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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ท่านเช่ือเพราะได้เห็นเรา....ผู้ที่เช่ือ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” 
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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 20:19-31 
 ค่่าวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ ประตูห้องที่บรรดาศิษย์ก่าลังชุมนุมกันปิดอยู่เพราะ
กลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า  
“สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดู
พระหัตถ์และด้านข้างพระวรกาย เมือ่เขาเหลา่นัน้เหน็องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้กม็คีวามยนิด ี พระองค์
ตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด 
เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” 
 ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรสัวา่ “จงรับพระจิตเจ้าเถิด
ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัย
บาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” 
 โทมัส ซึ่งเรียกกันว่า “ฝาแฝด” เป็นคนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 
ไม่ได้อยู่กับอัครสาวกคนอ่ืนๆ เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมา ศิษย์คนอ่ืนบอกเขาว่า 
“พวกเราเห็นองค์พระผูเ้ปน็เจา้แลว้” แตเ่ขาตอบวา่ “ถา้ขา้พเจา้ไม่ไดเ้หน็รอยตะปทูีพ่ระหัตถ์ 
และไม่ได้เอานิ้วแยงเข้าไปท่ีรอยตะปู และไม่ได้เอามือคล าที่ด้านข้างพระวรกายของ
พระองค์ ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาด” แปดวนัตอ่มา บรรดาศษิยอ์ยู่ด้วยกันในบ้านนัน้อีก 
โทมัสก็อยู่กับเขาด้วย ทั้งๆ ที่ประตูปิดอยู่ พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง 
ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” แล้วตรัสกับโทมัสว่า 
“จงเอานิ้วมาที่นี่ และดูมือของเราเถิด จงเอามือมาที่นี่ คล าที่สีข้างของเรา อย่าสงสัย
อีกต่อไป แต่จงเชื่อเถิด” โทมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และ
พระเจ้าของข้าพเจ้า”   
 พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผูท้ีเ่ชือ่แม้ไม่ไดเ้หน็ กเ็ปน็สขุ” 
 พระเยซูเจ้ายังทรงกระท่าเครื่องหมายอัศจรรย์อ่ืนอีกหลายประการให้บรรดาศิษย์
เห็น แต่ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ เรือ่งราวเหลา่นีถ้กูบนัทกึไวเ้พ่ือทา่นทัง้หลายจะไดเ้ชือ่วา่ 
พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า  และเมื่อมีความเชื่อนี้แล้ว  
ท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตเดชะพระนามของพระองค์  
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สนทนาภาษาพอ่-ลกู  
 
 

“ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา....ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” 
 
 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา วันนี้พระศาสนจักรให้
เราท่าการฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจ้า ขอให้เรามอบความไว้วางใจทั้งหมดของเรา
ไว้กับพระองค์ ให้พระองค์ทรงดูแลเรา และคนที่เรารัก โดยเฉพาะสมาชกิในครอบครวัของเรา 
  หากจะเอ่ยถึงความเชื่อ พ่ีน้องที่รัก จริง ๆ แล้วไม่ใช่ว่าใครที่อยากจะมีความเชื่อ
ความศรัทธาในพระเจ้าและในองค์พระเยซูเจ้านั้น จะสามารถได้มาง่าย ๆ พระวรสารใน
วันนี้ได้แสดงให้เราได้เห็นว่า แม้พวกอัครสาวกที่ใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซูเจ้า ก็มีปัญหาใน
เรื่องของความเชื่อเหมือนกัน โทมัสมิใช่เป็นอัครสาวกเพียงคนเดียวที่สงสัยว่า พระเยซเูจา้
ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจริง ๆ หรือเปล่า อัครสาวกองค์อ่ืน  ๆกม็คีวามสงสยัคลา้ย ๆ  กนั  
          พ่ีน้องที่รัก วันนี้พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราแต่ละคนให้เข้ามาสัมผัสพระองค์ใน
ความเชื่อและให้จ้องดูที่บาดแผลของพระองค์ พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นประจักษ์
พยานถึงพระองค์ ส่าหรับเพื่อนพ่ีน้องคนอ่ืน ๆ ด้วยการด่าเนินชีวิตของเราเอง  “จงเป็น
ประจักษ์พยานแก่เพื่อนพี่น้องด้วยความรักและเมตตา” จากกระท่าและการด่าเนนิชวีติ
ด้วยความรักและเมตตาในตัวเรานี่แหละ จะเป็นแรงผลักดันให้ให้กับเพ่ือนพ่ีน้องคนอ่ืน ๆ 
ได้เข้ามาใกล้ชิดและสัมผัสพระเยซูเจ้าผ่านแบบอย่างชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานของเราเอง 
         พ่ีน้องที่รัก  โลกมนุษย์ของเราในทุกวันนี้ เต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัย 
และผู้ไม่มีความเชื่อมากมาย หนทางเดียวที่พวกเขาจะกลับใจมามีความเชื่อ คอื ถา้พวกเขา
สามารถ “เห็น” องค์พระเยซูเจ้าและได้ “สัมผัส” พระองค์ เพราะฉะนั้น การประกาศ
พระวาจาด้วยชีวิต จึงเป็นการประกาศข่าวดีที่สวยงามที่สุด ท่ามกลางพ่ีน้องตา่งความเชือ่ 
          ขอให้หัวใจของเราสมที่จะเป็นคนหนึ่งในจ่านวนผู้คนที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศ
ยืนยันว่า “เป็นผู้มีบุญ” ที่ “แม้ไม่ได้เห็น แต่เชื่อ และเป็นสุขใจที่ได้เป็นศิษย์ของ
พระองค์จริง ๆ”  ขอพระเจ้าอวยพรมายังพ่ีน้องทุก ๆ ท่านเสมอครับ  

