ปี ที่ 32
ฉบับที่ 38

24 - 30 กันยายน 2017

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่ อเจริญโชค สันดี / คุณพ่ ออาทิตย์ ว่ องไว / สังฆานุกรขวัญชัย นาอุดม

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 17 จำนวน 15,100 บำท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่ำน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลามค 17 : อ่ำนพระวำจำโดย ผูใ้ หญ่ลดั ดำพร บุริพำ กับ นำงสมัย
ศรี วรกุล พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร ว่ำมป้อง / คุณไพสนฑ์
คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย โดย ครู ชูศรี กำยรำช กับ ครู สุรภิน
ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.วรัญญำ ทองแท้ กับน.ส.พรชิตำ
ยงบรรทม
5. เปิ ดเดือนแม่ พระสายประคา : เริ่ มวันอำทิตย์ที่ 1 ตุลำคม 17 ในมิสซาที่ 1 ขอพี่นอ้ งแต่ละชุมชนนำ
พระรู ปแม่พระมำตั้งไว้ที่โต๊ะหน้ำพระแท่น คุณพ่อจะเสกหลังมิสซำ แล้วเรำก็นำไปสวดตำมบ้ำน
เป็ นกำรเริ่ มต้นเดือนแม่พระสำยประคำอย่ำงดี
6. มิสซาตามแท่ นพระ : คุณพ่อจะไปถวำยมิสซำตำมแท่นพระ อย่ำงที่เคยปฏิบตั ิ โดยที่ชุมชนในเขต
นั้นมำรวมกัน ดังมีตำรำงต่อไปนี้ วันศุกร์ ที่ 13 ต.ค. แท่นพระชุมชนนำซำเร็ ธ และสหมิตรสัมพันธ์ /
วันจันทร์ ที่ 16 ต.ค.แท่นพระชุมชนสุ ขสันต์ และป่ ำหว้ำน /วันพุธที่ 18 ต.ค. แท่นพระชุมชนสำมัคคี
และท่ำสะอำด / วันจันทร์ ที่ 23 ต.ค. แท่นพระชุมชนโนนสำรำญ และบ้ำนใหม่ / วันพุธที่ 25 ต.ค.
แท่นพระชุมชนสมำนมิตร และสร้ำงแก้ว

