ณ อารามรทักกางเขนแหองทอาแรอ จจึงไมอสะดวกใหป้บรนิการพรีที่นป้อง
8. เชมิญรช่วมฉลองบร้านเณรฟาตมิมา ทช่าแรช่ และพมิธทบวชพระสงฆฆ์ : วทันเสารน์ทรีที่ 12 ตสุลาคม 2019 เวลา 10.00 น.

ทท่าแรท่ เมมืองศาสนา พลลังศรลัทธาในพระเจจ้า
ววันททที่ 6 - 12 ตตลาคม 2019 ปทททที่ 34 ฉบวับททที่ 40

พระสงฆฆ์ถวายมมิสซาววันอาทมิตยฆ์
มมิสซา 06.00 น. คคุณพพ่อสคุรศศักดมิดิ์ พงษษ์พมิศ / 07.30 น.คคุณพพ่ออาทมิตยษ์ วพ่องไว
มมิสซา 10.30 น. คคุณพพ่ออาทมิตยษ์ วพ่องไว / 19.00 น. คคุณพพ่อรณฤทธมิดิ์ เดพ่นไชยรศัตนษ์
พระสงฆฆ์ถวายมมิสซาประจจาววันธรรมดา : คคณพพ่อสค รศศักดดดิ์ พงษษ์พดศ และพระสงฆฆ์ประจจาววัด

ประชาสศัมพศันธษ์จากอาสนวดหารอศัครเทวดามมีคาแอล ทพ่าแรพ่

1. เงมินทานอาทมิตยฆ์ททที่ 29 กวันยายน 2019 : 06.00 น. = 7,448.- / 07.30 น. = 4,078.- / 10.30 น. =
4,504.- / 19.00 น. = 4,317.- รวม 20,347 บาท
2. มมิสซา 06.00 น. ววันอาทมิตยฆ์ททที่ 13 ตตลาคม 2019 : ออานพระวาจาโดย ผอ.นนิททัศนน์ เสมอพนิททักษน์
กทับ ผอ.ถนอม สสุขสงอาเจรนิญ พรร้อมผผร้ชช่วยพมิธทกรรม ชตดททที่ 3 อ.สสุอม บสุญแฮด / ผญ.เกรรียงไกร วอามปป้อง /
คสุณไพสนฑน์ คอมแพงจทันทรน์ / ผช.ประสบ วอองไว
3. มมิสซา 10.30 น. ววันอาทมิตยฆ์ททที่ 13 ตตลาคม 2019 : ออานพระวาจาโดย ครรูชรูศรรี กายราช กทับ ครรูสสุรภนิน
ทองศนิรนิ
4. มมิสซา 19.00 น. ววันอาทมิตยฆ์ททที่ 13 ตตลาคม 2019 : ออานพระวาจาโดย นางสาววนิลาสนินรี จทักรจนิต
นายเทวราช บทังเเมน
5. ประชตมสภาภมิบาลววัดทช่าแรช่ : ววันนทน วทันอาทนิตยน์ทรีที่ 6 ตสุลาคม 2019 เวลา 09.00 น. ณ หป้องประชสุมนทักบสุญ
ยอแซฟ กอมบรูรนิเออ
6. เขร้าเงทยบคณะสงฆฆ์ : ในวทันอทังคารทรีที่ 8 - วทันพสุธทรีที่ 9 ตสุลาคม 2019 ทางวทัดขอ งด พนิธรีมนิสซา +
พนิธรีนพวารพระมารดานนิจจานสุเคราะหน์ ตลอดททัทงเดดือนตสุลาคม
7. ซมิสเตอรฆ์ประจจาววัดทช่าแรช่เขร้าเงทยบประจจาปท : ตทัทงแตอวทันอาทนิตยน์ทรีที่ 6 – วทันเสารน์ทรีที่ 11 ตสุลาคม 2019

