
 

1  

สารวดั     http://www.pj-huaphai.org 
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โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1686 วันอาทิตย์ท่ี 15 พฤษภาคม ค.ศ.2022 
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” 
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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 13:31-33ก,34-35 
 เวลานัน้ เมื่อยูดาสออกไปแล้ว พระเยซูเจ้าตรัสว่า “บัดนี้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับ
พระสิริรุ่งโรจน์ และพระเจ้าทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในบุตรแห่งมนุษย์ด้วย ถ้าพระเจ้า
ทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในบุตรแห่งมนุษย์ พระเจา้จะทรงใหบ้ตุรแหง่มนษุยไ์ดร้บัพระสริริุง่โรจน์
ในพระองค์ด้วย และจะทรงให้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในทันที 
 ลูกทั้งหลายเอ๋ย เราจะอยู่กับท่านอีกไม่นาน ท่านจะแสวงหาเรา เราให้บทบัญญัติ
ใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ทา่นกจ็งรกักนัอยา่งนัน้เถิด 
ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็นศิษย์ของเรา”  

 

 
 

“เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” 
 สวัสดีครับพี่น้องที่รัก เราอยูใ่นสปัดาหท่ี์ 5 เทศกาลปสักา พอ่อยากเชญิชวนพีน่อ้งทุก ๆ  ท่าน 
ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ส าหรับการจัดงานฉลองวัดหัวไผ่ ปี 2022 ที่ผ่านมา ทุกอย่างผ่านไป
ได้อย่างงดงาม เพราะได้รับความมีน้ าใจและความช่วยเหลือของบรรดาพี่น้องชาวหัวไผ่ ท่ีมี
ให้กับวัดด้วยดีเสมอมา งานทุกอย่างจึงสวยงาม และพอ่เชือ่เสมอวา่ “ทกุ ๆ  ความใจดแีละทกุ ๆ  
ความชว่ยชว่ยเหลือจากพีน่อ้ง พระจะตอบแทนในน้ าใจอนัดขีองพีน่อ้งทกุ ๆ  คนอยา่งแนน่อน” 
 พี่น้องท่ีรัก วันนี้บทอ่ านท่ี 1  จากหนังสือกิจการอัครสาวก บอกกับเราว่ า 
“เราจ าเป็นต้องฟันฝ่าความทุกข์ยากล าบาก เพือ่เขา้สู่พระอาณาจกัรสวรรค”์ พ่อเชื่อเสมอว่า 
หากเวลาใดท่ีเราทุกข์ใจ เสียใจ หรือผิดหวังในชีวิต พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ ยิ่งเรา
อธษิฐานภาวนาถงึพระองคม์ากเท่าไหร ่พระองคก์ย็ิง่จะประทานพละก าลงัใหก้บัเรามากขึน้เท่านัน้ 
 บทอ่านท่ี 2 จากหนังสือวิวรณ์ นกับญุยอหน์ใหก้ าลงัใจกบัเราทุกคนวา่ “พระเจา้จะทรง
พ านกัอยูกั่บเรา เราจะเป็นประชากรของพระองค์ตลอดไป และพระองคจ์ะทรงเชด็น้ าตา     
ทกุหยดจากนยัตต์าของเรา และพร้อมทีจ่ะซบัความเจบ็ปวดของเรา” ขอใหเ้ราจงเชือ่มัน่ และมัน่ใจเสมอ 
 และจากพระวรสารนักบุญยอห์นในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเราอีกครั้งหนึ่งใน
เรื่อง “ความรัก” ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว หรือเอาแต่ได้ แต่จ าเป็นจะต้องเสียสละด้วยความ
จริงใจ และต้องกล้าท่ีจะให้อภัย ความรักจึงไม่ได้อยู่ท่ีเรารักพระเจ้า เพราะความรกัของเรา    
มกัมผีลประโยชนแ์อบแฝงอยูเ่สมอ เชน่ เราหวงัได้รบัพระเมตตาจากพระองค ์เราหวงัได้ไปสวรรค ์ฯลฯ  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 14 พฤษภาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณชัยณรงค์+                 
คุณขจิตศักด์ิ+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-
คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+        
ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+      
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+            
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+          
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+           
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                   
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+            
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+    
ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+
อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+                     
ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+                      

