละมอ่ม+อิกญาซีโอวัชรินทร์+
ฟิลิปพิทยา+โรซาธัญสิฎฐ์+มารีอาเพ็ญศร ียงคก์มล+เปโตรหลวงสี+                  
เยโนเวฟาทองดี+มาร์ตนิสงา่+เซซีลอีาเซี้ยม+ญาติพ่ีน้องตระกูลยุ่นประยงค ์ที่
ล่วงลับไปแล้วทกุดวง+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+เปโตรประดิษฐ์+
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณร์ัตน์ เรือนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมนิิกปุ่น+             
อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+
การซ์ีมีกวา+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทปี+             
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+
มารีอาหญงิใหญ ่  เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเลก็ 
บุญเสรมิ+ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลบั+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+            
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคดิถึง 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ วันพุธรับเถ้า มิสซาที่สุสาน เริ่มสวด เวลา 19.00 น. 
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วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+             
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

* เงินถุงทาน  วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์   เป็นเงิน 7,224 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,803 บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(6 - 11 กมุภาพนัธ ์2021) 
เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ ์  800 บาท อังคารท่ี 9 กุมภาพันธ์ 1,100 บาท 
พฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ ไม่ได้เก็บ เน่ืองจากร้านค้ามาน้อย (วันไหว้ตรุษจีน)  
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 1,900 บาท ค่าจอดรถบัส 800 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  1,330+800 บาท เขา้สภาอภบิาล  570 บาท) 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 21 กุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
2. วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. เชิญชวนพ่ีน้องมาร่วมแบ่งปันวิถีชุมชน  
คริสตชน ที่บ้านคุณบุญไทย-คุณปัญญา   เอี่ยมสะอาด 
3. วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นวันพุธรับเถ้า มีมิสซาที่สุสาน เริ่มสวดเวลา 19.00 น. 
4. ขอเลื่อนการเสกสุสานประจ าปี 2021 ในปีนี้ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย และจะมีการประชาสัมพันธ์ วันและเวลา
ของการเสกสุสานให้ทุกท่านทราบภายหลัง 
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5. วันอาทิตย์ที่ 21 กมุภาพันธ ์ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. เปน็ตน้ไป แผนกเยาวชนสงัฆมณฑลจนัทบรุ ี
จดักจิกรรม “พบปะเยาวชนวัดหวัไผ”่ โดยคณุพ่อประธาน   ตนัเจรญิ ณ หอ้งประชมุโรงเรยีน
ประชาสงเคราะห ์(ฝัง่อนบุาล)  มกีจิกรรมรว่มกนั และรบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั กอ่นกลบับา้น 
6. วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ  
ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม มีกิจกรรมโครงการพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ หัวข้อเรื่อง “การคดักรองสขุภาพผูส้งูวัย” 
หมายเหต ุ:   * ใหผู้ส้งูอายทุกุทา่นงดอาหาร และน้ า เพือ่ตรวจน้ าตาลในเลอืด 
  * ช าระคา่บ ารงุชมรมรายป ีคนละ 200 บาท 
7. เรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต   มี 1 ราย คือ  
     1. ยากอบ พาที   หนูงาม หมายเลขสมาชิก 403 สายคุณชุดาพร 
 
ธารน้ าใจ 
รายนามผู้บริจาคข้าวสารสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความชว่ยเหลอืประจําเดอืนกมุภาพันธ ์
     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 


