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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 31 ฉบับท่ี 1590 วันอาทิตย์ท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ.2020 
สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 
 “ส่วนเมล็ดที่หว่านลงในดินดี หมายถึง บุคคลท่ีฟังพระวาจาและเข้าใจ      
จึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง.....” 
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 13 : 1-23 
 วนัเดียวกนันัน้พระเยซเูจา้เสด็จออกจากบา้นมาประทับท่ีรมิทะเลสาบ ประชาชนจํานวนมาก    
มาเฝาูพระองค ์พระองคจ์งึเสด็จไปประทับอยูใ่นเรอื สว่นประชาชนยนือยูบ่นฝั่ง  พระองค์ตรสัสอนเขา
หลายเรือ่งเปน็อปุมา 
 พระองคต์รสัว่า “จงฟังเถิด ชายคนหนึง่ออกไปหวา่นเมลด็พชื  ขณะท่ีเขากําลงัหวา่นอยูน่ัน้     
บางเมลด็ตกอยูร่มิทางเดิน นกก็จิกกินจนหมด บางเมลด็ตกบนพืน้หนิท่ีมดิีนเลก็นอ้ย กง็อกขึน้ทันที
เพราะดินไมล่กึ แต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น กถ็กูเผาและเหีย่วแหง้ไปเพราะไมม่รีาก บางเมลด็ตกในพงหนาม 
ต้นหนามกข็ึน้คลมุไว ้ทําให้เหี่ยวเฉาตายไป บางเมลด็ตกในท่ีดินดี จงึเกดิผลรอ้ยเท่าบา้ง หกสบิเท่าบา้ง 
สามสบิเท่าบา้ง ใครมหีกูจ็งฟงัเถดิ” 
 บรรดาศษิยเ์ขา้มาทูลถามพระเยซเูจา้วา่ “ทําไมพระองคต์รสัแกพ่วกเขาเปน็อปุมาเลา่” พระองค์
ทรงตอบวา่ “พระเจา้ประทานธรรมล้ําลกึเรือ่งอาณาจกัรสวรรคใ์หท่้านท้ังหลายรู ้ แต่ไมไ่ด้ประทานใหแ้ก่
ผูอ้ืน่ เพราะผู้ท่ีมีมากจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือ สว่นผูท่ี้มนีอ้ย จะถกูรบิสิง่เลก็นอ้ยท่ีมไีปด้วย 
เพราะฉะนัน้ เรากล่าวแกค่นเหล่านี้เป็นอุปมา ถงึพวกเขามองดู กไ็มเ่หน็ ถงึฟงักไ็มไ่ด้ยนิและไมเ่ขา้ใจ 
สําหรบัคนเหลา่นี ้คําทํานายของประกาศกอสิยาหก์เ็ปน็ความจรงิ ท่ีวา่  
 ท่านท้ังหลายจะฟงัแลว้ฟงัเลา่ แต่จะไมเ่ขา้ใจ จะมองแลว้มองเลา่ แต่จะไมเ่หน็  
 เพราะจติใจของประชาชนนีแ้ขง็กระด้าง 
 เขาท าหทูวนลม และปดิตาเสยี เพือ่ไมต้่องมองด้วยตา ไมต้่องฟงัด้วยห ู
 จะได้ไมเ่ขา้ใจ จะได้ไมต้่องกลบัใจ เราจะได้ไมต้่องรกัษาเขา 
 “สว่นท่านท้ังหลาย ตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็น หขูองท่านเปน็สขุท่ีได้ฟงั เราบอกความจรงิ   
แกท่่านวา่ ประกาศกและผู้ชอบธรรมจํานวนมากปรารถนาจะเหน็สิง่ท่ีท่านได้เหน็อยู ่ แต่กไ็มไ่ด้เหน็ 
