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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 1 : 39-45 
 หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขา
แคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ 
เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินค าทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธ
ได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของ
เธอก็ได้รับพระพรด้วย ทําไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงเสด็จมาเยี่ยม
ข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคําทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็น
สุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”  

 
 

 
 “เธอ...ได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ 

 และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย”  
 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก อาทิตย์นี้เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ    
พระคริสตเจ้า เทียนเล่มที่ 4 ได้ถูกจุดขึ้นแล้ว “สันติสุขก าลังเกิดขึ้นในชีวิตของเรา และ
จะน าความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของเรา เพื่อให้เราได้น าความชื่นชมยินดีนี้ไปสู่    
เพื่อนพี่น้องที่อยู่ท่ามกลางเรา” 
 พ่ีน้องที่รัก บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือประกาศกมีคาห์ บอกกบัเราวา่ เราเป็นลูกแกะ
ของพระเจ้าที่ไม่เคยถูกทอดทิ้ง แต่พระเจ้าจะทรงส่งประกาศกของพระองคม์าคอยเลีย้งดเูรา 
เอาใจใส่เราเสมอ อยู่เคียงข้างเรา ปกป้องและคุ้มครองเราไว้ในพระหรรษทานและ     
พระเมตตาของพระเจ้าเสมอ นี่คือพันธสัญญาแห่งความรักที่พระเจ้าทรงมีแก่เราทุกคน
อย่างล้นเหลือ และไม่มีวันหมด 
 บทอ่านที่สองจากจดหมายถึงชาวฮีบรู มีใจความที่น่าประทับใจและเป็น
เครื่องหมายบ่งบอกกับเราจริงๆ ว่า “พระเจ้าทรงรักเราอย่างมากมายเหลือเกิน...
พระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องบูชาและของถวายอ่ืนใด พระองค์จึงทรงเตรียมร่างกาย
ไว้ให้ข้าพเจ้า...” 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พ่ีน้องที่รัก พระกุมารเจ้าคือของขวัญที่ประเสริฐสุดส าหรับเราทุกคนจริงๆ และ
พระองค์ก็ทรงปรารถนาให้เราเป็นของขวัญให้กับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน วันนี้พระแมม่ารยี์
ได้รับความชื่นชมยินดีไปสู่นางเอลีซาเบธ และอยู่เป็นก าลังใจให้กับนางและครอบครัว 
“เราทุกคนก็สามารถที่จะส่งต่อความสุขและความชื่นชมยินดี ไปสู่คนอ่ืนได้
เช่นเดียวกัน” ความสุขที่สร้างขึ้นจากกระท าเล็กๆ น้อยๆ แต่ใส่ใจในทุกๆ การกระท าที่
มอบให้กับคนอ่ืน มันมีคุณค่าและมีความหมายเสมอ “อย่าหยุดที่จะส่งมอบความสุข
ให้กับคนรอบข้าง เพราะนั่นคือพลังใจที่ส าคัญแก่ผู้รับ”  
 ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องทุกท่านเสมอครับ 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่19 ธันวาคม 2021 

วันเสาร์ที่ 18 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+     
อันนาหลี+เปโตรจุ๊ย+อันนาพ่วง+ฟิลิปล้วน+อันนาสมเกลี้ยง+ฟิลิปช่วง+                
เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+ยอแซฟสงวน+กิ๋มแสงดาว+อาเตี๋ยวสมัย+         
มารีอาอนงค์+มารีอากิมบ๊วย+ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+  
เปโตรสมพงษ์+อันนาน้อย+เทเรซาบัวพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+              
มารีอาประพิษ+ยากอบรุ่งศักดิ์+เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+  
เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+        
เปาโลอนุสรณ์+ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห์+เปาโลอนันตชัย       
วงษ์แก้ว+ยวงบอสโกพยงค์+เยโนเวฟากิมฮง+ยอแซฟชุ้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุก
ดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 

วนัอาทติย์ที ่19 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+โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุอบุล-คณุอไุร  พรมสาร 
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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 ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์
อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+   
เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุ่นประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+
มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+
ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+โทมสัประชา  
หนูงาม+อนันานาตยา+ญาตผิูล้่วงลบั+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+เปโตรแยม้+         
ฟิลปิเยิม้+เปโตรเยีย่ม+อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+มารอีาเสยีง+มารอีาบุญช่วย+      
ฟรงัซสิชื่น+มารอีาทองใบ+โรซาเป่ียม+เปโตรยู+้คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+     
คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+     
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+         
มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+        
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจ าลอง+               
มารอีาสายสนีุย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+           
เปาโลวรายุทธ+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+
มารต์โินน้อย+ยอแซฟนิด+มารอีาจ าปา+นายพรชยั จ าปีรตัน์+วญิญาณญาตพิีน้่อง
ตระกลูพรมสาร เอีย่มสะอาด และลีกุ้ล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เซซลีอีากมิเซยีน+      
ยอแซฟซาลอน+เทเรซาละเมยีด+เทเรซาสมปอง+ย.บปัตสิตอ์ดลุ+มารอีาสจุติรา+     
เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+เซบาสเตยีนวเิชยีร+เปโตรโหลย+           
อนันาเพยีร+ยอแซฟน้อม+อนันาเพีย้น+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็  หน่ายคอน และ
รุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรชม+เยโนเวฟามว้น+มารอีาพดั+มารต์นิพรชยั+ 
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ลซูอีาส าออย+ยอแซฟโอภาส+มำทิลดำเต้ำเล๊ียบ  บญุชูสวสัด์ิ (ครบ 50 วนั)+       
อากาทาจ าเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+  
ย่าสขุ+ย่าแดง+ย่ามา+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+
วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ  

