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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ไม่มปีระกาศกคนใด....ได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตน”  
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 4 : 21-30 
 เวลานั้น พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า “ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยิน
กับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว” ทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจในถ้อยค า
นา่ฟังทีพ่ระองคต์รสั  เขากลา่วกนัวา่ “นี่เป็นลูกของโยเซฟมิใช่หรือ” พระองคจ์งึตรสักบัเขาว่า 
“ท่านคงจะกล่าวคําพังเพยนี้แก่เราเป็นแน่ว่า “หมอเอ๋ย จงรักษาตนเองเถิด สิ่งที่พวกเรา
ได้ยินว่าเกิดขึ้นที่เมืองคาเปอรนาอุมนั้นท่านจงทําที่นี่ ในบ้านเมืองของท่านด้วยเถิด” 
แล้วพระองค์ยังทรงเสริมอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มีประกาศก
คนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตน”  
 เราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศกเอลียาห์ เมือ่ฝนไมต่กเปน็เวลาสามปหีกเดือน 
และเกิดความอดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดิน มีหญิงม่ายหลายคนในอิสราเอล แต่พระเจ้า
มิได้ทรงส่งประกาศกเอลียาห์ไปหาหญิงม่ายเหล่านี้ นอกจากหญิงม่ายที่เมืองศาเรฟัท
ในเขตเมืองไซดอน ในสมัยประกาศกเอลีชา มีคนโรคเรื้อนหลายคนในอิสราเอล แต่ไม่มี
ใครได้รับการรักษาให้หายจากโรค นอกจากนาอามานชาวซีเรียเท่านั้น””  
 เมื่อคนที่อยู่ในศาลาธรรมได้ยินเช่นนี้ ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนัก จึงลุกข้ึนขับไล่
พระองค์ออกไปจากเมือง น าไปที่หน้าผาของเนินเขาท่ีเมืองตั้งอยู่ ตั้งใจจะผลักพระองค์
ลงไป  แต่พระองค์ทรงด าเนินฝ่ากลุ่มคนเหล่านั้น แล้วเสด็จจากไป 

 
 

 

 

“ไม่มีประกาศกคนใด....ได้รบัการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตน” 
 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา “ความรักของ
พระเจ้าที่มีต่อเรา ยังคงงดงามและเพิ่มพูนเติมเต็มให้กับชีวิตของเราในทุกๆ วัน     
ทุกวันจึงเป็นพระพรที่พิเศษแก่เรา เพราะฉะนั้น อย่าลืมที่จะคิดถึงพระและขอบคุณ
พระที่ท าให้เรายังมีลมหายใจอยู่” 
 บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์ ให้ความมั่นใจกับเราว่า “จะไม่มีใคร
มาท าร้ายเราได้ เพราะพระองค์ทรงอยู่กับเรา และพร้อมที่จะช่วยเราใหเ้ราพน้จากศตัร”ู 
ช่างเป็นพระพรแห่งความโชคดีที่เต็มไปด้วยพระเมตตาของพระเจ้าจริง ๆ ที่ทรงรักเรา
อย่างมากมาย 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 บทอ่านที่สองจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง 
นักบุญเปาโลอยากจะกระตุ้นใจเราและให้ก าลังใจกับเราทุกๆ คน ด้วยการเติมความเพียร
พยายามให้กับชีวิตของเรา ในการแสวงหาพระพรพิเศษของตนเองให้เจอ เพ่ือจะได้ใช้
พระพรนั้นเพ่ือช่วยเหลือคนรอบข้าง ที่มีความทุกข์ยากล าบากมากกว่าเรา โดยยดึความรกั
และความเมตตา เพ่ือเข้าใจคนรอบข้างเรา เราอาจจะไม่สมบูรณ์ในทุกๆ เรือ่ง แตท่กุอยา่ง
เราสามารถเติมเต็มคนรอบข้างได้เสมอ 
 บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ได้น าเราเข้าสู่เหตุการณ์ที่บ้านเกิดเมืองนอน
ของพระเยซูเจ้า จึงท าให้เราเห็นแบบอย่างของความอดทนอดกลั้นต่อผู้ที่ไม่เปิดใจรับ
พระองค์ และท าให้เราได้เห็นว่า พระเมตตาของพระเจ้ามีไว้ส าหรับบุคคลที่เปิดใจรับ
พระองค์อย่างแท้จริง หากเราเปิดใจรับพระองค์ พระองค์ก็จะทรงรักษาเราด้วยความรัก
และพระเมตตาของพระองค์ และจะทรงประทานพละก าลังแก่เรา เพ่ือเราจะได้
กลายเป็นบุคคลที่เข้มแข็งและอดทนต่อความยากล าบากในชีวิตของเรา ขอพระเจา้อวยพร
มายังพ่ีน้องทุกๆ ท่านเสมอครับ 
 

 รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ  

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่30 มกราคม 2022 

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ   
ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครวัหนงูาม+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-       
คุณสมชาย ดีศรี 
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+                   
ยากอบประพรกึ+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี๋+            
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลชูีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                  
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+  
ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัดิ+์มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวตั+ิเทเรซาวไิลลกัษณ+์         
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรฮวง+          
อันนาเกยีว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+                    
ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+           
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+
ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+เปโตรฟาย+        
มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+
ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+                 
ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+       
เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+              
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+    
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
 