7. ประกาศบวชพระสงฆ์ : คือ สั งฆานุกรยอแซฟ ขวัญชัย นาอุดม ลูกวัดท่ำแร่ และสั งฆานุกร
ยอแซฟ เหียน เดีย่ น ตรั่นวัน คณะนักพรตซิ สเตอร์เซี ยน บ้ำนโคกสะอำด จะรับศีลบวชเป็ น
พระสงฆ์วนั เสำร์ที่ 7 ตุลำคม 2017 โอกำสฉลองบ้ำนเณรฟำติมำ ท่ำแร่ หำกผูใ้ ดเห็นว่ำไม่เหมำะสม
ขอให้แจ้งพระสังฆรำชหรื อคุณพ่อเจ้ำวัด
8. ขอเชิญร่ วมฉลองบ้ านเณรฟาติมา ท่ าแร่ : วันเสำร์ที่ 7 ตุลำคม 17 เวลา 10.00 น. และร่ วมเตรี ยมจิต
ใจเย็นวันที่ 4-5 ตุลำคม มิสซำเวลา 19.30 น. และเย็นวันศุกร์ ที่ 6 ตุลำคม เชิญร่ วมแห่ แม่ พระ มิสซำ
ถวำยช่อดอกไม้และเผำจดหมำย นอกนั้น ทำงบ้ำนเณรขอบอกบุญมำยังพี่นอ้ งในเรื่ องอำหำรโรง
ทำนสำหรับเย็นวันที่ 4-5 และวันเสำร์ที่ 7 พี่นอ้ งแจ้งจุดประสงค์ได้ที่บำ้ นเณร
9. ค่ ายกระแสเรียก : สำหรับผูท้ ี่สนใจจะเข้ำบ้ำนเณรหรื ออำรำม
6.1 ค่ ายกระแสเรียกบ้ านเณรฟาติมา ท่ าแร่ สำหรับเด็กชั้น ป. 6 ขึน้ ไป เริ่ มวันจันทร์ที่ 23 –
พฤหัสที่ 26 ตุลำคม 17 ติดต่อขอรับรำยละเอียดได้ที่บำ้ นคุณพ่อเจ้ำวัด
6.2 ค่ ายกระแสเรียกคณะภราน้ อย กาปูชิน สำหรับเด็กชั้น ม. 2 ขึน้ ไป วันจันทร์ที่ 16 –
ศุกร์ที่ 20 ตุลำคม 17 ที่สำมพรำน ติดต่อขอรับรำยละเอียดได้ที่บำ้ นคุณพ่อเจ้ำวัด
6.3 ค่ ายกระแสเรียก Come and See ของคณะเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ ตร สำหรับเด็กหญิงป.6
ขึน้ ไป จนถึงอำยุไม่เกิน 30 ปี เริ่ มวันที่ 20 – 22 ตุลำคม 17 ติดต่อรำยละเอียดได้ที่เซอร์โรงเรี ยน
เซนต์โยเซฟ ท่ำแร่
10. ตามระเบียบมิสซังฯ : จะให้พระสงฆ์ที่ครบบวช 25 ปี มีเวลำพัก 3 เดือน ดังนั้น คุณพ่อเจ้ำวัดจะ
ใช้ เวลำ 10 วันเพื่อไปแสวงบุญที่ประเทศโปแลนด์ วันที่ 28 กันยำยน – 8 ตุลำคม 17
11. โครงการทากาแพง “สุ สานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บาท เวลำนี้บริ จำคแล้ว 191
ช่ อง ยังเหลืออีก 142 ช่ อง : น.ส.พรรณพิมพ์ คำศรี อุทิศให้ยอแซฟ พริ้ ง คำศรี ,มำรี อำ มักดำเลนำ
ชลธี ทิศำบริ รักษ์,ยอแซฟ สิ ทธิ กร คำศรี ,เทเรซำ หนูพิน จันทวัช และญำติที่ล่วงลับ 1 ช่อง /
ครอบครัวป้ำทรำมวัย อุทิศให้ยอแซฟ บุญยิ่ง และญำติท้ งั สองฝ่ ำยที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง 1 ช่อง / ยำยสำคร,นำยบัญชำ อุปรี ย ์ อุทิศให้คลำรำ ภักดี อุปรี ย,์ ยวง คอง
,ยุเลียนำ หลงมำ พำพรหมฤทธิ์ ,เทเรซำ บุญหลำย อำจุฬำ 1 ช่อง / ครู คำสอน + เด็กคำสอนวัดท่ำแร่
1 ช่อง / นำงกัลยำรัตน์ วรเดชำอุดม อุทิศให้ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,เปโตร องขำย,อันนำ
บำขำย 1 ช่อง / ครอบครัวนำงบุญรอด พงษ์พิศ อุทิศให้มีคำแอล หนูเจียม พงษ์พิษ,ปู่ ย่ำ ตำ ยำย
ญำติที่ล่วงลับ 1 ช่อง คุณพ่ อขอขอบคุณพี่น้องที่มนี ำ้ ใจดีต่อวัดเสมอ

จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 25 เทศกาลธรรมดา วันที่ 24 - 30 กันยายน 17
วัน/เวลำ
โอกำส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 
อำทิตย์
06.00 น.
อำทิตย์  สุขสำรำญครอบครัว สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำงจิรวรรณ
24 ก.ย.17 บุญคุม้
07.30 น.  สุขสำรำญครอบครัว คุณลุงถำวร ชมพูจนั ทร์
  สุขสำรำญครอบครัว นำยไพบูลย์ นำงวิจิตรำ เหนือกลำง,
สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ญ.อรกัญญำ เขำทอง (น้องเกรช)
 สุขสำรำญแด่ น.ส.ปำริ ชำติ บำรุ งญำติ
 สุขสำรำญครอบครัว คุณยำยประเทือง อินธิรำช, อุทิศให้
ยวง บัปติสตำ เกษ,อันนำ พำดี,เปโตร สุวทิ ย์,เฮเรเนอุส ธวัช
อินธิรำช,ยอร์ช จำปำ,อักแนส กดชำ,อันนำ คำเครื่ อง
ชมภูจนั ทร์
 สุขสำรำญแด่ ยำยควรคำนึง ยงดี และลูกหลำนๆทุกคน,
อุทิศให้ ยอห์น บัปติสต์ ณรงค์ ยงดี วิญญำณในไฟชำระ
วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสำรำญครอบครัว สุวรรณ์ งะบุรง,อุทิศให้ เซซีลีอำ
วรรพร ทองสุข และญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 สุขสำรำญครอบครัว นำยอำนนท์ – นำงอำรี อินทร์เบิด,
ครอบครัวครู พงษ์พิพฒั น์ – ครู อรัญญำ นำสุย, อุทิศให้ เปโตร
ขำบ, คุณแม่คำวัง,ยอแซฟ คำคล้ำย เถำวัลย์
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุ พรรณ,อันนำ วิจิตร
เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซีลีอำ หำ,โทมำ
สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี ,ยอแซฟ คำภำ,เปโตร บัวจันทร์
อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี ,จ่ำสิ บเอก แสง อ้นสูงเนิน
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ


ผู้ขอ

ทำบุญ

ป้ ำบุญลอง

200

ลูกๆ
นำงวิจตรำ

300
300

น.ส.ปำริ ชำติ
นำงประเทือง

200
200

ยำยควรคำนึง

300

-

400

ครู อรัญญำ

500

นำงพิสมัย

200

 อุทิศให้ เปโตร ลำธำร,เทเรซำ สมดี,เอสเตวัง ม้ำว,
มอนิกำ ลบ นำมโยธำ,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน
เหนือกลำง วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับวิญญำณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ มำรี อำ ยำยชู ฮันวงศ์
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก วัง,เทเรซำ รสศำ,เทเรซำ ประกอบ,
เทเรซำ นภำพร,เทเรซำ รสศรี ,เปโตร วัง,เบเนดิก วรรณชัย,
มำรี อำ วนิดำ,มำรี อำ ลมุน,มำรี อำ ลมัย ศรี วรกุล,นำยไสว,
นำงพยุง นวลมณี
 อุทิศให้ มำร์ธำ โสภำ,ยอแซฟ ถอง ดำบสมเด็จ,มีคำแอล
สมเกียรติ รัตนวำร,อักแนส คำตัน,คำเบรี ยล สี ทน
เชียนพลแสน วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงศ์ชีวะกุล
 อุทิศให้ มีคำแอล วิไล เสมอพิทกั ษ์,ยอแซฟ สมเดช,เปโตร
สมชำย ปำนแสน
 อุทิศให้ เปำโล คำบัง,อันนำ คำดี,โรซำ สมมิตร,,ยวง
บัปติสต์ วำริ ช,ฟรังซิสโก ประดิษฐ์,อันตน วิชิต ยงคำชำ,
มำรี อำ จันที ฮวดศรี ,เปำโล อำพร พำพรมลิก,ยวง พิชำติ
ตระกูลมำ,ฟรังซิส กำโว,มำร์ตินำ พอง วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ำมีคำแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,คำเบรี ยล
บู่,อันนำ ก้อน,เทเรซำ แกม,อัมโบซีโอ ซำ,โรซำ สอ,ยวง กว่ำง
,เปโตร แต,ลูซีอำ บำง,วิกตอร์ ยินดี,มำร์ติน เกื้อ,มีคำแอล
ทองพูน ทองสุข,นำยธีรศำนต์ ยังให้ผล
 อุทิศให้ ยวง วีระศักดิ์ ควรเมตตำ ครบ 6 ปี ,กำทำรี นำ
พัชริ นทร์ ควรเมตตำ ครบ 5 ปี ,นำยพสิ ทธิ์ สว่ำงวงศ์,ฟิ ลิป ทำ
,โรซำ แดง,ยวง บัปติสตำ คำตำ,เยโนเวฟำ พำดี,ยูลีอำนำ
ทองสี ,เปำโล สมรัก,มำรี อำ ภิรมย์,เซซีลีอำ หนูรื่น,เปำลำ
วิรัชดำ


