ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 25 - 31 สิ งหาคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 34
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 07.30 น.คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว / 19.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ
พระสงฆ์ ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่ อสุ รศักดิ์ พงษ์พิศ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 18 สิ งหาคม 2019 : 06.00 น. = 9,919.- / 07.30 น. = 4,208.- /
10.30 น. = 4,409.- / 19.00 น. = 2,146.- รวม 20,682 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ลาพร กับ คุณหมอ
ธีระวัฒน์ สารธิยากุล พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กานันอัยการ จาปาราช / ส.ท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์ / นายสุวรรณ งะบุรง
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย นางสาววิลาสินี จักรจิต
นายเทวราช บังเเมน
5. ขอขอบคุณ : พีน่ อ้ งทุกๆคน สภาภิบาลวัด หน่วยงาน องค์กร เจ้าหน้าที่ บ้านเณร อาราม
โรงเรี ยน โรงทานอาหาร ปั จจัยต่างๆ ทุกๆคนที่ได้เตรี ยมงาน และร่ วมงานฉลองศาสนนาม
นักบุญหลุยส์ ของพระคุณเจ้าจาเนี ยร สันติสุขนิรันดร์ และ 13 ปี วิถีชุมชนวัด สาเร็จลุล่วง
อย่างดี

6. เชิญร่ วมฉลองอาราม กลาริส กาปูชิน ท่ าแร่ : พร้อมฉลอง 80 ปี แห่งการปฏิญาณตนของ
ซ.มารีอา การ์ เมลา ซิ้วเน้ ย เสียงไพเราะ / และ 25 ปี ซ.มารีอา เรยีนา อริ ศรา โชคสวัสดิ์นุกูล
วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. ( ทางอารามขอรับโรงทานอาหาร จากพี่นอ้ งชาวท่าแร่
ด้วย )
7. เชิญร่ วมฉลองอารามคณะภคินีรักกางเขนแห่ งท่ าแร่ : ฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเยซูเจ้า และฉลองการปฏิญาณในชีวิตนักบวช
ครบ 71 ปี : ซิ สเตอร์ ฟลอแรนซี อา สาเนียง บุญหนา
ครบ 68 ปี : ซิ สเตอร์ องั เยลีนา สังวาลย์ พรหมงอย / ซิ สเตอร์ มารี ย์ อักแนส เฟื่ อง เหวี่ยน
ครบ 67 ปี : ซิ สเตอร์ ซาโลเม ศรี พรรณ พรรณนาคา
ครบ 64 ปี : ซิ สเตอร์ หลุยส์ มารี ย์ มังชะฎา / ซิ สเตอร์ ยออันนา ราตรี อารมณ์ราบ
ครบ 60 ปี : ซิ สเตอร์ มารี ย์ เซลิน รัตนา วรรณวิจิตร
วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. (พิธีตรี วาร วันที่ 11 – 13 กันยายน 2019 เวลา 19.30 น.)
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2019 มีพธิ ีแห่ พระรูปกางเขนจากวัดท่าแร่ และทางอารามขอรับโรงทาน
อาหาร จากพี่นอ้ งชาวท่าแร่ ดว้ ย
8. เชิญร่ วมอบรมสัมนาฟื้ นฟูชีวติ ครอบครัว : ขั้นที่ 1 วัดในเขตกลาง รุ่ นที่ 183 วันศุกร์ ที่ 20 –
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 ลงทะเบียน เวลา 17.00 น. ปิ ดอบรมสัมนา วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน
2019 เวลา 15.00 น. เชิญสมัครได้ที่ วัดท่าแร่ (บ้านพักพระสงฆ์)
9. ประกาศอัครสั งฆมณฑลท่ าแร่ - หนองแสง เรื่ องอนุมัตกิ ารบวชเป็ นพระสงฆ์ : คือ
1. สั งฆานุกรเปาโล ชัยเฉลิม สุ ทธิ : สัตบุรุษวัดพระคริ สตราชา ช้างมิ่ง
2. สั งฆานุกรเปโตร เตริ่น วัน เตวียน : สัตบุรุษวัดทัน๊ ห์ หญ่ะ จ.เงาะอาน เวียดนาม
คณะนักพรตซิ สเตอร์ เซียนแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
3. สั งฆานุกรซีมอน เหงียน วัน เกี่อง : สัตบุรุษวัดเญิณ ฮว่า จ.เงาะอาน เวียดนาม
คณะนักพรตซิ สเตอร์ เซี ยนแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
จะรับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ ในวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. โอกาสฉลองบ้ าน
เณรฟาติมา ท่ าแร่ หากผูใ้ ดเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอให้แจ้งพระสังฆราชหรื อคุณพ่อเจ้าวัด

10. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ศีลสมรสหมู่ วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.ที่วดั ท่าแร่
คู่ที่ 1 ระหว่าง นายทองย้อน กาแก้ ว บุตรนายศรี คอน กับ นางสุตา กาแก้ว เลขที่ 20 หมู่ 8
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.พัชรี อุปรี บุตรี นายพินิจ กับ นางสาร อุปรี เลขที่ 128 หมู่ 8
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่าง นายศักดิ์ชัย ชูชาติ บุตรนายชริ นทร์ กับ นางสุภาพร แสงดอกไม้ เลขที่ 4/4 หมู่
3 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี กับ น.ส.รัตนาภรณ์ มือกุศล บุตรี นายสมคิด กับ นางจินตนา
มือกุศล เลขที่ 53 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 3 ระหว่าง นายอนุศร ยงบรรทม บุตรนายบัวไท กับ นางบุญเรี ยน ยงบรรทม เลขที่ 265
หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.วิไลลักษณ์ ทรงหาคา บุตรี นายสนิท กับ นางยอย
ทรงหาคา เลขที่ 240 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
ที่ 4 ระหว่าง นายปฤษฐ์ เกียรติธาตรี บุตรนายประไพ กับ นางประมาณ เกียรติธาตรี เลขที่
1119 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.สุ ภารัตน์ จิอู๋ บุตรี นายสังวาลย์ กับ
นางสาราญ จิอ๋ ู เลขที่ 221 หมู่ 6 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ที่ 5 ระหว่าง นายขจรเกียรติ วิวฒ
ั น์ กุลพาณิชย์ บุตรนายบัวไข กับ นางผาย วิวฒั น์กุลพานิชย์
เลขที่ 197 หมู่ 3 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม กับ น.ส.ภควดี ศรีวไิ ล บุตรี นายพูลรัตน์ กับ
นางบรรเทา ศรี วิไล เลขที่ 501 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
ที่ 6 ระหว่าง นายวรภูมิชัย เพิดภูเขียว บุตรนายเคมี กับ นางธนาภา เพิดภูเขียว เลขที่ 70
หมู่ 10 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น กับ น.ส.รัชนีกร บุดดีด้วง บุตรี นายวิลยั กับ นางพัน
แร่ วงศ์คต เลขที่ 38 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
ที่ 7 ระหว่าง นายคนองศักดิ์ ยงบรรทม บุตรนายสาเมต กับ นางเซบอนา ยงบรรทม
เลขที่ 150 หมู่ 4 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ นางประภาศรี ตระกูลมา บุตรี นายหมัน กับ
นางประเทียน อุปรี เลขที่ 67 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
ที่ 8 ระหว่าง นายจักรพงษ์ ผ่านสุ วรรณ บุตรนายพิศมัย กับ นางจรู ญรัตน์ ผ่านสุวรรณ
เลขที่ 406 หมู่ 1 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร กับ น.ส.นันทวรรณ ตรงกงนาม บุตรี
นายลาไพ กับ นางดารุ ณี ตรงกงนาม เลขที่ 64 หมู่ 4 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
11. สวดแท่นพระ : ชุมชนป่ าหว้าน – ไทยเดิม 1,800 บาท

12. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ระบบไฟห้ องประชุม ชุดละ 1,200 บาท บริ จาคแล้ว 23 ชุด
ยังเหลืออีก 127 ชุด : โมทนาคุณพระเจ้า ลูกศิษย์พระคุณเจ้าคายน์ แสนพลอ่อน 1 ชุด (1,200.-) /
13. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ พรมปูพนื้ ห้ องประชุม ชุดละ 400 บาท บริ จาคแล้ว 6 ชุด
ยังเหลืออีก 94 ชุด : โมทนาคุณพระเจ้า ลูกศิษย์พระคุณเจ้าคายน์ แสนพลอ่อน 2 ชุด (800.-)
14. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ผ้ าม่ านหลุยส์ ห้ องประชุม ชุดละ 1,000 บาท บริ จาคแล้ว 31 ชุด
ยังเหลืออีก 69 ชุด : ครอบครัว อ.สมฤทธิ์ กายราช อุทิศให้คุณครู เทเรซา ดาราวรรณ กายราช
ครบ 8 ปี 2 ชุด (2,000.-)
15. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ปลูกหญ้ ามาเลย์ ไม้ ประดับ ตรม.ละ 100 บาท บริ จาคแล้ว 25 ตรม.
ยังเหลืออีก 475 ชุด : อุทิศให้มีคาแอล ประเทียม บังแมน 20 ตรม. (2,000.-)
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ ที่ 21 เทศกาลธรรมดา วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
อาทิตย์

