
 

1  

สารวดั     http://www.pj-huaphai.org 

วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1699 วันอาทิตย์ท่ี 14 สิงหาคม ค.ศ.2022 
สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“เราเป็นทุกข์กังวลใจอย่างมากจนกว่าการล้างนี้จะส าเร็จ” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 12:49-53 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เรามาเพ่ือจุดไฟในโลก เราปรารถนา
อย่างยิ่งที่จะให้โลกนี้ลุกเป็นไฟ เรามีการล้างที่จะต้องรับ และเราเป็นทุกข์กงัวลใจอยา่งมาก
จนกว่าการล้างนี้จะสําเร็จ” 
 “ท่านคิดว่าเรามาเพ่ือนําสันติภาพมาสู่โลกหรือ มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า    
เรานําความแตกแยกมาต่างหาก ตั้งแต่นี้ไป คนห้าคนในบ้านหนึ่งจะแตกแยกกัน  คนสาม
คนจะแตกแยกกับคนสองคน และคนสองคนจะแตกแยกกับคนสามคน บิดาจะแตกแยก
กับบุตรชาย และบุตรชายจะแตกแยกกับบิดา มารดาจะแตกแยกกับบุตรหญิง และ    
บุตรหญิงจะแตกแยกกับมารดา มารดาของสามีจะแตกแยกกับบุตรสะใภ้  และบุตรสะใภ้
จะแตกแยกกับมารดาของสามี” 

 
 

 
 

สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน 
เราผ่านวันแม่ มาได้ไม่ก่ีวัน ครอบครัวหลายครอบครัว ได้อยู่กับพร้อมหน้า 

บางครอบครัวอาจจะไม่ครบ เพราะมีภารกิจบางอย่าง แต่อยากให้พวกเรารู้ว่า 
“วันแม่ มิใช่วันนี้วันเดียว แต่เป็นทุกๆ วันในชีวิตเรา” เหมือนกับ “วันพระเจา้ทีพ่ระเจา้
รักเราในทุกๆ วันของชีวิตคริสตชนของเรา” 

เราทุกคนเกิดมามีแม่ ไม่มีใครที่ไม่รู้จักค าว่า “แม่” เพราะแม่เป็นผู้ให้ก าเนิด 
เป็นผู้เลี้ยงดูเราและเฝ้าทะนุถนอมกล่อมเกลาเรามาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ เป็นผู้ที่รักเรา
มากกว่าใครๆ ไม่ว่าลูกท าผิดแค่ไหนแม่ให้อภัยเสมอ บางครัง้ลกูท าผดิ แมโ่กรธ แตแ่มไ่มเ่คย
คิดท าร้ายลูก ทุกอย่างที่ท าลงไปเพราะอยากให้ลูกเป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีคุณธรรม 
เพราะฉะนั้นพ่ออยากเชิญชวนเรา ให้สวดภาวนาเพื่อผู้เป็นแม่และมารดาของเราทกุคนเสมอ 

พระวาจาในสัปดาห์นี้ พูดถึงเรื่อง “ไฟ” เปน็สญัลกัษณท์ีโ่ดดเดน่แสดงถงึฤทธานภุาพ 
และการประทับอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า  ในหนงัสอืปฐมกาล พระเจา้ทรงสรา้งดวงอาทติย ์ 
ดวงจันทร์  และดวงดาราต่างๆ เป็นอันดับแรก ในหนังสืออพยพเล่าว่าพระเจ้าทรง
ปรากฏให้แก่โมเสสที่พุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟ  และในเวลาต่อมาทรงใช้เสาเพลงิน าชาวอิสราเอล 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ในการเดินทางจากอียิปต์สู่ดินแดนแห่งพระสญัญาอีกดว้ย “.... เวลากลางวนั  องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้
เสด็จน าหน้าเหมือนเสาเมฆเพ่ือชี้ทาง และเวลากลางคืนก็เสด็จน าหน้าเขาเหมอืนเสาเพลงิ
เพ่ือส่องสว่าง” (อพย 13:21) 
 ให้ไฟเหล่านี้ เป็นไฟที่จุดให้ลุกร้อนด้วยความรักมากกว่าการท าลายกันและกัน 
เป็นไฟที่ท าประโยชน์ให้แก่กันและกัน ในครอบครัว ในชุมชน ในสังคมของเรา 
 

ขอพระเจ้าอวยพร 
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 14 สิงหาคม 2022 

