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“จงต่ืนเฝ้าระวงัเถิด...จงเตรยีมพรอ้มไว”้ 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 24:37-44 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “สมัยของโนอาห์เป็นเช่นไร 
เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นเช่นนั้น ในสมัยก่อนน้ําวินาศนั้น ผู้คนกิน ด่ืม แต่งงาน
กันจนถึงวันท่ีโนอาห์เข้าไปในเรือ ไม่มีใครนึกระแวงว่าอะไรจะเกิดขึ้นจนกระท่ังน้ําวินาศมา
กวาดพวกเขาไปหมดสิ้น เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นเช่นนั้นด้วย เวลานัน้ คนสองคน
อยู่ในทุ่งนา คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกท้ิงไว้ หญิงสองคนท่ีกําลังโม่แป้งอยู่  
คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกท้ิงไว้” 
 “จงต่ืนเฝ้าระวังเถิด เพราะท่านไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไร พึงรู้ไว้เถิด    
ถ้าเจ้าบ้านรู้ว่าขโมยจะมาในยามใด เขาคงจะต่ืนเฝ้าไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตนได้ 
ท่านท้ังหลายก็เช่นเดียวกัน จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลา
ท่ีท่านมิได้คาดหมาย” 

 
 

 
สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน เราเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent) 

ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร (ปี A) ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟู
ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น นอกนั้น ยังเป็นช่วงเวลาของการ
ไตร่ตรองถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า ด้วยการเชิญพระองค์   เข้ามาในจิตใจของเรา และ
ตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในตัวเราและเพื่อนพี่น้อง 

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีพระศาสนจักรให้เรามี
เวลาสี่สัปดาห์ เพื่อเตรียมรับเสด็จการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ตามธรรมเนียมเรามี
การจุดเทียน 4 เล่ม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งช่วงเวลานี้ ขอองคพ์ระกมุาร ผูท่ี้ก าลงัจะเสด็จมานัน้
เพื่อช่วยเราได้เดินในแสงสว่างของพระเยซูเจ้า ให้เราเริ่มต้นด้วยการขออภัยโทษจากพระเจา้ 

พระวาจาของพระเจ้าทั้งสามบท ส าหรับวันอาทิตย์แรกในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
พระคริสตเจ้าล้วนแต่แนะน าให้เราเตรียมตัวให้พร้อม ต้องต่ืนตัว ต้องหลีกพ้นหนทาง
แห่งบาป และให้เวลากับพระเจ้ามากขึ้น  ประกาศกอิสยาห์กล่าวไว้ในบทอ่านแรกว่า   

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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"จงมาเถิด  เราจงเดินในความสว่างของพระองค์พระผู้เป็นเจ้า"  ส่วนในบทอ่านท่ีสอง
นักบุญเปาโลเตือนชาวโรมันว่า  "บัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องตื่นขึ้นจากความหลับ...  จงละทิ้ง
กิจการแห่งความมืดมนเสีย"  และในพระวรสารของนักบุญมัทธิว  เราพบข้อความนี้     
"จงต่ืนเฝ้าระวังเถิด...  จงเตรียมพร้อมไว้” 
 
 