มรีมมิสซาตรทวาร 3 คดืน คดือวทันทรีที่ 9 – 10 ตสุลาคม เวลา 19.30 น. วทันทรีที่ 11 ตสุลาคม เวลา 19.00 น. เชนิญแหอพระรรูป
แมอพระฟาตนิมาจากวทัดทอาแรอ ไปยทังบป้านเณรฟาตนิมา เวลา 20.00 น.มนิสซา + ถวายชออดอกไมป้ และเผาจดหมาย
สสังฆานนุกรททที่จะรสับศทลบวชเปป็นพระสงฆฆ์ คคือ 1. สวังฆานตกรเปาโล ชวัยเฉลมิม สต ทธมิ / 2. สวังฆานตกรเปโตร
เตรมิที่น ววัน เตวทยน / 3. สวังฆานตกรซทมอน เหงทยน ววัน เกทที่อง
9. เชมิญรช่วมฉลองอารามแมช่พระแหช่งสายประคจาศวักดมิสดิ์ มิทธมิดิ์ :ของคณะนทักพรตซรีโต บ.โคกสะอาด และมนิสซแรก
ของคตณพช่อเปโตร เตรมิที่น ววัน เตวทยน และ คตณพช่อซทมอน เหงทยน ววัน เกทที่อง (ทางอารามขอโรงทานจากพรีที่
นป้องชาวทอาแรอ ดป้วย) วทันอาทนิตยน์ทรีที่ 13 ตสุลาคม 2019 เวลา 10.00 น.
10. เชมิญรช่วมพมิธทมมิสซาแรก ของคตณพช่อเปาโล ชวัยเฉลมิม สต ทธมิ : วทันจทันทรน์ทรีที่ 14 ตสุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. ณ
วทัดพระครนิสตราชา ชป้างมนิที่ง อ.พรรณานนิคม จ.สกลนคร ( มรีรถบทัส 1 คทันบรนิการพรีที่นป้องทรีที่จะไปรอ วมงาน รถออก
เวลา 07.30 น. และกลทับเวลา 13.30 น.)
11. แผนกครมิสตศาสนธรรมระดวับชาตมิ : จะจทัดโครงการชสุมนสุมครรูคคาสอนระดทับชาตนิครทัทงทรีที่ 6 วทันทรีที่ 13 – 16
ตสุลาคม 2019 ณ โรงเรรียนยอแซฟอสุปถทัมภน์ อ.สามพราน จ.นครปฐม วทัดทอาแรอ สอ งซนิสเตอรน์ 1 คน และครรูคคา
สอน 2 คน เขป้ารอ วมโครงการนรีท
12. เชมิญรช่วมฉลอง 79 ปท วทรกรรมแหช่งความเชชที่อบตญราศทแหช่งสองคอนประจจาปท : วทันเสารน์ทรีที่ 19 ตสุลาคม 2019
เวลา 10.00 น. ณ สทักการสถานพระมารดาแหองมรณสทักขรีสองคอน
13. เชมิญรช่วมพมิธทมมิสซาแรก ของคตณพช่อเปาโล ชวัยเฉลมิม สต ทธมิ : วทันอาทนิตยน์ทรีที่ 20 ตสุลาคม 2019 เวลา 06.00 น. ณ
อาสนวนิหารอทัครเทวดามรีคาแอล ทอาแรอ
14. เชมิญรช่วมฉลอง 30 ปท คณะคผช่สมรสเพชที่อพระครมิสตฆ์ระดวับชาตมิ (ซทเอฟซท) : วทันเสารน์ทรีที่ 26 – วทันอาทนิตยน์ทรีที่ 27
ตสุลาคม 2019 ณ สทักการสถานพระมารดาแหองมรณสทักขรีสองคอน
15. พทที่นร้องททที่ไดร้ลงทะเบทยน : จะไปรอ วมมนิสซาของสมเดด็จพระสทันตะปาปาฟรทังซนิส ทรีที่สนามศสุภชลาศทัย กรสุงเทพฯ
กทับรถยนตน์ของทางวทัด ชอวยไปชคาระคอาเดนินทางคนละ 1,000 บาท ดอวน ทรีที่บป้านพทักสงฆน์
16. ดาวลร้านดวง : ขอขอบคคสุณพรีที่นป้องทรีที่รอวมกทันทคาดาวใหป้ไดป้จคานวนมากทรีที่สสุด เพดืที่อสรรเสรนิญพระเปด็นเจป้า และ
เปด็นการขอบพระคสุณ คสุณพออยอแซฟ กอมบรูรเนิ ออ เจป้าอาวาสวทัดองคน์แรก เพราะปรีนท รีเปด็นโอกาสครบ 80 ปรี
มรณกรรมของทอาน และการมาเปด็นเจป้าวทัดทอาแรอ เมดือที่ 134 ปรี มาแลป้ว นานถจึง 52 ปรี 7 เดดือน