 06.00 น.สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 

ผู้ขอ

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.ธีคทัศน์ อินธิราช
ปู่
ปู่
25 ส.ค.19  สุขสาราญครอบครัว นายทรงสิ ทธิ์ และพี่นอ้ ง
07.30 น. ลูกหลานทุกคน
นางวาสนา
  สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ นางวาสนา
อุปพงษ์,อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์
อุปพงษ์,เปโตร สมโภช,มารี อา บุญจันทร์ ,โทมัส ผาน
บุตรโค,โทมัส สังข์เทพ,อากาทา เตียง อุปพงษ์ ญาติพี่นอ้ ง
ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.รพีพรรณ พรมแพง
น.ส.รุ่ งนภา
,ด.ญ.วฤณรดา เชียรพลแสน, อุทิศให้ โทมัส บัญชา,เปาลา
วิรัชดา,เซซี ลีอา หนูรื่น เชียรพลแสน,จ่าสิ บตารวจ
ยุทธการ พรมแพง

ทาบุญ

200
200
200

200

 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร  นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิ สโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซี ลีอา หา
,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,เปโตร
บัวจันทร์ อาจุาา,ฟรังซิ ส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บเอก แสง
อ้นสูงเนิน ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพดั
 อุทิศให้ เทเรซา แก้วนภา พระลับรักษา
นายพงษ์
 อุทิศให้ เบเนดิก ศิลา,เทเรซา สัปรี ,ดอมินิก ซาวีโอ
อรัญญา
กิตติศกั ดิ์ ทองอันตัง,อันนา ฉลอง หาญริ นทร์ ,มารี อา มาลี
เลิศวิทยาวิวฒั น์
 อุทิศให้ มีคาแอล ศักดิ์ชาย นามละคร
จันทร์ สมร
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั ,ภารดามีคาแอล จักรี ,
ผช.ทวีศกั ดิ์
ฟรังซิ สโก บุญเทียน,อันนา เวหา อินธิเสน,ยอแซฟ ใหล
,เอลีซาเบ็ธ บัวหลัน่ มังทะ
 อุทิศให้ เทเรซา วรรณี คาสุขมุ
ป.ราชินีฯ
 อุทิศให้ มีคาแอล ประเทียม,มารี อา พะเยาว์,ยอแซฟ
ลูกๆ
อรุ ณ บังแมน
สามี,ลูกหลาน
 อุทิศให้ มารี อา มาลี แก้วกิ่ง
ญาติ
 อุทิศให้ เปโตร ประสิทธิ์ พงษ์พิศ
นางพึงใจ
 อุทิศให้ จ.ส.อ. ยอแซฟ ประวิต บุญเหม
 อุทิศให้ ยอแซฟ พริ้ ง,ยอแซฟ พิสิฐ,ยอแซฟ สิ ทธิไกร อ.พรรณพิมพ์
คาศรี ,มารี อา มักดาเลนา ชลธี,ยอแซฟ พิทกั ษ์รณชัย
ทิศาบริ รักษ์,เทเรซา หนูพิน,ยวง บอสโก สายัณต์ จันธวัช
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
ก.เฝ้าศีลฯ
 อุทิศให้ มารี อา มาลี แก้วกิ่ง
นางสุดใจ
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,ฟิ ลิป
ยงยุทธ แสนปาก,คอมิลลา มิตรประไพ,มีคาแอล เจริ ญ
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เหนือกลาง
นายอลงกต
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายอลงกต ยศศรี ยา
คุณมิรันตี
25 ส.ค.19  สุขสาราญแด่ น.ส.พัทธ์ธีรา นรสาร
ลูก
10.30 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณแม่มาลี ครบ 92 ปี
นางมาลี
  สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา,อุทิศให้ เปโตร
รัฐพล,มีคาแอล เพ็ง แสนโสม
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร, มีคาแอล
ครู ชูศรี
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ โรซา หนูไท เชียงแมน
ลูกๆ
 อุทิศให้ มาร์ ธา ชมชื่น สกลธวัฒน์
ครอบครัว
 อุทิศให้ ยอแซฟ พนมพร ตระกูลมา
นางสาราญ
อ.ราไพวรรณ
 อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางี น
อุดมเดช,คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ มีคาแอล บุญ,มารี อา
สิ มมะลี,ยอแซฟ ประสงค์ สกลธวัฒน์,เทเรซา รัตนาภรณ์
ศรี แก้ว
นางบังอร
 อุทิศให้ ยาซิ นตุส สมชัย,ยาซิ นโต บุญมา อุปพงษ์,
มาร์ ธา คาหวา ชัยหมื่น,เปาโล มีชยั โน๊ตสุภา,อักแนส
เสถียร,ยอแซฟ คาตา แสนปาก
ญาติ
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง พงษ์พิศ
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกลธวัฒน์,เบเนดิกโต คาวัง ยายประสาน
,กาทารี นา คาโจม อุดมเดช
คุณบุญชง
 อุทิศให้ อันตน ประเทือง,ยวง บุญมี,อันตน บัง
ศรี ษาวรรณ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
จีระศักดิ์
 อุทิศให้ เทเรซา สุภาพร,เปโตร คาใส ดุมรถ,อากาทา
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บุญมา,เปโตร ชาย ศรี สุพรรณ
ญาติพี่นอ้ ง
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ โรซา คาเจียน พงษ์พิศ
ลูกๆ
25 ส.ค.19  อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารี นา ทองใส
19.00 น. อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่นอ้ งที่ลว่ งลับ
 วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร รต,ฟี โลมีนา พันยา,ยอห์น ชัยณรงค์,
ลูกๆ
เทเรซา สร้อยเพชร,มารี อา ศรี จนั ทร์ อภัยนอก,ยวง เกวียน
,มารี อา บุบผา,ฟรังซิ ส เซเวียร์ บุญรักษ์ พันนาคา ญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เลโอ ประจัน บือกุศล
นางชมมณี
วันจันทร์  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพดั
26 ส.ค.19  อุทิศให้ มารี อา มาลี แก้วกิ่ง
ค.พระหฤทัย