ปรารถนาจะได้ฟงัสิง่ท่ีท่านฟงัอยู ่แต่กไ็มไ่ด้ฟงั 
 ดังนัน้ จงฟงัความหมายของอปุมาเรือ่งผูห้วา่นเถดิ เมือ่คนหนึง่ฟงัพระวาจาเรือ่ง  พระอาณาจกัร
และไมเ่ขา้ใจ มารรา้ยกม็าและถอนสิง่ท่ีหวา่นลงในใจของเขาไปเสยี นัน่ได้แก ่เมลด็ท่ีตกรมิทาง เมลด็ท่ีตก
บนหนิ คอื ผูฟ้งัพระวาจาและมคีวามยนิดีรบัไวทั้นที แต่เขาไม่มีรากในตัว จึงไม่มั่นคง เมื่อเผชิญ
ความยากลําบากหรอืถกูเบยีดเบยีนเพราะพระวาจานัน้ เขาก็ยอมแพ้ทันที เมล็ดท่ีตกในพงหนาม
หมายถงึบคุคลท่ีฟงัพระวาจา แต่ความวุ่นวายในทางโลก ความลุม่หลงในทรพัยส์มบติั เข้ามาบดบัง
พระวาจาไว ้  จึงไม่เกิดผล ส่วนเมล็ดท่ีหว่านลงในดินดี หมายถึง บคุคลท่ีฟงัพระวาจาและเขา้ใจ 
จงึเกดิผลรอ้ยเท่าบา้ง หกสบิเท่าบา้ง สามสบิเท่าบา้ง” 
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พ่ีน้องที่รัก 
 เมื่อวนัที ่ 10 กรกฎาคมที่ผา่นมา ทั่วโลกยินดีครบ 2 ป ีที่หมูปุาชดุสดุท้าย    
5 คน พร้อมด้วยคนเข้าไปช่วย ออกจากถ้ําอยา่งปลอดภัย คนสว่นใหญ่ไม่ทราบวา่ 
ปฏิบัติการชว่ยชีวติ 13 หมปูุา ต้องใช้นักดําน้ําประมาณ 200 คน ซึง่ต้องทุ่มเท
พละกําลังกายและใจอย่างเต็มที่ นกัดาํน้ํานานาชาติพูดตรงกนัวา่ มันเป็นภารกิจ    
ที่ยากที่สุดในชีวติ การสูญเสียจ่าสมาน เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่น กลา้หาญ
ของทีมงาน ที่มีชวีติของตวัเองเปน็เดมิพัน เจสัน มาลนิสัน นกัดาํน้ําองักฤษ ที่อาสา   
พาหมูปุาคนที่ 1 ออกมา เอ่ยว่า “ผมมั่นใจที่จะพาตวัเองออกจากถ้าํ พาเด็กออก
จากถ้ําได้ แต่ไม่มั่นใจว่าเขาจะมชีีวติอยูห่รือไม่ มันเป็นความรับผดิชอบที่ยิง่ใหญ่
ที่สุด ทีต่้องพาชวีติของมนุษย์อีกคนหนึง่ออกมาดว้ย 
 พ่ีน้องครบั พระเยซเูจ้าก็สละชีวิตของพระองค์ ด้วยความมุ่งมั่น กล้าหาญ 
กอบกู้พวกเราทกุคนให้รอดพ้นจากบาป และความตาย เรื่องราวต่างๆเหล่านี้
บันทึกอยู่ในพระคมัภีร์ โดยเฉพาะในพระวรสาร 
 พระวรสารในวันนี้  พระเยซูเจ้า เปรียบเทียบผู้ฟังพระวาจาเปน็เหมือนดนิ
ประเภทต่างๆ จงึทําให้ผู้ฟังพระวาจาเกดิผลไมเ่ท่ากนั 
 ปีน้ีเป็นปีพระวาจา เชญิชวนเราตั้งใจฟังพระวาจาของพระเจ้าในทกุๆ มิสซา 
และจะดียิ่งขึ้น ถ้าพ่ีน้องอ่านพระวาจาที่บา้นด้วย เช่น ไบเบิล ไดอารี่ แต่ที่สําคญั
ที่สุด คือ เมื่อฟังแลว้ อ่านแล้ว พ่ีน้องเข้าใจอย่างซาบซึ้งถึงความรกัของพระเจ้า     
ที่มอบพระเยซูเจ้าเพ่ือเรา จนพระวาจากลายเป็นพลัง และแรงบันดาลใจให้     
พ่ีน้องน าไปปฏิบัติตามจนเกิดผล 