วนัเสารท่ี์ 13 สิงหาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณชัยณรงค์+             
คุณขจิตศักดิ์+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+                 
ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-        
คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+           
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี๋+         
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลชูีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                 
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+          
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+              
มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+            
มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+
เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+           
ฟรังซิสโกผัน+เทเรซาบัญญัติ+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+                         
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เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+          
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+           
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+
ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+       
เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+         
วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+     
อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช 
พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 14 สิงหาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์      
ปรชัญกุล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณน าโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+        
ครอบครวัคุณวนิยั-คุณสุรตัน์   ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+        
ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคุณแมพ่ระ+ครอบครวัคุณส าราญ-คุณเฉลยีว  หวัใจ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญส่ง+        
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+       
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+           
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู              
ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุ่งหมาย และเสรมิสกุล ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+             
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+          
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์               
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ฟิลปิปกรณ์รตัน์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+
เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกูล
เรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+
คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+     
มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+      
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสุภาพ+เปาโลจ าลอง+           
มารอีาสายสุนีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+        
เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+        
อากาธาบุญลาภ  สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+
ญาตพิีน้่องตระกูลแสงสว่าง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+
เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ+์เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+      
อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+                       
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+
ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ และจหูง ี ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาส ารวย+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลสุวนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+มารต์โินน้อย+   
ยอแซฟนิด+มารอีาจ าปา+ญาตพิีน้่องตระกูลพรมสาร  ลีกุ้ล และเอีย่มสะอาด  ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+พรชยั จ าปีรตัน์+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไล่ใช+้           
โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+    
มารีอาส ารวย  โตศิริ (ครบ 1 ปี)+มาการโีอประดงั+มาทลิดาเตา้เลีย๊บ+              
อูบลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+เบเนดกิตจ์ิน๊อยู+่อกัแนสเป้า+เปาโลฮวด+                 
กาทารนีาเตยีน+วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟช าระ+   
วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ 
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วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณนพวงศ์-คุณสุมานา  ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+       
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูเรอืนงาม  
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+นิโคลัสยรรยง+                
เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+               
มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+เปาโลซังฮี้+เซซีลีอาเชย+ยอแซฟประเสริฐ+     
พ่อแก่อุ่น+แม่แก่สุข+มาทิลดาเต้าเลี๊ยบ+อันตนฮะ+โรซาแจ้ง+วิญญาณผู้ล่วงลับทุกดวง
ในสุสานวัดหัวไผ่+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง  

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 17 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต 

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....สเตฟาโนด าริ  จันทร์เกตุ+มารีอาวรรณาภรณ์  วงษ์แก้ว+ยวงเทียนสื่อ+          
มารีอาเอี่ยม+ฟิลิปเกสร+อกัแนสกมิซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+          
ลูซีอาสุภา (ครบ 1 ปี) 



 

7 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม (ค่ า)   เป็นเงิน 1,578 บาท 
  วันอาทิตย์ท่ี 7 สิงหาคม (สาย)  เป็นเงิน 3,896 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 3,140 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 1,140 บาท 

* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจ าเดอืนกรกฎาคม 
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน  46,410 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  1,080  บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 5,210 บาท  ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 236 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลส าหรับงานกิจกรรม 
และโครงการของสภาฯ มาอย่างต่อเนื่อง (เข้าวัด 32,487+1,080+3,647+236 บาท    
เข้าสภาอภิบาล 13,923+1,563 บาท) 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
     อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
     อาทิตย์หน้า สมโภชพระนางมารียรั์บเกียรตเิขา้สู่สวรรคท์ัง้กายและวญิญาณ   
 เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
2. วนัอาทติยห์นา้ 21 สงิหาคม  
 เชญิชวนรว่มกจิกรรมชมรมผูส้งูอายวัุดหวัไผฯ่ เวลา 07.30 - 12.30 น.  ณ อาคารเพ่ืองาน

อภบิาลและแพรธ่รรม 
 ขอเชิญผู้น าวิถีชุมชน ทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 ของทุกเนิน และพี่น้องที่สนใจ          

ร่วมแบ่งปันพระวาจา เวลา 18.30 น. ที่อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
3. วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม  ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชมุ เวลา 13.00 น.                   

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
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4. วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านหัวไผ่ จัดประชุมสามัญ
ประจ าปี  เวลา 13.00 น.   ณ อาคาร 72 ปีฯ 

 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 3) 
ระหว่าง นายกิติพงษ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา บุตรของ นายประสงค ์และ นางส านวน ศกัดิศ์รวีัฒนา  
สมรสกับ ลซูอีา รมิตา แพงไพร ีบุตรีของ เปาโล กจิต ิ  แพงไพร ีและ  เทเรซา สพัุทรา  ไทยงาม 
ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่  20 สิงหาคม เวลา 11.00 น.          
ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 
 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 1) 
ระหว่าง นายทรงสิทธิ์  บุญธรรม บุตรของ นายประณต และ นางจติรา   รตันะ  สมรสกบั  
เทเรซา หัตถยา   ถาวรจักร์ บุตรีของ นายสมภพ  ถาวรจกัร ์และ  มารอีา วรรณภา   คงเพ็ง     
ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน เวลา 15.00 น.          
ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 
 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 

ธารน้ าใจ 
รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารส าหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจ าเดอืนสงิหาคม 
     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. ปั๊มน้ ามันหัวไผ่ 2 ถุง   
     9. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง  10. ครอบครวัคณุส าเนยีง  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 