วันอาทิตย์ที่ 19 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 
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+                     
ยอแซฟกอง+อักแนสสาย+อันนาซาริน+อันนาสนิท+ยอกอบพาที+เปโตรประเสริฐ+
เปาโลส่วน+เซซีลีอาลาวัลย์+ยอแซฟพยนต์+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 22 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 26 ธันวาคม ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า             
 เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
2 เชิญชวนพี่น้องซื้อ ไบเบิล ไดอารี่ 2022 ในราคาพิเศษ เล่มละ 100 บาท (จากราคา

ปกติ เล่มละ 120 บาท)  เพ่ือน าไปอ่านเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตจิตคริสตชน 
3. วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม เชิญชวนพี่น้องร่วมงานวันคริสต์มาส ดังนี้ 
 18.30 น. ชมสวนไฟ และดนตรีสร้างบรรยากาศคริสต์มาส 
 19.00 น. ชมละครเพลงครสิตม์าส เดอะมวิสคิลั (Christmas the Musical) 
 20.00 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (หลังมิสซาชมพลุ) 
4. วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 

10.00 น. (งดมิสซาค่ า) และเวลา 18.00 น. ขอเชิญสภาอภิบาล, จิตอาสา 
(กรรมการชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ทมีงานสสุาน ทมีงานจดัดอกไม ้ฝา่ยโภชนาการ ฯลฯ), 
เยาวชน, เดก็ชว่ยมสิซา, เจา้หนา้ทีส่ านกังาน และคนงานวดั ทุกท่านร่วมงานเลี้ยง                
แทนค าขอบคณุ (Thank You Party) ณ อาคารเพ่ืองานอภบิาลและแพรธ่รรม บา้นพักพระสงฆ ์

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 1,788 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม  (สาย)  เป็นเงิน 4,005 บาท 
                                  (เย็น)  เป็นเงิน 3,361 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 2,016 บาท 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+               
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 20.00 น. 

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 10.00 น. 
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5. ผูป้กครองทา่นใดทีป่ระสงคจ์ะน าบตุร-หลานมาลา้งบาป โปรดแจง้ไดท้ีธ่รุการวดั พรอ้มทัง้เอกสาร 
ก าหนดลา้งบาป คอื วนัอาทติยท์ี ่2 มกราคม 2022  (ชว่งหลงัมสิซาสาย) 

6. มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ภาคจันทบุรี) จะส่งเจ้าหนา้ทีม่าจดัเกบ็คา่เชา่ และ          
ตอ่สัญญาเช่าที่ดิน เขตวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 
ถงึ วนัอาทติยท์ี ่16 มกราคม เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคาร 72 ป ีประชาสงเคราะหร์ว่มใจ 

7. จะมีพิธีโปรดศีลก าลังระดับแขวง วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022 ที่วัดของเรา   
เชิญชวนพ่ีน้องที่มีลูกหลานที่ยังไม่ได้รับศีลก าลัง ซึ่งไม่เรียนอยู่ที่โรงเรียน
ประชาสงเคราะห์ มาสมัครที่ห้องธุรการ  หลังปีใหม่แล้ววัดจะเริ่มทบทวนค าสอน 
ในวันอาทิตย์ เพ่ือรับศีลก าลัง 

8. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่ 7 ราย คือ  
      1. เปาโล ปฏิญญา  ขมเล็ก  หมายเลขสมาชิก 1865 สายคุณชุดาพร 
 2. นางรุจาภา  ขมเล็ก    หมายเลขสมาชิก 1866 สายคุณชุดาพร 
 3. เทเรซา พรทิพย์  กิมาวงศ์ หมายเลขสมาชิก 1867 สายคุณชุดาพร 
 4. โยเซฟ วัฒนา  ศิริปี  หมายเลขสมาชิก 1868 สายคุณชุดาพร 
 5. เทเรซา ธันย์จิรา  นนทสิทธิโรจน์  หมายเลขสมาชิก 1869 สายคุณชุดาพร 
 6. ยอแซฟ ศักดา  ศิริปี  หมายเลขสมาชิก 1870 สายคุณชุดาพร 
 7. เทเรซา ปวรรณรัตน์  เรือนงาม หมายเลขสมาชิก 1871 สายคุณชนินทร์ 

ธารน้ าใจ 
ขอขอบคุณรายนามผู้บริจาควันกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้ 
 1. คุณปิติพัฒน์-คุณรัตตินันท์  บุณยสิทธิ์วิกุล บริจาคขาหมูต้มเค็ม   
 2. แพปลาเจ๊น้อย  บริจาคปลานิล 
 3. คุณวิรัช  ยุ่นประยงค์ บริจาคเค้ก 
 4. กลุ่มนวดแผนไทย  280 บาท 


