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โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1691 วันอาทิตย์ท่ี 19 มิถุนายน ค.ศ.2022 
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“นี่คือกายของเรา เพื่อท่านทั้งหลาย” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 9:11ข-17 
 เวลานัน้ ประชาชนได้ติดตามพระเยซูเจ้าไป พระองค์ทรงต้อนรับเขาและตรัสสอน
เขาเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า ทรงรักษาคนที่ต้องการการบ าบัดรักษา 
 เมื่อจวนถึงเวลาเย็น อัครสาวกสิบสองคนมาทูลพระองค์ว่า “ขอพระองค์
ทรงอนุญาตให้ประชาชนกลับไปเถิด เขาจะได้ไปตามหมู่บ้านและชนบทโดยรอบเพื่อ
หาที่พักและอาหาร เพราะขณะนี้เราอยู่ในที่เปลี่ยว” พระองค์ตรัสกับเขาว่า 
“ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด” เขาทูลว่า “เราไม่มีอะไรนอกจากขนมปัง
ห้าก้อนและปลาสองตัวเท่านั้น หรือว่าเราจะไปซื้ออาหารส าหรับคนเหล่านี้ทั้งหมด” 
ที่นั่นมีผู้ชายประมาณห้าพันคน พระองค์จึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “จงบอกให้พวกเขา
นั่งลงเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณห้าสิบคน” เขาก็ท าตามและให้ทุกคนนั่งลง พระเยซูเจ้า
ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นมา ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า         
ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปัง ส่งให้บรรดาศิษย์น าไปแจกจ่ายแก่ประชาชน      
ทุกคนได้กินจนอ่ิม แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้สิบสองกระบุง 

 
 
พ่ีน้องที่รัก 
 ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกมากที่สุดคนหนึ่งก็คือ จักรพรรดิ นโปเลียน   
โบนาปาร์ต ซึ่งเป็นรัฐบุรุษ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศฝรั่งเศส ที่เด่นที่สุด คือ 
เป็นแม่ทัพน าทหารฝรั่งเศสรบชนะข้าศึกหลายครั้ง สามารถขยายอาณาเขตประเทศฝรัง่เศส
ไปได้กว้างขวางมาก 
 ในช่วงเวลาที่ นโปเลียน มีชือ่เสียง ประสบความส าเร็จสูงสุด วันหนึ่ง นายทหาร 
ผู้ใกล้ชิดบางคนเข้าไปถาม นโปเลียน ว่า “วันไหนเป็นวันที่มีความสุขมากที่สุด” เพราะ
คาดหวังในค าตอบว่า “เป็นวันที่รบชนะท่ีโน่น.....ที่นี่”  
 แต่พวกเขาก็ต้องประหลาดใจที่ได้รับค าตอบว่า “วันทีฉ่นัไดร้บัศลีมหาสนทิครัง้แรก 
เป็นวันที่ฉันมีความสุขมากที่สุด เพราะเป็นวันที่ฉันอยู่ใกล้ชิดพระเจ้ามากที่สุด” 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 18 มิถนุายน (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณชัยณรงค์+                 
คุณขจิตศักด์ิ+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-
คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+       
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
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+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+    
มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทัย+ฟลิปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+           
เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+เทเรซาบญัญติั+         
ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+         

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 19 มิถุนายน 2022 

 วันนี้ เราสมโภชพระวรกาย พระโลหิต พระคริสตเจ้า มีเด็กๆลูกหลานในชุมชน
ของเรา ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกด้วย 
 โอกาสนี้พ่อเชิญชวนเราไตร่ตรอง 2 เรื่องครับ 
 1). เราพอยังจ าได้ไหมว่า วันที่เรารับศีลมหาสนิทครั้งแรก เรามคีวามสขุมากแคไ่หน? 
 2). เวลาที่เรามารับศีลมหาสนิท เรารู้สึกมากน้อยแค่ไหนว่า เราอยู่ใกล้ชิดพระเจ้า 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 
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โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+            
โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดิษฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ี      
ยอแซฟชชูาติ+เทเรซาสุนนัท ์(ครบ 100 วนั)+ยวงวรััตน ์(ครบ 100 วนั)+มทัธวิประทิน+               
ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+ยวงบญุเรอืง+โรซาสําเนยีง+เอลซิาเบธประภา+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุก
ดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
 

