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ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1613 วันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม ค.ศ.2020 
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 1 : 26-38 
 เมือ่นางเอลซีาเบธตัง้ครรภไ์ดห้กเดอืนแลว้ พระเจา้ทรงสง่ทตูสวรรคก์าเบรยีลมายงัเมืองหนึ่ง
ในแควน้กาลลิชีือ่เมอืงนาซาเรธ็ มาพบหญงิพรหมจารคีนหนึง่ซึง่หมัน้อยูก่บัชายชือ่โยเซฟ ในราชวงศ์
ของกษัตริย์ดาวิด หญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีย์ ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า 
“จงยนิดเีถดิ ทา่นผูท้ีพ่ระเจา้โปรดปราน พระเจา้สถติอยูก่บัทา่น” 
 เมือ่ทรงไดย้นิถอ้ยคํานี ้ พระนางมารีย์ทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่า 
คําทักทายนี้หมายความว่ากระไร แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย 
ทา่นเปน็ผูท้ีพ่ระเจา้โปรดปราน ทา่นจะตัง้ครรภแ์ละใหก้ําเนดิบตุรชายคนหนึง่ ทา่นจะตัง้ชือ่เขาวา่เยซ ู
เขาจะเปน็ผูย้ิง่ใหญแ่ละพระเจา้ผูส้งูสดุจะทรงเรยีกเขาเปน็บตุรของพระองค ์ พระเจ้าจะประทาน
พระทีน่ัง่ของกษตัรยิด์าวดิบรรพบรุษุให้แก่เขา เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไป
และพระอาณาจกัรของเขาจะไมส่ิน้สดุเลย” 
 พระนางมารยีจ์งึทรงถามทตูสวรรคว์า่ “เหตกุารณน์ีจ้ะเปน็ไปไดอ้ยา่งไรเพราะข้าพเจ้าต้ังใจ
จะเปน็พรหมจาร”ี ทตูสวรรคต์อบวา่ “พระจติเจา้จะเสดจ็ลงมาเหนอืทา่นและพระอานุภาพของ
พระผูส้งูสดุจะแผเ่งาปกคลมุทา่น เพราะฉะนัน้ บตุรทีเ่กดิมาจะเปน็ผูศ้กัดิส์ทิธิแ์ละจะรบันามวา่บตุร
ของพระเจา้ ดซู ิเอลซีาเบธ ญาตขิองทา่น ทั้งๆ ที่ชราแล้ว กย็งัตัง้ครรภบ์ตุรชาย ใคร  ๆคิดว่านาง
เปน็หมนั แตน่างกต็ัง้ครรภไ์ดห้กเดอืนแลว้ เพราะไมม่สีิง่ใดทีพ่ระเจา้จะทรงกระทําไมไ่ด”้ 
 พระนางมารยีจ์งึตรสัวา่ “ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัใชข้องพระเจา้ ขอใหเ้ปน็ไปกบัขา้พเจา้ตามวาจาของ
ทา่นเถดิ” แลว้ทตูสวรรคก์จ็ากพระนางไป  

 

 
สวัสดคีรบัพีน่อ้งสตับรุษุทกุทา่น  
 สปัดาหน์ีเ้ปน็สปัดาหส์ดุทา้ยกอ่นทีเ่ราจะเฉลมิฉลองการบงัเกดิมาขององคพ์ระกุมารเจ้า  
โดยในปนีีท้างวดัของเรามกีารประดบัตกแตง่สถานทีอ่ยา่งสวยงาม มกีารแสดงละครครสิตมาสและ
กจิกรรมตา่งๆ  เพ่ือสรา้งบรรยากาศทีง่ดงาม เพ่ือผูท้ีจ่ะมารว่มงานของเราอยา่งมากมายเปน็ประจําทกุป ี
แตเ่นือ่งดว้ยสถานการณก์ารเฝา้ระวงัเชือ้ไวรสัทีย่งัคงมอียู ่เพ่ือความเรยีบรอ้ยและปลอดภยัของงานนัน้ 
จงึขอความรว่มมอืจากทกุๆ ทา่นทีม่ารว่มงานในวนันัน้ ชว่ยผา่นจดุคดักรองทีท่างทมีงานของเรา
เตรยีมไวแ้ละปฏบิตัติามคําแนะนําอยา่งเครง่ครดั เพ่ือกา้วผา่นสถานการณเ์หลา่นีไ้ปดว้ยกนันะครบั 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 เมื่อการบังเกิดของพระกุมารเจ้าใกล้เข้ามา พระวรสารในสัปดาห์นี้ ทําให้เราเห็น
บทบาทของพระนางมารีย์ (แม่พระ)ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แสดงให้เห็นถึงความสภุาพถอ่มตน
ของพระนางในการตอบรับแผนการและพระประสงคข์องพระเจา้ เปน็บทเรยีนสําคญักบัเราว่า 
ความยิ่งใหญ่ของพระนางไม่ได้อยู่ที่การเป็นมารดาของพระคริสตเจ้า แต่อยู่ที่การตอบรับ
ต่อแผนการและพระประสงค์ของพระเจา้ ทําใหพ้ระนางไดร้บัการยกยอ่งและไดช้ือ่วา่เปน็ผูม้บีญุ 
ให้เราได้ตอบรับต่อแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นเดียวกัน เพื่อองค์พระเจ้า
จะได้บังเกิดในจิตใจของเรา 
 พ่ีน้องที่รักครับ คริสต์มาสกําลังใกล้เข้ามา พระนางมารีย์ได้เตือนใจเราว่า 
คริสต์มาสที่แท้จริงและดีที่สุด มิใช่การบงัเกดิของพระกมุารเยซใูนถ้ําเลีย้งสตัวท์ีเ่มอืงเบธเลเฮม 
หรือ รางหญ้าที่เราเตรียมประดับตกแต่งไว้ แต่เป็นการบังเกิดมาของพระองค์ในจิตใจ
เราแต่ละคน เพ่ือทําให้แผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จไป เหมอืนดงัคําภาวนา
ของแม่พระเสมอว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้า
ตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38) 

