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สารวดั     http://www.pj-huaphai.org 

วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

70 ม.1  ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบรุ ี 20160 

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1700 วันอาทิตย์ท่ี 21 สิงหาคม ค.ศ.2022 
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“จิตใจของข้าพเจ้า ชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 1:39-56 
 หลังจากนั้นไมน่าน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดนิทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบ
ภูเขาแควน้ยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์ และทรงทกัทาย
นางเอลีซาเบธ  เมือ่นางเอลซีาเบธไดย้นิค าทกัทายของพระนางมารยี ์ บตุรในครรภก์ด็ิน้    
นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม รอ้งเสียงดังวา่ “เธอได้รับพระพรยิ่งกวา่
หญงิใด  ๆและลูกของเธอก็ไดร้ับพระพรด้วย ทําไมหนอพระมารดาขององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ 
จงึเสดจ็มาเยีย่มข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคําทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้น
ด้วยความยนิด ีเธอเปน็สขุทีเ่ชือ่ว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง” 
 พระนางมารียต์รัสว่า วิญญาณข้าพเจา้ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระผูเ้ปน็เจา้ 
จิตใจของข้าพเจ้าชืน่ชมยนิดใีนพระเจ้า พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์
ทอดพระเนตรผู้รบัใช้ต่ าต้อยของพระองค ์ ตัง้แตน่ีไ้ป ชนทกุสมยัจะกลา่ววา่ขา้พเจา้เปน็สุข 
พระผู้ทรงสรรพานภุาพทรงกระท ากจิการยิง่ใหญส่ าหรบัขา้พเจา้ พระนามพระองคศ์กัดิส์ทิธิ ์
พระกรุณาต่อผู้ย าเกรงพระองค์แผไ่ปตลอดทุกยุคทกุสมัย พระองค์ทรงยกพระกร
แสดงพระอานุภาพ ทรงขบัไลผู่ม้ใีจมกัใหญใ่ฝส่งูใหก้ระจดักระจายไป ทรงคว่ าผูท้รงอ านาจ
จากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ าตอ้ยใหส้งูขึน้ พระองคป์ระทานสิง่ดทีัง้หลายแกผู่อ้ดอยาก 
ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมอืเปล่า พระองค์ทรงชว่ยเหลอือิสราเอล ผู้รบัใช้พระองค์ 
โดยทรงระลึกถงึพระกรุณา ดังที่ทรงสัญญาไวแ้ก่บรรพบรุุษของเรา แกอ่ับราฮัมและ
บุตรหลานตลอดไป 
 พระนางมารียป์ระทับอยู่กบันางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ  
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พ่ีน้องครับ 
 พระสันตะปาปาหลายพระองค์ มีความรักเป็นพิเศษต่อแม่พระ พ่อขอกล่าวถึง     
3 พระองค์ ที่พ่ีน้องรู้จักดี และท้ัง 3 พระองค์ เชื้อเชิญให้เรารักแม่พระ เหมอืนกบัพระองค ์
 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 1981 ซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระฟาติมา ขณะที่
นักบุญพระสันตะปาปายอหน์ปอลที ่2 ก าลงัทกัทายฝงูชน   พระองคถ์กูลอบยงิในระยะประชดิ 
กระสุนสองนัดเจาะช่องท้อง พระองค์กล่าวว่า “เปน็พระหตัถข์องมารดา ทีน่ าทางวิถกีระสนุ
ไม่ให้ท าลายอวัยวะส าคัญ”  เมือ่หายแลว้  พระองค์เสด็จเยือนสถานที่แห่งการประจักษ์
ของแม่พระที่ฟาติมา ทรงวางกระสุนที่ยิงพระองค์ไว้ที่มงกุฎของพระแม่ และตรัสว่า 
“พระแม่ทรงช่วยลูกไว้” 
 สายประค าเป็นค าภาวนาที่พระองค์ชื่นชอบมากท่ีสุด เป็นค าภาวนาทีม่พีระเยซเูจา้
เป็นศูนย์กลาง เปรียบเสมือนการจับมือของแม่พระ และก้าวเดินไปโดยอาศั ย    
พระวรสารที่น าเราไปหาพระเยซูเจ้า 
 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ท่ี 16 ตรัสว่า “นับเป็นความบรรเทาอย่างลึกซ้ึงส าหรับ
เราที่ได้ทราบว่า พระแม่ไม่ได้ทรงมงกุฎด้วยเงิน และทองค าแห่งความชื่นชมยินดี และ
ความหวงัของเราเทา่นัน้ แตย่งัม ี“กระสนุ” แหง่ความกงัวล และความทกุขท์รมานของเราอยูด่ว้ย” 
 พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า “จงมอบทุกสิ่งที่ท่านเป็น และทุกสิ่งที่ท่านมี 
แด่พระแม่ และด้วยวิธีนี้ ทา่นจะไดเ้ปน็เครือ่งมอืแหง่พระเมตตา และความอ่อนโยนของพระเจา้ 
ต่อครอบครัว เพื่อนบ้าน และมิตรสหายของท่าน” 
 วันนี้เราสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสูส่วรรคท์ัง้กายและวญิญาณ องคอุ์ปถมัภกิา
ของประเทศไทย เชิญชวนเรารื้อฟ้ืนความรักที่มีต่อแม่พระ ขอแม่พระภาวนาเพ่ือโลก 
เพ่ือประเทศไทย เพ่ือชุมชน และครอบครัวของเรา 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 20 สิงหาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณชัยณรงค์+             
คุณขจิตศักดิ+์คุณภูริณัฐ   ดศีรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+                  
ครอบครัวคุณทนงศักดิ-์คุณสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+คุณกัลยา-คุณสมชาย 
ดีศรี+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มักดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วิมล+ยอแซฟประสิทธ์ิ+เปาโลเชาวลิต+           
ยากอบประพรึก+ฟรังซสิเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี+๋         
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสจุิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ+์ย.บอสโกจรญู+โทมัสประยงค์+                 
มารีอาลาํเจยีก+ฟรังซสิกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปตสิต์นยิม+          
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค+์เทเรซาสนุีย์+มารีอาอนงค+์              
มารีอาจาํปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+        
มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มคีาแอลฤทัย+ฟลิิปนิรันดร์+
เปาโลเลีย่ม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+         
ฟรังซสิโกผัน+เทเรซาบญัญัต+ิยอห์น บัปตสิต์กาลนาน+คณุพ่อเกโก+       
พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรงัซิส สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจยีน+อันตนไฉน+
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปตสิต์ถวลิ+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+
ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญม+ี
ยอแซฟชูชาต+ิออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ+์ญาตพิี่น้อง
ตระกูลวิเศษเธียรกุล ทีล่่วงลบัไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+     
อันนาเกียว+ก๋งซุน่+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทยีนฮก+ม.มักดาฯบญุมา+              
ซิลแวสแตร์ประสิทธ์ิ+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 21 สิงหาคม 2022 
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เทเรซากิมเสยีง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบลัโดเลยีม+ซิกส์โตชนะ+                
มาการีโอประดงั+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ ์และนกับวช ทกุดวง+
ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+
ยอแซฟปวณี+ลซูอีาสภุา+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+         
วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 21 สิงหาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์      
ปรชัญกุล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณน าโชค-คณุสุพ ีอยูบ่าง+         
ครอบครวัคุณวนิัย-คุณสุรตัน์   ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+        
ครอบครวัสดีาสมุทร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุส าราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลู
ไหลไผท่อง  ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+       
แคทเธอรนีบุญสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+                  
ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+    
เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+    
เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+      
เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์                
อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+           
มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์           
เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+               
เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลู
เรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+คณุพอ่เกโก+        
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พระสงัฆราชแจง+คุณพอ่สนิท+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 ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ  สดีาสมุทร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+             
อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+     
เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+         
เทเรซาบญุลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ี       
เทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+                 
ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบุญชว่ย+      
ญาตพิีน้่องตระกลู  ขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉียบ+
มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ และจหูง ี ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+     
เปาโลเชือ่ม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาส ารวย+ญาตพิีน้่องตระกูลสุวนิัย ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทุกดวง+เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+มารต์โินน้อย+ยอแซฟนิด+มารอีาจ าปา+   
ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร  ลีกุ้ล และเอีย่มสะอาด  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+    
พรชยั จ าปีรตัน์+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไล่ใช+้โรซาทองอยู+่                
ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+มาการโีอประดงั+
มาธลิดาเตา้เลีย๊บ+อูบลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+เบเนดกิตจ์ิน๊อยู+่อกัแนสเป้า+     
เปาโลฮวด+กาทารนีาเตยีน+วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+               
วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณนพวงศ-์คุณสุมานา  ยุ่นประยงค ์
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาตพิี่น้องตระกูล  
เรือนงาม  และทองเหลือง ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+  
ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคลา้ย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+
ยวงถวลิ+การ์ซีมีกวา+ม.มักดาฯ อาํนวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+
เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบญุเรือน+ยอแซฟประทวน+  
พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่  เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากลุ+       
มารีอาหญิงเล็ก  บญุเสริม+ญาตพิี่น้องผูล้่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+      
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคาํผดั+นิโคลัสยรรยง+            
เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+           
มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+วญิญาณผูล้่วงลบัทุกดวงในสสุานวัดหัวไผ่+            
วิญญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง  

