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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 19:1-10 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและก าลังจะเสด็จผ่านเมืองนัน้ ชายคนหนึง่
ชื่อศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษี เป็นคนมั่งมี เขาพยายามมองดูว่าใครคือพระเยซูเจ้า 
แต่ก็มองไม่เห็นเพราะมีคนมากและเพราะเขาเป็นคนร่างเตี้ย เขาจึงวิ่งน าหน้าไป ปนีขึน้ตน้
มะเดื่อเทศ เพ่ือให้เห็นพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ก าลังจะเสด็จผ่านไปทางนั้น 
 เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงที่นั่น  ทรงเงยพระพักตร์ข้ึนทอดพระเนตรตรัสกับเขาว่า 
“ศักเคียส  รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไปพักท่ีบ้านท่านวันนี้” เขารีบลงมาต้อนรับพระองค์
ด้วยความยินดี ทุกคนที่เห็นต่างบ่นว่า  “เขาไปพักที่บ้านคนบาป”  ศักเคียสยืนขึ้นทูล
พระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนจน และถ้า
ข้าพเจ้าโกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า” 
 พระเยซูเจ้าตรัสว่า “วันนี้  ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว  เพราะคนนี้เปน็บตุรของ
อับราฮัมด้วย บุตรแห่งมนุษย์มาเพ่ือแสวงหาและเพ่ือช่วยผู้ที่เสียไปให้รอดพ้น” 

 
 

 
“วนัน้ี...ความรอดพน้มาส ูบ่า้นหลงัน้ีแลว้” 

 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา ตลอดระยะเวลา
ของเดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งการคิดถึงแม่พระ เรามีโอกาสได้ไปฉลองเดือนแม่พระ
ตามเนินในชุมชนวัดหัวไผ่ของเรา ปรากฏการณ์ที่สร้างความประทับใจมากที่สุด คือ 
มีพ่ีน้องจ านวนมากให้ความส าคัญกับการไปร่วมมิสซาฉลองเนินแม่พระในแต่ละเนิน 
เป็นภาพที่สวยงาม และเป็นก าลั ง ใจให้กับกรรมการแต่ละเนิน เป็นอย่ างมาก 
“ความสามัคคีมักน าสิ่งที่ดีมาสู่เราทุกคนเสมอ” 
  พ่ีน้องที่รัก เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนระลึกผู้ล่วงลับ โดยเฉพาะญาติพ่ีนอ้งของเรา
ที่จากไป เป็นเดือนพิเศษที่พระสันตะปาปาเชิญชวนเราทุกคนให้หันมาสวดภาวนาอุทิศ
แด่ดวงวิญญาณในไฟช าระและดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วัดหัวไผ่ของเราก็จะมีพิธี
มิสซาโอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับในทุก ๆ ค่ าของวันเสาร์เป็นประจ าทุกปี  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พ่ีน้องที่รัก วันนี้พระเยซูเจ้าเชื้อเชิญเราให้หันมาไตร่ตรองชีวิตของชายคนหนึ่งชื่อ 
“ศักเคียส” หัวหน้าคนเก็บภาษี เป็นคนมั่งมี แต่ก็ยังเป็นคนบาปในสายตาของชาวยิว 
พ่ีน้องที่รัก การคิดถึงคนยากจนมันต้องใช้หัวใจที่เต็มไปด้วยความรัก การคิดถึงคนบาป
หรือคนไม่ดีมันต้องใช้ความเข้าใจเพ่ือมอบให้โอกาสที่ดี ๆ ให้กับคนเหล่านั้น พระเยซูเจ้า
ทรงมอบทั้งความรักและความเข้าใจเพ่ือให้โอกาสแก่ชายร่างเตี้ยที่ชื่อศักเคียส เพราะ
ชายคนนี้คือ “ตัวอย่างของการกลับใจที่งดงามจริง ๆ ศักเคียสคิดถึงการอภัยมากกว่า
สิ่งใด ๆ และเขาคิดถึงการได้รับโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดพระเยซูเจ้า”  
 พ่ีน้องที่รัก ชีวิตเราอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุด อาจไม่ใช่ชีวิตที่เป็น
แบบอย่างได้ดีที่สุด แต่พระเยซูเจ้าปรารถนาให้เรามีความสุขที่สุดในจุดที่เรายนื ไมใ่ชย่นือยู่
ในความทุกข์โศกเศร้า “จงยิ้มให้กับความสุขที่เราได้รับมาเสมอ” ขอพระเจ้าอวยพร
พ่ีน้องทุก ๆ ท่านครับ 
 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 30 ตุลาคม 2022 
วนัเสารท่ี์ 29 ตลุาคม (มิสซาเดือนแม่พระวดัน้อยแม่พระองคอ์ปุถมัภ ์      
เนินท่าข้าม) 
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+    
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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+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+โทมัสสมนึก พรงาม+            
ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+ลูซีอาสุภา+ 
ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+
เยโนเวฟากิมฮง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+         
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
 
