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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 28:16-20 
 เวลานั้น บรรดาศิษย์ท้ังสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภเูขาท่ีพระเยซเูจา้
ทรงก าหนดไว้ เมื่อเขาเห็นพระองค ์กก็ราบนมสัการ แตบ่างคนยงัสงสยัอยูพ่ระเยซเูจา้
เสด็จเข้ามาใกล้ ตรัสแก่เขาท้ังหลายว่า “พระเจ้าทรงมอบอํานาจอาชญาสิทธิ์
ท้ังหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา เพราะฉะนั้น ท่านท้ังหลายจงไปสัง่สอน
นานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทําพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา 
พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคําส่ังทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน 
แล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”  

 

 
 
 วันอาทิตย์นี้ เป็นวันแพร่ธรรมสากล ซึ่งปีนี้เราเฉลิมฉลอง 400 ปี ของการก่อตั้ง
สมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ (Congregation de Propaganda Fide) ปัจจุบัน คือ 
สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (Congregation for the Evangelization 
of Peoples) 
 พ่อขอแบง่ปนัขอ้คดิจากสาสน์ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ส าหรบัวนัแพรธ่รรมสากล 
ปีนี้ ใน หัวข้อ “ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ 1:8)  
 หัวใจของค าสอนของพระเยซูเจ้าที่ประทานให้กับบรรดาศิษย์ ก็คือ การส่งศิษย์
ออกไปเป็นธรรมทูต ประกาศพระวรสาร และเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า ดังนั้น 
อัตลักษณ์ของพระศาสนจักร คือ การประกาศพระวรสาร 
 ด้วยเหตุนี้ ผ่านทางศีลล้างบาป คริสตชนทุกคนได้รับเรียกให้เป็นธรรมทูต 
ประกาศพระวรสาร และเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าด้วยเช่นกัน ซึ่งเราต้องถือว่า
ได้รับเกียรติสูงสุดในการน าเสนอพระเยซูเจ้า ทั้งด้วยวาจา และการกระท า 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 ในการประกาศพระวรสาร แบบอย่างชีวิตคริสตชน และการประกาศพระเยซูเจ้า
นั้นแยกจากกันไม่ได้ ต่างรับใช้กันและกัน การเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซเูจา้ทีก่ลา้หาญ 
สม่ าเสมอ และด้วยความชื่นชมยินดี จะเป็นแรงดึงดูดส าหรับการเตบิโตของพระศาสนจักร 
ตามแบบอย่างของคริสตชนกลุ่มแรก 
 พ่ีน้องที่รัก เดือนนี้เป็นเดือนแม่พระ เชิญชวนเราสวดสายประค าเป็นพิเศษ 
ขอพระแม่มารีย์มารดาแห่งธรรมทูต โปรดเสนอวิงวอนเพื่อเราทุกคนให้มีความกล้าหาญ 
ความกระตือรือร้น และความชื่นชมยินดี ในการเจริญชีวิตเป็นประจกัษพ์ยานถงึพระเยซเูจ้า 
มีความรัก ความเมตตา ต่อเพ่ือนพี่น้องของเราด้วยเทอญ 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 23 ตุลาคม 2022 

วนัเสารท่ี์ 22 ตลุาคม (มิสซาเดือนแม่พระวดัน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห ์
เนินคู-้กระพงับอน) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณชัยณรงค์+          
คุณขจิตศักดิ์+คุณภูริณัฐ ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครวัคณุทนงศกัดิ-์
คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+     
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
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+                       
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มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+
เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+            
ฟรังซิสโกผัน+เทเรซาบัญญัติ+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+กาทารีนาโสมนัส+ร็อคธันวา+
คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+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+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+  
ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+ลูซีอาสุภา+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
 
วนัอาทิตยท่ี์ 23 ตุลาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+
คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์   
ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+ครอบครวัสดีาสมุทร+์โมทนาคุณแมพ่ระ+
ครอบครวัคุณส าราญ-คุณเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคุณประนอม  คเูอนิ+    
ครอบครวัคุณชวลติ  วทานิยานนท+์ครอบครวัคณุอุไร  พรมสาร และลกูหลาน 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกูล     
ไหลไผ่ทอง  ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+              
ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+         
เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+       
เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+         
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เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+                     
อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+     
เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค์+ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+          
มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+
มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกูลเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+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+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+
เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+   
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+                
ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ และจหูง ี ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+
เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไล่ใช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+เปาโลเอนิ+  
โรซาสอน+ยวงข า+มารอีาลว้น+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+
ย.บปัตสิตน์ิทา+ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+ เปโตรไล่เอง็+มารอีากมิเทา้+    
ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+เทเรซาปราณ+ีโรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+
เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+โยซาฟดัอ าพล+เปโตรฮกลง้+ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+
เยโนเวฟายพุา+เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+ย.บปัตสิตส์ทิธนินัท+์         
อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+อากุสตโินอุบล  พรมสาร+ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+
ยา่สุข+ย่าแดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกูลพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+               
ลอเรนซป์รชีา+ยอแซฟน้อม+อนันาเพีย้น+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านงค+์
เปโตรวชิยั+ญาตพิีน้่องตระกูลหน่ายคอน ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟฮวด+  
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อากาทาฟกั+ญาตพิีน้่องตระกูลรุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้              
ม.มกัดาฯเงก็ (ครบ 13 ปี)+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญส่ง+เปาโลแกว้+อากาทาก+ี
เปาโลด า+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรเสนาะ+มารอีาเสยีง+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+       
เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อนันามว้น+มารอีาบุญช่วย+มารอีาช าเรอืง+ยวงเตีย้ม+
มาทลิดาประเดมิ+เปโตรสุทศัน์+ฟรงัซสิชื่น+มารอีาทองใบ+มอนิกาชญัญาพนัธ+์
อกัแนสจนัทรฉ์าย+มารอีาสายฝน+คามลิโลชรญัธร+วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุก
ดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ 
 