ขอพระเจ้าอวยพร 
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2020 

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+              
คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณสมคิด   
เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+   
คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+
ครอบครัววงษ์แก้ว 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+          
ยากอบประพรึก+เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+          
เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+ 
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เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+    
ฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสติโนบุญช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+     
ยวงพิชัย+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+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+    
ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพ้ียน+ยอแซฟน้อม+
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+       
เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+            
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+        
เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+   
ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+
เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เปาโลโห+   
อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+                 
ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+
ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+
วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+    
เยโนเวฟากิมฮง+อันนาหล+ีเปโตรจุย๊+อันนาพ่วง+ฟิลปิลว้น+อันนาสมเกลีย้ง+ฟิลปิชว่ง+         
เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+ยอแซฟสงวน+กิ๋มแสงดาว+อาเตี๋ยวสมัย+          
มารีอาอนงค์+มารีอากิมบ๊วย+ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+   
เปโตรสมพงษ์+อันนาน้อย+เทเรซาบัวพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+              
มารีอาประพิษ+ยากอบรุ่งศักดิ์+เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+   
เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+        
เปาโลอนุสรณ์+ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห์+เปาโลอนนัตชยั  วงษแ์กว้+ 
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วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์  ปรัชญกุล+
คุณสมเชาว์   ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+ครอบครัวคุณสุชิน+ 
คุณสุภาพร+คุณภคพร  ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์ 
และลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+        
ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+                 
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+ซูซานนาสมพร+           
ยอแซฟวินิจ+เรมียีโอประดิษฐ์+เทเรซาลําพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+
เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+ญาติพ่ีน้องตระกูล   
มุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติ
พ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+
ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อ่ี อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+       
เซซีเลียถวิล+อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+
มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ  ยุ่นประยงค์+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+
คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+        
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+          
มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+         
ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+                  
มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+            
เปาโลวรายุทธ+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และหนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
เปโตรแย้ม+ฟิลิปเยิ้ม+อันนาหลาบ+มารีอาเจียม+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+            
มารีอาบุญช่วย+ฟรังซิสชื่น+มารีอาทองใบ+มารีอาลัดดา+เปโตรยู้+โรซาเปี่ยม+         
มอนิกาชัญญาพันธ์+เปโตรสุทัศน์+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ฟรังซิสเสนาะ+   
ด.ช.สิทธิพงษ์+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+อันนายุพิน+ยากอบประพรึก+  
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ยอห์นวิมล+ฟรังซิสโกเล็ก+อันนาสน+เทเรซาก่ิงแก้ว+ฟิลิปบุญล้อม+ยอแซฟจาก+     
ฟรังซิสมา+โรซาแช่ม+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และคงทอง ที่ล่วงลับไปแล้วทุก
ดวง+เทเรซาลัดดา+เปโตรทนงศักดิ์+มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+             
มารีอาสุจิตร+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูซีอาจิราภรณ์+     
ย.บอสโกจรูญ+ย.บอสโกดุสิต+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+
ม.มักดาฯกิมกี+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+ยอแซฟแสวง+มารีอาละม่อม+           
อิกญาซีโอวัชรินทร์+ฟิลิปพิทยา+โรซาธัญสิฎฐ์+มารีอาเพ็ญศรี ยงค์กมล+เปโตรหลวงสี+
เยโนเวฟาทองดี+มาร์ตินสง่า+เซซีลีอาเซี้ยม+ญาติพ่ีน้องตระกูลยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+เปาโลฮวด+กาทารีนาเตียน+ยอแซฟยอด+อากาทาโต๊ะ+เปโตรหวาน+    
มารีอาชุ้น+ยากอบละม้าย+เยโนเวฟาจ๊วน+มารีอาประทีป+ซีมอนสนองชาติ+          
ยอแซฟหวน+อันตนเสนาะ+มารีอาคมคาย+เยโนเวฟาไพศรี+ญาติพี่น้องตระกูลผิวจันทร์
และยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณใน
ไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+  
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+         
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+             
มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่    
เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลางปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก   บุญเสริม+             
ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+               
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณ
ในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม มิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 27 ธันวาคม  ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า 
 เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
2. เชิญชวนพี่น้องมาเลอืกตัง้สมาชกิสภาและนายกองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ (อบจ.) วนัอาทติยน์ี ้
ตัง้แตเ่วลา 08.00 -17.00 น.  ณ อาคาร 72 ป ี
3. กําหนดการแห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน ดังนี้ 
     อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม  บ้านเนินถาวร+บ้านท่าไฟไหม้ 

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม มิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันพุธที่ 23 ธันวาคม มิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เทเรซาวินีย์  นวลสนิท (ครบ 25 ปี) 

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 20.00 น. 