17. ประกาศศทลสมรสครวันงททที่ 1 ระหวอาง นายภาสกร เอทนยงทอง บสุตรนายเอนก กทับ นางฉวรีวรรณ
เอรีทยงทอง เลขทรีที่ 322 หมรูอ 17 ต.ผทักปทัง อ.ภรูเขรียว จ.ชทัยภรูมนิ กทับ น.ส.ราตรท ศรทวรกตล บสุตรรี นายบรรจง

กทับ นางยวนใจ ศรรีวรกสุล เลขทรีที่ 43 หมรูอ 6 ต.ทอาแรอ อ.เมดือง จ.สกลนคร
18. ประกาศศทลสมรสครวันงททที่ 2
คผช่ททที่ 1 ระหวอาง นายเฉลมิมวตฒมิ ศรทวรกตล บสุตรนายชทัยสวทัสดนิดนิด ด กทับ นางอภนิวรรณ ศรรีวรกสุล เลขทรีที่
401 หมรูอ 6 ต.ทอาแรอ อ.เมดือง จ.สกลนคร กทับ น.ส.วมิไลลวักษณฆ์ โสภาอตทก บสุตรรีนายประจทักษน์ กทับ
นางวนิลาวรรณ โสภาอสุทก เลขทรีที่ 76 หมรูอ 14 ต.ปอการ อ.เมดือง จ.รป้อยเอด็ด (รทับศรีลสมรส วทันทรีที่ 14
ตสุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวนิหารอทัสสทัมชทัญ กรสุงเทพฯ)
คผช่ททที่ 2 ระหวอาง นายสต ชมิต กตบแกร้ว บสุตรนายครูครูณ กทับ นางหนรูนรูหมทันที่ กสุบแกป้ว เลขทรีที่ 40 หมรูอ 3
ต.ทสุองแตป้ อ.เมดือง จ.ยโสธร กทับ นางนภาพร อตปรท บสุตรรีนายเคลดือบ กทับ นางคคคา คา ไพ คคาศรรี เลขทรีที่ 59
หมรูอ 7 ต.ทอาแรอ อ.เมดือง จ.สกลนคร
19. ประกาศศทลสมรสครวันงททที่ 3 ระหวอาง นายนวันทวตฒมิ สทสาวรรณ บสุตรนายวนิวทัตรน์รน์ กทับ นางนารรี สรีสา
วรรณ
เลขทรีที่ 495 หมรูอ 8 ต.ทอาแรอ อ.เมดือง จ.สกลนคร กทับ น.ส.อรมิยาพร ชมภผจวันทรฆ์ บสุตรรี นายอภนิวทัฒนน์ กทับ
นางอนงคน์รทัตนน์ ชมภรูจทันทรน์ เลขทรีที่ 30 หมรูอ 8 ต.ทอาแรอ อ.เมดือง จ.สกลนคร
20. เงมินมมิสซาแทช่นพระ โอกาสเปมิดเดชอนแมช่พระลผกประคจา : ชสุมชนสสุขสทันตน์ 8,100+2,044 = 10,144.- /
คสุมป้ โนนสคาราญ 6,100+1,275 = 7,375.- / ชสุมชนปอาหวป้าน – ไทยเดนิม 8,100+2,939 = 11,039.- /
คสุมป้ นาซาแรด็ธ 3,500+766 = 4,266.- / ชสุมชนสามทัคครี – หนองตะหลสุง 8,810 + 1,432 = 10,242.- /
ชสุมชนสหมนิตรสทัมพทันธน์ - ทอาแรอ เหนดือ - ใตป้ 21,110+1,743 = 22,853.- / ชสุมชนบป้านใหมอ-สมประสงคน์
5,380+784 = 6,164.- / ชสุมชนทอาสะอาด -กลางหเนดือ-ใตป้ 6,200 +1,143 = 7,343.- / ชสุมชนสรป้างแกป้ว
1,1620+839 = 12,459.- / ชสุมชนสมานมนิตร 5,810+1,149 = 6,959.- / คสุป้มเบด็ธเลแฮม 3,280+1,297
= 4,577.- รวม 103,421 บาท
21. เชมิญรช่วมบรมิจาคปรวับปรต งอาคาร คตณพช่อยอแซฟ กอมบผรมิเออ : โอกาส 134 ปท การมาเปด็นเจป้าวทัดองคน์แรกของ
วทัดทอาแรอ - หลวังคา 170 แผอนๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟหร้องประชตม 30 ชสุด ชสุดละ 1,200 บ. / - ตกแตช่งภายใน
ตรม.ละ 500 บาท