วนัอาทิตยท่ี์ 19 มิถนุายน (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญเพ่ือพ่ีน้องสตับรุษุวดันักบญุฟิลิปและยากอบ หวัไผ่ ทุกครอบครวั 
 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+     
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพี่น้องตระกูล      
เรือนงาม 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 ปรัชญาเดชากุล+                
มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรญั+มารีอาเปรม+               
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+                   
เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+                  
มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีรลิสมาน+ยอแซฟเว้า+เซซีลีอาเหรียญ+เปโตรกิมไล้+        
ยอแซฟเต็ด+อากาทากิ๊ม+ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+เยโนเวฟาทองดี+ยอแซฟฟุก+
เปาโลรุ่ง+ยอแซฟออน+ยอแซฟยูร+เทเรซาฉวี+ฟรังซิสสาลี่+เทเรซาอัมพร+อุดม  ศริิรัตน์+
เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบุญ+ญาติพี่น้องตระกูลหน่ายคอน และขมเล็ก ท่ีล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+อันเดรไพบูลย์   พรงาม (ครบ 100 วัน)+เปโตรไพฑูรย์ ดาวทองสมบัติ 
(ครบ 7 วัน)+ยอแซฟกอง+อักแนสสาย+เปโตรเวโร+อากาทานารี+ยอแซฟพยนต์+        
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....ครอบครัวเมทินีพนิต 
อุทิศให้.....เซซีลีอาพรพิมล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มัทธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+  
ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เรมียีโอประดิษฐ์+เทเรซาล าพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+        
เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรด ารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+  
เปโตรยู้+โรซาเปี่ยม+ญาติพ่ีน้องตระกูลหัวใจ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+                     
เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ญาติพี่น้องตระกูลไหลไผ่ทอง  ที่ล่วงลับไปแล้วทุก
ดวง+ยวงใช้+ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+ยอแซฟประชุม+
อังเยลาสมปอง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกลุ 
อุทิศให้.....ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+      
ฟรังซิสไพฑูรย์+อ่ี อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากุสติโนกิม+      
มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ  ยุ่นประยงค์+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+       
เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรยีญ+เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+     
มารีอาสมจิต+มารอีาประเทอืง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูเรอืนงาม และทองเหลือง ที่ล่วงลับไปแล้ว
ทุกดวง+เปาโลเชาวลิต  ขมเล็ก+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูล    
ขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เซซีเลียถวิล+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+ญาติพ่ีน้องตระกูล     
ขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันพุธที่ 22 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพีุ อยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-   
คณุสรุตัน ์     ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน                                     (มีต่อ...) 

