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พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ” 
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พระวรสารนักบุญมาระโก มก 9 : 2-10 
 ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นไปบนภูเขาสูง
ตามลําพัง แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา ฉลองพระองค์กลับมีสีขาว
เจิดจ้า ขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทําให้ขาวเช่นนั้นได้ แล้วประกาศก
เอลียาห์กับโมเสสแสดงตนสนทนาอยู่กับพระเยซูเจ้า เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า 
“พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่ง
สําหรับพระองค์ หลังหนึ่งสําหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสําหรับประกาศกเอลียาห์” 
เขาไม่รู้ว่ากําลังพูดอะไรเพราะศิษย์ทั้งสามคนต่างตกใจกลัว ครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่ง
ลอยมาปกคลุมเขาไว้ มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆก้อนนั้นว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา 
จงฟังท่านเถิด” ทันใดนั้น ศิษย์ทั้งสามคนเหลียวมองรอบๆ ไม่เห็นผู้ใดอยู่กับตนนอกจาก
พระเยซูเจ้าเท่านั้น 
 ขณะที่กําลังลงจากภูเขา พระองค์ตรัสสั่งเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟัง 
จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย ศิษย์ทั้งสามคนเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอก
ใครแต่ยังปรึกษากันว่า “จนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย” นี้ หมายความวา่อยา่งไร 

 
 

พ่ีน้องครับ 
 พวกเราคงคุ้นๆกับคําที่เค้าบอกกันว่า สุขและทุกข์ รอยยิม้และน้ าตาเปน็ของคูก่นั 
มันบ่งบอกว่า ชีวิตของเราไม่ได้มีความสุขทุกวัน หรือมีความทุกข์ทุกวัน ในความเป็นจริง
ก็คือ บางวันเรามีความสุข บางวันหรือหลายๆวันเรามีความทุกข์ ถ้าพูดเป็นภาษา
ของเราคริสตชนก็คือ 

กางเขน (cross)  และมงกุฎ (crown) เป็นของคู่กัน 
 ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าพานักบุญเปโตร นักบุญยากอบ และนักบุญยอห์น 
ขึ้นภูเขาทาบอร์ แล้วให้พวกเขาเห็นพระวรกายรุ่งโรจน์ของพระองค์ ทําให้พวกเขามี
ความสุขมาก พระเยซูเจ้าบอกกับพวกเขาว่า ไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง จนกว่าพระองค์
จะสิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 กมุภาพันธ์ 2021 

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี         
ดีศรี+คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+           
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+         
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวคุณอุบล-คุณอุไร       
พรมสาร+โมทนาคุณแม่พระ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+          
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+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+         

 พ่ีน้องที่รัก ในวันที่เรามีความทุกข์ เรามักถูกประจญให้คิดว่าถูกพระเจ้าทอดทิ้ง 
มหาพรตจงึเปน็ชว่งเวลาแหง่พระพร ที่เราควรจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซู
เจ้า โดยเฉพาะผ่านทางการภาวนา พระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ การพลีกรรม และการให้
ทาน สิ่งเหล่านี้ จะช่วยทําให้เรามีความใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้า เหมือนกับอัครสาวกท้ัง 3 
ประสบการณ์เหล่านี้จะทําให้สงบ หนักแน่น ยอมรับกางเขนของเรา และแบกติดตาม
พระเยซูเจ้า โดยเชื่อมั่น และไว้ใจว่า เราจะได้รับสิริรุ่งโรจน์ เหมือนกับที่พระองค์ได้รับ
เช่นกัน เพราะทางกางเขน น าไปสู่เกียรติมงคลแน่นอน 
 