22. ขอขอบคตณผผร้สมทบโครงการ ตกแตพ่งภายในหห้องประชคม ตารางเมตรละ 500 บาท : บรนิจาคแลป้ว 13
ตรม. ยทังเหลดืออรีก 487 ตรม. : ลรูกหลาน อสุทนิศใหป้นนิโกเลา บสุญชม สกนธวทัฒนน์ ครบ 38 ปรี 1 ตรม.
(500.-) / ลรูกหลาน อสุทนิศใหป้ยอแซฟ ตาคคามรี,โวเฟรีย ยายกร อสุดมเดช 1 ตรม. (500.-)

23. ขอขอบคตณผผสร้ มทบโครงการ หลศังคาอาคาร แผช่นละ 1,000 บาท บรนิจาคแลป้ว 88 แผช่น คงเหลดืออรีก 82 แผช่น :

ครอบครทัวคคาพสุทธ อสุทนิศใหป้ยอแซฟ สมชาย คคาพสุทธ 5 ชตด (5,000.-)
24. ขอขอบคตณผผร้ชช่วยเหลชอผผผผร้ ปร้ ระสบภวัยนจนาทช่วม : ครอบครทัวคสุณลทักขณา คสุณพนิภพ,คสุณอรรถกร บทัวดนิษฐน์
1,000.-

จวัดพมิมพฆ์โดย : โยธมิน มหาโยธท แกห้ไข หรชอ เพดพิ่มเตดม ไดร้ททที่ โทร. 089-7793903 ไอดทไลนฆ์ pym.k

ปฏมิทมินมมิสซาสวัปดาหฆ์ททที่ 27 เทศกาลธรรมดา ววันททที่ 6 – 12 ตตลาคม 2019
ววัน/เวลา

โอกาส / จจดประสงคค

อาททิตยค
อาทมิตยฆ์
6 ต.ค.19
07.30 น.