ขอพระเจ้าอวยพร 
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2022 

วนัเสารท่ี์ 26 พฤศจิกายน (มิสซาระลึกถึงผูล่้วงลบัท่ีสสุาน) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณชัยณรงค์+คุณขจิต
ศกัด์ิ+คุณภูริณัฐ ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-คณุสวุรรณา       
ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม 
ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวจูหงี+  
ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+                
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+             
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+เปาโลสชุาติ+
อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+    
มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักด์ิ+           
มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ 
เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+กาทารีนาชั้น+ยวงประสงค+์  
มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเล่ียม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+       
ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+เทเรซาบัญญัติ+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+กาทารนีาโสมนสั+ 
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ร็อคธันวา+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+เรือตรี ฟรงัซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+           
โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+             
เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+        
มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+          
เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+โทมัสสมนึก 
พรงาม+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+       
เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+
ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+       
ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช 
ทุกดวง+เปโตร ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ (ครบ 100 วัน)+เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+      
อันนาย้ิม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 27 พฤศจิกายน (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+ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+  
ครอบครวัคณุส าราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคณุอุไร  พรมสาร และลกูหลาน+
ครอบครวัคณุส าราญ  เสนาธรรม+ครอบครวัดลิกวุฒสิทิธิ ์
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+      
มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์           
เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+       
มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+ 
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เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุ่นประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  
เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+    
เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และ
ทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+   
คณุพอ่บุญช+ู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 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+   
อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+           
เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+
เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+      
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+
ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+
เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไล่ใช+้โรซาทองอยู่+ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+อากุสตโินอุบล  
พรมสาร+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ย่าสขุ+ย่าแดง+ย่ามา+ญาตพิีน้่องตระกลู
พรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+โทมสัสมนึก พรงาม+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+       
อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อนันามว้น+มารอีาบุญช่วย+    
มารอีาช าเรอืง+ยวงเตีย้ม+มาทลิดาประเดมิ+เปโตรสุทศัน์+ฟรงัซสิชื่น+มารอีาทองใบ+                    
มอนิกาชญัญาพนัธ+์ซมีอนมนู+โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู่-ย่า-ตา-ยาย+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูทรพัยม์นูทว ีทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ู         
ฟิลปิเหลอื+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ย.บปัตสิตนิ์ทา+ยออากมิทนิพร+อากาทาจ าเนียร+
เทเรซาสมนึก+เทเรซาบุญชอบ+เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู่+เทเรซาส ารวย+       
ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟวมิล พรมสาร+ดอมนิิกบาง+
อากาทาสม้เกลีย้ง+มารธ์าสัน้+ยอแซฟชาตร+ีเอากุสตนิโนววิฒัน์+ยอแซฟบุญรอด+
เปาลาสอืน้+เปโตรชวน+เปาโลสมัฤทธิ+์ฟรงัซสิโกเสนอ+อกัแนสส าอางค+์เทเรซาสกลุ+
อนันาเหวอืด+เลโอประดบั+อากาทาอนงค+์เซซเีลยีถวลิ+มคีาแอลรงัษ+ีมารอีาสงัวาล+ 
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มารอีานิภาพร+เปโตร ดร.ปรีชา ดิลกวฒิุสิทธ์ิ (ครบ 100 วนั)+เปโตรไล่ใช+้           
โรซาทองอยู่+อนันายิม้+อนันางอ้+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+วญิญาณผูล้่วงลบัใน
สสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณชมภักดิ์  ฐิตธรรมโม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
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+มาทิลดาเต้าเลี๊ยบ+มาการีโอประดัง+ญาติพี่น้องตระกูลบุญชูสวัสด์ิ 
และกอบโกย ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟเว้า+เซซีลีอาเหรียญ+เปโตรกิมไล้+             
ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+ยอแซฟเต็ด+อากาทากิ๊ม+เยโนเวฟาทองดี+ยอแซฟพุก+  
เปาโลรุ่ง+ยอแซฟออน+ยอแซฟยูร+เทเรซาฉวี+ฟรังซิสสาลี่+เทเรซาอัมพร+อุดม ศิรริัตน์+
นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+                  
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+ยอแซฟประเวช (ครบ 2 ปี)+  
เทเรซาโสภา (ครบ 10 ปี)+ยอแซฟเต็ด+อากาทากิ๊ม+เยโนเวฟาทองดี+ยอแซฟพุก+ 
เปาโลรุ่ง+ยอแซฟออน+ยอแซฟยูร+เทเรซาฉวี+ฟรังซิสสาลี่+เทเรซาอัมพร+อุดม ศิรริัตน์+
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน งดมิสซาค่ า *มีมิสซาปลงศพ เวลา 10.00 น. 

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้...โทมสัสมนกึ พรงาม 
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เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจา้ภาพ 
อาทิตย์หน้า  สปัดาหท์ี่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน (ค่ า)  เป็นเงิน 3,163 บาท 
  วันอาทิตย์ท่ี 20 พฤศจิกายน (สาย)  เป็นเงิน 2,525 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 4,054 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 710 บาท 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้...โทมสัประชา หนงูาม+             
ยอแซฟณฐัวฒุ ิออ่งจรติ+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้...สเตฟาโนด าร ิจนัทรเ์กตุ+          
มารอีาวรรณาภรณ ์วงษแ์กว้ 

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม มตีัง้ศลีและเฝ้าศลีมหาสนทิ เวลา 18.30 น. และเร่ิมมสิซา เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เชิญชวนพี่น้องสมัคร Run for the New Church 2023 สอบถามรายละเอียด และ

สมัครได้ท่ี บริเวณทางเข้าตลาดนัด และบริเวณหน้าวัด (วันอาทิตย์) หรือท่ีกรรมการ
แต่ละเนิน ส าหรับวันธรรมดา 

2. วันนี้ (อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน) 
 2.1 ขอเชญิคณะกรรมการโครงการ Run for the New Church 2023 ประชมุรว่มกนั เวลา 13.00 น.        

