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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 10:25-37 
 ขณะนั้น นักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพ่ือจะจบัผดดพระองคว่ าา “พระอาจารย์ 
ข้าพเจ้าจะต้องท าสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” พระองควตรสัถามเขา่าา “ในธรรมบัญญัติ
มีเขียนไว้อย่างไร ท่านอ่านว่าอย่างไร” เขาทลูตอบ่าา “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า 
พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดก าลัง และสุดสติปญัญาของทา่น ท่านจะต้อง
รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” พระองควตรสักบัเขา่าา “ท่านตอบถูกแล้ว จงท าเช่นนี ้
แล้วจะได้ชีวิต” 
 ชายคนนั้นต้องการแสดง่าาตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้า่าา “แล้วใครเล่าเป็น
เพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าจึงตรัสตาอไป่าา “ชายคนหนึ่งก าลังเดินทางจาก
กรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโค เขาถูกโจรปล้น พวกโจรปลน้ทกุสิง่ ทบุตเีขา  แลว้กจ็ากไป 
ทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิต สมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบงัเอิญ เหน็เขา
และเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่ง ชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้น  เห็นเขาและเดินผ่าน
เลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกัน แต่ชาวสะมาเรียผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ๆ เห็นเขาก็
รู้สึกสงสาร จึงเดินเข้าไปหา เทน้ ามันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้ 
น าเขาขึน้หลงัสตัว์ของตนพาไปถงึโรงแรมแหง่หนึง่และชว่ยดแูลเขา วันรุง่ขึน้ชาวสะมาเรยีผูน้ัน้
น าเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่า “ชว่ยดแูลเขาดว้ย เงินทีท่า่น
จะจ่ายเกินไปนั้น ฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา” ท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์
ของคนที่ถูกโจรปล้น” เขาทูลตอบ่าา “คนที่แสดงความเมตตาตอ่เขา” พระเยซเูจา้จงึตรสั
กับเขา่าา “ท่านจงไปและท าเช่นเดียวกันเถิด”  

 
 
พ่ีน้องครับ 
 เมื่อเช้ามืดของ่ันอาทดตยวที่แล้่ พาอพร้อมด้่ยทีมงาน 3 คน ไป่ด่งที่พนัสนดคม เพ่ือ
ศึกษาดูงาน เตรียมจัด Run for the New Church (ว่ิงเพื่อวัดใหม่) ที่่ัดรา่มกับ
โรงเรียนประชาสงเคราะหว และสมาคมศดษยวเกาา จะจัดใน่ันอาทดตยวที่ 15 มกราคม 2023 
ทั้งนี้เพ่ือสางเสรดมให้พ่กเราออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 9 กรกฎาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณชัยณรงค์+                 
คุณขจิตศักด์ิ+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครวัคณุทนงศกัด์ิ-  
คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+          
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+            
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+          
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 10 กรกฎาคม 2022 