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 24 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต 

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....สเตฟาโนด าริ  จันทร์เกตุ+มารีอาวรรณาภรณ์  วงษ์แก้ว 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
     อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
     อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 22 เทศกาลธรรมดา      เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
2. เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง  
 วันเสาร์ที่ 3 กันยายน  เวลา 10.30 น. 
3. วันนี้เชิญชวนร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ เวลา 07.30 - 12.30 น.            

ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
 ขอเชิญผู้น าวิถีชุมชน ทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 ของทุกเนิน และพี่น้องที่สนใจ          

ร่วมแบ่งปันพระวาจา เวลา 18.30 น. ที่อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
4. วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม  ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น.                   

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
5. ขอเชญิพ่ีนอ้งรว่มมสิซาแรกของ คุณพ่ออันโตนิโอ รติ พรหมเดน่ (พระสงฆค์ณะธรรมฑตูไทย 

สงัฆมณฑลจนัทบรุ)ี ในวันอาทิตย์ที่ 28 สงิหาคม มิสซา เวลา 10.00 น. และ 16.00 น. 
หลังมิสซาเชิญรับพรพระสงฆ์ใหม่ 

6. วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านหัวไผ่ จัดประชุมสามัญ
ประจ าปี  เวลา 13.00 น.   ณ อาคาร 72 ปีฯ 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 2) 
ระหว่าง นายทรงสิทธิ์  บุญธรรม บุตรของ นายประณต และ นางจติรา   รตันะ  สมรสกบั  
เทเรซา หัตถยา   ถาวรจักร์ บุตรีของ นายสมภพ  ถาวรจกัร ์และ  มารอีา วรรณภา   คงเพ็ง     
ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน เวลา 15.00 น.          
ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 1,692 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม (สาย)  เป็นเงิน 2,950 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 1,925 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 750 บาท 


