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พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“ท่านอิจฉาริษยา...เพราะฉันใจดีหรือ ?????”  
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 20 : 1-16 
 เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาอคัรสาวกเปน็คําอปุมาวา่ ดงันี ้
 “อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบเหมอืนพ่อบา้นผูห้นึง่ซึง่ออกไปตัง้แตเ่ชา้ตรู ่ เพ่ือจา้งคนงานมา
ทํางานในสวนองุน่ ครั้นไดต้กลงค่าจ้างวนัละหนึ่งเหรียญกับคนงานแลว้ ก็ส่งไปทาํงาน
ในสวนองุน่ ประมาณสามโมงเชา้ พ่อบ้านออกมากเ็หน็คนอื่นๆ ยืนอยู่ที่ลานสาธารณะ
โดยไมท่ํางาน จงึพูดกบัคนเหลา่นีว้า่ ‘จงไปทํางานในสวนองุน่ของฉนัเถดิ ฉนัจะใหค้่าจ้าง
ตามสมควร’ คนเหล่านี้ก็ไป พ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวนัและบ่ายสามโมง 
กระทําเชน่เดยีวกนั ประมาณหา้โมงเยน็ พ่อบา้นออกไปอกี พบคนอืน่  ๆ ยนือยู ่ จงึถามเขาวา่ 
‘ทําไมทา่นยนือยูท่ีน่ีท่ัง้วนัโดยไมท่ําอะไร’ เขาตอบวา่ ‘เพราะไมม่ใีครมาจา้ง’ พ่อบา้นจงึพูดวา่ 
‘จงไปทํางานในสวนองุน่ของฉนัเถดิ’ 
 “ครัน้ถงึเวลาค่ํา เจา้ของสวนบอกผูจ้ดัการวา่ ‘ไปเรียกคนงานมา จ่ายค่าจ้างให้เขา
โดยเริม่ตัง้แตค่นสุดท้ายจนถึงคนแรก’ เมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาหา้โมงเย็นมาถงึ เขาไดร้บั
คนละหนึง่เหรยีญ เมือ่คนงานพวกแรกมาถงึ เขาคดิว่าตนจะได้รับมากกว่านั้น แตก่็ได้รับ
คนละหนึง่เหรยีญเชน่กนั ขณะรบัคา่จา้งเขากบ็น่ถงึเจา้ของสวนวา่ ‘พวกทีม่าสดุทา้ยนีท้ํางาน
เพียงชั่วโมงเดียว ท่านก็ใหค้่าจ้างแก่เขาเท่ากับเรา ซึง่ต้องตรากตรําอยูก่ลางแดด
ตลอดวัน’ เจา้ของสวนจงึพูดกบัคนหนึง่ในพวกนีว้า่ ‘เพ่ือนเอย๋ ฉนัไมไ่ดโ้กงทา่นเลย ทา่นไมไ่ด้
ตกลงกบัฉนัคนละหนึง่เหรยีญหรอื จงเอาคา่จา้งของทา่นไปเถดิ ฉนัอยากจะใหค้นทีม่าสดุทา้ยนี้
เทา่กบัใหท้า่น ฉนัไมม่สีทิธิใ์ชเ้งนิของฉนัตามทีฉ่นัพอใจหรอื ทา่นอจิฉารษิยาเพราะฉนัใจดหีรอื’ 
 “ดงันีแ้หละ คนกลุ่มสดุท้ายจะกลับกลายเปน็คนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรก
จะกลบักลายเปน็คนกลุม่สดุทา้ย”  
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“คนทีไ่ดร้บัโอกาส...ถอืว่าเปน็คนทีโ่ชคด ี
  แตค่นทีช่อบใหโ้อกาสกบัคนอ่ืน....เปน็คนโชคดมีากกว่า” 
 