วันอาทิตย์ท่ี 23 ตุลาคม (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+      
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพ่ีน้องตระกูล     
เรือนงาม  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+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+         
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  
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เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 31 เทศกาลธรรมดา   เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม (สาย)  เป็นเงิน 2,864 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 3,853 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 770 บาท 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม งดมิสซาค่ า *มีมิสซาปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมัสประชา หนูงาม+            
ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต+โทมสัสมนกึ พรงาม+ยากอบสมัฤทธิ ์ ฝน่เรอืง (ครบ 1 ป)ี+เปาโลเวโร+
เยโนเวฟาส าเนยีง+มารอีาหลวน+เซเฟรนีสุส าราญ+นายส ารวย+ญาตพ่ีินอ้งผูล้ว่งลบั 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....สเตฟาโนด าร ิจนัทรเ์กต+ุ
มารีอาวรรณาภรณ์ วงษ์แก้ว+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม มิสซาเดอืนแม่พระวัดนอ้ยแม่พระองคอุ์ปถมัภ ์เนนิทา่ขา้ม 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันนี้ (อาทิตย์ท่ี 23 ตุลาคม) เป็นวันแพร่ธรรมสากล หลงัมสิซาสาย ผูแ้ทนของเราจะ

ออกเยีย่มผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย  โดยน าขา้วสาร และอาหารแหง้ไปมอบให ้โดยแบง่เปน็ 3 สาย 
 สายที่ 1 เนินวัด (นางแม้น  ขมเล็ก นางล าไทร  ไทยงาม และนางมนู  โลกาวิทย์) 

และ เนินกลม (นายวิชัย   จูหงี และ นางดวงจันทร์  จูหงี) 
 สายที่ 2 เนินคู้-กระพังบอน (นางกิม  ภัคดีอุดม และ ด.ญ.กนกพิชญ ์ ปลัง่กลาง) และ    

เนนิทา่ขา้ม (นางพเยาว ์ หนา่ยคอน และนางละเมียน  ดาวทองสมบัติ) 
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 สายที่ 3 เนินชวดล่าง (นายสุพจน์ พงศ์ศิริพัฒน์  นายแฟง  จูหงี  นายส าเนา  แซจ่งึ 
และนางดุสดี  ดีรัศมี) 

2. เชิญชวนพี่น้องร่วมสวดสายประค าออนไลน์ที่วัดวันพรุ่งนี้ (วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม) 
เวลา 19.00 น. 

3. เชิญชวนผู้ปกครองส่งลูก-หลาน เยาวชนหญิงคาทอลิก ที่ก าลังเรียนอยู่ชั้น ป.6 ขึ้นไป 
เข้าร่วมสัมผัสชีวิตค่ายกระแสเรียก “รักกางเขนจันท์” ที่บ้านสวนมารีย์ ปราจีนบุร ี
ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 ตุลาคม ติดต่อได้ที่คุณพ่อ หรือ ซิสเตอร์ 

4. วันเสารท์ี ่29 ตลุาคม  
 4.1 เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มฉลองวดัราชนิแีหง่สายประค าศกัดิส์ทิธิ ์บา้นสรา้ง  เวลา 10.30 น. 
 4.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาเดอืนแม่พระวัดนอ้ยแม่พระองคอุ์ปถมัภ ์เนินท่าข้าม 
      (เวลา 19.00 น. เริ่มสวดสายประคํา และเวลา 19.30 น. พิธมีสิซา) 
5. วันอาทติยท์ี ่30 ตลุาคม หลงัมสิซาสาย วดัจะท าพิธโีปรดศลีลา้งบาป ผูป้กครองทา่นใดทีป่ระสงค์

จะน าบตุร-หลานมาลา้งบาป โปรดแจง้ไดท้ีธ่รุการวดั พรอ้มทัง้เอกสาร  
6. วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น. 

ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 2) 
ระหว่าง ดอมินิก ธันยกร  ธรรมอุปกรณ์ บุตรของ ดอมินิก ทรงศักด์ิ  ธรรมอุปกรณ์ และ 
เทเรซา ประภสัสร  กาญจนาภรณภ์ณัฑ์  สมรสกับ นางสาวฐิติญา  สุขเจริญ บุตรีของ นายพร 
และ  นางเสาวนยี ์ สขุเจรญิ ท้ังสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ ท่ี 5 พฤศจิกายน 
เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 
 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 1) 
ระหว่าง นายคมสัน  แก้วตา บุตรของ นายฉลอง และ นางณฏัฐ ์  แกว้ตา สมรสกับ เทเรซา 
สุภาภรณ์   สิริสิงห บุตรีของ ยอแซฟ สนัติสขุ และ  นางสกุลัยา  สริสิงิห ท้ังสองประสงคจ์ะเขา้สู่
พิธีสมรส ในวันเสาร์ ท่ี 12 พฤศจิกายน เวลา 15.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ 
หัวไผ่ 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งที่คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 


