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สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้”  
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 16 : 13-20 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสดจ็มาถงึเขตเมอืงซซีารยีาแหง่ฟีลปิและตรสัถามบรรดาศษิยว์า่ 
“คนทัง้หลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เปน็ใคร” เขาทูลตอบว่า “บา้งกลา่ววา่เปน็ยอหน์
ผู้ทําพิธีล้าง บ้างกล่าววา่เปน็ประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าววา่เปน็ประกาศกเยเรมีย์
หรือประกาศกองค์ใดองคห์นึ่ง” 
 พระองคต์รัสกับเขาวา่ “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า 
“พระองค์คือพระคริสตเจา้ พระบุตรของพระเจา้ผูท้รงชวีติ” พระเยซเูจา้ตรสัตอบเขาว่า 
“ซโีมนบุตรของยอหน์ ทา่นเปน็สขุเพราะไมใ่ชม่นษุยท์ีเ่ปดิเผยใหท้า่นรู ้ แต่พระบิดาเจา้ 
ของเราผู้สถติในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลา และบนศิลานี้     
เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตนูรกจะไม่มวีันชนะพระศาสนจกัรได ้ เราจะมอบ
กุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้  จะผูกไว้ในสวรรค์ดว้ย 
ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดนินี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย” แล้วพระองค์ทรงกําชบั
บรรดาศิษย์มิให้บอกใครวา่พระองคค์ือพระคริสตเจ้า” 
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พีน่อ้งทีร่กั 
 ตามทีพ่ีน่อ้งไดเ้ลอืกสมาชิกสภาอภบิาล ซึง่พระคณุเจา้สริพิงษ ์ ไดท้ําพธิแีตง่ตัง้อยา่ง
เป็นทางการแลว้ บัดนีเ้ราไดจ้ดัประชุม และเลอืกบุคคลมาทําหนา้ทีผู่อ้ํานวยการสภาฯ และ
หนา้ทีอ่ืน่  ๆพอ่จงึขอประกาศใหพ้ีน่อ้งทราบในสารวดัฉบับนี ้
 ในพระวรสารวนันี ้ บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า พระเยซเูจา้เปน็ผู้ตัง้พระศาสนจกัร 
โดยแตง่ตัง้นกับุญเปโตร เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก พระองค์ช่วยเหลือ ดแูลปกปูอง
พระศาสนจักรตลอดมา โดยบอกว่า "ประตนูรกจะไมม่วีนัชนะพระศาสนจกัรได"้ 
พระศาสนจกัรของเราจงึสามารถเจรญิเตบิโต ผา่นความยากลําบากตา่ง  ๆมากมาย จนมอีายุ
เกอืบ 2000 ปี แลว้ 
 พีน่อ้งครบั ชุมชนศิษย์พระคริสต์ของพวกเราที่นี่ กเ็ป็นพระศาสนจกัรทอ้งถิน่
แหง่หนึง่ ทีม่อีายปุระมาณ 140 ปี แลว้ พวกเราคณะสงฆแ์ละซิสเตอร์ไดร้บัแตง่ตัง้ใหม้า
ปฏบัิตหินา้ทีน่ายชุมพาบาลแทนพระเยซเูจา้ นายชุมพาบาลทีด่ ี
 พวกเรายอมรบัวา่  พวกเรามคีวามสามารถจํากดั ทําอะไรไดไ้ม่มาก จงึจําเป็นตอ้งมี
ผูช่้วยเหลอื วดัของเราจงึตอ้งมสีภาอภบิาล เพือ่เป็นผูร้ว่มงาน ทํางานเคยีงบ่าเคยีงไหลก่บั
คณะสงฆ ์และซสิเตอร ์เพือ่อภบิาลพีน่อ้ง 
 เชิญชวนพีน่อ้งช่วยกนัสนบัสนนุ รว่มมอื และใหก้ําลงัใจสมาชิกสภาอภบิาล ตลอดจน 
ทุกคน ทุกฝุาย ที่ช่วยเหลืองานของวัด เพื่อให้ชุมชนศิษย์พระคริสต์ของเราที่นี ่
เติบโตในความเชื่ออย่างมั่นคง เข้มแข็ง ภายใต้การดูแลจากพระเยซูเจ้า แม่พระ 
นักบุญฟิลิปและยากอบ ตลอดไป 
 

