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สารวดั     http://www.pj-huaphai.org 

วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1682 วันอาทิตย์ท่ี 17 เมษายน ค.ศ.2022 
สมโภชปัสกา (พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ) 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ศิษย์คนที่มาถึงพระคูหากอ่นกเ็ขา้ไปขา้งในด้วย เขาเห็นและมีความเชื่อ” 
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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 20:1-9 
 เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ขณะท่ียงัมืด มารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา ก็เห็นหิน
ถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้ว นางจึงวิง่ไปหาซโีมนเปโตรกับศิษย์อีกคนหนึ่งที่
พระเยซูเจา้ทรงรักบอกว่า “เขาน าองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไมรู้่
ว่าเขาน าพระองคไ์ปไว้ท่ีไหน” 
 เปโตรกับศิษย์คนนัน้จงึออกไป มุ่งไปยังพระคูหา ทั้งสองคนวิ่งไปด้วยกัน 
แต่ศิษย์คนนั้นวิง่เร็วกว่าเปโตร จึงมาถงึพระคูหาก่อน เขาก้มลงมองเหน็ผา้พนัพระศพ
วางอยู่บนพื้น แตไ่ม่ไดเ้ข้าไปข้างใน ซีโมนเปโตรซึ่งตามไปติดๆ ก็มาถึง  เขา้ไปใน
พระคูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ท่ีพื้น รวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึง่ไมไ่ด้วางอยู่กับ
ผ้าพันพระศพ แตพ่ับแยกวางไว้อีกที่หนึง่ ศิษย์คนที่มาถึงพระคูหากอ่นกเ็ขา้ไปขา้งในด้วย 
เขาเห็นและมีความเชื่อ เขาทัง้สองคนยงัไมเ่ขา้ใจพระคมัภร์ีทีว่า่ พระองค์ต้องทรงกลับคืน
พระชนมชีพจากบรรดาผูต้าย 

 
 

 
 

สุขสันต์วนัปัสกาแด่พี่น้องทกุท่านครับ 
 ตั้งแตว่ันอาทิตย์ปสักานี้เปน็ต้นไป ตอนปดิพิธี พระสงฆจ์ะบอกว่า  
 “พิธีบูชาขอบพระคุณจบแลว้ จงชื่นชมยินด ี และไปประกาศใหท้ราบทัว่กนัว่า 
พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว อัลเลลูยา อัลเลลูยา” 
 แล้วพี่น้องจะตอบว่า 
 “ขอขอบพระคุณพระเจ้า อลัเลลูยา อัลเลลูยา” 
 พ่ีน้องที่รัก พระเยซคูริสตเจ้าทรงสละชีวติของพระองคเ์พื่อกอบกูม้นุษยชาต ิ
และวันนี้ เราสมโภชปัสกา เฉลิมฉลองการกลับคนืพระชนมชีพของพระองค์ 
เชิญชวนเรา ขอบพระคณุพระองค ์ ด้วยความชื่นชมยนิด ี เฉลิมฉลองชวีิตใหม่ของ
เราพร้อมกับชวีิตของพระองค์ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พ่ีน้องครบั เราต้องฟ้ืนฟูชีวิตใหม่ที่เราได้รับจากพระองค์ทุกๆวัน โดย
ยอมรับพระเยซูเจา้ เปน็ แสงสว่าง เปน็ GPS นาํทางชีวิตของเรา ขอพระองค์ชว่ย
ให้เรามุง่มัน่ ติดตามพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีทุกๆวัน 
 อาศัยการตดิตามพระองค์ทกุๆวนัดว้ยความชืน่ชมยนิด ีเทา่กบั เรากําลงัประกาศว่า 
พระคริสตเจ้าทรงกลบัคนืพระชนมชีพแก่เพื่อนพี่น้องทีอ่ยู่รอบขา้งเรา 
 

