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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 6:17,20-26 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่    
ณ ที่ราบแห่งหนึ่ง ที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจํานวนมากจากทั่วแคว้นยูเดีย 
จากกรุงเยรูซาเล็ม จากเมืองไทระ และจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเล 
 พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ ตรัสว่า 
 “ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเปน็ของทา่น 
 ท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะอ่ิม 
 ท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะหัวเราะ 
 ท่านทั้งหลายเป็นสุข เมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่าน ผลกัไสทา่น ดหูมิน่ทา่น รังเกียจ
นามของท่านประหนึ่งนามชัว่รา้ยเพราะทา่นเปน็ศษิยข์องบตุรแหง่มนษุย ์ จงชืน่ชมในวนันัน้เถิด 
จงโลดเต้นยินดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิง่ใหญน่กัในสวรรค ์ บรรดาบรรพบรุษุ
ของเขาเหล่านั้นเคยกระทําเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ว” 
 “วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ํารวย เพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ว 
 วิบัติจงเกิดกับท่านที่อ่ิมเวลานี้ เพราะท่านจะหิว  
 วิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้ เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้ 
 วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่าน เพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขา
เหล่านั้นเคยกระทําเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว” 

 

 
พ่ีน้องครับ 
 6 ปีที่แล้ว นายยงยุทธ  แก้วสวนจิก อายุ 45 ปี ถูกหวยรางวัลที่ 1  5 ใบ รับเงิน 
30 ล้านบาท หลังจากนั้นมีเรื่องให้ทุกข์ใจ ทั้งปัญหาสุขภาพของตนเอง และปัญหากับ
ภรรยาเก่า ฟ้องกันจนวุ่นวาย สุดท้ายได้แบ่งเงินให้อดีตภรรยา และส่งเสียให้ลูกๆ 
 ต่อมาเขาไปซื้อที่ 30 ไร่ ทําเกษตร ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทํานากบัพ่ีชายทีเ่หลอือยูค่นเดียว 
ล่าสุด (7 ก.พ. 2022) สมัครใจตื่นตี 5 ทุกวัน ไปจัดร้าน ทําความสะอาด บริการน้ํา 
ยก-เก็บชามก๋วยเตี๋ยวในร้านของพ่ีสาว ซึ่งตนลงทุนให้ เลิกงาน 5 โมงเย็น เพราะปลายปี 
2021 พี่ชายเสียชีวิตกะทันหัน ขาดคนช่วยทํานา ตนเองไม่อยากเหงา ไม่อยากอยู่เฉยๆ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ทํางานหนักก็ไม่ไหว เป็นโรคหัวใจ 
 ตอนนี้เขาเหลือเงินอีกประมาณ 10 ล้านบาท จะพยายามประหยัด หากเปน็อะไรไป 
จะยกให้ลูก มีผู้หญิงเข้ามาหาตลอด แต่เขาไม่สนใจ เ ม่ือไหร่เหงา ก็เข้าห้องพระ 
ท าให้ใจสงบ 
 พ่ีน้องครับ สถานการณ์โควิด-19 สอนให้เรารู้ว่า มนุษย์เราไม่สามารถควบคุมสิ่ง
ต่างๆได้ตามท่ีตัวเองต้องการ พระเป็นเจ้าผู้เดียวเท่านั้น ที่สามารถคุ้มครองเราให้มั่นคง
ปลอดภัย ดังพระวาจาของพระเจ้าในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ 
 “คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพร องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น
ความหวังของเขา เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ า ซึ่งหยั่งรากออกไปท่ีล าน้ า 
เมื่อความร้อนมาถึง เขาก็ไม่กลัว ใบของเขาคงเขียวอยู่ เสมอ เขาจะไม่กังวลใจ  
ในปีท่ีแห้งแล้งจะไม่หยุดออกผล” 

ขอพระอวยพรพ่ีน้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ  วงษ์สิริโรจน์ 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่13 กมุภาพันธ์ 2022 