ขอพระเจา้อวยพรพีน่อ้งทกุทา่น 
คณุพอ่เปาโล ทรงวฒิุ   วงษส์ริโิรจน ์

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2020 (มสิซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัดิลกวฒุิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี       
ดีศรี+คุณขจติศักดิ-์คุณโสภิษ  ดศีรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+           
ครอบครัวคุณสมคิด   เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจรญิ+ครอบครัวคุณปติิพัฒน์-   
คุณรัตตินนัท์ บุณยสิทธิว์ิกุล+ครอบครัววงษแ์กว้+คุณละม่อม ทองเหลือง+           
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คณุสมชาย ดศีร+ีครอบครวัคณุอบุล-คณุอไุร  พรมสาร 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+      
เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่ (ครบ 17 ปี)+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนางอ้+        
เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสือ่+มารอีาเอี่ยม+เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+                     
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+ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+เปาโลเชาวลติ+             
ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแลว้ทุกดวง+ 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020 
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สเตฟาโนจินต์+มารอีาหงษ+์ยอแซฟสุขุม+เปาโลพานทอง+ดอมนิิโกสุโข+       
ออกัสตนิวิชา+อานาสตาเซยีประวัติ+เทเรซาวไิลลักษณ+์ญาติพ่ีน้องตระกูล     
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทียนสื่อ+    
มารีอาเอี่ยม+ยาโกเบสุทธิ+ยออากิมประคุณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้อง
ตระกูลวเิศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทกุดวง+อนันาหล+ีเปโตรจุ๊ย+อันนาพ่วง+
ฟิลิปล้วน+อนันาสมเกลี้ยง+ฟิลิปช่วง+เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+      
ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตี๋ยวสมัย+มารีอาอนงค์+มารีอากิมบว๊ย+           
ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+
เทเรซาบวัพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารีอาประพิษ+เทเรซาพเยาว์+
เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+เปโตรประชุมพล+
ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+    
ยอแซฟวริุฬห์+เปาโลอนันตชัย  วงษ์แก้ว (ครบ 100 วนั)+คุณพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+เรือตร ีฟรังซิส สมเดช+เอากุสตนิโนรอด+โรซาเจียน+            
อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+
โทมัสประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+            
มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+              
สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวณี+เทเรซาวิไลลักษณ์+อันนาซารินทร์ (ครบ 26 ป)ี+  
ยอแซฟกอง (ครบ 35 ป)ี+อักแนสสาย (ครบ 33 ปี)+ยอแซฟวัลลภ           
ดาวทองสมบัติ (ครบ 7 วนั)+ดอมินกิบาง+อากาทาสม้เกลี้ยง+ย่าสุข+ย่าแดง+   
ย่ามา+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลพรมสาร ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้
ล่วงลับในสุสานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วิญญาณทีไ่ม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020  (มสิซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนติ+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์      
ปรัชญกุล+ครอบครวัคุณสมุาลี   คูเอนิ+ครอบครวัคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอิน+               
ครอบครัวคุณประนอม   คูเอิน+ครอบครวัคุณสมเชาว์-คุณพรพรรณ ศิริชล+     
ครอบครัวคุณนาํโชค-คุณสุพี อยู่บาง+ครอบครัวคุณวนิยั-คุณสุรตัน ์ดีศรี           
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และพี่น้อง ลูกๆหลานๆ  ทกุคน+โมทนาคุณแม่พระ+ครอบครัวกอบโกย+
ครอบครัวคุณสุชนิ+คุณสุภาพร+คุณภคพร ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-
คุณสุวรรณา ยุน่ประยงค ์และลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หวัใจ+เอากุสติโนสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+     
ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแกว้+เซซีลีอาพรพิมล+           
ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรย้อย+มัทธวิทองสขุ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+   
เทเรซาลําพูล+เบเนดกิตศ์ิลาชัย+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรดาํรัส+ยวงยอด+      
มารีอาจู+ยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+            
วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และจหูง ีที่ล่วงลับไปแล้วทกุดวง+              
ยวงบัปติสตาจูเทง้+เซซีลีอาไล้+ยวงวิเชียร+มารีอาละมยั+เทเรซาช้อง+              
ฟรังซิสไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบรูณ์+อันนาปาน+เซซีเลียถวลิ+ญาติพ่ีน้องตระกลู       
มุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ลว่งลับไปแล้วทกุดวง+อนันาเสมอ+มารต์ิโนประเสริฐ+  
ลูโดวีโกหลุย+มารอีาพิน+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+ยอหน์ บปัติสต์นิทา+         
โทมัสสมหมาย+ยวงขํา+มารีอาล้วน+ยออากมิทินพร+เยโนเวฟาสุทธิ+             
มารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวดี+ญาติพ่ีนอ้งตระกูลคูเอนิ ที่ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
เทเรซาอภิวนัท์ เรืองฉาย+เอากุสตโินกิม+มารีอาฟูุง+เปโตรจรญู+                  
เซซีลอีาอัญชัญ   ยุน่ประยงค์+ยอห์น บัปติสตว์ิชัย+เซซลีีอาพยุง+เปโตรอิว้ฮก+   
มารีอาเซียน+เปโตรเคี้ยม+อากาทาสายหยุด+ยอแซฟประดิษฐ์+ฟรังซิสโกมนู+
วิคตอรีอาธานี+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลมุง่หมาย ที่ลว่งลับไปแล้วทกุดวง+     
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+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุชู+ฟิลิปเหลือ+มารีอาชืน่+ฟิลิปประกาย+ 
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อันนาจิม๋+โทมัสประจักษ์+อากาทาสมเคียน+ยวงบอสโกอํานาจ+โทมัสเรวตัร+
เปาโลพรม วิรพงษ์+เปาโลไพวัลย์  วริพงษ์+ม.มกัดาฯกองมี ขาวดีเดช+              
ม.มักดาฯพาดี ขาวดีเดช+ยอแซฟวัลลภ   ดาวทองสมบตัิ+ฟรังซิสสนิท+            
อันนาหนว่ง+เปาโลอาํนวย+ฟิลิปธนกร+เทเรซาลดัดา+เปโตรทนงศักดิ์+             
มีคาแอลตี๋+อกัแนสถนอม+โทมัสวมิล+มารอีาสุจิตร+เทเรซาวิรชั+ยวงโสภณ+
เปาโลสุชาติ+อนัเดรสมชัย+ลูซีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรญู+ย.บอสโกดุสติ+         
นิโคลัสยรรยง+ออกัสตนิกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+วญิญาณ 
ผู้ล่วงลับในสุสานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020  (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
เปาโลสว่น   ครูเอิญ+วนิเซนต์เลาสงวน+เวโรนีกาจาํรัส+ฟิลิปกิมซนั+             
เทเรซามลฤดี+ญาติพ่ีนอ้งตระกูลทองมา ที่ล่วงลับไปแลว้ทุกดวง+วิญญาณผู้ลว่งลับ
ในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณที่ไมม่ีใครคดิถึง 

ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ที่ 24 สงิหาคม 2020  งดมิสซาค่าํ เนื่องจากมีพิธีปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันอังคารท่ี 25 สงิหาคม 2020 มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...อักแนสเปูา   กอบโกย 

วันพุธท่ี 26 สงิหาคม 2020  มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

วันพฤหสับดีที่ 27 สิงหาคม 
2020  

มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศศ์ริิพฒัน+์คณุบปุผา   มศีรี 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบญุชุบ+      
มารีอามะลสิา+ยอแซฟสบุิน+โรซาซาเวยีร์+             
มารีอาณัชชานันท+์โทมัสจอน+มารีอาเพียร+(มีต่อ).. 
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วันพฤหสับดีที่ 27 สิงหาคม 
2020 (ต่อ)... 

ฟิลิปสงวน+อังเยลากุหลาบ+ฟิลิปปรีชา+                 
อังเยลาสุรางค+์ยอหน์ บอสโกสําเนยีง+                   
วาเลเลียนกิมเสยีง+เปโตรสุวรรณ+ยอแซฟพีระเดช+    
ยอแซฟสุชน+เปโตรปฺอ+เปโตรหลา+เทเรซาสมรวย+
ฟิลิปชาล+ีวิญญาณผูล้่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวญิญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 

วันศุกร์ที่ 28 สงิหาคม 2020  มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อา่นและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี ้เนินท่าขา้ม เปน็เจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 30 สิงหาคม 2020  สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา 
 เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจา้ภาพ 
2. เงินถุงทาน วนัอาทติยท์ี ่16 สงิหาคม 2020  รวมเปน็เงนิ 10,616 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 2,290 บาท 
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
3.1 พ่อได้ขออนุญาตพระคุณเจ้า สิริพงษ ์ และคุณแม่อุบล มหาอธิการิณ ี แล้ว 

เพื่อให้ซิสเตอร์ทีว่ดัของเรา ช่วยพ่อแจกศีลมหาสนิท ในกรณีที่พ่ออยู่คนเดียว 
3.2 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020 ขอเชิญชวนพ่ีน้องมาร่วมกิจกรรมชมรม

