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สมโภชนักบญุเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 
 ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า  “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” 
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 16 : 13-19 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลาย
กล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทําพิธีล้าง บ้างกล่าวว่าเป็น
ประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีย์หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง”  
 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือ        
พระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนบุตรของยอห์น ท่านเป็น
สุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า 
ท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้     
เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่าน 
จะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย” 

 
 

 
 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รักทุกท่าน วันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล ทําให้เราแต่ละคนกลับมา
หวนดูจุดกําเนิดกับชีวิตของพระศาสนจักรในระยะเริ่มแรก ท่านนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลได้รับขนาน
นามว่า “เป็นเสมือนเสาหลักสองต้นของพระศาสนจักร” เป็นดัง “ตะเกียงหรือดวงไฟสองดวง” ที่กําลัง
ลุกโชติช่วงเพ่ือพระคริสต์ เพ่ือส่องสว่างหนทางไปสู่สวรรค์ให้กับเราผู้กําลังดําเนินชีวิตในปัจจุบัน งานของ
ท่านทั้งสองส่งเสริมกันและกัน ท่านทั้งสองมีความรักองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ้นสุดจิตใจ ท่านทั้งสองสามารถ
กล่าวได้เต็มปากว่า “ข้าพเจ้าได้ต่อสู้มาอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าวิ่งมาถึงเส้นชัยแล้ว ข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้
แล้ว ยังเหลืออยู่ก็เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรม ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรม      
จะประทานให้ข้าพเจ้าในวันนั้น” (2 ทธ 4:7-8) 
 ในบทอ่านแรก หนังสือกิจการอัครสาวกได้เล่าเหตุการณ์ที่นักบุญเปโตรถูกกษัตริย์เฮโรดจับขังคุก 
เพราะการเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าอย่างกล้าหาญ กลุ่มคริสตชนได้อธิษฐานภาวนาสําหรับท่าน พระเจ้าได้
ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยเปโตรให้เป็นอิสระ อันแสดงถึงการเอาพระทัยใส่ของพระเจ้าต่อ        
พระศาสนจักรในระยะเริ่มแรก 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 ในบทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงทิโมธี ศิษย์รักของท่านขณะที่ถูกจองจําอยู่ในคุก 
ท่านทราบว่าวาระสุดท้ายของท่านกําลังใกล้เข้ามา ท่านถือว่าความดีทุกอย่างมาจากพระเยซูเจ้าผู้ประทาน
พลังให้แก่ท่าน และพระองค์จะอยู่กับท่านจนกว่าจะเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ 
 พระวรสารนักบุญมัทธิว ได้เล่าถึงการที่นักบุญเปโตรได้ยืนยันความเชื่อของท่านในนามของเพ่ือน   
อัครสาวก “ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” และพระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นมุมมองที่ถูกต้องว่า พระเจ้า
ทรงเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อนี้และสถาปนาการปกครองของพระเจ้าบนโลกนี้ผ่านทางพระศาสนจักร 
 หากเราทุกคนยืนยันความเชื่อแบบท่านนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลแล้วนั้น เราแต่ละคนเป็น
เสมือนศิษย์ของพระคริสต์ เจริญชีวิตเพ่ือประกาศข่าวดีของพระองค์เสมอไป 
 สุขสันต์แด่ทุกท่านที่มีศาสนามท่านนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลและขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องที่รัก
ทุกท่าน 