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 09.00 น. 

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม  มิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

* เงินถุงทาน  วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม   เป็นเงิน 7,442 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,633 บาท 
* ฉลองวัด วดันกับญุยอหน์ อัครสาวก มะขาม วนัเสารท์ี ่26 ธนัวาคม  เวลา 10.30 น. 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(12-17 ธนัวาคม 2020) 
เสาร์ที่ 12 ธันวาคม  760 บาท อังคารท่ี 15 ธันวาคม 1,440 บาท 
พฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม 1,160 บาท 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 3,360 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,352 บาท เขา้สภาอภบิาล  1,008 บาท) 
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     จนัทรท์ี ่21 ธนัวาคม อบต.ทา่ขา้ม (เวลา 09.00 น.)+อบต.โคกขีห้นอน+อบต.หนองตนีนก 
4. เพ่ือความปลอดภัยของชุมชนและของทุกคนที่มาร่วมงาน ขอความรว่มมือจากทกุทา่น

ทีม่ารว่มงานวันครสิตม์าส วันพฤหสับดทีี ่24 ธนัวาคมนี ้ทีวั่ดนกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ ่
เขา้งานเฉพาะ 4 ดา้นนีเ้ทา่นัน้ เพือ่ผา่นจดุคดักรอง และกรณุาสวมหนา้กากอนามัยตลอดงาน 

 1. ทางเข้าด้านอาคารอนุบาล  รับผิดชอบโดย อสม. หมู่ 1   7 ท่าน 
 2. ทางเข้าด้านอาคาร 72 ปี ฯ รับผิดชอบโดย อสม. หมู่ 3   4 ท่าน 
 3. ทางเข้าด้านตลาดนัด  รับผิดชอบโดย อสม. หมู่ 4,5   4 ท่าน 
 4. ทางเข้าด้านหอระฆัง  รับผิดชอบโดย อสม. หมู่ 2   4 ท่าน 
 หมายเหตุ : คัดกรองร้านค้า รับผิดชอบโดย อสม. หมู่ 1  

กรุณาประชาสัมพันธ์กันต่อๆไปครับ 
5. วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม “Christmas 2020” 
 17.00 น. รับชมการบรรเลงเพลง วงโยทวาทิต โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 
 18.45 น. รับชมละครเพลง Christmas The Musical 2020 
 20.00 น. แห่พระกุมาร และชมพลุสุดอลังการ 
   พธิบีชูาขอบพระคณุสมโภชพระครสิตสมภพ และเพ่ือความปลอดภยั  
   ขอความรว่มมอืจากพ่ีนอ้ง เวลามานมัสการพระกมุาร กรณุาไหว้แทนการจบู 
 21.00 น. รับชมวงดนตรีสด Khod Soda Band P.S. 
***ชมสวนไฟคริสต์มาส และร้านจ าหน่ายสินค้ามากกว่าร้อยร้านค้าภายในงาน*** 

6. วนัศกุรท์ี ่25 ธนัวาคม เชญิชวนสตับรุษุทกุทา่นรว่มมสิซาสมโภชพระครสิตสมภพ เวลา 09.00 น. 
(งดมิสซาค่ า) และเวลา 18.00 น. ขอเชญิสภาอภบิาล, จติอาสา, คณะครโูรงเรยีนประชาสงเคราะห,์    
เยาวชน, เดก็ชว่ยมสิซา, เจา้หนา้ทีส่ํานกังาน และพนกังานวดั-โรงเรยีน ทกุทา่นรว่มงานเลีย้งแทน
คําขอบคณุ (Thank You Party)  ณ  อาคารเพ่ืองานอภบิาลและแพรธ่รรม บา้นพักพระสงฆ ์

7. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนําบุตร-หลานมาล้างบาป โปรดแจ้งชื่อได้ที่ธุรการวัด 
พร้อมทั้งเอกสาร กําหนดล้างบาป คือ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม (ชว่งหลงัมสิซาสาย) 

8. วนัอาทติยท์ี ่27 ธนัวาคม หลงัมสิซาสาย ขอเชญิคณะกรรมการทีด่นิ ประชมุ   ณ   หอ้งประชมุเกดิสวา่ง 
9. เรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต   มี 1 ราย คือ  
     1. นางสาววรดา   นชุทองมว่ง            หมายเลขสมาชิก 1715 สายคุณชุดาพร 

**(ลาวัลย+์ประเวช+วรดา/ ครบ 3 รายแลว้ ขอเชญิสมาชกิช าระเงนิตามหวัหนา้สายครบั)** 


