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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1585 วันอาทิตย์ท่ี 7 มิถุนายน ค.ศ.2020 
สมโภชพระตรีเอกภาพ 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 
สิริพึงมีแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต แด่พระเป็นเจ้าผู้ทรงดํารงอยู่ในปัจจุบัน     
ผู้ทรงดํารงอยู่ในอดีต และผู้จะเสด็จมาในอนาคต (วว. 1:8) 
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น ยน 3 : 16-18 
 เวลานั้น พระเยซูเจา้ตรัสกบันิโคเดมัสวา่ “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตร
เพียงพระองคเ์ดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนทีม่ีความเชือ่ในพระบตุรจะไม่พนิาศ แต่จะมชีีวตินริันดร 
เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบตุรมาในโลกนี ้ มิใช่เพื่อตัดสนิลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รบัความรอดพ้น
เดชะพระบตุรนั้น ผู้ทีม่ีความเชื่อในพระบตุรจะไมถู่กตดัสินลงโทษ แต่ผู้ทีไ่ม่มคีวามเชื่อกถ็ูกตัดสนิ
ลงโทษอยู่แลว้ เพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า”  

 
 

 “ความรักที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดมาจากพระบิดาเจ้า 
  มอบผ่านทางพระบุตร พระเยซูคริสตเจ้ามายังเราทุกคน” 

 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รักทุกท่าน อาทิตย์นี้พระศาสนจักรให้เราฉลองสมโภชพระตรีเอกภาพ     
พระบิดา พระบุตร และพระจิต เตือนให้เราทุกคนจงเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักเสมอ 
 บทอ่านที่หนึ่ งจากหนังสืออพยพในวันนี้   โมเสสบอกกับประชาชนชาวอิสราเอลว่า          
“องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือ พระเจ้าผู้ทรงเมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรัก
มั่นคง และความซื่อสัตย์” โมเสสปรารถนาที่จะให้เราทุกน จงดําเนินชีวิตเลียนแบบพระเจ้าของเรา 
ด้วยการแบ่งปันความรัก ความเมตตาและกรุณาไปสู่ทุกคนเสมอ โดยไม่โกรธง่าย และจริงใจ 
 บทอ่านที่สองจากจดหมายของท่านักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่สอง นักบุญเปาโลตักเตือน
ได้งดงามมากทีเดียว “ท่านทั้งหลาย จงชื่นชมเถิด จงปรับปรุงตนให้ดีพร้อม จงให้ก าลังใจ          
จงเป็นหน่ึงเดียวกัน จงด าเนินชีวิตอย่างสันติ แล้วพระเจ้าแห่งความรักและสันติจะสถิตกับเรา ” 
หากดําเนินชีวิตด้วยความดีที่มาจากความรัก โดยมีพระเจ้าประทับอยู่กับเรา ทําสิ่งใด สิ่งนั้นย่อม
งดงามและเกิดผลเสมอ 
 พระวรสารจากนักบุญยอห์นบอกเราวันนี้ว่า “พระบิดาทรงรักมนุษย์มากเหลือเกิน ถึงกับ  
ทรงยอมให้พระบุตรของพระองค์เพียงพระองค์ ให้บังเกิดลงมาเป็นมนุษย์ เพ่ือไถ่บาปเราทุกคน 
ให้อภัยกับความไม่ดีของเราทุกคน ให้ชีวิตใหม่กับเราทุกคน เพียงแต่เราต้องส านึกจริงๆ” 

คยุกันฉนัพอ่ลกู.......... 
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วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธ์ิ+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี   ดศีรี+คุณขจิตศักดิ-์  
คุณโสภิษ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสมคิด เอีย่มสาํอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณปิติพัฒน-์           
คุณรัตตินันท์ บณุยสิทธ์ิวิกุล+โมทนาคุณพระเจ้า+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+            
ครอบครัวคุณลําดวน   แพงไพรี+ขอบคุณแม่พระ+โมทนาคุณแม่พระ+ครอบครัว เทเรซาบญุลือ         
จิตสุขผาติ+ครอบครัวสุวินยั 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มักดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วิมล+ยอแซฟประสิทธ์ิ+เปาโลเชาวลิต+เปโตรไล่ใช้+             
โรซาทองอยู+่เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทยีนสือ่+มารีอาเอี่ยม+
เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+เซซลีีอากิมเซยีน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+               
ยวงบัปตสิตามนตร+ีฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสติโนบุญช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+
ยวงพิชยั+มีคาแอลตี+๋อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+  
อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ+์ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลาํเจยีก+ฟรังซสิกิ่ง+มารีอาเล็ก+
เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+ย.บัปติสต์นยิม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ+์มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนยี์+
มารีอาอนงค+์มารีอาจําป+ีเทเรซามาลี+เปโตรจือเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอ้ียวฉนั+ยอแซฟสุรศักดิ+์   
เปโตรเสง่+เทเรซาบญุล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+     
เปาโลวิชัย+เซบาสเตยีนวิเชยีร+ฟรังซิสเซเวียร์จาํนง+เปโตรฟาย+มารีอาพร้ิง+เปโตรชุ้น+                
มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มคีาแอลฤทัย+ฟลิิปนิรันดร์+เปาโลเลีย่ม+        