นำงรัชนีกร

200

ลูกๆ
คุณขนิษฐำ

300
200

นำงดำรุ ณี

200

ภรรยำ
ลูกหลำน

200
500

นำงอุพิศ

200

ยำยใหล

200

ยำยใหล

200

 อุทิศให้ คริ สตินำ กนกอร สุดำเดช,อักแนส มำลำ,ยอแซฟ
จันดี,เปโตร สมใจ ศรี ษำวรรณ
อาทิตย์  สุขสำรำญครอบครัว คุณธวัฒชัย นำงบรรเทำ ทรงหำคำ
24 ก.ย.17  โมทนำคุณพระเจ้ำ สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำยศุภโชค
10.30 น. ยงบรรทม
  สุขสำรำญครอบครัว นำงบุญรอด พงษ์พิศ และลูก หลำน
เหลน, อุทิศให้ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย,มีคำแอล หนูเจียม พงษ์พิศ ครบ
15 ปี ,ยวง สมยศ,ยวง บัปติส สมเกียรติ,ยวง บัปติส สมคิด
พงษ์พิศ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคำแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์ วิญญำณ
ญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล ประชัน,
อันนำ บุญปลูก,เปำโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร สุทธิ
ศักดิ์ กำยรำช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ
พิลำ,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ
ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล
แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,
ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง
เดชำเลิศใสสว่ำง,อันเดร ซำบูลน,มีคำแอล ประกร,ยวง ปรี ชำ
ทองอันตัง
 อุทิศให้ โทมำ สนิท,โรซำ ยอย ทรงหำคำ,เปำโล พิลำ,เปำ
ลำ ผำง ยงบรรทม
 อุทิศให้ คุณตำโทมำ สนิท ทรงหำคำ
อาทิตย์  สุขสำรำญครอบครัว นำยอติชำติ – นำงสุกญั ญำ
24 ก.ย.17 สำรธิยำกุล

19.00 น.  โมทนำคุณแม่พระ ด.ช.กันตภณ ทองหำคำ

ไพรมณี

200

นำยธวัฒชัย
แม่

200
200

-

200

ลูกหลำน

200

ครู ชูศรี

300

ลูกๆครู ผอ่ งใส

300

นำยธวัฒชัย

200

จันทร์หอม
-

200
200

คุณสุวรรณี

200



 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณย่ำมำรี อำ สังวร ลือแก้วมำ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์
แร่ ถ่ำย,อันตน ประมวล,เทเรซำ ถนอม,บือกุศล วิญญำณในไฟ
ชำระ
 อุทิศให้ มำรี อำ พนมพร,แอนโทนี่ เสน่ห์,ยอแซฟ สำยคำ,
กำทำรี นำ คำเปลี่ยน โสริ นทร์
 อุทิศให้ คุณยำยอำกำทำ ผำลี,วินเซนต์ หนูทำ,เปโตร
สมบัติ,มีคำแอล พัดศรี ทองอันตัง,เปโตร ไสว,เทเรซำ สมร
มุงคุณ,พ่อเฒ่ำมีคำแอล แดง, แม่เฒ่ำยูรีอำ อ้วน,เปโตร ตำ,
มำรี อำ ฟอง วิญญำณบรรพบุรุษที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ โรซำ มะลิ,เฮโลนีมสั คำหล้ำ,ลูซีอำ บำงีน,ยอแซฟ
ขุนหมื่น เดชอุดม,มำรี อำนภำรัตน์ อุดมเดช,คุณพ่อมีคำแอล
เสนีย,์ มีคำแอล บุญ,มำรี อำ สิ มมะลี,ยอแซฟ ประสงค์
สกนธวัฒน์