 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา วันนี้ยังเป็น
วันที่พิเศษทีเ่ชญิชวนใหเ้รารว่มเปน็หนึง่เดยีวกนัภาวนาเพ่ือ “วันเยาวชนแหง่ชาต”ิ เยาวชนคอื
อนาคตของพระศาสนจกัร “จงใหก้ าลงัใจกบัเยาวชนเสมอ” 
 พ่ีน้องที่รัก วันนี้บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือประกาศกอิสยาหเ์ตอืนใจเราวา่ “คนชัว่รา้ย
จงละทิง้การกระท าของตน....คนอธรรมจงละทิง้ความคดิของตน” การกระทําและความคดิทีม่าจาก
ความไมด่ทีัง้หลาย มกัจะนําเราไปสูห่นทางแหง่ความชัว่รา้ย แตถ่า้เรากลบัใจละทิง้ความไมด่เีหลา่นัน้ 
“องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้จะทรงอวยพรในทกุกจิการทีเ่ราท าเสมอ” 
 วนันีน้กับญุเปาโล ใหก้ําลงัใจเราในการทําความด ีในการเปน็ประกาศกของพระเยซคูรสิตเจา้ 
หากเราทําทกุสิง่ดว้ยความรกัทีม่าจากความด ีอยา่กงัวลใจ “เพราะเราท าในพระนามของพระเยซเูจา้ 
หากเราตาย มันกเ็ปน็ก าไรอันงดงามมากแลว้ทีเ่ราไดท้ าเพือ่พระครสิตเจา้และท าเพือ่ทกุคน” 
 พระเยซเูจา้ตรสัเปน็อุปมากบับรรดาศษิยไ์ดอ้ยา่งนา่สนใจ “คนกลุม่สดุทา้ยจะกลบักลายเปน็
คนกลุม่แรก และคนกลุม่แรกจะกลบักลายเปน็คนกลุม่สดุทา้ย” พ่ีนอ้งทีร่กั เราทกุคนกําลงัดําเนนิ
ชวีติอยูใ่นสวนองุน่ของพระองคท์กุ  ๆวนั งานทีเ่ราไดร้บัจากพระองคก์แ็ตกตา่งกนั หนา้ทีข่องแตล่ะคน
กไ็มเ่หมอืนกนั  หลายคนอาจจะเปน็คนกลุม่แรก  ๆทีพ่ระเปน็เจา้บอกใหเ้ราคดิถงึคนยากจนในชมุชน
ของเรา เราเคยคดิทีจ่ะไปเยีย่มเขาเหลา่นัน้หรอืไม ่หลายคนอาจจะเปน็คนกลุม่สดุทา้ยทีต่อ้งออกไป
เยีย่มเยยีนคนพิการและใหก้ําลงัใจพวกเขา แลว้เราไดท้ําหรอืไม ่
 พ่ีนอ้งทีร่กั เราทกุคนดํารงชวีติอยูใ่นสวนองุน่ของพระองคท์กุวนั แตเ่ราเคยใชพ้ระพรของเรา
ดว้ยการคดิถงึคนรอบขา้งบา้งหรอืเปลา่ ไมว่า่เราจะเปน็คนกลุม่แรกหรอืกลุม่สดุทา้ย แตส่ิง่ทีส่ําคญั
มากกวา่นัน้คอื “อยา่ลมืคดิถงึคนยากจน อยา่ลมืคนทีก่ าลังตกทุกข์ได้ยาก เพราะพวกเขาคือ
คนกลุม่แรกทีเ่ราตอ้งคดิถงึและใสใ่จดแูล ไม่มีคา่จา้งใดทีจ่ะงดงามไปมากกว่าความรกัทีเ่ราได้
แบง่ปนักบัเพือ่นพีน่อ้งของเราทกุ  ๆวัน” ขอพระเจา้อวยพรพ่ีนอ้งทกุ  ๆทา่นครบั 
 