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ  
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ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 24 เมษายน 2022 
วนัเสาร์ที ่23 เมษายน (มสิซาฉลองวดันอ้ยแมพ่ระเมอืงลูร์ด เนนิวดั เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณชัยณรงค์+             
คณุขจติศกัด์ิ+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-
คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+       
ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+      
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+           
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+          
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+         
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                 
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+                 
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+    
ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+
อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+                     
ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+        
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+  
ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+เปโตรฟาย+           
มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+               
มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเล่ียม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+   
ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+เทเรซาบัญญัติ+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+คุณพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+       
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+       
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+       
ยอแซฟชูชาติ+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
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วนัอาทิตยท่ี์ 24 เมษายน (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+          
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ี 
และพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์ครอบครวัคณุประนอม   คเูอนิ 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+         
ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+          
เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+         
ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกลุ 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+
ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่ออ่งสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากสุตโินกมิ+           
มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+                 
เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+           
มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บญุช+ู     
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+      
เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบญุลาภ    
สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากหุลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+
เทเรซาบญุลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+          
เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ 
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ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+               
มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ูฟิลปิเหลอื+           
มคีาแอลรงัส+ีมารอีาสงัวาล+มารอีานิภาพร+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+       
ลโูดวโีกหลยุ+มารอีาพนิ+ยวงข า+มารอีาลว้น+ยอหน์ บปัตสิตนิ์ทา+ยออากมิทนิพร+          
โทมสัสมหมาย+ญาตพิีน้่องตระกลูคเูอนิ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+
ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอหน์ บปัตสิตว์ชิยั+เซซลีอีาพยงุ+
เปโตรอิว้ฮก+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+     
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพี่น้องตระกูลเรือนงาม 
และทองเหลือง ท่ีล่วงลับไป แล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+       
อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+           
การ์ซีมกีวา+ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+           
มารีอาหญิงใหญ่  เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+      
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+   
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ี
ไม่มีใครคิดถึง 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 26 เมษายน งดมิสซาค่ า *มีพิธีปลงศพ เวลา 10.00 น. 

วันพุธที่ 27 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 



 

7 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ท่ี 17 เมษายน (สาย)  เป็นเงิน 6,762 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 1,500 บาท 
  เงินท่าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 440 บาท 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 1 พฤษภาคม สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา 
 เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี้ มิสซาสาย เชิญชวนพ่ีน้องร่วมมิสซาฉลองพระเมตตา (หลังมิสซา        

มีเทิดเกียรติพระเมตตา และถวายดอกไม้) 
3. วันนี้ ขอเชิญคณะกรรมการโครงการ Run for the New Church 2023 ประชุม 

เวลา 13.00 น.  ณ  อาคารอนบุาล โรงเรยีนประชาสงเคราะห ์เพ่ือเริม่ประชาสมัพันธโ์ครงการนี้
อยา่งเปน็ทางการโอกาสฉลองวดัของเรา  

4. เชิญชวนพี่น้องน่ากระปุกมหาพรตมาส่งที่ธุรการวัด 
5. มิสซาตรีวาร เตรียมจิตใจฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่   

เวลา 19.00 น. 
 - วันพุธที่ 4 พฤษภาคม (คุณพ่อ ยอแซฟ ภูวนารถ  แน่นหนา เป็นประธาน) 
 - วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม (คุณพ่อ ยอแซฟ ประธาน  ตันเจริญ เป็นประธาน) 
 - วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม (คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิเชียร  ฉนัทพิรยิกลุ เปน็ประธาน)  
  **มีกิจกรรมพระคัมภีร์ (คุณพ่อ ยอห์น บัปติสตา นุพันธุ์  ทัศมาลี)** 
6. ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (ครบ 142 ปี) วันเสารท์ี ่    