วนัอาทิตยท่ี์ 30 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+ครอบครวัคุณชวลติ  วทานิยานนท+์
ครอบครวัคณุอุไร  พรมสาร และลกูหลาน+ครอบครวัคณุสมเกยีรต-ิคณุสมพศิ  กระต่ายทอง 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกูล     
ไหลไผ่ทอง  ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+               



 

5 

ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+         
เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+       
เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+        
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+เปโตรไล่เอง็+
มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+เทเรซาปราณ+ีโรซาขวญัใจ+
มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+โยซาฟดัอ าพล+เปโตรฮกลง้+             
ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายพุา+เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+
ย.บปัตสิตส์ทิธนิันท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+อากุสตโินอุบล  พรมสาร+            
ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สุข+ย่าแดง+ย่ามา+ญาตพิีน้่องตระกูลพรมสาร ที่ 
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ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ลอเรนซป์รชีา+ยอแซฟน้อม+อนันาเพีย้น+                    
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านงค+์เปโตรวชิยั+ญาตพิีน้่องตระกูลหน่ายคอน  ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+ญาตพิีน้่องตระกูลรุง่เรอืง ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+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+เซซเีลยีถวลิ+มคีาแอลรงัส+ีมารอีาสงัวาล+มารอีานิภาพร+     
โทมสัสมนึก พรงาม+มารอีาส ารวย  โตศริ+ิซมีอนมนู+โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ู    
ปู-่ยา่-ตา-ยาย+ญาตพิีน้่องตระกูลทรพัยม์นูทว ีทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+     
วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ 
 
วันอาทิตย์ท่ี 30 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+              
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เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
อาทิตยห์นา้  สมโภชนักบุญทั้งหลาย คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห ์เปน็เจา้ภาพ 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ท่ี 23 ตุลาคม (สาย)  เป็นเงิน 7,043 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 2,055 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 1,340 บาท 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....คุณพ่อ เอวเยน บุญช ู 
ระงับพิษ (ครบ 30 ปี)+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมัสประชา หนูงาม+            
ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....สเตฟาโนด าร ิจนัทรเ์กตุ+
มารีอาวรรณาภรณ์ วงษแ์ก้ว+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน มตีัง้ศลีและเฝ้าศลีมหาสนทิ เวลา 18.30 น. และเร่ิมมสิซา เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน มสิซาระลึกถึงผู้ล่วงลับทีสุ่สาน 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันนี้ (อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม) หลังมิสซาสาย วัดจะท าพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก 2 คน 

มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+มาทิลดาเต้าเลี๊ยบ บุญชูสวัสดิ์ (ครบ 1 ป)ี+    
มาการีโอประดัง กอบโกย (ครบ 1 ปี)+ญาติพ่ีน้องตระกูลบุญชูสวัสดิ์ และ
กอบโกย ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+          
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  
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2. วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาระลึกถึงคุณพ่อ เอวเยน บุญชู  
ระงับพิษ (ครบ 30 ปี) 
3. วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย           

ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกติ 
4. ทุกๆวันเสาร์ เริ่มต้ังแต่วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน มีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับท่ีสุสาน 
    (เวลา 19.00 น. เริ่มสวดสายประคํา และเวลา 19.30 น. พธิมีสิซา) 
5. วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น.    

ณ อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม 
6. วันอังคารที่ 8 - พุธที่ 9 พฤศจิกายน งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 
7. วนัเสาร์ที ่12 พฤศจกิายน 
 7.1 เชญิชวนพีน่อ้งรว่มฉลองวดัพระครสิตราชา ปะตง  เวลา 10.30 น. 
 7.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน 
      (เวลา 19.00 น. เริ่มสวดสายประคํา และเวลา 19.30 น. พธิมีสิซา) 

 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 3) 
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 2) 
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 วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ ่

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 1) 
ระหว่าง นายธนวัฒน์  ช่อบัวทอง บุตรของ นายสมปอง และ นางอรทัย  ชอ่บวัทอง สมรสกบั 
วิคตอรีอา จุฑาทิพย์  โพธิ์สุวรรณ บุตรีของ ยวงบอสโก เพิม่เกยีรติ  โพธิส์วุรรณ และ  เทเรซา รว ิ 
ทองประพันธ์ ท้ังสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ ท่ี 19 พฤศจิกายน          
เวลา 11.30 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งที่คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 