วันจันทร์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
25 ก.ย.17  อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ
06.00 น. พิลำ,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ
ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,
มีคำแอล แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม
,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์
,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง
เดชำเลิศ
 อุทิศให้ คุณพ่อเปำโล สมพร อุปพงษ์,เปำโล เทเวศน์,
เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ซิสเตอร์โซลันซีอำ วิโรจน์,เปำโล
สำลี อุปพงษ์,คุณยำยเทเรซำ มยุรี กุลพันธ์,ยอห์น บัปติสตำ
ประทิน,คุณครู เทเรซำ ดำรำวรรณ กำยรำช,มีคำแอล วีระพันธ์
ศรี วรกุล

ลูกๆ
นำงอริ สรำ
แม่

200
200
200

คุณชิดจันทร์

200

ลูกหลำน

200

อ.รำไพวรรณ

200

ลูกๆ
ลูกๆครู ผอ่ งใส

200
300

ยำยวรรณ

300

วันอังคำร  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
26 ก.ย.17  อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ
06.00 น. พิลำ,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ
ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล
แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,
ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง
เดชำเลิศ
 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงศ์ชีวะกุล ครบ 1 สัปดำห์
 อุทิศให้ อำกำทำ ผำลี ทองอันตัง
วันพุธ  สุขสำรำญครอบครัว สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด
27 ก.ย.17 นำยประเสริ ฐ – นำงจีรภรณ์ ภิรมย์วงศ์
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ
พิลำ,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ
ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล
แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรัง
ซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง เดชำเลิศ
 อุทิศให้ คุณพ่อเปำโล สมพร อุปพงษ์,เปำโล เทเวศน์,
เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ซิสเตอร์โซลันซีอำ วิโรจน์,เปำโล
สำลี อุปพงษ์,คุณยำยเทเรซำ มยุรี กุลพันธ์,ยอห์น บัปติสตำ
ประทิน,คุณครู เทเรซำ ดำรำวรรณ กำยรำช,มีคำแอล วีระพันธ์
ศรี วรกุล
วันพฤหัส  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
28 ก.ย.17  อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ
06.00 น. พิลำ,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ
ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,
มีคำแอล แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์


ลูกๆ
ลูกๆครู ผอ่ งใส

ภรรยำ
ป.พรหมจำรี
นำงจีรภรณ์
ลูกๆ
ลูกๆครู ผอ่ งใส

200
300

300
200
200
200
300

ยำยวรรณ

300

ลูกๆ
ลูกๆครู ผอ่ งใส

200
300

รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ
หนูเพียง เดชำเลิศ
วันศุกร์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
29 ก.ย.17  อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ
06.00 น. พิลำ,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ
ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล
แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,
ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง
เดชำเลิศ
 อุทิศให้ คุณพ่อเปำโล สมพร อุปพงษ์,เปำโล เทเวศน์,
เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ซิสเตอร์โซลันซีอำ วิโรจน์,เปำโล
สำลี อุปพงษ์,คุณยำยเทเรซำ มยุรี กุลพันธ์,ยอห์น บัปติสตำ
ประทิน,คุณครู เทเรซำ ดำรำวรรณ กำยรำช,มีคำแอล วีระพันธ์
ศรี วรกุล
วันเสาร์  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ญ.โดลอี้ ไอริ น เดอโฮตี้
30 ก.ย.17 ครบ 6 ขวบ
06.00 น.  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด เทเรซำ ศิริรัตน์ ศรี ครชุม
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มำรี อำ บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ
พิลำ,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ
ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล
แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,
ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง
เดชำเลิศ

ลูกๆ
ลูกๆครู ผอ่ งใส

200
300

ยำยวรรณ

300

นำงพิสมัย

200

ลูกๆ
ลูกๆ
ลูกๆครู ผอ่ งใส

300
200
200
300