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 15 พฤษภาคม 2022 

แต่ความรักอยู่ท่ีพระเจ้าทรงรักเรามากต่างหาก ความรักของพระองค์เป็นความรักแท้ท่ีไม่มี
ความเห็นแก่ตัวเจือปนเลย แต่อัดเต็มไปด้วยความเสียสละและการให้อภัยอย่างงดงาม 
ถึงกับทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา นี่คือความรักที่พระเยซูเจ้าทรง
สั่งให้เราเลียนแบบอย่างพระองค์ ขอให้หัวใจของพี่น้องทุก ๆ คน จงเบ่งบานไปด้วยความ
รักที่จริงใจเสมอ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุก ๆ คนครับ 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 
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เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+มาการโีอประดัง+     
ยอแซฟวนัชยั+วญิญาณพระสงัฆราช พระสงฆ ์และนกับวช ทุกดวง+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+
มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทัย+ฟลิปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+           
เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+เทเรซาบญัญติั+         
ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+        
โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+            
โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดิษฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ี      
ยอแซฟชชูาติ+เปาโลเวโร+เยโนเวฟาสําเนยีง+มารอีาหลวน+ยากอบสมัฤทธิ+์เซเฟรนีสุสําราญ+        
นายสํารวย+ญาติพีน่อ้งท่ีลว่งลบั+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+          
วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 15 พฤษภาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+          
คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์   
ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+ครอบครวัสดีาสมุทร์ 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญสง่+        
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+         
โรซาเฮยีะ+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+           
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู              
ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทกุดวง+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+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไป 
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แลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บุญช+ู                
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 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ  สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+  
อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+           
เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+              
เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+
เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+                 
เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉียบ+    
มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ีทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลล ้า+   
โรซาเงก็เฮยีง+ยวงเทยีนสือ่+มารอีาเอีย่ม+ยาโกเบสทุธ+ิยออากมิประคณุ+          
เทเรซาวไิลลกัษณ์+ญาตพิีน้่องตระกลูวเิศษเธยีรกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+        
วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+     
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพี่น้องตระกูล      
เรือนงาม และทองเหลือง ท่ีล่วงลับไป แล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+         
ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+      
ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+
เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+         
พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่  เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+                
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 22 พฤษภาคม สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
2. วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม มีกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 4/2565           

ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
3. วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น.           

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 3 ราย คือ  

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม งดมิสซาค่ า *มีพิธีปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ท่ี 8 พฤษภาคม (สาย)  เป็นเงิน 4,410 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 2,595 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 100 บาท 

มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรญั+มารีอาเปรม+               
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+ยอแซฟชูชาติ  ทองประพันธ์ 
(ครบ 1 ปี)+สเตฟาโนชัยพร+อันตนสมศักด์ิ+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟ
ชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ                    
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 1. มารีอา เตือนใจ  โยธา   หมายเลขสมาชิก 1751 สายคุณชุดาพร 
 2. ยอแซฟ สมพงษ์   บุญประพันธ์  หมายเลขสมาชิก 1373 สายคุณบุญมี 
 3. เทเรซา ส ารวย   สุวินัย  หมายเลขสมาชิก 1742 สายคุณส าราญ 
**(เนาวรตัน+์บรรจง+เตอืนใจ / ครบ 3 รายแลว้ ขอเชญิสมาชกิช าระเงนิตามหวัหนา้สายครบั)** 
5. ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี เรื่องการบวชพระสงฆ์ใหม่ 
ขอประกาศแจ้งให้กับพ่ีน้องคริสตชนทุกวัดในสังฆมณฑลทราบว่า จะมพิีธบีวชพระสงฆใ์หม ่
จ านวน 1 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน ณ วัดแม่พระแห่งมวลชนนานาชาติ              
จ.เชียงราย คือ สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ   พรหมเด่น สัตบุรุษวัดพระคริสตราชา ปะตง 
*หากทา่นใดทราบว่า ผูจ้ะรบัการบวชเปน็พระสงฆมี์ขอ้ขดัขวาง กรณุาแจง้ใหค้ณุพอ่เจา้อาวาสทราบ* 