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ   ประทีปสุขจิต 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมสิซา วันเสาร์ที ่11 - วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020 
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัดิลกวฒุิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี         
ดีศรี+คุณขจติศักดิ-์คุณโสภิษ   ดีศรี+ครอบครวัคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+      
ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณปติิพัฒน์-คุณรัตตินนัท์ บุณยสิทธิ์วกิุล+        
ครอบครัวจหูงี+ครอบครวัขนัอาสา+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวนัทนา 
ทองเหลอืง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครวัวงษแ์ก้ว 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+         
เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อนันายิม้+อันนางอ้+เปโตรโกศล+          
เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+เปาโลล้ํา+โรซาเงก็เฮียง+                  
เซซีลอีากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชติ+เปาโลวิเชียร+ยวงบปัติสตามนตรี+
ฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสตโินบญุช่วย+ยอแซฟวโิรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+
ยวงพิชัย+มีคาแอลตี๋+อกัแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+      
ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+อนัเดรสมชัย+ลูชีอาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+          
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจยีก+ฟรังซิสกิง่+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อนันาเกียว+
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสนุีย์+    
มารีอาอนงค์+มารอีาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+             
เปโตรเอี้ยวฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบญุล้อม+เปโตรอนุรกัษ์+      
อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+                      
เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุน้+            
มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+            
ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+           
ยาโกเบสมบรูณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+         
ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ 
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สเตฟาโนจินต์+มารอีาหงษ+์ยอแซฟสุขุม+เปาโลพานทอง+ดอมนิิโกสุโข+       
ออกัสตนิวิชา+อานาสตาเซยีประวัติ+เทเรซาวไิลลักษณ+์ญาติพ่ีน้องตระกูล     
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทียนสื่อ+      
มารีอาเอี่ยม+ยาโกเบสุทธิ+ยออากิมประคุณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูล
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+อนันาหรุ่น+เปโตรฮวง+           
อันนาเกียว+กง๋ซุน่+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+            
ซิลแวสแตรป์ระสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนตป์ระสาท+ยอห์นวมิล+ยอแซฟแดง+
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+วญิญาณ
พระสังฆราช พระสงฆ ์และนักบวช ทกุดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+      
ฟรังซิส เรือตร ีสมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+
เทเรซาเงก็+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบญุมี+            
เปาโลอนันตชัย   วงษแ์กว้+เปาโลเหลื่อม+ลูชีอาสําออย   ศรีอ่อน+                
เทเรซาบุญธรรม   แพงไพรี (ครบปี)+วิญญาณผู้ลว่งลบัในสุสานทกุดวง+  
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคดิถึง 
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020  (มสิซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนติ+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์      
ปรัชญกุล+ครอบครวัคุณสมุาลี   คูเอนิ+ครอบครวัคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอิน+
ครอบครัวคุณทัศนีย์   สุวรรณะ และลูกหลาน+มารธ์า วเิชียร   ขมเล็ก 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เทเรซาสําราญ หวัใจ+เอากสุติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+ม.มกัดาฯเง็ก+           
ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญสง่+เปาโลแกว้+เซซีลีอาพรพิมล+ยอแซฟสนุทร+                   
ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธวิทองสุข+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลําพูล+          
เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+                
ยอแซฟประชมุ+อังเยลาสมปอง+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+วญิญาณญาติพ่ีน้อง
ตระกูลขมเล็ก และจูหง ีที่ลว่งลับไปแล้วทกุดวง+ยวงบปัติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+ 
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ยวงวเิชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบูรณ์+          
อันนาปาน+เซซีเลียถวิล+ญาติพ่ีน้องตระกูลมุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ลว่งลบัไป
แล้วทกุดวง+อันนาเสมอ+มาร์ตโินประเสริฐ+เปาโลดํารงค์+มารอีานวลลออ+                
โรซากุหลาบ+ลูโดวโีกหลุย+มารีอาพิน+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+                 
ยอห์น บัปติสตน์ิทา+โทมัสสมหมาย+ยวงขํา+มารีอาลว้น+ยออากิมทินพร+        
เยโนเวฟาสุทธิ+มารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวดี+ญาติพ่ีน้องตระกูลคูเอนิ ที่ลว่งลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เทเรซาอภิวนัท์   เรอืงฉาย+เอากุสติโนกิม+มารอีาฟุูง+เปโตรจรูญ+
เซซีลอีาอัญชัญ   ยุน่ประยงค์+ยอห์น บัปติสตว์ิชัย  ไทยยืนวงษ์+เซซีลอีาพยุง     
แซ่เตียว+เปโตรอิว้ฮก   แซ่เตียว+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟัก  รุ่งเรือง+                 
นิโคลัสบุญสม+ยอแซฟรังสรรค์+มารีอาวิเชียร+ยอแซฟไสว+สเตฟาโนสวดี+              
ยอแซฟสุนนั+มารีอาเซียน+เปโตรเคี้ยม+อากาทาสายหยุด+ยอแซฟประดิษฐ์+          
ฟรังซิสโกมนู+วิคตอรอีาธานี+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลมุ่งหมาย ที่ลว่งลบัไปแลว้
ทุกดวง+อักแนสจันทร์ฉาย   ศรีสุรกัษ์ (ครบ 100 วัน)+มารีอาสายฝน+         
เปาโลสถิตย์+คามิลโลชรัญธร+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+อกัแนสลมเย็น+ฟรงัซิสจีด๊+
ฟิลิปสัมฤทธิ์+โรซาสุดใจ+ยอแซฟสุชาติ+ยอแซฟวนิัย+มารีอาวราภรณ์+         
เทเรซาสมใจ+มารีอาวนัทา+ฟิลิปประดิษฐ์+ฟรังซิสอนนัต์+วญิญาณผู้ล่วงลับใน
สุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคดิถึง 
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020  (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัผิวจนัทร์+คุณเตา้เลีย๊บ   บุญชูสวัสดิ ์
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
เปโตรหวาน+มารอีาชุน้+ยอแซฟยอด+อากาทาโต๊ะ+เยโนเวฟาจว๊น+               
ยากอบละม้าย+มารีอาประทีป+อันตนเสนาะ+ยอแซฟหวล+ซมีอนสนองชาติ+  
นายพยงค์+นายสนธยา+มารีอาคมคาย+เยโนเวฟาไพศรี+วิญญาณญาติพ่ีนอ้ง
ตระกูลผิวจนัทร ์และยุ่นประยงค์ ที่ลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+โทมัสเสงี่ยม+โรซาฟุ้ง+
แปรเ์ปตูอาเสวก+ญาติพ่ีน้องตระกูลบญุชูสวัสดิ ์ที่ล่วงลบัไปแล้วทกุดวง+     
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

วันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม 2020 มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

วันพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

วันพฤหสับดีที่ 16 กรกฎาคม 
2020  

มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+               
อันนาบญุชุบ+มารีอามะลสิา+ยอแซฟสุบนิ+       
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานนัท์ 

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 19 กรกฎาคม 2020  สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา 
 เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020  รวมเป็นเงิน 7,499 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,810 บาท 
3. ฉลองวัด    วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง 
   วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020  เวลา 10.30 น. 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020 ขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ     
วัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 5/2563 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม ดังกําหนดการต่อไปนี้ 
 08.00 น. ลงทะเบียน / ตรวจสุขภาพ 
 09.00 น. พิธีมิสซา 
 10.30 น. กิจกรรมนันทนาการ /ออกกําลังกาย 
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 11.30 น. ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน / กิจกรรมวันเกิด 
 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
4.2 ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลทุกท่าน ประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2020 ในวันอาทิตย์ที่  
19 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอนุบาล 
4.3 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจําสัปดาห์ (4 - 9 กรกฎาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,250 บาท 
 วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,020 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,340 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์   3,610 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม 
และโครงการของสภาฯ มาอยา่งต่อเน่ือง (เข้าวัด 2,527 บาท เข้าสภาอภิบาล 1,083 บาท) 
 
ธารน้ าใจ 
1.ขอขอบคุณผู้มีน้ําใจดีที่ช่วยบริจาคเงิน ซื้อหินล้างสําหรับปรับทางจราจรบริเวณหน้า
โรงเรียนไปจนถึงรั้วหน้าบ้านครูโจ้ ดังรายนามนี้ 
 1. ผอ.วันลภ   วงษ์แก้ว   1,500 บาท 
 2. คุณพรพิมล   แซ่ปึง   1,500 บาท 
 3. ครอบครัวคุณเอ้ือมพร   ตรงกับใจ 1,500 บาท 
 4. ครูภิรมย์   ทิพย์รอด   1,500 บาท 
 5. ร้านชิมคอฟฟ่ี (Chim Coffee)  1,500 บาท 
 6. ผู้ใหญ่จ๊อบพันธุ์ปลา   1,500 บาท 
 7. ฟาร์ม หัวไผ่พันธุ์ปลา   1,500 บาท 
 8. ฟาร์ม เอพันธุ์ปลา   1,500 บาท 
    รวมทั้งหมด  12,000 บาท 