ผู้สูงอายุวดัหวัไผฯ่ ครั้งที ่ 6/2563 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพรธ่รรม    
ดังกําหนดการต่อไปนี ้

  08.00 น. ลงทะเบียน / ตรวจสุขภาพ 
  09.00 น. พิธีมิสซา 
  10.30 น. โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุประจําปงีบประมาณ 2563 
    หลักสูตร “การทําสบูเ่หลวสมุนไพร”  
    หลักสูตร “การทําลูกกลิ้งพมิเสนน้ํา”  
    โดยสํานักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตําบลโคกขี้หนอน 
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  11.30 น. ประชาสัมพันธ์จากหนว่ยงาน / กิจกรรมวนัเกดิ 
  12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
3.3 ขอเชญิสมาชกิคูรซ์ิลโลเข้ารว่มการฟื้นฟูจิตใจระดบัสังฆมณฑล  วันเสาร์ที ่29  

สิงหาคม 2020 ณ วดัอัสสมัชัญ พัทยา รถออกเวลา 05.30 น.  ณ ศาลาเกโก 
3.4 ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนําบุตร-หลานมาล้างบาป โปรดแจ้งได้ทีธ่รุการวดั 

พร้อมทั้งเอกสาร กําหนดลา้งบาป คอื วันอาทิตย์ที ่ 30 สิงหาคม 2020      
(ช่วงหลังมิสซาสาย) 

3.5 เชิญชวนฆราวาสรกักางเขน และผู้สนใจ ไปร่วมฟ้ืนฟูจิตใจที่ จ.ปราจนีบรุ ี    
วันเสาร์ที่ 5 กันยายนนี ้สอบถามรายละเอียดได้ทีซ่ิสเตอร์ทั้ง 3 ท่าน 

3.6 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวดัหัวไผ่ 2 ประจําสปัดาห ์(15 - 20 สงิหาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 15 สงิหาคม 2020   ยอดคงเหลือ  720 บาท 
 วันองัคารที่ 18 สิงหาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,020 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020  ยอดคงเหลือ  1,180 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์  2,920 บาท 
หมายเหต ุ : หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และ
โครงการของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั 2,044 บาท เขา้สภาอภบิาล 876 บาท) 
3.7 ประกาศเรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เขา้ใหม่   ม ี2 ราย คือ  
 1. ลูซีอา วนัทนา   ทองเหลอืง   หมายเลขสมาชกิ 1833 สายคุณชุดาพร 
 2. มารีอา วนันิภา   ทองเหลือง   หมายเลขสมาชกิ 1834 สายคุณชุดาพร 
 