7 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. (พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี เป็นประธาน) 
 ข้อปฏิบัติส าหรับผู้มาร่วมงาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 
6.1 กรณุาเตรยีมขอ้มลูการฉดีวคัซนีอยา่งนอ้ย 2 เขม็ของทา่นมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที ่อสม. ทีจ่ดุคดักรอง 
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6.2 ทา่นใดทีไ่มส่ะดวกเรือ่งการฉดีวคัซนี กรณุาไปตรวจ ATK ทีส่าธารณสขุต่าบลใกลบ้า้นทา่นกอ่น 
1 วนั พรอ้มทัง้น่าเอกสารมายืน่ในวนังาน 

6.3 กรณทีีซ่ือ้ชดุตรวจ ATK มาตรวจเอง กรณุาเขยีนชือ่ และวนัทีต่รวจ ก่ากบัทีแ่ผน่ตรวจ ATK และ
ถา่ยรปูมายืน่แสดงตอ่เจา้หนา้ที ่อสม. ทีจ่ดุคดักรอง 

ธารน้ าใจ 
ขอขอบคณุรายนามผูบ้รจิาคโอกาสสปัดาหศ์กัดิส์ทิธิ ์ดงันี ้
1. คณุวารณุ ี 1,000 บาท 2. คณุพีรวรรณ  1,000 บาท 3. คณุชมุพักตร ์ 1,000 บาท 
4. คณุนริา  1,000 บาท  5. คณุปา้สมบรูณ ์ 500 บาท 6. คณุวราภรณ ์ 500 บาท 
7. คณุอารยี ์ทองเหลอืง  500 บาท  8. ครอบครวัยิง่เจรญินาน  500 บาท 
9. คณุธนวนั  พรายงาม  500 บาท  10. คณุกนัยา   รุง่เรอืง  500 บาท 
11. รา้นยา่กมิก ี 300 บาท   12. ไมป่ระสงคอ์อกนาม  200 บาท  
13. คณุพนอ  จนัทร  500 บาท   14. คณุวรชยั  1,000 บาท 
15. คณุบษุยพร  500 บาท   16. หวัไผพั่นธุป์ลา  1,000 บาท 
17. ไมป่ระสงคอ์อกนาม  1,000 บาท  18. คณุประยรู  หนงูาม  500 บาท 
19. คณุบญุไทย  เอ่ียมสะอาด  1,000 บาท 20. คณุสหสั  เกดิปราง  500 บาท 
21. คณุบปุผา  200 บาท   22. คณุวลัลภ  หนงูาม  1,000 บาท 
23. ครอบครวัสาระสขุ  500 บาท  24. คณุธนพร   โดน้ดท ์ 2,000 บาท 
25. คณุวชริา  ศรจีนิดา  2,000 บาท  26. คณุเพ็ญกาญจน ์และคณุศรมีณพีร  500 บาท 
27. คณุประณตี และคณุขวญัเงนิ  600 บาท 28. นายกวลิาศ  สวุนิยั และครอบครวั  2,000 บาท 
29. คณุวริชั  ยุน่ประยงค ์และครอบครวั  5,000 บาท 30. ครนูจิจา  ฝน่เรอืง  500 บาท 
31. คณุเอกรตัน ์ เรอืนงาม  500 บาท  32. ไมป่ระสงคอ์อกนาม  1,000 บาท 
33. คณุยพุา   ขมเลก็  500 บาท  34. คณุสมปอง   พรงาม  500 บาท 
35. คณุกมลพร   พรงาม  200 บาท 36. คณุวลิาวลัย ์และคณุทศันยี ์ จนัทรเ์กต ุ 1,000 บาท 
37. คณุเชาวด์ ี ขมเลก็ และครอบครวั  2,000 บาท 38. คณุสมมาต-คณุสมปอง  ลีก้ลุ  500 บาท 
39. อารม์ สติก๊เกอร ์บรจิาคสติก๊เกอรต์ดิถงุ 40. คณุสมทรง สวุรรณวฒันาสขุ ไขไ่ก ่3 กระบะ 
41. คณุจรวย  กอบโกย 1,000 ฟอง  42. คณุส่าเนา ยุน่ประยงค ์และลกูๆหลาน  ๆบรจิาคน้่า 30 แพ็ค 
43. คณุสายพิณ  หนงูาม ไขไ่ก ่3 กระบะ  44. คณุเตอืนจนัทร ์หนงูาม ไขไ่ก ่3 กระบะ  
45. คณุอ่าพร  จนัทรเ์กต ุไขไ่ก ่1 กระบะ 46. คณุวลิาวรรณ ์ วงษแ์กว้ ไขไ่ก ่5 กระบะ 
47. คณุสชุาดา  กูช้าต ิไขไ่ก ่2 กระบะ  48. คณุบญุลอื-คณุรุง้นภา  จติสขุผาต ิไขไ่ก ่7 กระบะ 