ณ อาคารอนบุาล โรงเรยีนประชาสงเคราะห ์
 2.2 เนินวัด ขอเชิญพี่นอ้งท่ีสนใจทุกท่าน ร่วมแบ่งปันพระวาจา เวลา 18.30 น.       

ท่ีอาคารเพื่องานอภบิาลและแพรธ่รรม 
3. วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวโุสและผู้ป่วย  ในวนัศกุรต้์นเดือน

ตามปกติ 
4. วนัเสาร์ที ่3 ธนัวาคม เชญิชวนพีน่อ้งรว่มฉลองวดันกับญุฟรงัซสิเซเวยีร ์ท่าศาลา  เวลา 10.30 น. 
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5. วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม หลังมิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องร่วมยินดีกับคณุพอ่ ฟรงัซสิเซเวียร ์
อานนท์  ตันชัย โอกาสฉลองศาสนนาม   

6. เชิญชวนพี่น้องส่งบุตรหลานเข้าบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา ปีการศึกษา ค.ศ. 2023 
สอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครได้ท่ีพระสงฆ์ทุกองค์ หรือท่ีธรุการ โดยผูป้กครอง
ต้องพาผู้สมัครไปพบคุณพ่ออธิการ ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคมนี้ ที่บ้านเณรพระหฤทัย 
ศรีราชา พร้อมใบสมัคร 

7. วันจันทร์ที่ 5 - อังคารที่ 6 ธันวาคม งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 
8. ก าหนดการแห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน ดังนี้ 
 วนัอาทิตยท่ี์ 11 ธนัวาคม  เขตท่าไฟไหมแ้ละแหลมแค 
 วันจันทร์ท่ี 12 ธันวาคม  เนินวัด    
 วันอังคารท่ี 13 ธันวาคม  เนินคู้-กระพังบอน   
 วันพุธที่ 14 ธันวาคม   เนินชวดล่าง 
 วันอาทิตย์ที่  18 ธันวาคม  อบต.ท่าขา้ม + อบต.หนองตีนนก   

 วันจันทร์ที่  19 ธันวาคม  อบต.โคกขี้หนอน   
      เนินกลม    
 วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม  เนินท่าข้าม 
หมายเหตุ : ขอให้บ้านท่ีต้องการรับพระกมุาร แจ้งรายชื่อท่ีหัวหน้าเนินของแต่ละเนินด้วย 

ประกาศการช าระค่าเชา่ 
มสิซงัโรมนัคาทอลกิกรงุเทพฯ (ภาคจนัทบรุ)ี จะจดัสง่เจา้หนา้ทีม่าเพือ่ท าสญัญาสทิธกิารเชา่ และสญัญาเชา่ 
เขตวดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ ่ตัง้แตว่นัองัคารที ่6 ถงึ วนัศกุรท์ี ่9 ธนัวาคม    เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ อาคาร 72 ป ีประชาสงเคราะหร์ว่มใจ  ผูเ้ชา่ตอ้งนําบตัรประชาชน มาประกอบการทําสญัญา และลงนามดว้ยตนเอง   
 โดยช าระคา่เชา่ทีด่นิ 775 บาท / ไร ่ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี ้
 วนัองัคารที ่6 ธนัวาคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกขีห้นอน หมู ่1 
 วนัพธุที ่7 ธนัวาคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกขีห้นอน หมู ่2 และหมู ่3 
 วนัพฤหสับดทีี ่8 ธนัวาคม รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลทา่ขา้ม 
 วนัศกุรท์ี ่9 ธนัวาคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกเพลาะ ต าบลหนองตนีนก  
     ต าบลสบิเอด็ศอก ต าบลสระสีเ่หลีย่ม และเขตทีด่นิอืน่  ๆ
ขอใหท้า่นมาตรวจสอบบญัชรีายชือ่ผูเ้ชา่ หากปรากฏวา่ ชือ่-นามสกลุ และจํานวนเนือ้ทีข่องทา่นไมถ่กูตอ้ง หรอืไมม่รีายชือ่    
ของทา่น ใหท้า่นตดิตอ่ขอแกไ้ข โดยทําเปน็คํารอ้งตามแบบฟอรม์ทีก่ําหนดยืน่ตอ่เจา้อาวาสของวดั เพือ่ตรวจสอบหลกัฐาน 


