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ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 1727 วันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2023 
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“มนุษย์มิไดด้ ารงชีวิตด้วยอาหารเทา่นัน้ แตด่ ารงชวีติดว้ยพระวาจาทกุค า 

ที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 4:1-11 
 เวลานัน้ พระจติเจา้ทรงน าพระเยซูเจา้ไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ปีศาจมาผจญ
พระองค์ เมื่อทรงอดอาหารสี่สิบวนัสีส่ิบคืนแล้ว ทรงหิว ปศีาจผูผ้จญจงึเขา้มาใกล ้ ทลูวา่ 
“ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสัง่ก้อนหินเหลา่นี้ให้กลายเป็นขนมปังเถดิ” แต่พระองค์
ตรัสตอบว่า “มีเขยีนไว้ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์มิได้ด ารงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น 
แต่ด ารงชีวิตด้วยพระวาจาทกุค า ที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจา้” 
 ต่อจากนัน้ ปีศาจอุ้มพระองค์ไปยงันครศักดิ์สิทธ์ิ วางพระองคล์งทีย่อดพระวิหาร 
แล้วทูลวา่ “ถ้าทา่นเปน็บุตรพระเจ้า จงกระโดดลงไปเบือ้งลา่งเถิด เพราะมีเขยีนไว้ใน
พระคัมภีร์ว่า พระเจา้ทรงสัง่ทูตสวรรค์เก่ียวกับท่าน ใหค้อยพยงุทา่นไวม้ใิหเ้ทา้กระทบหนิ” 
 พระเยซูเจา้ตรัสตอบว่า “ในพระคมัภร์ียงัมเีขยีนไวด้ว้ยวา่ อยา่ทดลององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ 
พระเจ้าของท่านเลย” 
 อีกคร้ังหนึ่งปีศาจน าพระองคไ์ปบนยอดเขาสูงมาก ช้ีให้พระองค์ทอดพระเนตร
อาณาจักรรุ่งเรืองตา่ง ๆ ของโลก แล้วทูลว่า “เราจะใหทุ้กสิ่งนี้แก่ท่าน ถา้ท่านกราบ
นมัสการเรา” พระเยซเูจา้จงึตรัสว่า “เจ้าซาตาน จงไปใหพ้้น ยงัมเีขยีนไวใ้นพระคมัภร์ีว่า 
จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจา้พระเจา้ของทา่น และรับใช้พระองคแ์ตผู่เ้ดยีวเทา่นัน้” 
ปีศาจจึงไดล้ะพระองค์ไป แลว้ทูตสวรรค์ก็เข้ามาปรนนบิัตรัิบใช้พระองค์ 

 
 

 
พ่ีน้องท่ีรัก 
 ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงถูกประจญ แต่พระองค์ทรงชนะการ
ประจญได้ทุกครั้ง 
 มหาพรตเป็นช่วงเวลาท่ีเราต้องต่อสู้กับการประจญ เพื่อต่อสู้และชนะ
การประจญ เราจ าเป็นต้องพึ่งพาพระเยซูเจ้า 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2023 

วนัอาทิตยท่ี์ 26 กมุภาพนัธ ์(มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ...เพือ่พีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์    
ปรชัญกุล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณนําโชค-คณุสุพ ีอยูบ่าง+            
ครอบครวัคุณวนิัย-คุณสุรตัน์  ดศีร ีและพีน้่อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+            
โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคุณสาํราญ-คุณเฉลยีว  หวัใจ+             
ครอบครวัคุณอุไร  พรมสาร และลกูหลาน+เทเรซา วารนิทร ์ วงษ์วไิลวารนิทร+์               
ครอบครวัคุณประนอม คเูอนิ+ครอบครวัคุณนวลศร ี คเูอนิ+                
ครอบครวัคุณนิจจา  ฝน่เรอืง+ครอบครวัคุณเกยีรตศิกัดิ ์ ฝน่เรอืง 