 06.00 น.สต ขสจาราญแดช่พทที่นร้องชาวทช่าแรช่ทตกทช่าน 

ผผผู้ขอ

อรนงคน์
 สสุขสคาราญแดอ ด.ญ.ชทัญญานสุช, นางปาณนิสรา ราช
ชมภรู,ครอบครทัวนายอนสุชนิต ทรงหาคคา,ครอบครทัวนาย
ประวนิทยน์ จทันทรน์สสุข
แมอ
 สสุขสคาราญครอบครทัว คสุณอทัครพร บรรจงศนิลปน์,ครอบครทัว
คสุณศนิรประภา บรรจงศนิลปน์
นางพนิสมทัย
 อสุทนิศใหป้ ฟนิลนิป บสุญชรู,มารรีอา สสุพรรณ,อทันนา วนิจนิตร
เหนดือกลาง,ฟรทังซนิสโก คคามรี,มอนนิกา คคาตออน,เซซรีลรีอา
หา,โทมา สาย,คสุณแมอ โกลเดรีย ดารณรี,ยอแซฟ คคาภา,เปโตร
บทัวจทันทรน์ อคาจสุฬา,ฟรทังซนิส ลคาไย คคาศรรี,จอาสนิบเอก แสง
อป้นสรูงเนนิน ญาตนิพรีที่นป้องทรีที่ลอวงลทับ
อรทัญญา
 อสุทนิศใหป้ เบเนดนิก ศนิลา,เทเรซา สทัปรรี,ดอมนินนิก ซาวรีโอ
กนิตตนิศทักดนิด ทองอทันตทัง,อทันนา ฉลอง หาญรนินทรน์,มารรีอา มาลรี
เลนิศวนิทยาวนิวทัฒนน์
ลรูกๆ
อสุทนิศใหป้ มรีคาแอล ประเทรียม,มารรีอา พะเยาวน์,ยอแซฟ
อรสุณ บทังแมน
สามรี,ลรูกหลาน
 อสุทนิศใหป้ มารรีอา มาลรี แกป้วกนิที่ง
นางจทันมา
 อสุทนิศใหป้ มรีคาแอล ระเบรียบ รอ มโพธนิดชทัย
อ.ปองทนิพยน์
 อสุทนิศใหป้ เปโตร วรีระพทันธน์ พงคน์ชรีวะกสุล ครบ 2 ปรี
วนิญญาณญาตนิพรีที่นป้องทรีที่ลอวงลทับ
อ.ประททัย

ททาบจญ

200

200
200

200

200
500
200
200
200

วนิไลวรรณ
200
 อสุทนิศใหป้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวนิทยาเจรนิญกสุล
 อสุทนิศใหป้ ยอแซฟ ชาญชทัย,มารน์ธา โสภา,ยอแซฟ ทอง
ดาบสมเดด็จ,สมเกรียรตนิ รทัตนวาร,คาเบรรียล สรีทน,อทักแนส
สสุพาพร
200
คคาตทัน เชรียรพลแสน

มาลนินรี
200
 อสุทนิศใหป้ อทักแนส บสุตรไตร โสรนินทรน์
 อสุทนิศใหป้ อากาทา ลคาเทรียน,ฟรทังซนิส ประดนิษฐน์,เปโตร
ลรูกๆหลานๆ 200
สคาเรด็จ วนิญญาณญาตนิพรีที่นป้องททัทงสองฝอายทรีที่ลอวงลทับ
 อสุทนิศใหป้ อทันโตนรีโอ ลรี,กาทารรีนา เสงรีที่ยม,ยอแซฟ
ไตรรงคน์ ทองอทันตทัง,ยอแซฟ วาสนา,ลรูซรีอา วทันดรี,ลรูกา
จวน,เทเรซา สสุรทัตดาพร,ยอแซฟ วทัฒนา อสุปรรี,ยอแซฟ วนิระ
นงคน์รทัตนน์
200
ศทักดนิด เชรียนพลแสน
 อสุทนิศใหป้ อทันนา คคาเตรียน,นนิโกเลา ฉวรี,มารรีอา บา
เคลดือบ,ซรีแวนแต องเคลดือบ,มรีคาแอล วรีระพงษน์ กาย
ราช,อทันนา
บาเทรียว,เปโตร องเทรียว พงษน์พนิศ,ยอแซฟ ประวนิทยน์
ลรูกหลาน
300
ราชนนิกรูล,กาทารรีนา มทัณฑนา จนินะโกฎ ญาตนิพรีที่นป้องทรีที่ลอวง
ลทับ วนิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคนิดถจึง
 อสุทนิศใหป้ ฟรทังซนิสโก โก,มอนนิกา เทรียบ โสรนินทรน์,
คามนิลโล เถนิง,อทันนา นป้อย,ยอแซฟ ทองคายนน์,ยออทันนา
ลทัดดา,ยอแซฟ ชทัยณรงคน์,เทเรซา แสงจทันทรน์ มทังกาย ญาตนิพรีที่
ยายประคอง 300
นป้องทรีที่ลอวงลทับ วนิญญาณในไฟชคาระ วนิญญาณทรีที่ไมอมรีใคร
คนิดถจึง
 อสุทนิศใหป้ อทันตน สสุพจนน์,เทเรซา ลป้อง,ยอแซฟ
พงษน์
1,000
ไพโรจนน์,ปรีโอ วรีระพทันธน์,ยวง บทัปตนิสตา ตอวน ตระกรูล
อมรรทัตนน์
500
มา,ยอแซฟ สวย,เปโตร สวทัสดนิดใจ,ฟนิโลพนินา อนินตอง ทรง
เลด็กสนิงหน์
 อสุทนิศใหป้ เทเรซา แกป้วณภา พลทับรทักษา