 
สังฆานุกร อานนท์   ตันชัย 

ตารางมสิซา วันเสาร์ที ่4 - วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี   ดีศรี+คุณขจิตศักดิ์-       
คุณโสภิษ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณปิติพัฒน์-          
คุณรัตตินันท์ บุณยสิทธิ์วิกุล+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา 
ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัววงษ์แก้ว+เพ่ือสุขภาพของ โรซา เฮียะ   นภากุลทอง+                               
วันคล้ายวันเกิด เปโตร ฝึกหัด ขมสนิท+วันคล้ายวันเกิด กิมเอ็ง ขมสนิท+ครอบครัวคุณวงษ์ รุ่งเรือง+   
ครอบครัวแปร์ตูอา ล าดวน แพงไพรี ลูกๆหลานๆทุกคน+ครอบครัวคุณประยูร  ยุ่นประยงค์ ลูกๆหลานๆทุก
คน+ครอบครัวรัตนไสววงศ์ ลูกๆหลานๆทุกคน  
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+
เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+เปาโลล้ํา+               
โรซาเง็กเฮียง+เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+               
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ฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสติโนบุญช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+ยวงพิชัย+มีคาแอลตี๋+
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+                  
ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+       
อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+
มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+         
เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพ้ียน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+            
เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+
อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+    
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+      
ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+สเตฟาโนจินต์+มารีอาหงษ์+          
ยอแซฟสุขุม+เปาโลพานทอง+ดอมินิโกสุโข+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+    
ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทียนสื่อ+            
มารีอาเอ่ียม+ยาโกเบสุทธิ+ยออากิมประคุณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับ
ไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+  
ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+      
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และ
นักบวช ทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+ฟรังซิส เรือตรี สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+   
อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+            
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+สเตฟาโนสํารวย+     
เอากุสตินโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+เปโตรสมชาติ+เปโตรสมชาย+เปโตรสามารถ+ยายเนื่อง+ญาติพ่ีน้อง
ตระกูลไหลไผ่ทอง ผู้ล่วงลับทุกดวง+ฟิลิปเล็ก+เปโตรชม+มารีอาปรางค์+เปโตรอั๋น+ม.มักดาฯแพร+        
ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+มอริสกิมซัว+โทมัสจรูญ+อัลเบิร์ทสนชัย+             
น.ส.กนกวรรณ+มารีอาสมใจ  รุ่งเรือง (ครบ 3 ปี)+เปาโลอนันตชัย   วงษ์แก้ว+เปาโลเหลื่อม+              
ลูชีอาสําออย   ศรีอ่อน+เทเรซาบุญเทียน  สุกไส+เปโตรหลุยส์+มารีอาเล็ก+เทเรซามารี+เทเรซามาลา+
เทเรซาเมตตา+ยาโกเบชอุ่ม+ยอแซฟเอ็งเตี้ยง+มารีอากิมย้ง+คุณพ่อสเตฟาโนวินัย+ดอมินิกโกหรั่ง+       
เทเรซาสายหยุด+เปโตรสมภพ+ยอแซฟเว้า+เปาโลไล้ ศิริรัตน์+เซซีรีอาเหรียญ+เทเรซาโสภา หนูงาม+