06.00 น.  อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น

ญาติ

นางวิลยั
วันอังคาร  สุขสาราญครอบครัว ลูกๆหลานๆ ของมอนิกา วิลยั
27 ส.ค.19 โคตะรักษ์
นางสุพดั
06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวะกุล ครบ 3 ปี ,เทเรซา ยาย ยายสมจิตร
มาก,เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน,เปโตร บุญดี,เปโตร
ปรี ชา พงศ์ชีวะกุล,อันนา คาภี พงศ์พิศณุ วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วันพุธ  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด มอนิกา วิลยั นางวิลยั
28 ส.ค.19 โคตะรักษ์ ครบ 77 ปี
06.00 น.  โมทนาคุณพระเจ้า อุทิศให้ เบเนดิกโต คาปาว,อักแนส นางวันเพ็ญ
คาวอน,อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิ ปะ
นางสุพดั
 อุทิศให้ กาทารี นา มัณฑนา จิ นะโกฎ
มาลินี
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
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วันพฤหัส  สุขสาราญแด่ พรทิพย์ โชติกีรติเวช
29 ส.ค.19  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี ,พระคุณเจ้า

06.00 น. มีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์
แสนพลอ่อน
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
วันศุกร์  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
30 ส.ค.19  อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พศิ
06.00 น.
วันเสาร์  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว ลูกๆ
31 ส.ค.19 หลานๆ สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.ประหยัด ยงดี ครบ
06.00 น. 79 ปี ,อุทิศให้ มัทธิว สมบูรณ์,โรซา วันไทย,ยอแซฟ
ชาลี,อักแนส ถาวร,เซซีลีอา ลดาวัลย์,ยายจุาาภรณ์
ยงดี,สเตฟาโน ประกาศ,มาร์ธา คาเกี้ยว ยงบรรทม,
ลอเรนซ์ ใส,อันนา คาตัน,โทมา กาไว คาผาเยือง,
เปโตร ชาดี,อันนา บันทุ ทองอันตัง,มารี อา สนไล
ซึมเมฆ,โทมา กาไว ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ เปาโล ยงยุทธ คอมแพงจันทร์
 อุทิศให้ ลูกา ประทิน รังศรี แก้ว,อันนา ทะเวียน
โสริ นทร์
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด
อุดมเดช,มารี อา สิริมา เต็มอร่ ามกุล,มีคาแอล วีระพล
ชาญเชาว์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

คุณแม่
อ.ประมาณ
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นางสุพดั
นางสุพดั
ญาติ
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ครู อรนรา
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นางสุพดั
นัตยา
สุพรทิพย์
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อ.นิกร
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วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