 อสุทนิศใหป้ เปโตร ปารเมศ ชมภรูจทันทรน์ ครบ 2 ปรี,ยอแซฟ
ปสุญจทันทรน์,อากาทา โสดา ดาลสุนพทัน,เปโตร วนิรทัช พาพร
มลนิก
อาทมิตยฆ์  สสุขสคาราญครอบครทัว คสุณพนิมพน์ชนก คสุณกนิตตนิพทันธน์ วนิจนิตร
6 ต.ค.19 จทันทรน์, คสุณภรูวดล ทองศนิรนิ
10.30 น.  สสุขสคาราญแดอ นายวสุฒนินทันตน์ สาโยธา,อสุทนิศใหป้ เปโตร
รทัฐพล,มรีคาแอล เพด็ง แสนโสม


 สสุขสคาราญคลป้ายวทันเกนิด ด.ช.เปาโล อทัครพนธน์
หลวงโกฎ
 โมทนาคสุณแมอพระสสุขสคาราญครอบครทัว คสุณตาผออง จทัน
ทรทังษรี และลรูกหลานทสุกคน, อสุทนิศใหป้ เปาโล ธนากร,
เอลรีซาเบด็ธ อมรรทัตนน์ จทันทรทังษรี,ยวง บทัปตนิสตา นนิจจา
ผาดอานแกป้ว,โรซา มารรี อลนิษา,เทเรซา นทัดดา แดงลรีทอา ครบ
48 ปรี,มารรีอา ระบอบ แกป้วฝอาย ญาตนิพรีที่นป้องทรีที่ลอวงลทับ
วนิญญาณในไฟชคาระ
 อสุทนิศใหป้ เปโตร เงรีที่ย ,มารรีอา เสงรีที่ยม,เปโตรสมศทักดนิด,
มรีคาแอล มงคล เจรนิญพงษน์,เปาโล กฤษฏา พทัฒนนิบรูลยน์
ญาตนิพรีที่นป้องทรีที่ลอวงลทับ
 อสุทนิศใหป้ ดอมนินนิก พชรภทัทร สรรคน์นนิกร,ยอแซฟ ชรู
ศนิลปน์,เปโตร สสุทธนิศทักดนิด กายราช,เปโตร พนิสนิฐ ทองศนิรนิ
 อสุทนิศใหป้ มารน์ธา ชมชดืที่น สกลธวทัฒนน์
 อสุทนิศใหป้ ยอแซฟ พนมพร ตระกรูลมา
 อสุทนิศใหป้ ยอแซฟ ชคาเลดือง พงศน์พนิษณสุ
 อสุทนิศใหป้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวนิทยาเจรนิญกสุล
 อสุทนิศใหป้ อทันโตนรีโอ เฉลนิมชทัย ละครทป้าว
 อสุทนิศใหป้ ยอแซฟ แทอง,มรีคาแอล มานนิตยน์,เปโตรประสนิทธนิด
พงษน์พศนิ