 พ่อช่ืนชมพ่ีนอ้งหลายคน ท่ีมาร่วมพิธีเดินรูป 14 ภาค ช่ืนชมท่ีหลายคน
ท าอะไรบางอย่างเป็นพิเศษในช่วงมหาพรต เช่น อดออม หรือ หยุด
พฤติกรรมบางอย่างท่ีไม่สร้างสรรค์ เพื่อร่วมส่วนกับพระทรมาน และ
การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า มหาพรตจึงเป็นช่วงเวลาแห่งพระพร
ส าหรับพวกเรา 
 พ่อขอเสนอเพิ่มเติมว่า เราควรเชิญชวนลูกหลาน ญาติ มิตร มาร่วมพิธี
บูชาขอบพระคุณ (มิสซา) กันมากขึ้นในช่วงมหาพรต มิสซาเป็นหัวใจส าคัญ
ของพระศาสนจักร เป็นศูนย์กลางส าหรับชีวิตคริสตชน เพราะพวกเราทุกคนไดพ้บ
กับพระเจ้า ผ่านทางพระวาจาของพระเจ้า และศีลมหาสนิท ท่ีหล่อเลี้ยง และ
น าเราไปสู่ชีวิตแห่งสันติสุขที่แท้จริงท้ังในชีวิตนี้ และชีวิตหน้า 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพีน่อ้ง 
คุณพอ่ทรงวฒุ ิ  วงษส์ริโิรจน ์
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อทิุศให้ผูล่้วงลบั...เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+       
ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์           
เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+               
เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+           
ซซูานนาสมพร+อนันาประไพ+ยอแซฟวนิจิ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลาํพลู+          
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรดาํรสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู                
ยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+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 ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนทิ+คณุพอ่บญุช+ูยอแซฟยัง้+   
โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+          
เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรนิทร+์มารอีาสอน+เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+     
วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์          
ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+    
หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์     
เปโตรเสง่+เทเรซาบญุลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ+์อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ี
เทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+    
อากาทาลว้น+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็  และจหูง ี ทีล่ว่งลบั
ไปแลว้ทกุดวง+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+     
อากสุตโินอบุล พรมสาร+ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+      
ยอแซฟวมิล+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ซมีอนมนู+             
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โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู-่ยา่-ตา-ยาย+ญาตพิีน้่องตระกลูทรพัยม์นูทว ีทีล่ว่งลบัไปแลว้
ทุกดวง+มอนิกาวไิล  อนิล+ีนายสมศร+ีมารอีาประพนัธ+์ยอแซฟขวญั+มารอีาลุย้+          
ยอแซฟเทยีน+เปาโลวชิติ+เทเรซากมลวลัย+์ฟรงัซสิโกอุดม+ยวงกมิเตง็+อนันาจ+ู        
เปโตรประวทิย+์ยากอบกาํพล+เปาโลชอ้ย  จดแตง+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ยวงขาํ+        
มารอีาลว้น+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ยออากมิทนิพร+       
ยอหน์ บปัตสิตนิ์ทา+มารอีาวรรณาภรณ์+ลซูอีาปราณ+ีศราวด+ีญาตพิีน้่องตระกลูคเูอนิ ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟแซฟ+อกัแนสทองใบ+เทเรซาสมจติร+อนัตนประจวบ+
ยอหน์ บอสโกกระจา่ง+ยออากมิบรรจบ+ยวงมาโนช+คณุพอ่เอวเยนบญุช ู ระงบัพษิ+   
คณุพอ่ยอแซฟวนิ  เจรญิวงศ+์คณุพอ่ยอแซฟวโิรจน์  สมหมาย+คณุพอ่เปาโลเมธ ี    
วรรณชยัวงศ+์คณุพอ่ปสักลัไบลอนพทิกัษ ์ โยธารกัษ+์วณีา พานิช+สาคร พงังา+                    
สมฤกษ ์พมิพท์อง+วฒันา จนัทรท์อง+สภุาพงษ ์ แสงแดง+ญาตพิีน้่องทีล่ว่งลบัไปแลว้ทุก
ดวง+ยอแซฟเจรญิ+โรซาสภุาพ+เซซลีอีาอญัชญั+เทเรซาอภวินัท+์ญาตพิีน้่องตระกลู 
ยุน่ประยงค ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เบเนดกิตศ์ลิาชยั  ผลอุดม+เทเรซาลาํพนู+           
ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+ญาตพิีน้่องตระกลูรุง่เรอืง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+                
เซซเีลยีถวลิ  คาํด+ีเปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+
ยอแซฟประสทิธิ+์ยากอบประพรกึ+ฟรงัซสิเสนาะ+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+เปโตรหมงั+
สเตฟาโนพชร+ยวงบปัตสิตถ์วลิ+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีโรซาบญุชืน่+                   
มารอีาววิรรณ+ยากอบละไม+้เยโนเวฟาจว๊น+ยอแซฟกุน+มารอีาเผือ่น+ยอแซฟหวล+            
เซซเีลยีถวลิ+ฟรงัซสิอสัซซีเีฉลมิ+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+                  
วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 26 กมุภาพนัธ ์(มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สขุส าราญ...เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+เปโตร ทศันา   เอีย่มสะอาด 
อทุศิใหผู้ล้ว่งลบั...ฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+         
อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลู
เรอืนงาม  และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะออ้น+ดอมนิกิปุน่+
อากาทากมิ+ยอแซฟนอ้ย+มารอีาคลา้ย+ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+                    
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ตารางมิสซาประจ าวนั 