ขอพระอวยพรพี่น้อง 
คุณพ่อทรงวุฒ ิ  วงษ์สริิโรจน์ 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วนัจนัทรท่ี์ 18 เมษายน มิสซาค า่ เวลา 19.00 น. 
สขุส าราญ.....เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+                  
ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุอุบล-คณุอุไร  พรมสาร           
อทิุศแก่.....ยอแซฟวิจารณ์  สมานจิต (ครบ 30 วนั)+เซซลีอีาพรพมิล+               
ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+โรซาเฮยีะ+ซูซานนาสมพร+      
ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลําพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+         
อนันาหรุน่+เปโตรดาํรสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้       
ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญส่ง+        
เปาโลแกว้+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ย่าสุข+ย่าแดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง 

วนัอาทิตยท่ี์ 17 เมษายน  
(มิสซาสาย เวลา 10.00 น. และมิสซาเยน็ เวลา 16.00 น) 

สขุส าราญ เพือ่พีน้่องสตับุรษุวดันกับุญฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่ทกุคน 
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วนัองัคารท่ี 19 เมษายน มิสซาค า่ เวลา 19.00 น. 
สขุส าราญ.....เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-      
คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั- คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+
ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคุณแมพ่ระ+ครอบครวัคณุประนอม  คเูอนิ 
อทิุศแก่.....ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุง่หมาย และเสรมิ
สกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+        
คุณพ่อบุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+
เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+          
ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์        
ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสุภาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสุนีย+์           
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+          
ญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบญุลาภ สดีาสมทุร+์
เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกูลแสงสว่าง ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ลโูดวโีกหลุย+
มารอีาพนิ+ยวงขาํ+มารอีาลว้น+ย.บปัตสิตน์ิทา+ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+
ญาตพิีน้่องตระกูลคเูอนิ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อนัตนศริ+ิมารอีาราํพงึ+             
ยอแซฟนิยม+กาทารนีาบู่+เปาโลหล+ีฟรงัซสิพร+เปโตรขาํ+มารอีานุ้ย+ยอแซฟ
ชุมพร+มารอีาขาว+เปาโลมณฑล+มารอีาสุทานี+ยอแซฟเมง่กงั+มารอีาซิว่อมิ+     
ยอแซฟสมชาต+ิยอแซฟสมศกัดิ+์ยอแซฟเมง่เกยี+ญาตพิีน้่องตระกลูนงนุช และวเิศษเธยีรกุล 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง 

วนัพธุท่ี 20 เมษายน มิสซาค า่ เวลา 19.00 น. 
สขุส าราญ.....เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัวงษแ์กว้            
อทิุศแก่.....อนันาหล+ีเปโตรจุ๊ย+อนันาพ่วง+ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิช่วง+
เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+    
มารอีาอนงค+์มารอีากมิบ๊วย+ยายสาว  เสาวกุล+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+       
มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+               
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เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์ 
เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+ 
อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั  วงษ์แกว้+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  
เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮุนเจีย๊ว+  
เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกูลเรอืนงาม และ
ทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+เปโตรจอืเซยี+        
อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ+์เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญลอ้ม+           
เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+    
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+
ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+                 
มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ู      
ฟิลปิเหลอื+แบรน์ารด์สมาน+ญาตพิีน้่องตระกูลขนัอาสา ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ และจหูง ีทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+ยอหน์ บปัตสิตว์ชิยั+เซซลีอีาพยุง+เปโตรอิว้ฮก+โทมสัประชา  หนูงาม+      
นายนิรธุ+เปาโลจาบ+เปโตรยอน+บาโทโลมวิสุพจน์+ยอแซฟเฉลมิพล+            
วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+              
คุณชัยณรงค์+คุณขจิตศักดิ์+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+    
ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+
ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม 
อุทิศแก่.....มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+               
เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+             
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+      
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+           
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+             
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เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทยีนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+     
ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+      
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+
ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+เปาโลสนิท+         
เซซีลีอาบุญรอด+ยอแซฟสมาน+สเตฟาโนดําริ+มารีอาวรรณี+ญาติพ่ีน้องตระกลูจนัทรเ์กต ุ
และศรีสุวคนธ์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครวัจนัทรเ์กต ุรตันมณโีรจนแ์สง และวายรุะกลุ+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+คณุกลัยา-คณุสมชาย ดศีร ี
อุทิศแก่.....เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+คุณพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+    
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+    
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+     
ยอแซฟชูชาติ+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+    
อันนาเหรียญ+เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาตพ่ีินอ้ง
ตระกลูเรอืนงาม และทองเหลือง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+  
ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+    
ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+                      
เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+        
พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่  เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+               
มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+                
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+ยวงบุญเรือง+                  
ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+ยากอบประพรึก+     
ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+
เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+            
ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+ยอแซฟหล่อ+เซซีลีอาบุญชู+             
ยอแซฟช่วย+มารีอาเชย+ฟิลิปวัด+ม.มักดาฯทองหยิบ+เปาโลสมพร+เบเนดิกต์มัด+              
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เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน (สาย)  เป็นเงิน 6,105 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 3,480 บาท 
  เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 940 บาท 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 24 เมษายน สัปดาห์ท่ี 2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา)  
 เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
2. เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์สมโภชปัสกา วัดจึงขออนุญาตเลื่อนมสิซาประกาศทีพ่ี่นอ้ง