ครรูสสุรภนิน

200

นางมาลรี

200

คสุณพออ

200

นางศศนิธร

300

ลรูกหลาน

200

ครรูชรูศรรี

200

ครอบครทัว
นางสคาราญ
ญาตนิ
อ.เกตแกป้ว
สาวนิตรรี
ญาตนิ

200
300
200
200
200
200

U อสุทนิศใหป้ มารรีอา จนินตนาพร,เปโตร ประเวศ,ปรีโอ
ครรูศนิวาพร
ศรรีเมดือง,ยวง ประเสรนิฐ,มอนนิกา วรี ศนิรนิสวทัสดนิด
สสุพตทั รา
 อสุทนิศใหป้ มรีคาแอล นนิชชทัย,ซรีมอน เฮดือง,มารรีอา จทันดรี
ทองอทันตทัง,เปโตร ไหวป้สา,โรซา เปรรียบ เชรียนพลแสน,
อากทา ยสุพา มานะโพน ญาตนิพรีที่นป้องทรีที่ลอวงลทับ วนิญญาณทรีที่
ไมอมรีใครคนิดถจึง
อ.สสุนทราภรณน์
 อสุทนิศใหป้ อทันนา กาวรี เตนินถนิ,เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวนิทยาเจรนิญ
กสุล,คสุณพออเปาโล สมพร อสุปพงษน์,พระคสุณเจป้ามรีคาแอล
เกรีทยน เสมอพนิททักษน์,พระคสุณเจป้าลอเรนซน์ คายนน์ แสนพลอออน
ญาตนิพรีที่นป้องทรีที่ลอวงลทับ วนิญญาณในไฟชคาระ และทรีที่ไมอมรีใคร
คนิดถจึง
ลรูกๆ
อาทมิตยฆ์  อสุทนิศใหป้ คสุณตาโทมทัส สงวน, คสุณยายกาทารรีนา ทองใส
6 ต.ค.19 อนินธนิเสน,โรซา เสนาะ เฮดืองฮสุง ญาตนิพนรีที่ ป้องทรีลที่ อวงลทับ
19.00 น. วนิญญาณในไฟชคาระ วนิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคนิดถจึง
ลรูกๆ
 อสุทนิศใหป้ เปโตร รต,ฟรีโลมรีนา พทันยา,ยอหน์น ชทัยณรงคน์,

เทเรซา สรป้อยเพชร,มารรีอา ศรรีจทันทรน์ อภทัยนอก,ยวง
เกวรียน,มารรีอา บสุบผา,ฟรทังซนิส เซเวรียรน์ บสุญรทักษน์ พทันนาคคา
ญาตนิพรีที่นป้องทรีที่ลอวงลทับ วนิญญาณในไฟชคาระ และทรีที่ไมอมรีใคร
นางชมมณรี
คนิดถจึง
นางบสุญเพด็ง
 อสุทนิศใหป้ เลโอ ประจทัน บดือกสุศล
ครอบครทัว
 อสุทนิศใหป้ ยอแซฟ วทัชรพงษน์ แของขทัน
ภรรยา
 อสุทนิศใหป้ ยอแซฟ สมชาย คคาพสุทธ
 อสุทนิศใหป้ เอลเยนนิอสุส สะอาด,ยอแซฟ แกป้ว,มารรีอา คคา
วสุฒนินทันตน์
บา,โรซา แดนไทย คคาผาเยดือง
 อสุทนิศใหป้ เปโตร สมบรูรณน์ ศรรีสกลวงศน์ ครบ 10 ปรี,
มรีคาแอล ศราวสุธ ศรรีสกลวงศน์ ครบ 9 ปรี,เปโตร รทัฐพลแสน
โสม ครบ 100 วทัน,ยวง บทัปตนิสตา องเกนิที่น,มารรีอาบาเผ เลวทัล