วันจนัทรท่ี์ 27 กมุภาพนัธ ์มิสซาค า่ เวลา 19.00 น. 
สขุส าราญ........ครอบครวัคุณสมพงษ์-คุณสมศร ี ดศีร+ีคุณชยัณรงค+์คุณขจติศกัดิ+์   
คุณภรูณิฐั  ดศีร+ีครอบครวัคุณสุชนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคุณทนงศกัดิ-์          
คุณสุวรรณา ยุ่นประยงค+์ครอบครวัคุณสมคดิ เอีย่มสําอาง 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั.......มคีาแอลตี+๋อกัแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารอีาสุจติ+          
เทเรซาวริชั+ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสุชาต+ิอนัเดรสมชยั+ลชูอีาจริาภรณ์+
ย.บอสโกจรญู+โทมสัประยงค+์มารอีาลาํเจยีก+ฟรงัซสิกิง่+มารอีาเลก็+เปโตรฮวง+
อนันาเกยีว+ย.บปัตสิตนิ์ยม+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัดิ+์มารอีาประยงค+์     
เทเรซาสุนีย+์มารอีาอนงค+์มารอีาจาํปี+เทเรซามาล+ีมารอีาวภิาพร 

วนัองัคารท่ี 28 กมุภาพนัธ์ มิสซาค า่ เวลา 19.00 น. 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั.......มอนิกาวิไล  อินลี (ครบ 100 วนั)+นายสมศร+ี                
มารอีาประพนัธ+์ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์        
เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรกึ+ฟรงัซสิเสนาะ+เปาโลเทยีนฮก+ม.มกัดาฯบุญมา 

วนัพธุท่ี 1 มีนาคม มิสซาค า่ เวลา 19.00 น. 
สขุส าราญ........ครอบครวัเอา้เจรญิ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั.......เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+มารอีาทองสุข+          
เปาโลมา้น+กาทารนีาชัน้+ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทยั+ฟิลปินิรนัดร+์เปาโลเลีย่ม+ 
เซซลีอีาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ์+ฟรงัซสิโกผนั+     
เทเรซาบญัญตั+ิยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+กาทารนีาโสมนสั+รอ็คธนัวา 

ม.มักดาฯ อ านวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทปี+                          
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+
มารีอาหญงิใหญ ่ เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญงิเล็ก  
บุญเสรมิ+ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลบั+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+           
วิญญาณในไฟช าระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคดิถึง 
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วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั......ยากอบกาํพล+เทเรซากมลวลัย+์ญาตพิีน้่องตระกลู      
มานะสรุางกลู  ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ฟิลปิเกสร+อกัแนสกมิซอย+            
ยาโกเบสทุธ+ิสตเีฟนวฒันา+ยอแซฟปวณี+ลซูอีาสภุา 