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณขจิตศักด์ิ-คุณโสภิษ     
ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครวัหนงูาม+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย 
ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+                  
ยากอบประพรกึ+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+ 
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                  
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+  
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ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+     
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวติั+เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาติพีน่อ้ง
ตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+ก๋งซุ่น+
ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+          
วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+     
อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ ์
และนักบวช ทุกดวง+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+             
อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+         
เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+          
คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+  
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+       
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+        
ยอแซฟชูชาติ+มารีอาประพษิ+เปโตรประชุมพล+เปโตรชุมพร+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสาน
ทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+       
คณุสมเชาว ์  ศริชิล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+              
ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+
ครอบครวัคณุอบุล-คณุอไุร  พรมสาร+ครอบครวัสดีาสมทุร+์ครอบครวัคณุชวลติ          
วทานิยานนท+์ครอบครวัคณุประนอม  คเูอนิ+ครอบครวัคุณกมลพร  พรงาม+  
โมทนาคณุแมพ่ระนิจจานุเคราะห ์และนกับุญอนัตน 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+            
เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+               
ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ์+เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+         
เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+                 
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องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์
อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+    
เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุ่นประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+
มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+
ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+        
ฟรงัซสิสมพงษ์ พรงาม+มารอีาเชื่อม+ยอแซฟอ่อน+ยอแซฟขวญัชยั+มาเซอรย์เูลยีน+
คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บุญชู+ยอแซฟยัง้+โรซายวง+    
มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์       
เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+               
ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ี           
มารอีาสภุาพ+เปาโลจ าลอง+มารอีาสายสนีุย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+
ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายุทธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ดอมินิกบาง+อากาทาส้มเกล้ียง+ยา่สุข+ยา่แดง+ยา่มา+ญาติพี่นอ้งตระกลู
พรมสาร ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ สีดาสมุทร์+เปโตรแสวง+                 
โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาติพี่นอ้งตระกลูแสงสว่าง ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+เปโตรไล่เอง็+มารีอากิมเทา้+ยอแซฟเง็ก+เทเรซาจรัส+ยอแซฟมนู+โรซาขวญัใจ+
มารีอาศรีวรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัติสตปี์เธอ+โยซาฟัดอ าพล+เปโตรฮกลง้+                
ซิลแวสแตร์วชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายพุา+เยโนเวฟาลดัดา+วิคตอเรียกิมเปา+        
ย.บปัติสตสิ์ทธินนัท+์อิทธิพงษ+์เปาโลธวชัชยั+เปาโลเอิน+โรซาสอน+ลูโดวีโกหลุย+     
มารีอาพิน+ยวงข า+มารีอาลว้น+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+ยออากิมทินพร+                 
โทมสัสมหมาย+ยอห์น บปัติสตนิ์ทา+ยอแซฟชาย+มารีอางว้น+ยวงสวสัด์ิ+มารีอาชิด+
ยอแซฟธงชยั+ยอแซฟเอกราช+เปโตรสวง+ยอห์นบอสโกชาตรี+เปโตรจือเซีย+            
อนันาเซียน+เปโตรเอ้ียวฉนั+ยอแซฟสุรศกัด์ิ+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญลอ้ม+                    
เปโตรอนุรักษ+์อนันาเพี้ยน+ยอแซฟนอ้ม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชยั+             
เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จ านง+ยอแซฟวีรภทัร+เปาโลเชาวลิต  ขมเลก็+         
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ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+
เปโตรโสภ+ีม.มกัดาฯชะลอม+ม.มกัดาฯทศันีย+์ยอหน์ชชัวาฬ+เปโตรศริศิกัดิ+์        
มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+มารต์โินน้อย+ยอแซฟนิด+มารอีาจ าปา+
นายพรชยั  จ าปีรตัน์+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร เอีย่มสะอาด และลีกุ้ล ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทกุดวง+ฟรงัซสิหลา+เทเรซาบุญเทยีน+ยอแซฟเลื่อน+อนัเดรพนอ+                
อากาทาจ าเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+ยอแซฟไพโรจน์+เยโนเวฟาสม้เชา้+
ญาตผิูล้่วงลบั+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+ยออากมิทนิพร+              
อากาทาจ าเนียร+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ย.บปัตสิตนิ์ทา+ยอแซฟฮวด (ครบ 28 ปี)+  
อำกำทำฟัก (ครบ 11 ปี)+ญาตพิีน้่องตระกลูรุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+       
เบเนดิกตศิ์ลำชยั (ครบ 11 ปี)+เทเรซาล าพนู+ยอแซฟชูชาต+ิวญิญาณผูล้่วงลบัใน
สสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ-์คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพี่น้องตระกูลเรอืนงาม และทองเหลอืง ท่ี
ลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+
มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมกีวา+ม.มักดาฯ อํานวย+      
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+                
มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่        
เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+ญาติพี่น้อง         
ผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารอีาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+      
ยอแซฟคําผัด+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+     
ลูซีอาสุภา+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ญาติพีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+  
นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+                 
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+       
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 20 กุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา  
 เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ งดมิสซาค่ า *มีพิธีปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศแก่....เทเรซาบัวพัน+อันนาทองปลิว+ฟิลิปช่วง 