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ 
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิพีนติ+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+ 
คุณสมเชาว ์  ศริชิล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+
ครอบครวัคณุวนิยั- คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+
ครอบครวัคณุอุบล-คณุอุไร  พรมสาร+ครอบครวัสดีาสมุทร+์ครอบครวัคุณชวลติ     
วทานิยานนท+์ครอบครวัคุณประนอม  คเูอนิ 
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อทิุศให้ผูล่้วงลบั 

เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+     
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+           
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ์+เทเรซาล าพลู+           
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุ่น+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู            
ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+          
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+                
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์             
ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+
เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+ญาตพิีน้่องตระกูลเรอืนงาม และ
ทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+โทมสัประชา  หนูงาม+อนันานาตยา+            
ญาตผิูล้่วงลบั+ฟรงัซสิสมพงษ์ พรงาม+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+            
คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+     
มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+    
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสุภาพ+เปาโลจ าลอง+            
มารอีาสายสุนีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+        
เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+        
ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สุข+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกูลพรมสาร 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+
อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกูลแสงสว่าง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+    
เปโตรไล่เอง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+โรซาขวญัใจ+
มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+โยซาฟดัอ าพล+เปโตรฮกลง้+     
ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายพุา+เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+ 
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ย.บปัตสิตส์ทิธนิันท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+                
ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงข า+มารอีาลว้น+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+              
ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+ยอหน์ บปัตสิตน์ิทา+ยอแซฟชาย+มารอีางว้น+
ยวงสวสัดิ+์มารอีาชดิ+ยอแซฟธงชยั+ยอแซฟเอกราช+เปโตรสวง+                 
ยอหน์บอสโกชาตร+ีเปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ+์  
เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ี
เทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+
เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรโสภ+ีม.มกัดาฯชะลอม+ม.มกัดาฯทศันีย+์
ยอหน์ชชัวาฬ+เปโตรศริศิกัดิ+์มารอีากมิเชง็+เบเนดกิต์สวาท+เปโตรเสงีย่ม+       
มารอีาหวล+ฟิลปิประทปี+เปโตรเสถยีร+เทเรซาบรรเทา+เปโตรนิคม+               
ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+ยอแซฟประเทอืง+มารอีาบุญธรรม+เยโรมปลัง่+  
อนันาไร+เปโตรหวล+มารอีาชนิ+อากาทาจ าเนียร+ยออากมิทนิพร+                 
ยอแซฟสมภพ+เซซเีลยีถวลิ+มคีาแอลรงัษ+ีมารอีาสงัวาล+มารอีานิภาพร+       
มารต์โินน้อย+ยอแซฟนิด+มารอีาจ าปา+นายพรชยั  จ าปีรตัน์+ญาตพิีน้่องตระกูล
พรมสาร เอีย่มสะอาด และลีกุ้ล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสาน
ทุกดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ 
 

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 

ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+    
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพ่ีน้องตระกูลเรอืนงาม และทองเหลอืง ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+             
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+         
ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+             
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ มิสซาโอกาสวันตรุษจีน เวลา 10.00 น. 

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ มีตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศุกร์ต้นเดือน เวลา 18.30 น. 
และเริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวบุญชูสวัสดิ์ และครอบครัวกอบโกย 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...มาทิลดาเต้าเลี๊ยบ   บุญชูสวัสดิ์ (ครบ 100 วัน)+มาการีโอประดัง   
กอบโกย (ครบ 100 วัน)+เบเนดิกโตอยู่+อักแนสเป้า+ม.มักดาฯสรัญญา 

มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+      
มารีอาหญิงใหญ่ เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง   ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก        
บุญเสริม+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+             
ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+
สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ (ครบ 5 ปี)+ลูซีอาสุภา+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+   
ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+               
ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+
มาทิลดาเต้าเลี๊ยบ+อันตนฮะ+โรซาแจ้ง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณใน
ไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 22 มกราคม   เป็นเงิน 4,101 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม  (สาย)  เป็นเงิน 2,915 บาท 
                                  (ค่ า)  เป็นเงิน 3,728 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 770 บาท 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินช่วงล่าง เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 6 กุมภาพันธ์ สัปดาห์ท่ี 5 เทศกาลธรรมดา  
 เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี้ ขอเชิญผู้น าวิถีชุมชนทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 ตลอดจนพ่ีน้องที่สนใจทุกท่าน 

มาร่วมประชุมและแบ่งปันพระวาจาร่วมกัน เวลา 17.30 น ณ หอ้งประชมุเกดิสวา่ง 
3. วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ เชิญชวนพ่ีน้องร่วมมิสซาโอกาสวันตรุษจีน เวลา 

10.00 น (งดมิสซาค  า) 
4. วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย  

ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกติ 
5. วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น.         

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
6. วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น.   

ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (ข้างบ้านพักพระสงฆ์) 
 
ธารน้ าใจ 
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการซื้อโคมตกแต่งบรรยากาศวันตรุษจีน ปี 2022 
1. คุณธนพร  ยุ่นประยงค์     3,000 บาท 
2. คุณวิรัช-ประสาร ยุ่นประยงค์    2,000 บาท 
3. นายกวิลาศ  สุวินัย     2,000 บาท 
4. ผู้ใหญ่จิรพนธ์ รุ่งเรือง     2,000 บาท 
5. อบต. อินทรพิทักษ์  วทานิยานนท์  1,000 บาท 
6. คุณยุวรรณ   พรประสิทธินัยน์     500 บาท 
7. คุณบุญไทย  แซ่พู       500 บาท 
8. คุณเอ้ือมพร  ตรงกับใจ       300 บาท 
9. คุณปรีชา-เสาวณี ทรัพย์มนูทวี    1,000 บาท 
    รวม   12,300 บาท 