ตารางมสิซา วันเสาร์ที ่6 - วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020 

 การกลับใจที่งดงามที่สุดมากจาก “การตระหนักว่า ตนเองไม่ดี ตนเองมีบาป ตระหนักใน
ความสุภาพ อ่อนโยนและถ่อมตน ให้พระเจ้าน าทางชีวิตของเราทุกวัน ทุกวันจึงจะเป็นวันแห่ง
พระหรรษทานส าหรับเราเสมอ” ขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังใจแก่เราทุก ๆ คน ครับ 

รักในพระคริสตเจา้ 
คุณพ่อเปโตร  อิทธิพล  หางสลดั 



4 

 

เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผนั+ยอหน์ บัปติสต์กาลนาน+
เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบญุช่วย+ญาติพีน่อ้งตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+   
สเตฟาโนจินต์+มารีอาหงษ์+ยอแซฟสุขุม+เปาโลพานทอง+ดอมินิโกสุโข+ออกัสตินวิชา+                 
อานาสตาเซียประวัต+ิเทเรซาวิไลลักษณ+์ญาตพิี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+
เปโตรอ๋ัน+ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+เอากสุตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+อัลเบิรท์สนชัย+        
น.ส.กนกวรรณ+มารีอาสมทรง+สเตฟาโนสาํรวย+เอากุสตินโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+เปโตรสมชาต+ิ                
เปโตรสมชาย+เปโตรสามารถ+ยายเนื่อง+ญาตพิี่น้องตระกูลไหลไผ่ทอง ผูล้่วงลับทุกดวง+ฟิลิปเล็ก+
เปโตรชม+มารีอาปรางค+์เปโตรอ๋ัน+ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+เอากสุตินโนประโยชน์+               
เปาลาประยูร+มอริสกิมซัว+โทมัสจรูญ+อลัเบิร์ทสนชยั+น.ส.กนกวรรณ+เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+    
ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ยาโกเบสุทธิ+ยออากิมประคุณ+เทเรซาวไิลลักษณ์+ญาตพิี่น้องตระกูล   
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแลว้ทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+   
เปโตรยิ้ว+เปาโลเทยีนฮก+ม.มักดาฯบญุมา+ซลิแวสแตร์ประสิทธ์ิ+มารีอาประไพ+วนิเซนต์ประสาท+
ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสยีง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสยีง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+
วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+เปโตรหลุยส์+มารีอาเล็ก+เทเรซามารี+           
เทเรซามาลา+เทเรซาเมตตา+ยาโกเบชอุ่ม+เทเรซาสายหยุด+ยอแซฟเอง็เตี้ยง+มารีอากิมย้ง+           
คุณพ่อสเตเฟนวนิัย+ดอมินิโกหร่ัง+เปโตรสมภพ+เอมมาณูแอลรักษ์+อากาทาเจี๋ยน+เปาโลโห+         
อันนาหรุ่น+ฟรังซิสโกไสว+อนัเดรสํารวม+เปโตรจํารัส+อนันาจําลอง+ฟรังซิสเซเวียร์สมศักดิ์+           
นิโคลสัยรรยง+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+ออกัสตนิกิมง้วน+เทเรซาจีบ+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟกิมเฮง+
เปโตรสุข+อันนาจี๊ด+เปาโลเช่ือม+อันนทองอยู่+แบร์นาแด๊ตลาํไย+ยอแซฟแดง+มารีอาทองคํา+     
เปาโลบั๊กเซง้+มอนิกากิมเอ็ง+ฟรังซิสวลิัย+ยากอบธนภัทร+เปาโลเช่ือม+อันนาทองอยู่+                  
อากาทาจําเนียร+ยออากิมทินพร+ยอแซฟสมภพ+ยอแซฟเว้า+เปโตรไล+้เซซลีีอาเหรียญ+              
เทเรซาโสภา+โทมัสถนอม+อันนาซารา+ยอแซฟธาํรง+วญิญาณผู้ล่วงลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟ
ชําระ+วิญญาณทีไ่ม่มีใครคิดถึง 
 