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจําเดอืนมกราคม 
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน  43,810 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  1,350  บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจําเดอืนมกราคม 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 8,910 บาท  ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 430 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วัด 30,667+1,350+6,237+430 บาท เขา้สภาอภบิาล  
13,143+2,673 บาท) 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์   เป็นเงิน 2,720 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์  (สาย)  เป็นเงิน 3,020 บาท 
                                  (เย็น)  เป็นเงิน 1,717 บาท 
  เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,310 บาท 
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2. วันนี้ เชิญสมาชิกสภาอภบิาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น.  ที่ห้องประชุมอนุบาล
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วาระหนึง่ทีส่ําคญั คอื พจิารณาเรือ่งพธิเีสกสุสาน (4-5 มี.ค.) 
พ่ีน้องคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ พูดคยุกบัสมาชกิสภาฯไดค้รบั 

3. ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ของดการจัดกิจกรรมประจําเดือนนี้ 
4. วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ มีพิธีโปรดศีลก าลังแขวงหัวไผ่ เวลา 10.00 น. 

โดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี เป็นประธานในพิธี 
5. ผู้เช่าที่ดินรายใดที่ประสงค์จะลดค่าเช่า กรณีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน กรุณามายื่น

คําร้องที่ฝ่ายงานที่ดินวัดฯ เพ่ือให้ทางวัดพิจารณาต่อไป 
6. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่  3 ราย คือ  
      1. มารีอา จันทร์จิรา  เมตตะธํารงค์ หมายเลขสมาชิก 1872 สายคุณสําราญ 
 2. เทเรซา นิรมล  จูหงี  หมายเลขสมาชิก 1873 สายคุณสําราญ 
 3. มารีอา กนกพิชญ์  ปลั่งกลาง  หมายเลขสมาชิก 1874 สายคุณชุดาพร 
    สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต  1 ราย คือ  
 1. อักแนส ประนอม   โลกวิทย์  หมายเลขสมาชิก 1690 สายคุณชุดาพร 

**(พกิลุ+ประยรู+ประนอม/ ครบ 3 รายแลว้ ขอเชญิสมาชกิช าระเงนิตามหวัหนา้สายครบั)** 
 
ธารน้ าใจ 
1. รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารส าหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์
     1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  400 บาท  2. คุณเบญจรักษ์   อ้าวเจริญ  2 ถุง 
     3. คุณรัตตินันท์  บุญยสิทธิ์วิกุล 1 ถุง    4. ครอบครัวป้าขวัญ 2 ถงุ  
     5. ครอบครัวคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด  2 ถุง 6. คุณเอื้อมพร   ตรงกับใจ 1 ถุง  
     7. คุณชาร ี  สมานจิต 1 ถงุ   8. ปั๊มน้ํามันหัวไผ่ 2 ถุง   
     9. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง  10. ครอบครวัคณุสําเนยีง  รตันไสววงศ ์2 ถุง   
     11. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาท  12. คุณวันทนา   เอ้าเจริญ 500 บาท 
     13. คุณเสาวณี  ทรัพย์มนทูวี 2 ถุง     14. คุณวันลภ   วงษ์แก้ว 1,000 บาท 
     15. คุณนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท  16. คณุประนอม   เอีย่มสะอาด 300 บาท 
     17. ครอบครัวคุณเมธ-ีคุณนวรัตน์ หัวใจ 500 บาท  18. คุณวิภา   ผลอุดม 2 ถุง 
     19. คุณสุกัลยา  พวงสมัย 500 บาท  20. คุณสมหมาย   ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง 
     21. คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง  22. ผลพันธุ์ปลา 1,000 บาท  


