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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 14 : 13-21 
 เวลานั้น เมือ่พระเยซูเจ้าทรงทราบข่าวความตายของยอห์น บัปติสต์ ได้เสด็จออกจากที่นั่น 
ลงเรือไปยังที่สงัดตามล าพัง เมื่อประชาชนรูต้่างก็เดินเทา้จากเมอืงตา่งๆ มาเฝา้พระองค์ เมื่อเสด็จขึน้
จากเรือ ทรงเหน็ประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร และทรงรักษาผู้เจ็บป่วยใหห้ายจากโรค 
 เมื่อถงึเวลาเย็น บรรดาศิษยเ์ข้ามาทูลพระองค์วา่ “สถานที่นี้ เป็นที่ เปลี่ยว และเปน็เวลาเย็น
มากแลว้ ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปตามหมู่บ้านเพื่อซื้ออาหารเถดิ” พระเยซูเจา้ตรัสว่า 
“เขาไม่จ าเปน็ต้องไปจากทีน่ี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถดิ” เขาทูลตอบว่า “ทีน่ีเ่รามขีนมปงั
เพียงหา้กอ้นกบัปลาสองตวัเทา่นัน้” พระองคจ์งึตรสัวา่ “เอามาใหเ้ราทีน่ีเ่ถดิ” พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชน
นั่งลงบนพ้ืนหญ้า ทรงรับขนมปังห้าก้อนกบัปลาสองตัวขึ้นมา ทรงแหงนพระพักตร์ขึน้มองท้องฟ้า 
ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปังสง่ให้บรรดาศิษย์ไปแจกแกป่ระชาชน ทุกคนได้กินจนอิ่ม แลว้ยัง
เก็บเศษทีเ่หลือไดถ้ึงสบิสองกระบงุ จ านวนคนที่กนิมีผู้ชายประมาณหา้พันคน ไม่นบัผู้หญิงและเดก็  

 
 

พ่ีน้องที่รัก 
 วนัอาทติยน์ี ้ เปน็วนัสือ่มวลชนสากล สือ่ตา่งๆ มปีระโยชนม์าก แตม่นักอ็นัตรายมากเชน่กนั พ่อขอนําเสนอ
บางสว่นของบทภาวนาเพ่ือมวลชนครบั 
 ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขอขอบพระคณุพระองค ์ส าหรบัพระพรแหง่สตปิญัญา ที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์
เครื่องมือส าหรับสือ่มวลชน ไดแ้ก ่สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน ์ดาวเทียม วดีีทัศน์ ระบบเครอืขา่ยขอ้มลู
ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 ขอโปรดให้มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือส าหรับสื่อมวลชนเหล่าน้ี เป็นดั่งอุปกรณ์ 
 เพ่ือสื่อน าความรกั มายังจิตใจที่มีความโกรธเคือง 
 เพ่ือสื่อน าความจริง มายังที่ที่มีการหลอกลวง 
 เพ่ือสื่อน าความยินดี มายังผู้ที่ก าลังเศรา้โศก 
 เพ่ือสื่อน าแสงสวา่ง มายังผู้ที่อยู่ในความมดื 
 เพ่ือสื่อน าความหวัง มายังผู้ที่ก าลังท้อแท ้

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 เพ่ือสื่อน าชวีิต มายังผู้ที่อยูใ่นเงาแห่งความตาย 
 เพ่ือสื่อน าความเชือ่มั่น มายังผู้ที่สงสัย 
 เพื่อสื่อน าความเป็นหนึ่งเดียว มายังที่ที่มีการแตกแยก 
 และเพื่อสื่อน าความรอดตลอดนิรันดร์ ส าหรับตนเองและมนุษยโลก 
 ขอโปรดให้ผู้ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์สื่อที่ดีแก่สังคม ได้รับพระพรตลอดนิรันดร 
 ขอให้ผู้รับสื่อ สามารถแยกแยะ และเลือกรับสื่อที่เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
 ขอให้เราทุกคนได้เป็นผู้สื่อสารความรักของพระตลอดนิรันดร อาแมน 
 เชญิชวนพ่ีนอ้ง ภาวนาเปน็พิเศษ เพ่ือพวกเราแตล่ะคน โดยเฉพาะลกูหลานในครอบครวัของเรา ในชมุชนของเรา 
สามารถแยกแยะและเลอืกรบัสือ่ทีเ่หมาะสม ใชส้ือ่อยา่งถกูตอ้ง เพ่ือประโยชนแ์กต่นเองและสงัคม 