วนัศกุรท่ี์ 3 มีนาคม ตัง้ศีลและเฝ้าศีลมหาสนิท เวลา 18.30 น. และเร่ิม
มิสซา เวลา 19.00 น. 
สขุส าราญ........คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+คณุกลัยา-       
คณุสมชาย  ดศีร ี
อทิุศให้ผูล่้วงลบั.......คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+         
เอากุสตนิโนรอด+โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+        
โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+คาธารนีาไฉน+โทมสัประสาน+          
ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดษิฐ+์มารอีาบรรจง+     
เปโตรบุญม+ียอแซฟชชูาต ิ

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ (ค่ า)  เป็นเงิน 2,787 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ (สาย) เป็นเงิน 3,884 บาท 
                                                 (เย็น) เป็นเงิน 1,978 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,840 บาท 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา   
อาทิตย์นี ้เนินท่าขา้ม เปน็เจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต  เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันอาทิตย์ท่ี 26 กมุภาพันธ์ เนินกลม ขอเชิญพี่น้องที่สนใจทุกท่าน ร่วมแบง่ปนั

พระวาจา เวลา 18.30 น. ท่ีอาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม 
2. ทางวัดขออนุญาตเลื่อนมิสซาประกาศที่พี่น้องขอเอาไว้ในวันเสาร์ เนื่องจาก      

งดมิสซาค่ า เพราะมีมสิซาเสกสสุานไปแล้ว เป็นมิสซาค่ าวันจันทร์ท่ี 27 
กุมภาพันธ์ ถงึ ศุกร์ท่ี 3 มนีาคม รบกวนพี่น้องที่ขอมสิซาไว้ ตดิตามได้ในสารวัด 

3. วันศกุร์ท่ี 3 มีนาคม 2023 พระสงฆ์ไปส่งศลีมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย    
ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกต ิ

4. วันเสาร์ท่ี 4 มีนาคม  เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวดันักบุญอันตน พนมสารคาม 
เวลา 10.30 น. 

5. ทางวัดเปิดเรียนค าสอนภาคฤดูร้อนส าหรับเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิท (จบ ป.3) 
และเด็กเตรียมรับศลีก าลัง (จบ ป.6) โดยจะเปิดการเรียนการสอนตัง้แตว่นัจนัทรท่ี์ 
27 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. กรุณามาเขียนใบสมัครที่ธุรการวัด 

ประกาศแต่งงานแบบตา่งฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 1) 
ระหว่าง ยอแซฟ พรชัย   จันทร์เกตุ บตุรของ ยอแซฟ ณรงค์ และ อกัแนส อมัพร   
จันทร์เกต ุ สมรสกับ นางสาวจิตราพร ชัยรัตนรัตติกุล  บุตรีของ นายวินัย 
ชัยรัตนรัตติกุล  และ นางประไพศร ี  แก้วทาส ี ทัง้สองประสงค์จะเขา้สู่ พิธีสมรส 
ในวันเสาร์ที ่ 11  มีนาคม เวลา 10.30 น. ณ วดันกับุญฟิลิปและยากอบ หวัไผ่ 
(ท่านใดเห็นวา่มีข้อขดัขวาง กรุณาแจ้งที่คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ) 

รายนามผู้บริจาควันกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวดัหัวไผ่ฯ 
คุณจิตตรา   สอนศริิ  บริจาค 300 บาท 
รายนามผู้บริจาคน้ าแกว้วนัเสกสุสาน 
1. ครอบครวัคุณส าเนา   ยุน่ประยงค ์42 ลัง 2. คุณวนัทนา  เอ้าเจรญิ 10 ลัง 
3. ไม่ประสงค์ออกนาม 20 ลัง   4. น้อยแพปลา 20 ลัง 
5. ไม่ประสงค์ออกนาม 10 ลัง   6. ร้านโชคชัยไพศาล 10 ลัง 