 ขณะ่ด่งระยะทาง 5 กดโลเมตร พาอเห็นภาพประทับใจหลายอยาาง เชาน เหน็แมายงัสา่ 
น าลูกน้อยใสารถเข็น แล้่่ด่งเหยาะๆเข็นลูก ดูมีค่ามสุขทั้งแมาและลูก เห็น        
สามี-ภรรยา  แมา-ลูก  พาอ-ลูก หลายคูาเดดน-่ด่งด้่ยกัน ตาางคนตาางให้ก าลังใจกัน 
 พาอเชื่อ่าา คนเหลาานี้ มีแรงบันดาลใจ มาจาก อยากให้ตนเอง และคนรอบข้าง 
มีสุขภาพดี หลายคน หลายคูาจึงพากเพียร อดทน เดดน-่ด่ง ฝึกซ้อมทีละเล็ก ทีละน้อย 
อยาางสม่ าเสมอ เมื่อมีการแขางขัน ก็ชักช่นกันมา เดดน-่ ดง่ ด้่ ยกนั เปน็ก าลงัใจใหก้นัและกนั 
 พ่ีน้องครับ พระเยซูเจ้าในพระ่รสาร่ันนี้ สอนเรา่าา เพ่ือเราจะได้ชี่ดตนดรันดร 
เราต้องรัก องค์พระผู้เป็นเจ้า และต้องรักเพื่อนมนุษย์ โดยยกตั่อยาาง ชา่สะมาเรีย
ผู้ใจดี ที่เสียสละ ดูแล ชา่ยเหลือ ชา่ยด่ที่ถูกโจรปล้น ถูกท าร้ายบาดเจ็บสาหัส 
 เชดญช่นเราสร้างแรงบันดาลใจที่จะรักเพ่ือนพี่น้อง จากค่ามรกัของพระเปน็เจา้ครบั 
ถ้าเราตระหนัก่าา เมื่อพระเป็นเจ้ารักเราก่อน ท าทุกสิ่ง ทุกอย่าง เพื่อเรา เราควรจะ
พากเพียร อดทน รักเพื่อนพี่น้อง ทีละเล็ก ทีละน้อย เพื่อเห็นแกาพระเป็นเจ้า และถา้เรา
ท าอยาางสม่ าเสมอ เราจะรักเพ่ือนพ่ีน้องได้มากขึ้นครับ 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 
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เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                 
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+           
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+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+ออกัสตินวิชา+             
อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้ว
ทุกดวง+บอนีฟาสประทุม เสริมสกุล+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+
วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 10 กรกฎาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+           
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์     
ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร์ 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+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 ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+
ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+               
ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+
มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุ่นประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+       
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เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+
มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คุณพอ่บุญช+ู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+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+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้
ทกุดวง+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี  
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลล ้า+โรซาเงก็เฮยีง+ยวงเทยีนสือ่+มารอีาเอีย่ม+        
ยาโกเบสทุธ+ิยออากมิประคุณ+เทเรซาวไิลลกัษณ์+ญาตพิีน้่องตระกลูวเิศษเธยีรกุล ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู่+เทเรซาส ารวย+ญาตพิีน้่องตระกลู
สวุนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+ญาตพิีน้่องตระกลูรุง่เรอืง ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ู  
ฟิลปิเหลอื+ฟรงัซสิสมพงษ์ พรงาม+ยอแซฟขวญัชยั+คณุพอ่เกโก+อากาทาจ าเนียร+
ยอแซฟสมภพ+ยออากมิทนิพร+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+
วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+      
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เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพี่น้องตระกูลเรือนงาม 
และทองเหลือง ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+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+
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+    
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบุญ+ญาติพี่น้องตระกูลหน่ายคอน 
และขมเล็ก ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟกอง+อักแนสสาย+เปโตรเวโร+อากาทานารี+
ยอแซฟพยนต์+อันนาซารินทร์+อันนาสนิท+เทเรซาบรรทม+เซซีลีอาลาวัลย์+           
เปโตรประเสริฐ+เปาโลส่วน+เต่า+ยากอบพาที+ฟรังซิสวิชาญ+ยากอบวิเชียร+               
บรูโน่จารอน+ญาติพี่น้องตระกูลหนูงาม และครูเอิญ ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ฟิลิปเงิน+    
ยอแซฟยอด+โทมัสทิพย์+เกโกรีประเสริฐ+ยากอบสมบัติ+อันตนสมศักด์ิ+ฟิลิปคมกฤษ+
สเตฟาโนชันพร+เปโตรสมคิด+ยอแซฟวนัชยั+ยอแซฟชชูาติ+นายครมี+ลงุเนตร+ลงุนาค+            
มารอีาสํานวน+มารอีาจาบ+อนันานยิม+อากาทาโต๊ะ+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+          
ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารอีาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+        
ซีริลสมาน+ยอแซฟกอง+อักแนสสาย+เปโตรเวโร+อากาทานารี+ยากอบพาที+             
บรูโน่จารอน+เทเรซาบรรทม+เซซีลีอาลาวัลย์+อันนาซารินทร์+เปาโลส่วน+ญาติพี่น้อง
ตระกูลหนูงาม และครูเอิญ ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซาบุญธรรม แพงไพรี (ครบ 4 ปี)
+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม+ยอแซฟณัฐุ่ฒด อาองจรดต 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....ครอบครั่คุณเพ็ญศรี  จันทรวสาองแสง                                 (มีต่อ....) 
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อุทิศให้.....เปโตรเส็ง+อันนาไป่+มารีอาลอลี่+นาย่รพจนว+สเตฟาโนด ารด  จันทรวเกตุ+  
มารีอา่รรณาภรณว  ่งษวแก้่ 

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน ่ันเสารวที่ 2 กรกฎาคม (ค่ า)  เป็นเงดน 1,370 บาท 
  ่ันอาทดตยวที่ 3 กรกฎาคม (สาย)  เป็นเงดน 1,906 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงดน 4,408 บาท 
  เงดนท าบุญแมาพระนดจจานุเคราะหว   เป็นเงดน 926 บาท 

* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจ าเดอืนมดถนุายน 
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน  36,800 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  815  บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าเดอืนมดถนุายน 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 7,110 บาท  ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 266 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภดบาลส าหรับงานกดจกรรม 
และโครงการของสภาฯ มาอยาางตาอเนื่อง (เข้าวัด 25,760+815+4,977+266 บาท    
เข้าสภาอภิบาล 11,040+2,133 บาท) 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เ่รผู้ถ่ายเครื่องบูชามดสซา  
    อาทดตยวนี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
    อาทดตยวหน้า 17 กรกฎาคม สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา   เนนิชวดลา่ง เปน็เจา้ภาพ 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่ 5 ราย คือ  
 1. มารีอา สมจดต  แสงรัตนว  หมายเลขสมาชดก 1885 สายคุณชุดาพร 
 2. เปโตร ช านาญ  แสงรัตนว  หมายเลขสมาชดก 1886 สายคุณชุดาพร 
 3. อานัตตาซีอา สุพัชชา บุญเสรดม หมายเลขสมาชดก 1887 สายคุณบุญมี 
 4. มารีอา ศรีกันยา  ข าเจรดญ  หมายเลขสมาชดก 1888 สายคุณบุญมี 
 5. มารีอา มณธดชา  บุญเสรดม  หมายเลขสมาชดก 1889 สายคุณบุญมี 
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2. เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัด 
 วัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน   ่ันอาทดตยวที่ 17 กรกฎาคม  เ่ลา 10.30 น. 
 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง  ่ันเสารวที่ 23 กรกฎาคม  เ่ลา 10.30 น. 
3. ่นัอาทดตยวที ่24 กรกฎาคม  
 เชญิชวนรว่มกจิกรรมชมรมผูส้งูอายวัุดหวัไผฯ่ ครัง้ที ่ 6/2565  เ่ ลา 07.30 - 12.30 น.             

ณ อาคารเพ่ืองานอภดบาลและแพราธรรม 
 ขอเชิญคณะกรรมการโครงการ Run for the New Church 2023 ประชุม

รา่มกัน เ่ลา 13.00 น.  ณ  อาคารอนุบาล โรงเรียนประชาสงเคราะหว 
 ขอเชิญผู้น าวิถีชุมชน ทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 ของทุกเนิน และพี่น้องที่สนใจ        

รา่มแบางปันพระ่าจา เ่ลา 18.30 น.  ที่บ้านคุณเอ้ือมพร ตรงกับใจ (เนดนทาาข้าม)  

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 1) 
ระห่าาง นายธัญพัฒน์ จารุวงศ์วณิชย์ บุตรของ นาย่ดรัช และ นางอมรรัตนว            
จารุ่งศว่ณดชยว  สมรสกับ มารีอา กุลนันทน์  วัชระภาสกร บุตรีของ นายยุทธชัย และ  
มารีอา-กอเรตตี พรทดพยว  ่ัชระภาสกร   ทั้งสองประสงควจะเข้าสูาพดธีสมรส ใน่ันเสารวที่  
23 กรกฎาคม เ่ลา 08.00 น. ณ ่ัดศีลมหาสนดท ตลด่งชัน 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 

ธารน้ าใจ 
รายนามผูบ้รดจาคขา้่สารส าหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการค่ามชา่ ยเหลอืประจ าเดอืนกรกฎาคม 
     1. ผู้ไมาประสงควออกนาม  400 บาท  2. คุณเบญจรักษว   อ้า่เจรดญ  2 ถุง 
     3. คุณรัตตดนันทว  บุญยสดทธด์ ด่กุล 1 ถุง    4. ครอบครั่ป้าข่ัญ 2 ถงุ  
     5. ครอบครั่คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด  2 ถุง 6. คุณเอื้อมพร   ตรงกับใจ 1 ถุง  
     7. คุณชาร ี  สมานจดต 1 ถงุ   8. ปั๊มน้ ามันหั่ไผา 2 ถุง   
     9. ครอบครั่คุณเจรดญ ไทยงาม 2 ถุง  10. ครอบครั่ คณุส าเนยีง  รตันไส่ ง่ศว 2 ถุง   
     11. ผู้ไมาประสงควออกนาม 1,500 บาท  12. คุณ่ันทนา   เอ้าเจรดญ 500 บาท 
     13. คุณเสา่ณี  ทรัพยวมนทู่ี 2 ถุง     14. คุณ่ันลภ   ่งษวแก้่ 1,000 บาท 
     15. คุณนดจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท  16. คณุประนอม   เอีย่มสะอาด 300 บาท 
     17. ครอบครั่คุณเมธ-ีคุณน่รัตนว หั่ใจ 500 บาท  18. คุณ่ดภา   ผลอุดม 2 ถุง 
     19. คุณสุกัลยา  พ่งสมัย 500 บาท  20. คุณสมหมาย   ทรัพยวมนูท่ี 2 ถุง 
     21. คุณสุทร   พยนตวเลดศ   1 ถุง  22. ผลพันธุวปลา 1,000 บาท 


