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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1591 วันอาทิตย์ท่ี 19 กรกฎาคม ค.ศ.2020 
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 
“ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดี คอื บตุรแหง่มนษุย ์ ทุ่งนา คอื โลก  เมลด็พนัธุด์ ีคอื พลเมอืง 
แหง่พระอาณาจกัร” 
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 13 : 24-43 
 เวลานัน้ พระเยซูเจ้าทรงเลา่เปน็อปุมาอกีเรือ่งหนึง่ใหพ้วกเขาฟังวา่ “อาณาจกัรสวรรค์
เปรยีบไดก้บัชายคนหนึง่ทีห่วา่นขา้วพันธุด์ใีนนาของตน ขณะทีท่กุคนนอนหลบั ศตัรกูม็าหวา่น
ขา้วละมานทบัลงบนขา้วสาลแีลว้จากไป เมื่อต้นขา้วงอกขึน้จนออกรวง ขา้วละมานกป็รากฏ
แซมอยูด่ว้ย บรรดาผูร้ับใช้จึงไปหานายถามวา่ ‘นายครบั นายหวา่นขา้วพันธุด์ใีนนามใิชห่รอื 
แลว้ขา้วละมานมาจากทีใ่ดเลา่’ นายตอบวา่ ‘ศตัรมูาหวา่นไว’้ ผูร้บัใชจ้งึถามวา่ ‘นายตอ้งการให้
เราไปถอนมนัไหม’ นายตอบวา่ ‘อยา่เลย เกรงวา่เมือ่ทา่นถอนขา้วละมาน ทา่นจะถอนขา้วสาลี
ตดิมาดว้ย จงปลอ่ยใหข้า้วสองชนดิงอกงามขึน้ดว้ยกนัจนถงึฤดเูกบ็เกีย่ว แลว้ฉนัจะบอกคนเกบ็
เกีย่ววา่ จงเกบ็ขา้วละมานกอ่น มดัเปน็ฟ่อน เผาไฟเสยี สว่นขา้วสาลนีัน้ จงเกบ็เขา้ยุง้ของฉนั’” 
 พระองคต์รสัเปน็อปุมาอกีเรือ่งหนึง่วา่ “อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบไดก้บัเมลด็มสัตารด์ซึง่มี
ผูน้ําไปหวา่นในนา และเปน็เมลด็เลก็กวา่เมลด็ทัง้หลาย แตเ่มือ่เมลด็งอกขึน้เปน็ตน้แลว้ กลบัมี
ขนาดโตกวา่ตน้ผกัอืน่  ๆและกลายเปน็ตน้ไม ้จนกระทัง่นกในอากาศมาทํารงัอาศยับนกิง่ได”้ 
 พระองคย์งัตรสัเปน็อปุมาอกีเรือ่งหนึง่วา่ “อาณาจักรสวรรคย์งัเปรยีบไดก้บัเชือ้แปง้ที่
หญงิคนหนึง่นํามาเคลา้ผสมกบัแปง้สามถงั จนแปง้ทัง้หมดฟูขึน้” 
 พระเยซเูจา้ตรสัเรือ่งทัง้หมดนีแ้กป่ระชาชนเปน็อปุมา พระองค์ไมต่รสัสิง่ใดกบัเขาโดยไม่
ใชอ้ปุมา  ทัง้นี ้เพ่ือใหพ้ระดํารสัทีต่รสัไวท้างประกาศกเปน็ความจรงิวา่ 
 เราจะเปดิปากกลา่วเปน็อปุมา เราจะกลา่วเรือ่งทีย่งัไมเ่คยเปดิเผยตัง้แตส่รา้งโลก 
 หลงัจากนัน้ พระองค์ทรงแยกจากประชาชนเขา้ไปในบา้น บรรดาศษิยจ์งึเขา้มาทลูวา่ 
“โปรดอธบิายอปุมาเรือ่งขา้วละมานในนาเถดิ” พระองค์ตรัสวา่ “ผู้หว่านเมลด็พันธุด์คีอืบตุร  
แหง่มนษุย ์ทุง่นาคอืโลก เมลด็พันธุด์คีอืพลเมอืงแหง่พระอาณาจกัร ขา้วละมานคอืพลเมอืงของ     
มารรา้ย ศตัรทูีห่วา่นคอืปศีาจ ฤดเูกบ็เกีย่วคอืเวลาอวสานแหง่โลก ผูเ้กบ็เกีย่วคอืทตูสวรรค ์
 “ขา้วละมานถกูมดัเผาไฟฉนัใด เวลาอวสานแห่งโลกก็จะเปน็ฉนันัน้ บตุรแหง่มนษุย ์     
จะทรงใชท้ตูสวรรคข์องพระองคม์ารวบรวมทกุสิง่ทีท่ําใหห้ลงผดิและทกุคนทีป่ระกอบการอธรรม 
ใหอ้อกจากพระอาณาจกัร แลว้เอาไปทิง้ในกองไฟ ทีน่ัน่ จะมแีตก่ารร่ําไหค้ร่ําครวญ และขบฟัน
ดว้ยความขุ่นเคือง สว่นผู้ชอบธรรมจะสอ่งแสงเหมอืนดวงอาทติยใ์นพระอาณาจักรของ
พระบดิา  ใครมหีกูจ็งฟังเถดิ” 
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 “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่จะเอาใจใส่เราถึงเพียงนี้ 
   ทุกวินาทีที่เราหายใจ...จงอย่าลืมท่ีจะขอบคุณพระองค์” 
 