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ   ประทีปสุขจิต 

ตารางมสิซา วันเสาร์ที ่1 - วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020 
วันเสาร์ท่ี 1 สิงหาคม 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธ์ิ+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี  ดีศรี+คุณขจิตศักดิ-์    
คุณโสภิษ  ดีศร+ีครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณสมคิด   เอี่ยมสําอาง+        
ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณปิติพัฒน-์คุณรัตตินันท ์บุณยสิทธ์ิวิกุล+ครอบครัวจูหงี+        
ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัววงษ์แก้ว+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลอืง+คุณกลัยา- 
คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวคุณสมจติร   บตุรน้ําเพชร 
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+เทเรซาลัดดา+
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ+์ย.บอสโกจรญู+โทมัสประยงค์+มารีอาลาํเจียก+ฟรังซสิกิง่+ 
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มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปตสิต์นยิม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ+์                      
มารีอาประยงค+์เทเรซาสุนยี+์มารีอาอนงค์+มารีอาจาํปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซยี+อันนาเซยีน+
เปโตรเอ้ียวฉัน+ยอแซฟสุรศกัดิ์+เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+
ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซสิเซเวียร์จํานง+เปโตรฟาย+มารีอาพร้ิง+
เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+อากาทาช้ัน+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทยั+ฟิลปินิรันดร์+      
เปาโลเลีย่ม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซสิโกผัน+          
ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบญุช่วย+ญาติพี่น้องตระกูลขมเล็ก ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+สเตฟาโนจินต+์มารีอาหงษ์+ยอแซฟสุขุม+เปาโลพานทอง+ดอมินิโกสโุข+      
ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาตพิี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลบัไป
แล้วทุกดวง+เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทียนสื่อ+มารอีาเอ่ียม+ยาโกเบสุทธ+ิยออากิมประคุณ+    
เทเรซาวิไลลักษณ+์ญาตพิี่นอ้งตระกูลวิเศษเธียรกุล ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+     
เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+กง๋ซุน่+ยา่สดุ+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+                      
ซิลแวสแตร์ประสิทธ์ิ+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสยีง+
เปโตรเยีย่ม+มารีอาเสยีง+อูบัลโดเลยีม+ซิกส์โตชนะ+วิญญาณพระสงัฆราช พระสงฆ ์และนักบวช ทุก
ดวง+เปาโลอนันตชัย   วงษแ์ก้ว+เทเรซาบญุธรรม   แพงไพรี+ยวงบอสโกพยงค+์ยอแซฟชุ้น+           
เยโนเวฟากิมฮง+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+     
อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+โทมัสประสาน+        
ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญม+ีสเตฟาโนสาํรวย+
เอากุสตินโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+เปโตรสมชาติ+เปโตรสมชาย+เปโตรสามารถ+     
ยายเนื่อง+ญาติพี่น้องตระกูลไหลไผ่ทอง ผู้ล่วงลับทุกดวง+ฟิลิปเล็ก+เปโตรชม+             
มารีอาปรางค์+เปโตรอั๋น+ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+            
เปาลาประยูร+มอริสกิมซัว+โทมัสจรูญ+อัลเบิร์ทสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+เปโตรอั๋น+         
ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+อัลเบิร์ทสนชัย+       
น.ส.กนกวรรณ+มารีอาสมทรง+ฟิลิปเล็ก+ยวงกิมตัง+มารีอาบุญนาค+มารีอาสําราญ+     
มารีอาเต้ายิ้น+มารีอาสํารอง+ยออากิมชํานาญ+เปาโลประสาน+โทมัสชํานิ+เปาโลชํานึง+
มาเรียม+ราฟาแอลเกษม+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง 
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วันอาทิตย์ท่ี 2 สิงหาคม 2020  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ ์  ปรัชญกุล+            
ครอบครัวคุณสุมาล ี  คูเอิน+ครอบครัวคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอิน+ครอบครัวคุณประนอม   คูเอิน+
ครอบครัวคุณสมเชาว์-คุณพรพรรณ ศิริชล+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยูบ่าง+ครอบครัวคุณวินัย-
คุณสุรัตน์    ดีศรี และพี่น้อง ลูกๆหลานๆ  ทุกคน+โมทนาคุณแมพ่ระ 
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+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วญิญาณญาติพีน่้อง
ตระกูลขมเล็ก และจูหง ีที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปตสิตาจูเท้ง+เซซลีีอาไล+้ยวงวิเชียร+           
มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบูรณ+์อันนาปาน+เซซีเลียถวลิ+ญาตพิี่น้องตระกูล       
มุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+ลูโดวโีกหลยุ+          
มารีอาพิน+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+ยอห์น บัปติสต์นิทา+โทมัสสมหมาย+ยวงขาํ+มารีอาล้วน+         
ยออากิมทินพร+เยโนเวฟาสทุธิ+มารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวดี+ญาตพิี่น้องตระกูลคูเอิน ท่ีล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+เอากสุติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซลีีอาอัญชัญ       
ยุ่นประยงค+์ยอหน์ บัปตสิตว์ิชัย+เซซลีีอาพยงุ+เปโตรอ้ิวฮก+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั  รุ่งเรือง+      
มารีอาเซียน+เปโตรเคี้ยม+อากาทาสายหยุด+ยอแซฟประดิษฐ์+ฟรังซสิโกมน+ูวิคตอรีอาธานี+    
วิญญาณญาตพิี่น้องตระกูลมุง่หมาย ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+           
คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+         
เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจาํนงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟลิิปกลิ่น+             
วคิตอเรียประทนิ+ฟลิปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+ฟลิปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรังซสิทว+ีมารีอาสภุาพ+       
เปาโลจําลอง+มารีอาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+วญิญาณญาตพิีน่อ้งตระกลู 
ดศีรี และหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟกมิฟ+ูมารีอาอ่ํา+ฟรังซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+                
เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิกิโกสงคราม+ฟรังซสิโกประจกัษ์ สมบรูณน์ติย+์ญาตพิีน่อ้งตระกลูสมบรูณน์ติย ์ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสริมสกลุ+เปโตรประเชญิ  หนา่ยคร (ครบ 3 ป)ี+                    
เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุชู+ฟลิปิเหลอื+สเตฟาโนสเุทพ+ฟลิปิลฟิ+เทเรซาทวาย+โรซาบวั+เทเรซากิง่แกว้+           
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ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2020  มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