300
300



200

200

200

200
200
200
200
500

วนิญญาณญาตนิพรีที่นป้องทรีที่ลอวงลทับ วนิญญาณในไฟชคาระ วนิญญาณ
ทรีที่ไมอมรีใครคนิดถจึง
ค.พระหฤททัย
ววันจวันทรฆ์  อสุทนิศใหป้ มารรีอา มาลรี แกป้วกนิที่ง
ญาตนิ
7 ต.ค.19  อสุทนิศใหป้ ยอแซฟ ชคาเลดือง พงศน์พนิษณสุ
อ.ประททัย
06.00 น.  อสุทนิศใหป้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวนิทยาเจรนิญกสุล
ญาตนิ
ววันอวังคาร  สสุขสคาราญแดอ โรซา คคาเจรียน พงษน์พศนิ
อ.ประททัย
8 ต.ค.19  อสุทนิศใหป้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวนิทยา เจรนิญกสุล
มาลนินรี
06.00 น.  อสุทนิศใหป้ กาทารรีนา มทัณฑนา จนินะโกฎ
 อสุทนิศใหป้ เบเนดนิกโต คคาปาว ศรรีวรกสุล,อทักแนส คคาวอน,คสุณ อ.วทันเพด็ญ
พอออทันตน คคาผง กายราช,เปโตร วนิง,ครนิสตนินา แพง วนิญญาณ
ทรีที่ไมอมรีใครคนิดถจึง
 พระสงฆฆ์เขร้าเงทยบ 
ววันพตธ

9 ต.ค.19
ววันพฤหวัส  อสุทนิศใหป้ เลโอ ประไพ เกรียรตนิธาตรรี,เปโตร บทัวพา,
10 ต.ค.19 อานาสตาซรีอา ไพศาล,เทเรซา วนิมาร,อทักแนส บทันดาล
06.00 น.  อสุทนิศใหป้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวนิทยาเจรนิญกสุล

 อสุทนิศใหป้ เปโตร องขาย,อทันนา บาขาย,เปโตร วนิง โงวทัน,
นายเจรียม,ยอแซฟ สสุนลา,เปโตร คคาไพ,มารน์การรีตา แพงมา
หลาบโพธนิด
ววันศตกรฆ์  สสุขสคาราญคลป้ายวทันเกนิด น.ส.ศศนิธร ชทัยวทังราช,อสุทนิศใหป้
11 ต.ค.19 คสุณพออยอหน์น บทัปตนิสตน์ นรนินทรน์ ศนิรนิวนิรนิยานทันทน์,ยอหน์น ทอง
06.00 น. มรี,เปโตร ปาน,อทันนาตาเซรีย อนินตา ชทัยวทังราช,ยวง พวง,ซา
บรีนา นวล,อทันนา เลรียมพทันธน์,เปาโล สมรทัตนน์ จทันทรทังษรี,อง
เหดือง,
บาเหดือง จทันถนิ ญาตนิพรีที่นป้องททัทงสองฝอายทรีที่ลอวงลทับ
 อสุทนิศใหป้ ยอแซฟ สวอาง เถาวทัลยน์

200
200
200
200
200
200
200

อ.ประมาณ

200

อ.ประททัย
คณนิต

200
200

นางมารวม

500

ลรูกๆ
อ.ประททัย

200
200

 อสุทนิศใหป้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวนิทยาเจรนิญกสุล

ววันเสารฆ์  สสุขสคาราญครอบครทัว ปป้าคนจึงนนิตยน์, อสุทนิศใหป้ เปาโลประสนิทธนิด
12 ต.ค.19 อสุดมเดช,ฟรทังซนิส คคาสสุข,อทันนา หนรูหลาบ,ยวง ประจวบ,อทันเดร
บสุญเรนิที่ม,อทันเดร สสุฤททัย,เปาโล อพนิเช,เปโตร จรี,จ เทเรซา ผออง
06.00 น.

16.00 น.

แกป้วไกสร
 อสุทนิศใหป้ เปาโล ยงยสุทธ คอมแพงจทันทรน์
 อสุทนิศใหป้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวนิทยาเจรนิญกสุล
 มมิสซาสมรส นายนทันทวสุฒนิ สรีสาวรรณ กทับ น.ส.อรนิยาพร ชมภรู
จทันทรน์

คนจึงนนิตยน์

200

นทัตยา
อ.ประททัย
คสุณแมอ

200
200
1,000