วันอาทิตย์ท่ี 7 มิถุนายน 2020  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัวคุณสมเชาว-์คุณพรพรรณ   ศิริชล+                
ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพ ี อยู่บาง+ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+ 
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ครอบครัวยงค์กมล และลูกๆหลานๆ+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์ ปรัชญกุล+โมทนาคุณแม่พระ+
ครอบครัวคุณสุมาล ี  คูเอิน+ครอบครัวคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอิน 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เทเรซาสาํราญ หัวใจ+เอากสุติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยีย่ม+ยวงใช้+ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลปิกมล+                  
แคทเธอรีนบุญสง่+เปาโลแกว้+เซซลีีอาพรพิมล+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มทัธิวทองสุข+     
ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เทเรซาลําพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรดํารสั+   
ยวงยอด+มารีอาจู+คณุพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยัง้+โรซายวง+  
มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค+์เปโตรจริณท์+     
เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+วิคตอเรียประทิน+ฟลิิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+
ยากอบประดิษฐ์+ฟรงัซสิทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจาํลอง+มารีอาสายสนุีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+
หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+วิญญาณญาตพิี่น้องตระกูลดีศรี และหนงูาม ทีล่่วงลบัไปแล้วทุกดวง+
ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+เปโตรเฉยีบ+มารีอาไฉน+
วิญญาณญาตพิี่น้องตระกูลขมเล็ก และจูหงี ทีล่่วงลับไปแล้ว  ทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซลีีอาไล+้
ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซสิไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+เซซีเลียถวลิ+    
ญาตพิี่น้องตระกูลมุง่หมาย และเสริมสกุล ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟแสวง+มารีอาละม่อม+  
อิกญาซีโอวัชรินทร์+ฟิลิปพิทยา+โรซาธญัสิฎฐ์+ญาติพีน่้องตระกูลยุน่ประยงค ์ที่ล่วงลบัไปแล้วทุกดวง+
อันนาเสมอ+มาร์ตโินประเสรฐิ+เปาโลดาํรงค+์มารีอานวลลออ+โรซากุหลาบ+โยอากิมยอกิม+          
อากาทาสําเนียง+ยอแซฟวิชัย+ยอแซฟกิมฟ+ูมารีอาอ่ํา+ฟรังซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+          
เบเนดิกต์บรรจบ+ดอมินิกโกสงคราม+ฟรังซสิโกประจักษ์   สมบูรณ์นิตย์+ญาติพี่น้องตระกูล       
สมบูรณ์นิตย์ ที่ล่วงลับไปแลว้ทุกดวง+เปโตรเต็ด+อักแนสจีน+เซซีเลียบรรจง+ดอมินกิปุ่น+อากาทากิม+
ยวงบญุเรือง+โรซาสําเนียง+มัทธิวประทิน (ครบ 4 ปี)+มารีอาสมทรง+เอลซิาเบธประภา+            
ฟีโลบีนาประเทือง+ยอห์นบญุชุบ+ยอแซฟหน้อย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+เซลาฟีอาฉอ้อน+        
มารีอาอํานวย+มารีอาสาํรอง+ยอแซฟสุชน+เทเรซานติยา+อักแนสสมหมาย  กระต่ายทอง+              
ลูโดวโีกหลยุ+มารีอาพนิ+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+ยอห์น บัปติสตน์ิทา+โทมัสสมหมาย+ยวงขาํ+        
มารีอาล้วน+ยออากิมทินพร+เยโนเวฟาสุทธิ+มารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวดี+ญาติพีน่้องตระกูลคูเอิน   
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วญิญาณผูล้่วงลับในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+ดวงวญิญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง 
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ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2020 งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020  งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+
ยอแซฟสุบิน+โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครือ่งบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี ้เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ    
 อาทิตย์หน้า 14 มิถนุายน 2020  สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรยีนประชาสงเคราะห์ เปน็เจา้ภาพ 