วันอังคารท่ี 4 สงิหาคม 2020 งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงยีบ 

วันพุธท่ี 5 สงิหาคม 2020  งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงยีบ 

วันพฤหสับดีที่ 6 สงิหาคม 
2020  

มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบญุชุบ+มารีอามะลิสา+     
ยอแซฟสุบิน+โรซาซาเวยีร์+มารีอาณัชชานันท ์

วันศุกร์ที่ 7 สงิหาคม 2020  มตีั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศุกร์ตน้เดือน เวลา 18.30 น.  
และเริม่มิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ยอหน์ บปัตสิตน์ทิา+ยออากมิทนิพร+อากาทาจําเนยีร+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+
วญิญาณในไฟชําระ+ดวงวญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ท่ี 2 สิงหาคม 2020  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+คุณเต้าเลี๊ยบ บุญชสูวัสดิ+์ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค ์
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ญาตพิี่น้องตระกูลบญุชูสวสัดิ ์ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+   
โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมก+ีมารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วญิญาณผู้ล่วงลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณใน
ไฟชําระ+ดวงวญิญาณทีไ่ม่มใีครคิดถึง 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนนิวัด เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หนา้ 9 สงิหาคม 2020  สัปดาห์ท่ี 19 เทศกาลธรรมดา 
 เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
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2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020  รวมเปน็เงนิ 9,815 บาท 
   ทําบุญแมพ่ระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,950 บาท 
3. ฉลองวัด   วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม 
   วันเสาร์ที่ 8 สงิหาคม 2020  เวลา 10.30 น. 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020 ช่วงหลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มคูร์ซิลโลประชุมพร้อมกัน     