ขอเอาไว้ ทั้งมิสซาสาย และมิสซาเย็น ไปเป็น มิสซาค่ําวันจันทร์ที่ 18 ถึง วันศุกร์ที่ 
22 เมษายนนี้ รบกวนพี่น้องที่ขอมิสซาไว้ ติดตามได้ในสารวัด 

3. เชิญชวนพี่น้องนํากระปุกมหาพรตมาส่งที่ธุรการวัด 
4. วันเสาร์ที่ 23 เมษายน กรรมการวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด  เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่ม

มสิซาฉลองเนิน เริ่มสวด เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิดเกียรติแม่พระ) 
5. วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน มิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาฉลองพระเมตตา        

(หลังมิสซาสาย  มีเทิดเกียรติพระเมตตา และถวายดอกไม้) 
6. มิสซาตรีวาร เตรียมจิตใจฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่   

เวลา 19.00 น. 
 - วันพุธที่ 4 พฤษภาคม (คุณพ่อ ยอแซฟ ภูวนารถ  แน่นหนา เป็นประธาน) 
 - วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม (คุณพ่อ ยอแซฟ ประธาน  ตันเจริญ เป็นประธาน) 
 - วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม (คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิเชียร  ฉนัทพิรยิกลุ เปน็ประธาน)  
  **มีกิจกรรมพระคัมภีร์ (คุณพ่อ ยอห์น บัปติสตา นุพันธุ์  ทัศมาลี)** 

มอนิกาส้มลิ้ม+เทเรซาสมทรง+มารีอาอมรรัตน์+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน ฉลองวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด 
เริ่มสวดสวยประคํา เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิดเกียรติแม่พระ) 
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7. ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (ครบ 142 ปี) วันเสาร์ที่     
7 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. (พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี เป็นประธาน) 

 ข้อปฏิบัติส าหรับผู้มาร่วมงาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 
7.1 กรณุาเตรยีมขอ้มลูการฉดีวคัซนีอยา่งนอ้ย 2 เขม็ของทา่นมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที ่อสม. ทีจ่ดุคดักรอง 
7.2 ทา่นใดทีไ่มส่ะดวกเรือ่งการฉดีวคัซนี กรณุาไปตรวจ ATK ทีส่าธารณสขุตําบลใกลบ้า้นทา่นกอ่น 

1 วนั พรอ้มทัง้นําเอกสารมายืน่ในวนังาน 
7.3 กรณทีีซ่ือ้ชดุตรวจ ATK มาตรวจเอง กรณุาเขยีนชือ่ และวนัทีต่รวจ กํากบัทีแ่ผน่ตรวจ ATK และ

ถา่ยรปูมายืน่แสดงตอ่เจา้หนา้ที ่อสม. ทีจ่ดุคดักรอง 
8. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 1 ราย คือ  
 วิคตอเรีย เนาวรัตน์   สมานจิตต์  หมายเลขสมาชิก - สายคุณชุดาพร 
 
ธารน  าใจ 
1. ขอขอบคุณรายนามผู้บริจาควันกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 3/2565 ดังนี้ 
     1. คุณสุนทรา  พรายงาม 1,000 บาท   2. แพกุ้งน้าปู บริจาคกุ้ง 
2. รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารสําหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจําเดอืนเมษายน 
     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 