คณุพอ่ เปโตร อิทธพิล    หางสลดั 
ผูช้ว่ยเจา้อาวาสฯ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสาร์ที่ 19 กันยายน (มสิซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัดิลกวฒุิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี      
ดีศรี+คุณขจติศักดิ-์คุณโสภิษ  ดศีรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+           
ครอบครัวคุณสมคิด   เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจรญิ+คุณละม่อม ทองเหลือง+   
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครวัคุณอบุล-คุณอุไร     
พรมสาร 
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+เซบาสเตยีนวเิชยีร+                
ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุน้+มารีอาทองสุก+       
เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มคีาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรนัดร์+เปาโลเลี่ยม+
เซซีลอีาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+   
ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+เปาโลเชาวลติ+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบญุชว่ย+ญาติพ่ีน้อง
ตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลบัไปแล้วทุกดวง+ออกัสตนิวิชา+อานาสตาเซียประวตัิ+     

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 
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เทเรซาวไิลลักษณ์+ญาติพ่ีนอ้งตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ลว่งลับไปแล้วทกุดวง+    
เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ยาโกเบสุทธิ+                 
ยออากิมประคุณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไป
แล้วทกุดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรอืตรี ฟรังซิส สมเดช+               
เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+
ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมงั+โทมัสประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+
เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบญุมี+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+           
ยาโกเบสทุธิ+สตเีฟนวฒันา+ยอแซฟปวีณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ดอมนิิกบาง+       
อากาทาสม้เกลี้ยง+ย่าสขุ+ย่าแดง+ย่ามา+วิญญาณญาตพ่ีิน้องตระกูล พรมสาร ที่
ล่วงลับไปแล้วทกุดวง+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุน้+เยโนเวฟากิมฮง+       
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนติ+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกลุ+          
ครอบครัวคุณสมเชาว์-คุณพรพรรณ ศิริชล+ครอบครัวคณุนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวนิัย-คุณสุรตัน์ ดศีร ีและพี่น้อง ลูกๆหลานๆ ทกุคน+            
ครอบครัวคุณสุชนิ+คุณสุภาพร+คุณภคพร   ลิ้มประเสรฐิ+ครอบครวัคุณทนงศกัดิ์-
คุณสุวรรณา ยุน่ประยงค ์และลูกๆหลานๆ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา 
ทองเหลอืง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศร ี
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+ญาติพ่ีน้องตระกูลมุง่หมาย และเสรมิสกลุ 
ที่ล่วงลับไปแล้วทกุดวง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติพ่ีนอ้งตระกลูขมเลก็ 
และจหูงี ที่ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+ยวงวิเชียร+         
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มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบรูณ์+อันนาปาน+             
เซซเีลียถวิล+อันนาเสมอ+มาร์ตโินประเสริฐ+เทเรซาอภวิันท ์เรืองฉาย+            
เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซีลีอาอญัชญั   ยุ่นประยงค์+             
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+ยอแซฟวัลลภ   ดาวทองสมบตัิ+เทเรซาลดัดา+เปโตรทนงศกัดิ์+       
มีคาแอลตี๋+อกัแนสถนอม+โทมัสวมิล+มารอีาสุจิตร+เทเรซาวิรชั+ยวงโสภณ+
เปาโลสุชาติ+อนัเดรสมชัย+ลูซีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรญู+ย.บอสโกดุสติ+         
นิโคลัสยรรยง+ออกัสตนิกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+         
เปาโลฮวด+กาทารีนาเตียน+ยอแซฟไพโรจน์+เยโนเวฟาส้มเช้า+                     
เรือตรี ฟรงัซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+
เทเรซาเงก็+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบญุมี+             
ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวิง+ยอแซฟบญุชอบ+ม.มักดาฯซ่อนกลิ่น+                  
มารีอาชิน (ครบ 12 ปี)+ฟรังซิสโกสงา่+ม.มักดาฯสุนทร+อันนามาลา+             
โรซาประภา+วญิญาณผู้ลว่งลับในสุสานทกุดวง+วิญญาณในไฟชําระ+              
ดวงวญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
เปาโลสว่น   ครูเอิญ+วญิญาณผู้ล่วงลบัในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+  
ดวงวิญญาณทีไ่ม่มีใครคดิถงึ 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 27 กันยายน  สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา 
 เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน  รวมเป็นเงิน 9,752 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 2,296 บาท 
3. ฉลองวัด    วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี 
   วันเสาร์ที่ 26 กันยายน  เวลา 10.30 น. 
4. ขา่วประชาสมัพนัธข์องวัด 
4.1 เชิญชวนพี่น้องไปร่วมพิธีบวชของ สังฆานุกรฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมนี้ ที่วัดแม่พระรับสาร ตราด ท่านใดประสงค์จะไปกับรถบสั
ของวัด กรุณารีบไปแจ้งชื่อที่บ้านพักพระสงฆ์ 