วิญญาณในสุสานทุกดวง+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก รุ่งเรือง+เปาโลเจริญ+มารีอาล าไย  ไทยงาม+          
โทมัสถนอม+อันนาซารา+ยอแซฟธ ารง เรือนงาม+วิญญาณในสุสานทุกดวง+เปโตรสุข+อันนาจี๊ด+           
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เปาโลเชื่อม+อันนาทองอยู่+มารีอาจ าปี จูหงี+เอากุสตินสวาท  พรหมสาร+นิโคลัส ยรรยง+โฟกาชาญ+         
มารีอามักดาเลนากิมกี+ออกุสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+มารีอาเหลี่ยม+มารีอากิมลี้+ดวงวิญญาณญาติพ่ีน้อง
ตระกูลขมสนิท และแพทยากุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+           
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์ ปรัชญกุล+ครอบครัวคุณสุมาลี       
คูเอิน+ครอบครัวคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอิน+ครอบครัวคุณทัศนีย์   สุวรรณะ และลูกหลาน 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+                  
แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+              
ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลําพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรดํารัส+       
ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูล
ขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+      
เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อ่ี อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+เซซีเลียถวิล+ญาติพ่ีน้องตระกูลมุ่งหมาย และ
เสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+เปาโลดํารงค์+มารีอานวลลออ+          
โรซากุหลาบ+อักแนสบงกช  อรุโณ+ลูโดวีโกหลุย+มารีอาพิน+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+                   
ยอห์น บัปติสต์นิทา+โทมัสสมหมาย+ยวงขํา+มารีอาล้วน+ยออากิมทินพร+เยโนเวฟาสุทธิ+                  
มารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวดี+ญาติพ่ีน้องตระกูลคูเอิน ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+
เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ ยุ่นประยงค์+ยอแซฟกิมฟู+มารีอาอํ่า+              
ฟรังซิสโกโนแรน+อากาทาขุนทอง+เบเนดิกต์บรรจบ+ดอมินิกโกสงคราม+ฟรังซิสโกประจักษ์ สมบูรณ์นิตย์+
ญาติพ่ีน้องตระกูลสมบูรณ์นิตย์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเต็ด+อักแนสจีน+เซซีเลียบรรจง เสริมสกุล+
ม.มักดาฯอํานวย ทรัพย์มนูทวี+ยอห์น บัปติสต์วิชัย  ไทยยืนวงษ์+เซซีลีอาพยุง  แซ่เตียว+เปโตรอิ้วฮก     
แซ่เตียว+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟัก  รุ่งเรือง+นิโคลัสบุญสม+ยอแซฟรังสรรค์+มารีอาวิเชียร+ยอแซฟไสว+
สเตฟาโนสวีด+ยอแซฟสุนนั+วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวผิวจันทร์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณกมลพร  พรงาม 
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
เปโตรหวาน+มารีอาชุ้น+ยอแซฟยอด+อากาทาโต๊ะ+เยโนเวฟาจ๊วน+ยากอบละม้าย+มารีอาประทีป+          
อันตนเสนาะ+ยอแซฟหวล+ซีมอนสนองชาติ+นายพยงค์+นายสนธยา+มารีอาคมคาย+เยโนเวฟาไพศรี+
วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลผิวจันทร์ และยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟอ่อน+มารีอาเชื่อม+     
ยอแซฟขวัญชัย+เซอร์ยูเลียน พรงาม+มารีอาบรรจง+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+เปโตรหมัง+สเตฟาโนพชร+  
ยวง บัปติสต์ถวิล+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาวิวรรณ+มารีอากิมลี้+โรซาบุญชื่น+โทมัสประสาน+ 
มารีอาสังวาลย์   โสภา+อัลเบิร์ตสวัสดิ์+ยอแซฟอดิศักดิ์+อันนาแม้น  ดาณีแอล+วิญญาณญาติพ่ีน้องที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 

ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ท่ี 6 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันอังคารท่ี 7 กรกฎาคม 2020 มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 
2020  

มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิรพิัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+             
ยอแซฟสุบิน+โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...เทเรซาวิไลลักษณ์ ยิ่งเจริญนาน (ครบ 1 ปี)+ 
ยออากิมวิรัตน์ วิเศษเธียรกุล (ครบ 3 ปี) 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเคร่ืองบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 12 กรกฎาคม 2020  สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา 
 เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 



7 

 

2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ท่ี 28 มิถุนายน 2020  รวมเป็นเงิน 7,549 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,285 บาท 
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
3.1 วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 ช่วงหลังมิสซาสายขอเชิญสมาชิกกลุ่มคูร์ซิลโลประชุมพร้อมกัน         
ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
3.2 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020 ขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ          
ครั้งที่ 5/2563 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม ดังกําหนดการต่อไปนี้ 
 08.00 น. ลงทะเบียน / ตรวจสุขภาพ 
 09.00 น. พิธีมิสซา 
 10.30 น. โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายวุัดหัวไผ่  
   เรื่อง “การนวดอายุวัฒนะ และการยืดคลายกล้ามเนื้อ” 
   โดยคุณศุภลักษณ์   ฝ่นเรือง 
 11.30 น. ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน / กิจกรรมวันเกิด 
 12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
3.3 ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลทุกท่าน ประชุม สามัญ ครั้งที่ 1/2020 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020 
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอนุบาล 
3.4 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดและบริการสุขาตลาดนัดวัดหัวไผ่ ประจําเดือนมิถุนายน 2020  
 อาทิตย์ท่ี 7 มิถุนายน 2020    ยอดคงเหลือ 9,340 บาท  
 อาทิตย์ท่ี 14 มิถุนายน 2020   ยอดคงเหลือ 9,880 บาท  
 อาทิตย์ท่ี 21 มิถุนายน 2020   ยอดคงเหลือ 9,580 บาท 
  อาทิตย์ท่ี 28 มิถุนายน 2020   ยอดคงเหลือ 9,340 บาท  
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน  38,140 บาท   
 ยอดบริการสุขาประจ าเดือน   1,020 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม และโครงการของสภาฯ 
มาอย่างต่อเนื่อง  (เข้าวัด  26,698+1,020 บาท  เข้าสภาอภิบาล 11,442 บาท) 
3.5 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจําสัปดาห์ (27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020   ยอดคงเหลือ  1,220 บาท 
 วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2020   ยอดคงเหลือ  1,450 บาท 
 วันพฤหัสบดีท่ี 2 กรกฎาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,140 บาท 
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 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์   3,810 บาท 
 ยอดบริการสุขาประจ าเดือน   349 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม และโครงการของสภาฯ  
มาอย่างต่อเน่ือง (เข้าวัด 2,667+349 บาท เข้าสภาอภิบาล 1,143 บาท) 
3.6 ประกาศเรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต   มี 1 ราย คือ  
1. เปาโลสมบัติ   สร้างสุขดี   หมายเลขสมาชิก 1145 สายแปดริ้ว 
 
ธารน้ าใจ 
1. รายนามผู้บริจาคข้าวสารสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือประจําเดือนกรกฎาคม 2020 
 1.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  400 บาท   2.คุณเบญจรักษ์   อ้าวเจริญ  2 ถุง 
 3.คุณรัตตินันท์  บุญยสิทธิ์วิกุล 1 ถุง     4.ครอบครัวป้าขวัญ 2 ถุง  
 5.ครอบครัวคุณบุญไทย   เอี่ยมสะอาด  2 ถุง 6.คุณเอ้ือมพร   ตรงกับใจ 1 ถุง   
 7.คุณชารี   สมานจิต 1 ถุง    8.ปั๊มน้ํามันหัวไผ่ 2 ถุง   
 9.ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง   10.ครอบครัวคุณสําเนียง  รัตนไสววงศ์ 2 ถุง   
 11.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาท  12.คุณวันทนา   เอ้าเจริญ 500 บาท  
 13.คุณเสาวณี  ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง      14.คุณวันลภ   วงษ์แก้ว 500 บาท  
 15.คุณนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท   16.คุณประนอม   เอี่ยมสะอาด 2 ถุง  
 17.ครอบครัวคุณเมธี-คุณนวรัตน์ หัวใจ 500 บาท  18.ดร.ปรีชา   ดิลกวุฒสิิทธิ์ 2 ถุง  
 19.คุณวิภา   ผลอุดม 2 ถุง    20.คุณสมหมาย   ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง 
 21.คุณพรสวรรค์   ทรัพย์มนูทวี  2 ถุง  22.คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง 
2. ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนซื้อต้นไม้ประดับตกแต่งบรรยากาศในโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ดังนี้ 
 1.ผู้ใหญ่จีรพล  รุ่งเรือง  3,000 บาท  2.คุณวิรัช  ยุ่นประยงค์  3,000 บาท 
 3.คุณนําโชค  คูนา  1,500 บาท   4.คุณจันทร์ทิพย์  ขําเหม  1,500 บาท 
 5.คุณเสาวณี  ทรัพย์มนูทวี  1,500 บาท  6.คุณอินทรพิทักษ์  วทานิยานนท์  1,500 บาท 
 7.ครอบครัวบุญราช  2,000 บาท   8.คุณยุพิน  พรงาม  500 บาท 
 9.คุณนพพร  ธาราดล  500 บาท   10.คุณธนัช  คงภักดี  500 บาท 
 11.คุณพอใจ  บุญเรือง  500 บาท   
 รวมทั้งส้ิน 16,000 บาท 