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4.2 วันจนัทร์ที่ 3 สิงหาคม 2020 เวลา 18.00 น. ขอเชิญผู้นาํวิถีชุมชนคริสตชนและผู้ประสานงานของ

แต่ละเนินทุกท่าน ประชุมพรอ้มกันท่ีห้องประชุมเกิดสว่าง 
4.3 วันอังคารที่ 4 - พุธที่ 5 สิงหาคม 2020 งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 
4.4 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม นี้เป็นวันศุกร์ต้นเดือน มีส่งศีลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแต่ละสายตามปกติ  

และขอเชิญพีน่้องร่วมตั้งศีล-เฝ้าศีลมหาสนิท เวลา 18.30 น. 
4.5 วันอาทิตย์ที่ 9 สงิหาคม 2020 จะมีการซ้อมการตีระฆังใบใหม่ทั้ง 3 ใบ เพื่อเช็คความพร้อมสาํหรับ

การใช้งาน หากมีจุดบกพร่องจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย 
4.6 วันอาทิตย์ที่ 16 สงิหาคม 2020  เป็นวนัสมโภชพระนางมารีย์รับเกยีรตเิขา้สูส่วรรค ์ ช่วงหลงัมสิซาสาย 

เชิญชวนพีน่อ้งสตับรุุษทกุทา่นร่วมพธิเีสก และย่ําระฆงัใบใหมข่องวดัหวัไผ ่ โดยเชิญคณุพอ่วเิชียร ฉนัทพริิยกลุ 
เป็นประธาน (หลงัพิธีการเสกระฆังมีการเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน) 

4.7 ผู้ปกครองท่านใดท่ีประสงคจ์ะนําบุตร-หลานมาล้างบาป โปรดแจ้งได้ที่ธุรการวัด พร้อมท้ังเอกสาร 
กําหนดล้างบาป คือ วันอาทติย์ที่ 30 สงิหาคม 2020  (ช่วงหลงัมสิซาสาย) 

4.8 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดและบริการสุขาตลาดนดัวัดหัวไผ่ ประจาํเดือนมิถุนายน 2020 
 อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020   ยอดคงเหลือ 9,000 บาท  
 อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020   ยอดคงเหลือ 9,460 บาท  
 อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020   ยอดคงเหลือ 9,340 บาท  
  อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020   ยอดคงเหลือ 6,280 บาท  
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน  34,080 บาท   
 ยอดบริการสุขาประจ าเดือน   1,010 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เขา้สภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งต่อเนื่อง  (เข้าวัด  23,856+1,010 บาท  เข้าสภาอภิบาล 10,224 บาท) 
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4.9 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจําสัปดาห์ (25 - 30 กรกฎาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020   ยอดคงเหลือ  560 บาท 
 วันอังคารท่ี 28 กรกฎาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,120 บาท 
 วันพฤหสับดีที่ 30 กรกฎาคม 2020  ยอดคงเหลือ  1,390 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์   3,070 บาท 
 ยอดบริการสุขาประจ าเดือน   455 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายไดต้ลาดนัดคงเหลือ เขา้สภาอภิบาลสาํหรับงานกิจกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งต่อเนื่อง (เข้าวัด 2,149+455 บาท เขา้สภาอภิบาล 921 บาท) 
 
ธารน้ าใจ 
1. รายนามผู้บริจาคขา้วสารสําหรับผูสู้งอายุที่ต้องการความช่วยเหลือประจําเดือนสงิหาคม 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   เอ่ียมสะอาด 2 ถุง  
17.ครอบครัวคุณเมธี-คุณนวรัตน์ หัวใจ 500 บาท  18.ดร.ปรีชา   ดิลกวุฒิสิทธิ์ 2 ถุง  
19.คุณวิภา   ผลอุดม 2 ถุง    20.คุณสมหมาย   ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง 
21.คุณพรสวรรค์   ทรัพย์มนูทวี  2 ถุง  22.คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง 