อันนาซารินทร์+อันนาสนิท+เทเรซาบรรทม+เซซีลีอาลาวัลย์+เปโตรประเสริฐ+เปาโลส่วน+
เต่า+ยากอบพาที+ฟรังซิสวิชาญ+ยากอบวิเชียร+บรูโน่จารอน+ญาติพี่น้องตระกูลหนูงาม 
และครูเอิญ ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+
วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
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อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต+คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+
คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+         
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจ านงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+             
มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+    
ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจ าลอง+ มารอีาสายสนุยี+์
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+เปาโลวรายุทธ+               
ญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และหนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....ครอบครัวคุณเพ็ญศรี  จันทร์ส่องแสง+ครอบครัวสีดาสมุทร์ 
อุทิศให้.....เปโตรเส็ง+อันนาไป่+มารีอาลอลี่+นายวรพจน์+สเตฟาโนด าริ  จันทร์เกตุ+   
อากาธาบุญลาภ  สีดาสมุทร์+เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อันนาลัดดา+เปาโลบู๊+       
ญาติพ่ีน้องตระกูลแสงสว่าง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+      
เปโตรเอี้ยวฉัน+ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+              
อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+   
ฟรังซิสเซเวียร์จ านง+ยอแซฟวีรภัทร+เปาโลล้ า+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทียนสื่อ+             
มารีอาเอ่ียม+ยาโกเบสุทธิ+ยออากิมประคุณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูล  
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลเชื่อม+มารีอาทองอยู่+เทเรซาส ารวย+   
ญาติพ่ีน้องตระกูลสุวินัย ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....ครอบครัวคุณชวลิต   วทานิยานนท์+ครอบครัวคุณประนอม  คูเอิน 
อุทิศให้.....เปโตรไล่เอ็ง+มารีอากิมเท้า+ยอแซฟเง็ก+เทเรซาจรัส+ยอแซฟมนู+           
เทเรซาปราณี+โรซาขวัญใจ+มารีอาศรีวรรณา+เปโตรยอน+ย.บัปติสต์ปีเธอ+              
โยซาฟัดอ าพล+เปโตรฮกล้ง+ซิลแวสแตร์วัชระ+อันนาฮ้วง+เยโนเวฟายพุา+เยโนเวฟาลดัดา+
วิคตอเรียกิมเปา+ย.บัปติสต์สิทธินันท์+อิทธิพงษ์+เปาโลธวัชชัย+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+
ยวงข า+มารีอาล้วน+ลูซีอาปราณี+ลูโดวีโกหลุย+มารีอาพิน+ย.บัปติสต์นิทา+          
โทมัสสมหมาย+เปาโลเอิน+โรซาสอน+ญาติพ่ีน้องตระกูลคูเอิน และยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับ
ไปแล้วทุกดวง+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ยวงบุญเรือง+โรซาส าเนียง+มัทธิวประทิน+
เทเรซาสุนันท์+ยวงวิรัตน์+เอลิซาเบธประภา+มารีอาเตือนใจ โยธา+              (มีต่อ...)        
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เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน (ค่ า)  เป็นเงิน 1,650 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน (สาย)  เป็นเงิน 3,176 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 2,351 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,778 บาท 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 26 มิถุนายน สัปดาห์ท่ี 13 เทศกาลธรรมดา 
 เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
2. เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว วันเสาร์ที่ 25 มถินุายน  เวลา 10.30 น. 
3. วันนี้ มิสซาสาย มีพธิรีบัศลีมหาสนทิครัง้แรก และการแหเ่ทดิเกยีรตศิีลมหาสนิท  
4. วันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน เชญิชวนพ่ีนอ้งมารว่มโครงการพัฒนาชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผ่ 

หัวข้อเรื่อง “ศาสนากับผู้สูงอายุ” โดยคุณพ่ออานนท์  ตันชัย เป็นวิทยากร         
ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม และขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 

5. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 1 ราย คือ  
  มารีอา วรรณาภรณ์   วงษ์แก้ว   หมายเลขสมาชิก -  สายคณุชุดาพร 
**(สมพงษ์+ส ารวย+วรรณาภรณ์ / ครบ 3 รายแล้ว ขอเชิญสมาชิกช าระเงินตามหวัหน้าสายครบั)** 
    สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่ 7 ราย คือ  
 1. อนิเซตุส ล าพูล   ขมเล็ก  หมายเลขสมาชิก 1878 สายคุณชนินทร์ 
 2. ฟิลิป ณัฐวุฒิ   ยุ่นประยงค์  หมายเลขสมาชิก 1879 สายคุณชุดาพร 
 3. มารีอา น้ าอ้อย   ขมเล็ก  หมายเลขสมาชิก 1880 สายคุณชุดาพร 
 4. ยอแซฟ พรชัย   จันทร์เกตุ  หมายเลขสมาชิก 1881 สายคุณชุดาพร 

ยอแซฟถนอม+โรซายุพา+มารีอามาลัย+อักแนสสมศรี+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟัก+     
ญาติพ่ีน้องตระกูลรุ่งเรือง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซาบุญชอบ เพียรกิจ 

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
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 5. นายจิม   ศิริรัตน์ (พุทธ)  หมายเลขสมาชิก 1882 สายคุณชุดาพร 
 6. อากาทา วีนัส   มูลเอก   หมายเลขสมาชิก 1883 สายคุณชุดาพร 
 7. เทเรซา วราภรณ์   มูลเอก  หมายเลขสมาชิก 1884 สายคุณชุดาพร 
 
ธารน้ าใจ 
รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารส าหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจ าเดอืนมถินุายน 
     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. คุณวิภา   ผลอุดม 2 ถุง 
     19. คุณสุกัลยา  พวงสมัย 500 บาท  20. คุณสมหมาย   ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง 
     21. คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง  22. ผลพันธุ์ปลา 1,000 บาท 


