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โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1664 วันอาทิตย์ท่ี 12 ธันวาคม ค.ศ.2021 
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“จงชื่นชมเถิด จงให้ความอ่อนโยนของท่านทั้งหลายปรากฏแก่คนทั้งปวง” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 3 : 10-18 
 เวลานั้น เมื่อประชาชนถามยอห์นว่า “เราจะต้องทําอะไร” เขาก็ตอบว่า 
“ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มี คนที่มีอาหาร ก็จงทําเช่นเดียวกัน”     
คนเกบ็ภาษมีาหายอหน์เพ่ือรบัพิธลีา้งดว้ย และถามเขาวา่ “ทา่นอาจารย ์พวกเราจะต้องทําสิ่งใด” 
ยอห์นตอบว่า “ท่านอย่าเรียกเก็บภาษีเกินพิกัด” พวกทหารถามเขาดว้ยวา่ “แลว้พวกเราเลา่ 
เราจะต้องทําสิ่งใด” เขาตอบว่า “อย่าขู่กรรโชก อย่ากล่าวหาเป็นความเท็จเพื่อเอาเงิน 
จงพอใจกับค่าจ้างของตน” 
 ขณะนั้น ประชาชนก าลังรอคอย ทุกคนต่างคิดในใจว่า ยอห์นเป็นพระคริสต์
หรือ ยอห์นจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่า “ข้าพเจ้าใช้น้ําทําพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย  แต่ผู้ที่
ทรงอํานาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะมา และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา 
เขาจะทําพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและด้วยไฟ เขากําลังถือพลั่วอยู่แล้ว จะชําระลาน
นวดข้าวให้สะอาด จะรวบรวมข้าวใส่ยุ้ง ส่วนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไม่รู้ดับ” ยอห์นยัง
ใช้ถ้อยค าอ่ืนอีกมากตักเตือนและประกาศข่าวดีแก่ประชาชน  

 
 

 
พ่ีน้องที่รัก 
 พ่อเชื่อว่ามีพ่ีน้องหลายคนประทับใจภาพที่น้องเทนนิสกระโดดกอดโค๊ชเช ด้วย
ความดีใจสุดๆทันทีที่จบการแข่งขันเทควันโด เพราะน้องเทนนิสสามารถคว้าเหรียญทอง
โอลิมปิกสมความมุ่งมั่นตั้งใจแบบต้องลุ้นจนถึง 10 วินาที สุดท้าย 
 ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของน้องเทนนิส ให้ข้อคิดที่ดีมากว่านักกีฬาจะประสบ
ความส าเร็จได้ ต้องมี 3 อย่าง คือ 1).ร่างกายแข็งแรง 2).มีทักษะที่ยอดเยี่ยมในกีฬานั้นๆ 
3).ต้องมีสมาธิ สามารถควบคุมจิตใจ+อารมณ์+ความรู้สึกได้ 
 พ่อคิดว่าคุณสมบัติทั้ง 3 อย่างนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับเราทุกๆคนด้วย หาก
เราอยากมีความสุขในชีวิต เราต้องหมั่นรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พากเพียร ฝึกฝน และ
พัฒนาทักษะ หน้าที่การงานของเราอยู่เสมอ ข้อสุดท้ายคือ เราต้องมีความ “นิ่ง” 
เพียงพอไม่ว่าเราจะเจอะเจออะไรในชีวิต และพ่อคิดว่าสิ่งที่จะช่วยให้เรามีความ “นิ่ง” 
ในชีวิต ก็คือ “พระวาจาของพระเจ้า” 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 วันอาทิตย์นี้ เราจุดเทียนเล่มที่ 3 เทียนแห่งความชื่นชมยินดี เพราะเราใกล้สมโภช
พระคริสตสมภพแล้ว พระวาจาของพระเจ้าจึงเน้นความชื่นชมยินดี 
 หากพ่ีน้อง มุ่งมั่น เพียรพยายาม ให้พระวาจาของพระเจ้าน าทางชีวิต เป็นพลัง 
และแรงบันดาลใจของพี่น้อง ชีวิตของพ่ีน้องจะ “นิ่ง” เพียงพอที่จะยอมรับ และค่อยๆ
ผ่านเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตได้ จนสามารถดูแลสุขภาพ และพัฒนาทักษะ หน้าที่การงาน
ของตนเอง พ่อเชื่อว่าพ่ีน้องจะมีความชื่นชมยินดีในชีวิตมากขึ้น ชื่นชมยินดีไม่ใช่เพราะ
เราร่ ารวย มีชื่อเสียง หรือไม่มีปัญหา ไม่มีความยากล าบาก แต่ชื่นชมยินดีเพราะพระ
วาจาของพระเจ้า ท าให้ความสัมพันธ์ของพี่น้องกับพระเจ้า และกับเพื่อนพี่น้องดีขึ้น 
เนื่องจากสิ่งนี้แหละ ส าคัญที่สุดในชีวิตของเรา เป็นบ่อเกิดแห่งความยินดีที่แท้จริง 
 