4.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่ที่วัดของเรา วันอาทิตย์ที่ 25 
ตุลาคมนี้ เวลา 16.00 น. หลังพิธีเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยนิดกีบัพระสงฆใ์หม ่

ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 22 กันยายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 23 กันยายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+    
มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+โรซาซาเวียร์+              
มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
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4.3 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายนนี้ ขอเชญิเดก็ เๆยาวชนมารว่มกจิกรรม “วนัเยาวชนแหง่ชาต”ิ    
ณ หอ้งประชมุ อาคารอนบุาล ตัง้แตห่ลงัมสิซาสายเปน็ตน้ไป (มอีาหารกลางวนัใหร้บัประทาน) 

4.4 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายนนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกจิกรรมชมรมผูส้งูอาย ุวดัหวัไผฯ่ 
ครั้งที่ 7/2563 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม ในวันนี้มีโครงการพัฒนา
ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ เรือ่ง “การนวดอายุวัฒนะ และการยืดคลายกลา้มเนือ้”     

       โดยคุณศุภลักษณ์   ฝ่นเรือง เป็นวิทยากร 
4.5 เชิญชวนพ่ีน้องร่วมมิสซา เดือนแม่พระสายประค า เวลา 19.00 น. ตามวัดน้อย     
แต่ละเนินในเดือนตุลาคม 
 * วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม  วัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด (ถ้ําแม่พระ) 
 * วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม  วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน 
 * วันอังคารที่ 13 ตุลาคม  วัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง 
 * วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม  วัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม 
 * วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  วัดน้อยแม่พระที่พ่ึงแห่งปวงชน เนินท่าข้าม 
 หมายเหตุ : งดมิสซาค่ าวันเสาร์ที่วัดในเดือนแม่พระสายประค า 
4.6 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคมนี้ กรรมการวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด ขอเชิญพ่ีน้องร่วม

มสิซาเดอืนแมพ่ระสายประคํา ทีถ่้ําแมพ่ระ เวลา 19.00 น. (หลงัมสิซามแีหเ่ทดิเกยีรตแิมพ่ระ) 
4.7 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจําสปัดาห ์(12 - 17 กันยายน 2020) 
 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน   ยอดคงเหลือ  1,000 บาท 
 วันอังคารที่ 15 กันยายน   ยอดคงเหลือ  1,260 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  ยอดคงเหลือ  1,020 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์  3,280 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,296 บาท เขา้สภาอภบิาล 984 บาท) 
ธารน้ าใจ 
1. ขอขอบคณุ  คณุวชริา  ศรจีนิดา และคณุธนพร  โดน้ดท ์ สนับสนุนค่ารถไปบวชพระสงฆ์ 

10,000 บาท 
2. ขอขอบคุณ คุณปิติพัฒน์-คุณรัตตินันท์   บุณยสิทธิ์วิกุล สนับสนุนกิจกรรมวันเยาวชน 

2,000 บาท 