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวผิวจันทร์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
เปโตรหวาน+มารีอาชุ้น+ยอแซฟยอด+อากาทาโต๊ะ+เยโนเวฟาจ๊วน+ยากอบละม้าย+มารีอาประทีป+      
อันตนเสนาะ+ยอแซฟหวล+ซีมอนสนองชาติ+นายพยงค์+นายสนธยา+มารีอาคมคาย+เยโนเวฟาไพศรี+
วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลผิวจันทร์ และยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+    
เปโตรหมัง+สเตฟาโน พชร+ยวง บัปติสต์ถวิล+ม.มักดาฯกิมกี+โฟกาชาญ+มารีอาวิวรรณ+โรซาบุญชื่น+   
มารีอากิมลี้+โทมัสประสาน+เทเรซามลฤด ี เจยีมฮวดหลี+ญาตพิี่น้องตระกูลทองมา ทีล่่วงลับไปแล้วทุก
ดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
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2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020  รวมเป็นเงิน 8,601 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 340 บาท 
3. ฉลองวัด   ขอยกเลกิการจดังานฉลองวัดตามวดัตา่งๆ (เพื่อเป็นการป้องกนั เฝา้ระวัง และ
ลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส COVID 19) 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 วันอังคารที ่9 - พุธที่ 10 มิถุนายน 2020 งดมิสซาค่ํา เนื่องจากพระสงฆ์เขา้เงยีบ 
4.2 วันอาทติย์ที่ 21 มิถนุายน 2020 ชมรมผู้สูงอายวุัดหัวไผฯ่ จะเริม่จัดกจิกรรมประจําเดือน โดยจะ
ปฏิบัตติามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครดั ดงันัน้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุวดัหวัไผฯ่ ครั้งที ่4/2563 ด้วย ณ อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม 
ก าหนดการ  08.00 น. ลงทะเบียน / ตรวจสุขภาพ 
   09.00 น. พิธีมิสซา 
   10.30 น. โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่  
     เรื่อง “การคดักรองสขุภาพผู้สูงอายุ และตรวจสุขภาพฟัน ” 
     โดยคุณนพดล  ยี่สุน ทันตแพทย์ประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ตําบลโคกขี้หนอน และทีมงาน 
   11.30 น. ประชาสัมพันธ์จากหนว่ยงาน / กิจกรรมวนัเกดิ 
   12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
4.3 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนดัและบริการสุขาตลาดนดัวดัหวัไผ ่ประจําเดือนพฤษภาคม 2020 
 อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020    ยอดคงเหลือ 8,860 บาท  
 อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020    ยอดคงเหลือ 9,340 บาท  
 อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020    ยอดคงเหลือ 9,670 บาท   
 อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020    ยอดคงเหลือ 9,550 บาท  
 อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020    ยอดคงเหลือ 9,280 บาท   
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน   46,700 บาท   
 ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน    1,240 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนดัคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอย่างต่อเนื่อง  (เข้าวดั  32,690+1,240 บาท  เข้าสภาอภิบาล 14,010 บาท) 
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4.4 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวดัหัวไผ่ 2 ประจําสัปดาห์ (30 พฤษภาคม - 4 มิถนุายน 2020) 
 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020    ยอดคงเหลือ  920 บาท 
 วันองัคารที่ 2 มถิุนายน 2020    ยอดคงเหลือ  1,510 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2020   ยอดคงเหลือ  900 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์   3,330 บาท 
 ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน    422 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนดัคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอย่างต่อเนื่อง  (เข้าวดั 2,331+422 บาท  เข้าสภาอภิบาล 999 บาท) 
 
ธารน้ าใจ 
1. รายนามผู้บริจาคขา้วสารสําหรับผู้สูงอายุทีต่้องการความชว่ยเหลอืประจําเดือนมถิุนายน 2020 
 1.ผู้ไม่ประสงคอ์อกนาม  400 บาท  2.คุณเบญจรักษ์   อ้าวเจริญ  2 ถงุ 
 3.คุณรัตตินนัท์  บุญยสิทธิ์วกิุล 1 ถงุ     4.ครอบครัวป้าขวัญ 2 ถงุ  
 5.ครอบครัวคุณบุญไทย   เอี่ยมสะอาด  2 ถงุ  6.คุณเอื้อมพร   ตรงกับใจ 1 ถุง   
 7.คุณชารี   สมานจติ 1 ถุง   8.ปั๊มน้ํามันหัวไผ ่2 ถงุ   
 9.ครอบครัวคุณเจรญิ ไทยงาม 2 ถุง  10.ครอบครวัคุณสาํเนียง  รตันไสววงศ ์2 ถงุ   
 11.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาท  12.คุณวันทนา   เอา้เจรญิ 500 บาท  
 13.คุณเสาวณี  ทรัพย์มนูทว ี2 ถุง     14.คุณวันลภ   วงษ์แก้ว 500 บาท   
 15.คุณนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท  16.คุณประนอม   เอี่ยมสะอาด 2 ถุง   
 17.ครอบครวัคุณเมธ-ีคุณนวรตัน์   หัวใจ 500 บาท  18.ดร.ปรีชา   ดิลกวุฒิสิทธิ์ 2 ถุง  
 19.คุณวิภา   ผลอุดม 2 ถุง   20.คุณสมหมาย   ทรัพย์มนทูวี 2 ถุง 
 21.คุณพรสวรรค์   ทรัพย์มนูทว ี 2 ถงุ  22.คุณสุทร   พยนต์เลศิ   1 ถุง 

ค ำไว้อำลัย......ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ลูก และญาติพี่น้อง ต่อการจากไปของ       
เปาโลอนันตชัย   วงษ์แก้ว ขอให้ท่านได้รับการพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระเจ้า 