ขอพระอวยพรพี่น้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ  วงษ์สิริโรจน์ 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่12 ธันวาคม 2021 

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณขจิตศักด์ิ-คุณโสภิษ      
ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครวัหนงูาม+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-           
คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+                  
ยากอบประพรกึ+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+            
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+   
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+              
ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+    
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+ยอแซฟสุรศักด์ิ+                       
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เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+      
เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+ยอแซฟวีรภัทร+      
ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวติั+เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาติพีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ท่ีลว่งลบัไป
แลว้ทุกดวง+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+          
เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+วินเซนต์ประสาท+
ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+       
ซิกส์โตชนะ+เทเรซาประไพ+มาการีโอประดัง+วิญญาณพระสงัฆราช พระสงฆ์ และนักบวช 
ทุกดวง+เปโตรฟาย+มารีอาพริง้+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+            
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเล่ียม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+คณุพอ่เกโก+  
พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+        
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทติย์ที ่12 ธันวาคม  (มสิซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ   
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+
ครอบครวัรายะกุญชร+คณุสมเชาว ์  ศริชิล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ี               
ครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยู่บาง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง 
ลกูๆหลาน  ๆทกุคน 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญสง่+เปาโลแกว้+      
เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+             
ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+         
เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+
ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+    
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เซซีลีอาไล+้ยวงวิเชียร+มารีอาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรังซิสไพฑูรย+์อ่ี อ่องสมบูรณ์+      
อนันาปาน+เทเรซาอภิวนัท ์เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ ง+เปโตรจรูญ+                     
เซซีลีอาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+
เปาโลฉอย+อนันาเหรียญ+เปาโลฮุนเจ๊ียว+เซซีลีอานอ้ย+มารีอาสมจิต+ญาติพี่นอ้งตระกลู
เรือนงาม และทองเหลือง ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+โทมสัประชา  หนูงาม+อนันานาตยา+
ญาติผูล่้วงลบั+ฟรังซิสสมพงษ ์ พรงาม+เปโตรแยม้+ฟิลิปเยิม้+เปโตรเยีย่ม+อนันาหลาบ+
มารีอาเจียม+มารีอาเสียง+มารีอาบุญช่วย+ฟรังซิสช่ืน+มารีอาทองใบ+โรซาเป่ียม+         
เปโตรยู+้คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+            
โรซายวง+มารีอามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+             
เปโตรจ านงค+์เปโตรจริณท+์เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกล่ิน+วิคตอเรียประทิน+
ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+ฟิลิปสัมฤทธ์ิ+ยากอบประดิษฐ+์ฟรังซิสทวี+                
มารีอาสุภาพ+เปาโลจ าลอง+มารีอาสายสุนีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+               
ยอแซฟสิทธิพล+เปาโลวรายทุธ+วิญญาณญาติพี่นอ้งตระกูลดีศรี และหนูงาม ท่ีล่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+มาร์ติโนนอ้ย+ยอแซฟนิด+มารีอาจ าปา+นายพรชยั จ าปีรัตน์+       
วิญญาณญาติพี่นอ้งตระกลูพรมสาร เอ่ียมสะอาด และล้ีกุล ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+         
เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เทเรซาละเมียด+เทเรซาสมปอง+ย.บปัติสตอ์ดุล+      
มารีอาสุจิตรา+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+เซบาสเตยีนวเิชยีร+           
เปโตรโหลย+อนันาเพยีร+ยอแซฟน้อม+อนันาเพีย้น+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็   
หน่ายคอน และรุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรชม+เยโนเวฟามว้น+           
มารอีาพดั+มารต์นิพรชยั+ลซูอีาส าออย+ยอแซฟโอภาส+วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุาน
ทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ  

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพี่น้องตระกูลเรือนงาม และทองเหลือง 
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ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+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+
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+  
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+        
เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+                 
ฟรังซิสสมพงษ์  พรงาม (ครบ 100 วัน)+ยอแซฟขวญัชยั (ครบ 26 ปี)+ยอแซฟอ่อน+
มารีอาเชื่อม+มาเซอร์ยูเรียน+มาทิลดาเต้าเลี๊ยบ+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 15 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+               
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 1,910 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม  (สาย)  เป็นเงิน 4,150 บาท 
                                  (เย็น)  เป็นเงิน 1,682 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,230 บาท 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 19 ธันวาคม สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า   
เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
2 เชิญชวนพี่น้องซื้อ ไบเบิล ไดอารี่ 2022 ในราคาพิเศษ เล่มละ 100 บาท (จากราคา

ปกติ เล่มละ 120 บาท)  เพ่ือน าไปอ่านเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตจิตคริสตชน 
3. วันนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่  ครั้งที่ 1/2565 ณ อาคาร

เพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม ดังต่อไปนี้ 
 07.30 น. ลงทะเบียน / ตรวจสุขภาพ 
 09.00 น. กิจกรรมนันทนาการ / ออกก าลังกาย 
 10.00 น. ร่วมพิธีมิสซา 
 11.30 น. กจิกรรม (ตอ่) / ประชาสมัพันธจ์ากหนว่ยงาน / กจิกรรมวนัเกดิ / รบัประทานอาหารเทีย่ง 
4. ผูป้กครองทา่นใดทีป่ระสงคจ์ะน าบตุร-หลานมาลา้งบาป โปรดแจง้ไดท้ีธ่รุการวดั พรอ้มทัง้เอกสาร 

ก าหนดลา้งบาป คอื วนัอาทติยท์ี ่2 มกราคม 2022  (ชว่งหลงัมสิซาสาย) 

ธารน้ าใจ 
1. รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารส าหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจ าเดอืนธนัวาคม 
     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. คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง  22. ผลพันธุ์ปลา 1,000 บาท  
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     23. คุณสุกัลยา  พวงสมัย 500 บาท 
2. ขอขอบคุณผู้มีน้ าใจดีสนับสนุนงานคริสต์มาส ปี 2021 
1. ครอบครัวคุณเกษม  พรงาม 500 บาท  2. ครูภริมย์  ทิพย์รอด 2,000 บาท  
3. คุณปรีชา-คุณเสาวณี  ทรัพย์มนูทวี 1,000 บาท  4. กองทุนหมู่บ้านหัวไผ่ 2,000 บาท 
5. คุณพรรณี  แจ่มฤกษ์แจ้ง  3,000 บาท  6. คุณอนงค์นุช  แพทย์กุล  1,000 บาท 
7. คุณอัมรา-คุณวชิรา  15,000 บาท  8. ครอบครัวคุณสมยศ  รุ่งเรือง  5,000 บาท 
9. คุณวารุณี  อัจฉริยวงศ์  5,000 บาท  10. คุณสุนีย์  คูนา  1,000 บาท 
11. คุณวิลาวัลย์  3,000 บาท  12. คุณจิตรพร  กองทอง  500 บาท 
13. คุณชุมพักตร์  จูหงี  3,000 บาท  14. ไม่ประสงค์ออกนาม 500 บาท 
15. ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000 บาท  16. ครอบครัวคุณรัตน์  2,000 บาท 
17. ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000 บาท  18. ครอบครัวคุณทรงศักด์ิ ธรรมอปุกรณ ์2,000 บาท 
19. คุณวัลลภ  หนูงาม  4,000 บาท  20. คุณเกื้อกมล  ทองเจริญ  500 บาท 
21. คุณเอื้อมพร  ตรงกับใจ 500 บาท  22. คุณบุษยพร  ขมสนิท  500 บาท 
23. คุณจิณน์ณิตา งามไมตรีประเสริฐ 1,000 บาท  24. คุณส าราญ  หัวใจ 1,000 บาท 
25. พฤกษ์พันธุ์ปลา  400 บาท  26. คุณปราณี  วัฒนชัย  1,000 บาท 
27. คุณประวิตร-คุณบุญชอบ  1,000 บาท  28. คุณวราภรณ์ ตระกูลมารีย์  1,000 บาท 
29. ไม่ประสงค์ออกนาม  100 บาท  30. คุณธนวัน  พรายงาม  500 บาท 
31. คุณชวลิต  วทานิยานนท์  500 บาท  32. คุณประไพ  วงษ์ดีไทย  2,000 บาท 
33. ครอบครัวคุณส าราญ เสนาธรรม  500 บาท  34. ประทุมพันธ์ุปลา  2,000 บาท 
35. คุณสมบูรณ์ สุพิพัฒน์มงคล  500 บาท  36. คุณมาลัย วิวัฒน์เจริญ  1,000 บาท 
37. ไม่ประสงค์ออกนาม  1,000 บาท  38. ร้านฟารม์สมพงษ์  1,000 บาท 
39. ส ารวยพันธุ์ปลา  500 บาท  40. ไม่ประสงค์ออกนาม  5,000 บาท 
41. คุณปิยมาภรณ์  ขันอาสา  500 บาท  42. ไม่ประสงค์ออกนาม  5,000 บาท 
43. คุณสมศักด์ิ  ขันอาสา  500 บาท  44. ไม่ประสงค์ออกนาม  600 บาท 
45. คุณอรัญ-คุณรุจิรา  หนูงาม  500 บาท  46. คุณชุดาพร  ขมสนิท  1,000 บาท 
47. คุณพีระพล-คุณชนนิกานต์  500 บาท  48. คุณชูชาติ  พงศ์ศิริพฒัน์  1,000 บาท 
49. คุณมณฑา  วิเศษเธียรกุล  500 บาท  50. คุณอารีย์  ทองเหลือง  1,000 บาท 
51. คุณศรินทิพย์ วิริยเสริมกุล  500 บาท  52. คุณท านอง-คุณบังอร รุ่งสีทอง 1,000 บาท 
53. คุณเพิ่มพูน โพธิ์สุวรรณ  500 บาท  54. คุณวิหาร ยุ่นประยงค์  1,000 บาท 
55. คุณนพพร กู้ชาติ  1,000 บาท  56. คุณคัทริน  ฉัตรบรรยง  1,000 บาท 