ธารน้ าใจ 
1. ขอขอบคุณ  คุณสาคร   พงศ์ศิริพัฒน์ ทาํบุญจดัดอกไม้ 1,000 บาท 
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สภาอภิบาลวดันักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ ่(ปี 2020-2025) 
1. ผู้อ านวยการ     โทมัส วันลภ   วงษ์แก้ว 
     รองผู้อ านวยการ    มีคาแอล วิหาร   ยุ่นประยงค์ 
 เลขานุการ     เทเรซา จันทร์ทิพย์   ขําเหม 
 เหรัญญิก     มารีอา นิจจา   ฝุนเรือง 
2. หัวหน้าฝ่าย 
 1) หัวหน้าฝ่ายอภิบาล   มารีอา เพ่ิมพูน   โพธิ์สุวรรณ 
            รองหัวหน้าฝ่ายอภิบาล   ลูซีอา เอ้ือมพร   ตรงกับใจ 
            ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอภิบาล  ซาบีนา พรพิมล   แซ่ปึง 
 2) หัวหน้าฝ่ายสังคม   เปาลา วันทนา   เอ้าเจริญ 
            รองหัวหน้าฝ่ายสังคม   เทเรซา นิดา   หน่ายคอน 
 3) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารสังคม  มารีอา รัตตินันท์   บุณยสิทธิ์วิกุล 
 4) หัวหน้าฝ่ายศึกษาอบรม  มีคาแอล ปิติพัฒน์   บุณยสิทธิ์วิกุล 
 5) หวัหนา้ฝา่ยธรรมทตู / ศาสนสมัพนัธ ์ เทเรซา อนุชน์   เกิดปราง 
3. คณะกรรมการที่ดิน 
 ที่ปรึกษา     โทมัส วันลภ   วงษ์แก้ว 
       มีคาแอล วิหาร   ยุ่นประยงค์ 
 1. เนินวัด     เปาลา วันทนา   เอ้าเจริญ 
       ฟิลิป บุญไทย   เอ่ียมสะอาด 
 2. เนินกลม     มารีอา บุญเรือน   ทรัพย์มนูทวี 
       ยากอบ อนันต์   เกิดปราง 
 3. เนินคู-้กระพังบอน   เปโตร ปรีชา   ทรัพย์มนูทวี  
       ยวง เกษม   พรงาม 
 4. เนินชวดล่าง    ยวง คํารณ   รัตนไสววงศ์ 
       ยอแซฟ สมศักดิ์   พงศ์ศิริพัฒน์ 
 5. เนินท่าข้าม    ดอมินิโก ซาวีโอ เอกรัตน์   เรือนงาม 
       มารีอา สุภาพ   ราษฎร์เจริญดี 
 เลขานุการ     ยอแซฟ วิทยา   ธงชัย 
       เทเรซา เกษรินทร์   หน่ายคอน 
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ประกาศจากกลุ่มออมทรพัย์บ้านหัวไผ่ 
 คณะกรรมการกลุม่ออมทรัพยม์มีตงิดการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2563 เนื่องจาก
ใหค้วามร่วมมอืกบัทางราชการในการเฝาูระวงัโควดิ-19 คณะกรรมการจงึไดค้ดัเลอืกรายช่ือผูส้งูอายุ
ทีไ่ดรั้บขา้วสาร และจบัฉลากแจกทนุการศกึษาใหก้บับตุรหลานของสมาชิก ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
1. รายชือ่ผูส้งูอายไุดร้บัขา้วสาร 20 คน 
1)  คณุศรีถนอม   ทองเหลอืง    2)  คณุบญุสบื   มิง่มณ ี
3)  คณุประมวล   ทองเหลอืง    4)  คณุสมจติต ์  พรงาม 
5)  คณุอรวรรณ   ฝนุเรือง    6)  คณุชูชาต ิ  ทองประพนัธ ์
7)  คณุสนุทร   คําพร     8)  คณุมณเฑยีร   ศริิรัตน ์
9)  คณุสมปอง   ขําเจริญ    10)  คณุระเบยีบ   เมอืงแกว้ 
11)  คณุจรูญ   สวสัด ี     12)  คณุสมสว่น   คเูอนิ 
13)  คณุจารึก   หนงูาม    14)  คณุสําอาง   พนูสนิ 
15)  คณุระเบยีบ   เมอืงแกว้    16)  คณุพลวฒัน ์  สขุววิฒัน ์
17)  คณุดวงเดอืน   เอีย้พนิ    18)  คณุกลม   จอ้ยล ี
19)  คณุถวลิ   ไทยเจริญ    20)  คณุพกิลุ   แซจ่งึ 
2. รายชือ่เดก็ท่ีไดร้บัทุนการศกึษา 20 คน 
1)  เดก็ชายภทัรวรรธ   เกดิปรางค ์   2)  เดก็ชายพฒิุเศรษฐ ์  เวยีงสมทุร 
3)  เดก็ชายนชิาคณุ   ทองเหลอืง   4)  เดก็หญงิมนุนิทร์   บรรจบผล 
5)  เดก็หญงิชนดัดา   ภธูนะพฒัน ์   6)  เดก็หญงิพชิชาภรณ ์  สกลุเรืองศรี 
7)  เดก็หญงิบษุบากร   จนัทร์เกต ุ   8)  เดก็หญงิสธุญัญา   โลกาวทิย ์
9)  เดก็หญงิปวริศา   หนงูาม    10)  เดก็ชายภาคไินย   แซจ่งึ 
11)  เดก็ชายกนัตนินัท ์  แสงสวา่ง   12)  เดก็หญงิสริิภทัร   กระตา่ยทอง 
13)  เดก็ชายธญัธร   เลด็ลอด    14)  เดก็หญงิดารารัตน ์  สสีม 
15)  เดก็หญงิศภุกัษร   หวัใจ    16)  เดก็ชายนนัทภพ   เทีย่งออ่น 
17)  เดก็หญงิปณุยวร์ี   หนา่ยคอน   18)  เดก็หญงิปณุญาว ี  ยุน่ประยงค ์
19)  เดก็ชายศกัดิส์ทิธิ ์  ทองเหลอืง   20)  เดก็ชายผาเมฆ   โชคชัยไพศาล 
** ขอใหส้มาชิกรับเงนิปนัผล รับขา้วสาร รับทนุการศกึษาได ้ณ ทีท่ําการของกลุม่ออมทรัพย ์** 
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