ขอพระอวยพรพ่ีนอ้ง 
คณุพ่อทรงวฒุ ิ  วงษส์ริโิรจน ์
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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+อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+                      
เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+ยอแซฟวีรภัทร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+       
เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+       
ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+                   
ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+
ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ออกัสตินวิชา+     
อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+   
โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+          
เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+           
มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เทเรซาลําพูน+ดอมินิกบาง+               
อากาทาส้มเกลี้ยง+ย่าสุข+ย่าแดง+ย่ามา+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลพรมสาร ที่ล่วงลับ
ไปแล้วทุกดวง+ยอห์น บัปติสต์วิชัย+เซซีลีอาพยุง+เปโตรอิ้วฮก+วิญญาณผู้ล่วงลับใน
สุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์  ปรัชญกุล+
คุณสมเชาว์   ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+คุณยายเต้าเลี๊ยบ  
บุญชูสวัสดิ์+คุณสมพงษ์-คุณภานงค์   บุญชูสวัสดิ์           
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+        
ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+                
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+ซูซานนาสมพร+          
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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+    
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+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ฟรังซิสเสนาะ+      
ด.ช.สิทธิพงษ์+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+อันนายุพิน+ยากอบประพรึก+      
ยอห์นวิมล+ฟรังซิสโกเล็ก+อันนาสน+เทเรซาก่ิงแก้ว+ฟิลิปบุญล้อม+ยอแซฟจาก+          
ฟรังซิสมา+โรซาแช่ม+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และคงทอง ที่ล่วงลับไปแล้วทุก
ดวง+ฟิลิปปกรณ์รัตน์   เรือนงาม+ยอแซฟแสวง+มารีอาละม่อม+อิกญาซีโอวัชรินทร์+
ฟิลิปพิทยา+โรซาธัญสิฎฐ์+มารีอาเพ็ญศรี ยงค์กมล+เปโตรหลวงสี+เยโนเวฟาทองดี+
มาร์ตินสง่า+เซซีลีอาเซี้ยม+ญาติพ่ีน้องตระกูลยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+     
เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+เทเรซาบัวพัน+ญาติผู้ล่วงลับ+ฟิลิปช่วง+    
อันนาปลิว+ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวิง+ยอแซฟบุญชอบ+ม.มักดาฯซ่อนกลิ่น+            
มารีอาชิน+ฟรังซิสโกสง่า+ม.มักดาฯสุนทร+อันนามาลา+โรซาประภา+ฟิลิปเยิ้ม+        
มารีอาบุญช่วย+เปโตรสุทัศน์+ฟิลิปลออ+เปโตรเสงี่ยม+มารีอาหวล+ฟิลิปประทีป+
เปโตรเสถียร+เทเรซาบรรเทา+เปโตรนิคม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+             
ยอแซฟประเทือง+มารีอาบุญธรรม+เยโรมปลั่ง+อันนาไร+เปโตรหวล+มารีอาชิน+      
เปโตรอิ้วฮก+เซซีลีอาพยุง+วิญญาณลูกหลาน และพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+        
มารีอาเผื่อน+ยอแซฟกุน+ยอแซฟหวล+เซซีเลียถวิล+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
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วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+            
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+                  
ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+            
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+       
มารีอาหญิงใหญ่  เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก        
บุญเสริม+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+นิโคลัสยรรยงค์+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+          
โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุก
ดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 2 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 3 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+             
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม มีตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศุกร์ต้นเดือน เวลา 18.30 น. และ       
เริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม  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 21 กุมภาพันธ์  เป็นเงิน 9,456 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,140 บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(20 - 25 กมุภาพนัธ ์2021) 
เสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ ์ 900 บาท อังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์ 1,100 บาท 
พฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ 1,160 บาท  
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 3,160 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,212 บาท เขา้สภาอภบิาล  948 บาท) 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 7 มีนาคม สัปดาห์ท่ี 3 เทศกาลมหาพรต 
 เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
2. วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุมเวลา 10.30 น.    
ณ หอ้งประชมุเกดิสวา่ง 
3. วนัจนัทรท์ี ่1 มนีาคม เวลา 18.00 น. ขอเชญิผูน้ําและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชนของ
แต่ละเนินทุกท่าน ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4. วันศุกร์ที่ 5 มีนาคมนี้ เปน็วนัศกุรต์น้เดอืน มีสง่ศลีผูป้ว่ยและผูส้งูอายแุตล่ะสายตามปกติ 
และเชิญชวนพี่น้องร่วมตั้งศีล-เฝ้าศีลมหาสนิท เวลา 18.30 น. 
5. วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม เชญิสมาชกิสภาอภบิาล ประชมุเวลา 10.30 น.  ณ อาคารอนบุาล 
6. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต  2 ราย คือ  
     1. อานาสตาเซีย สมบูรณ์  เรืองสิทธิ์  หมายเลขสมาชิก 1428 สายคุณชนินทร์ 
     2. อานาสตาเซีย เล็ก   เมตตะธํารงค์ หมายเลขสมาชิก -  สายคุณสําราญ 

**(พาท+ีสมบรูณ+์เลก็/ ครบ 3 รายแลว้ ขอเชญิสมาชกิช าระเงนิตามหวัหนา้สายครบั)** 
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ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 2) 
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 2) 
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 
ขอขอบคณุรายนามผูบ้รจิาควนักจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่ ครัง้ที ่2/2564 ดงันี ้
 1.  คณุนจิจา   ฝน่เรอืง บรจิาคขา้วสาร  2,000 บาท 
 2.  ครอบครวัวงษแ์กว้ บรจิาคแกงเลยีง 
 3.  คณุพรพรรณ   ดศีร ีบรจิาคแกงนางหวาน 
 4.  แพปลาเจน๊อ้ย  บรจิาคปลานลิ 10 กโิลกรมั 
 5. คณุเพ่ิมพูน   โพธิส์วุรรณ บรจิาคขนมจนี+น้ําพรกิ 
 6. คณุจติตรา   สอนศริ ิบรจิาค 100 บาท 
 7.  กลุม่นวดแผนไทย  450 บาท 