 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก เรากําลังอยู่ในสัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ตลอดการ
ดําเนินชีวิตของเราในทุกๆ เวลา พระเป็นเจ้ามักจะประทานพระพรและพระหรรษทาน
แก่ผู้ที่มอบความไว้วางใจในพระองค์เสมอ เพราะฉะนั้ น  พระพรแห่งพละกําลังที่         
เราทุกคนสวดภาวนาและวอนขอในทุกๆ วันนั้น จึงเป็นพระพรที่ทรงคุณค่ามากมายนัก 
โดยเฉพาะสําหรับผู้ที่กําลังอ่อนแอและยังต้องการกําลังใจจากหลายๆ คน 
 วันนี้บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือปรีชาญาณ ให้กําลังใจกับเราทุกๆ คนจริงๆ ที่กําลัง
ท้อแท้และสิ้นหวังในชีวิต พระเจ้าตรัสแก่เราว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด...ที่เอาพระทัยใส่ใน
ชีวิตของเราถึงเพียงนี้ พระองค์ทรงมอบความรักและพระเมตตาแห่งการให้อภัยแก่
เราในทุกวันเวลาของชีวิต มันจึงเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ท่ีทรงประทานแก่เราจริงๆ” 
 นักบุญเปาโลยังกล่าวย้ํากับเราคริสตชนอีกว่า “ในท านองเดียวกัน...พระจิตเจ้า
เสด็จมาช่วยเหลือเรา ผู้อ่อนแอ....” พ่ีน้องที่รัก จากคําสอนของนักบุญเปาโลทําให้เรา
ได้รับรู้และเข้าใจได้ว่า “พระเจ้าไม่เคยละสายตา...ที่จะเหลียวมองดูเราด้วยความรัก
และสงสาร และพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราให้ต้องโดดเดี่ยว แต่ทรงเดินเคียงข้างเรา
เสมอ” 
 พ่ีน้องที่รัก วันนี้พระเยซูเจ้าอยากให้เราทุกคน “จงเป็นเมล็ดพันธุ์ดีของพระเจ้า 
เพื่อจะได้กลับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ส าหรับทุกคน ให้ความร่มเงาที่จะแผ่ความรัก 
ความเมตตา และความเข้าใจไปสู่ทุกคน พระองค์จะทรงคอยดูแลเรา เพราะกว่าจะ
เติบโตได้ ก็ต้องใช้เวลา กว่าจะมาเป็นผู้ชอบธรรมได้ ก็ต้องใช้ความอดทนที่มาจาก
ความดี” ขอพระเจ้าทรงอวยพรพ่ีน้องทุกๆ ท่านให้เป็นเมล็ดพันธุ์ดีที่มีแต่ความดีนําทาง
ชีวิตเสมอ 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมสิซา วันเสาร์ที ่18 - วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020 
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัดิลกวฒุิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี         
ดีศรี+คุณขจติศักดิ-์คุณโสภิษ   ดีศรี+ครอบครวัคุณสุชนิ   ลิ้มประเสริฐ+   
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสาํอาง+ครอบครัวเอ้าเจรญิ+                       
ครอบครัวคุณปติิพัฒน์-คุณรตัตนิันท ์บุณยสิทธิ์วิกุล+ครอบครวัจูหงี+        
ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัววงษ์แก้ว+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวนัทนา 
ทองเหลอืง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศร ี
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+เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+               
ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลาํเจียก+ฟรังซิสกิง่+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+
อันนาเกียว+ย.บปัติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+   
เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจาํปี+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+          
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ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
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+เปาโลอนันตชัย   วงษ์แก้ว+        
เปาโลเหลื่อม+ลูชีอาสําออย   ศรีอ่อน+เทเรซาบุญธรรม   แพงไพรี+               
ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุน้+เยโนเวฟากมิฮง+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+      
ฟรังซิส เรือตร ีสมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+
เทเรซาเงก็+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบญุมี+วิญญาณผู้
ล่วงลับในสุสานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วิญญาณทีไ่ม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020  (มสิซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนติ+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์      
ปรัชญกุล+ครอบครวัคุณสมุาลี   คูเอนิ+ครอบครวัคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอิน+
ครอบครัวคุณสมเชาว์-คุณพรพรรณ ศิริชล+ครอบครัวคณุนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวนิัย-คุณสุรตัน์ ดศีร ีและพี่น้อง ลูกๆหลานๆ  ทุกคน 
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+                 
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ยอแซฟประชมุ+อังเยลาสมปอง+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+วญิญาณญาติพ่ีน้อง
ตระกูลขมเล็ก และจูหง ีที่ลว่งลับไปแล้วทกุดวง+ยวงบปัติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+
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+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+
เซซีลอีาอัญชัญ   ยุน่ประยงค์+ยอห์น บัปติสตว์ิชัย  ไทยยืนวงษ์+เซซีลอีาพยุง     
แซ่เตียว+เปโตรอิว้ฮก   แซ่เตียว+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟัก  รุ่งเรือง+                 
มารีอาเซียน+เปโตรเคี้ยม+อากาทาสายหยุด+ยอแซฟประดิษฐ์+ฟรังซิสโกมนู+
วิคตอรีอาธานี+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลมุง่หมาย ที่ลว่งลับไปแล้วทกุดวง+
อักแนสจันทร์ฉาย   ศรีสรุักษ์+มารีอาสายฝน+เปาโลสถติย์+คามิลโลชรญัธร+    
คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบญุชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+
มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+   
เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+วคิตอเรียประทิน+          
ฟิลิปประทวน+เปโตรบญุเทยีน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+       
มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+มารีอาสายสนุีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+
ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศร ีและหนงูาม ที่ล่วงลับไป
แล้วทกุดวง+วญิญาณผู้ล่วงลับในสุสานทกุดวง+วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวญิญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020  (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+คณุเต้าเลี๊ยบ บญุชูสวัสดิ์+ครอบครวัคุณวรพงษ-์คุณรตันา   
ยุ่นประยงค ์
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ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจนัทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันองัคารที่ 21 กรกฎาคม 2020 มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพุธที ่22 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 
2020  

มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครวัพงศศ์ิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธวิเฮียง+               
อันนาบุญชบุ+มารอีามะลิสา+ยอแซฟสุบนิ+       
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศกุร์ที ่24 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครือ่งบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี ้เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 26 กรกฎาคม 2020  สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรยีนประชาสงเคราะห์ เปน็เจา้ภาพ 

อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ญาติพ่ีนอ้งตระกูลบญุชูสวัสดิ์ ที่ลว่งลับไปแล้วทกุดวง+เทเรซามลฤดี เจียมฮวดหลี+ 
ญาติพ่ีนอ้งตระกูลทองมา ทีล่่วงลับไปแล้วทกุดวง+ยอแซฟเอี๊ยะเซ๊ง  แซ่อึง๊+      
อันนาสุพร   ชวลติอารี+ญาติพ่ีน้องที่ลว่งลบัไปแลว้+นิโคลัสยรรยง+             
ออกัสตนิกิมง้วน+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+          
ยอแซฟชัน้+วิญญาณผู้ลว่งลบัในสุสานทกุดวง+วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวญิญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง 
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2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020  รวมเปน็เงนิ 8,189 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 2,540 บาท 

3. ฉลองวัด   วัดนักบญุอันนา สระไมแ้ดง 
   วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020  เวลา 10.30 น. 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 ขอเชญิสมาชกิสภาอภิบาลทุกท่าน  ประชุมสามญั  ครั้งที ่1/2020      
     ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอนุบาล 
4.2 เชิญชวนพี่น้องนํากระปุกมหาพรตมาส่งที่ธุรการวัด 
4.3 รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนัดวดัหวัไผ ่2 ประจําสปัดาห ์(11 - 16 กรกฎาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,110 บาท 
 วันองัคารที่ 14 กรกฎาคม 2020  ยอดคงเหลือ  860 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2020  ยอดคงเหลือ  1,230 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์  3,200 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม 
และโครงการของสภาฯ มาอยา่งต่อเน่ือง (เข้าวัด 2,240 บาท เข้าสภาอภิบาล 960 บาท) 
 
ธารน้ าใจ 
1. ขอขอบคณุรายนามผูบ้รจิาควนักจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่ ครัง้ที ่5/2563 ดงันี ้
 1.1 แพป้าไข่ บริจาคปลาดกุผัดเผด็ และแตงโม 
 1.2 คุณเบญจรักษ์   อา้วเจริญ  บริจาคเงิน 500 บาท 
 1.3 กลุ่มนวดแผนไทย  500 บาท 