ธารน้ าใจ ขอขอบคณุรายนามผูบ้รจิาคเงนิท าบญุวันฉลองวัด ดงันี ้
ไม่ออกนาม 6,000 บาท        คุณชุมพักตร์ 5,000 บาท      
คุณนิรา 5,000 บาท        คณุปรยีาภรณ ์5,000 บาท      
คณุอารยี ์ทองเหลอืง 5,000 บาท       ครอบครวัจนัทรเ์กตุ 5,000 บาท 
ไม่ออกนาม 4,000 บาท        ไม่ออกนาม 4,0000 บาท   
ครอบครวัคณุวลัลภ หนงูาม 4,000 บาท  ครอบครัวคุณร าพูน ยุ่นประยงค์ 4,000 บาท 
คุณชาญวิทย์ 2,000 บาท   คุณทนัส   กู้ชาติ 2,000 บาท      
คุณวารุณี 2,000 บาท        ไม่ออกนาม 2,000 บาท 
คณุวรรณ ีทรพัยบ์รบิรูณ ์2,000 บาท      คณุทวศีกัด์ิ 2,000 บาท    
คณุประวทิย-์คณุบญุชอบ 2,000 บาท  คณุครรชติ รุง่เรอืง 2,000 บาท    
คณุจรีพนธ ์รุง่เรอืง 2,000 บาท     คณุไพบลูย ์ยิง่เจรญินาน 2,000 บาท 
คณุบษุยพร ขมสนทิ 2,000 บาท       คณุวนัทนา เอา้เจรญิ 2,000 บาท      
คณุด าร-ิคณุสพุร 2,000 บาท   คุณสมบูรณ์ สุพิพัฒน์มงคล 2,000 บาท      
คุณพีระพล-คุณชนิกานต์ 2,000 บาท คุณภิรมย์-คุณรัชนี 2,000 บาท       
คุณสมศักด์ิ-คุณสาคร พงศศ์ิรพิัฒน์ 2,000 บาท ผู้ใหญ่ชวลิต 2,000 บาท      
ดร.สมยศ 2,000 บาท        คุณสักรินทร์ นงนุช 2,000 บาท 
คุณสุพจน์ งามสง่า 2,000 บาท       คณุปราโมทย ์ไมง้าม 2,000 บาท      
รองทัตพงษ ์2,000 บาท    คุณพีรวรรณ ลีนะเปสนันท์ 2,000 บาท      
คุณไพบูลย์-คุณสมคิด 2,000 บาท  ครอบครัวคุณกัญชรา กระต่ายทอง 2,000 บาท 
คุณสุเทพ-คุณทิพย์สุดา 2,000 บาท  คุณล ายอง ทองสนธิ 2,000 บาท 
คณุวชิยั-คณุสอิง้ 2,000 บาท       ปา้ตุ๊ กะทิหวัไผ ่2,000 บาท 
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คุณกมลพร พรงาม 2,000 บาท     คุณเรณู สอนศิริ 2,000 บาท      
คณุสายใจ ดีศร ี2,000 บาท   ไมอ่อกนาม 2,000 บาท     
ครอบครวัคณุมานดั-คณุกานดา 2,000 บาท     นายกวลิาศ สวุนิยั 2,000 บาท 
คุณสุพจน์-คุณสมปอง 1,000 บาท   คุณวราภรณ์ 1,000 บาท     
คุณรพีพรรณ 1,000 บาท   คุณอรัญ-คุณรุจิรา 1,000 บาท      
คุณมณธิชา 1,000 บาท        คุณนิชาภา 1,000 บาท 
คณุประเดิม-คณุจรวย 1,000 บาท      คณุสชิาภทัร 1,000 บาท      
คณุจรสัพงษ-์คณุนรีนชุ 1,000 บาท  คณุพนอ จนัทร 1,000 บาท      
ประทุมพนัธุป์ลา 1,000 บาท       คณุวราภรณ ์ตระกลูมารยี ์1,000 บาท 
คณุรงัส-ีคณุอรวรรณ คนูา 1,000 บาท     คณุสนุยี ์คนูา 1,000 บาท    
คณุเกือ้กมล ทองเจรญิ 1,000 บาท  ครอบครัวเปโตรเฉียบ-มารีอาไฉน 1,000 บาท 
คุณเพิ่มพูน โพธิ์สุวรรณ 1,000 บาท คุณเล็ก จันทร 1,000 บาท      
คณุรงัสรรค ์สภุผลดี 1,000 บาท       คณุธงชยั-คณุส าล ี1,000 บาท 
คุณละม่อม รุ่งเรือง 1,000 บาท      คุณนารี นงนุช 1,000 บาท    
พฤกษพ์นัธุป์ลา 1,000 บาท   คณุดารณ ีศรจีนัทรอ์อ่น 1,000 บาท     
คณุทองพนู กา้นบวั 1,000 บาท     เกตุสดุา พนัธุป์ลา 1,000 บาท      
ครอบครัววงษ์แก้ว 1,000 บาท       ครอบครัวครูประนอม คูเอิน 1,000 บาท 
คุณณัฐสิฬ-คุณอ านวย 1,000 บาท      ครูค านึง เสียงเย็น 1,000 บาท 
ครอบครัวคุณล าไทร ไทยงาม 1,000 บาท ครอบครัวคุณเกษม พรงาม 1,000 บาท 
คุณธนวัน พรายงาม 500 บาท       คุณคัทรินทร์ 500 บาท      
คุณสุวิทย์-คุณมาลี 500 บาท  คุณสมศักด์ิ ขันอาสา 500 บาท      
คณุปยิมาภรณ ์ขนัอาสา 500 บาท       รา้นแฟแฟ 500 บาท 
คุณประยูร หนูงาม 500 บาท     คณุอบุล พรมสาร 500 บาท     
คณุประนอม เอีย่มสะอาด 500 บาท  คุณเพลินใจ พานทอง 500 บาท      
ครอบครัวคุณสกุล เชาว์ดี 500 บาท คุณนุชนาถ ยุพาวรรณ 500 บาท      
ครอบครัวคุณค ารณ รัตนไสววงศ์ 500 บาท ครอบครวัคณุสมบญุ หนา่ยคอน 500 บาท      
ครูประยงค์-คุณสมพงษ์ 500 บาท  คุณธันยา วุ้นวงษ์ 500 บาท     
ครูสุธา ภานุพันธ์ 500 บาท      ครอบครัวศิรริัตน์ 500 บาท 
คุณมะลิไพ ลือดัง 400 บาท       คุณศิรินภา-คุณธิติ 100 บาท 

***ฉบับหน้าจะลงท าบุญดอกไม้วันฉลองวัด และท าบุญสร้างวัดใหม่*** 


