ทท่าแรท่ เมมืองศาสนา พลลังศรลัทธาในพระเจจ้า
ววันททที่ 13 - 19 ตตลาคม 2019 ปทททที่ 34 ฉบวับททที่ 41

พระสงฆฆ์ถวายมมิสซาววันอาทมิตยฆ์
มมิสซา 06.00 น. คคุณพพ่อสคุรศศักดมิดิ์ พงษษ์พมิศ / 07.30 น.คคุณพพ่อรณฤทธมิดิ์ เดพ่นไชยรศัตนษ์
มมิสซา 10.30 น. คคุณพพ่อสคุรศศักดมิดิ์ พงษษ์พมิศ / 19.00 น. คคุณพพ่อรณฤทธมิดิ์ เดพ่นไชยรศัตนษ์
พระสงฆฆ์ถวายมมิสซาประจจาววันธรรมดา : คคณพพ่อรณฤทธธธิ์ เดพ่นไชยรรัตนน และพระสงฆฆ์ประจจาววัด

ประชาสรัมพรันธนจากอาสนวธหารอรัครเทวดามมีคาแอล ทพ่าแรพ่
1. เงมินทานอาทมิตยฆ์ททที่ 6 ตตลาคม 2019 : 06.00 น. = 7,580.- / 07.30 น. = 4,393.- / 10.30 น. = 4,800.- /
19.00 น. = 4,075.- รวม 20,848 บาท
2. มมิสซา 06.00 น. ววันอาทมิตยฆ์ททที่ 20 ตตลาคม 2019 : ออานพระวาจาโดย นางควรคคานนึง ยงดดี กกบ น.ส.สรร้อยเพชร
ซนึมเมฆ พรร้อมผผร้ชช่วยพมิธทกรรม ชตดททที่ 4 กคานกนประสสิทธสิธ บรสิบบูรณณ์ / ส.ท.สมจสิตร มกงกาย / ส.ท.สสุรศกกดสิธ บสุรสิพา /
คสุณอดสุลยณ์ ตระกบูลมา
3. มมิสซา 10.30 น. ววันอาทมิตยฆ์ททที่ 20 ตตลาคม 2019 : ออานพระวาจาโดย น.ส.ขนสิษฐา คคาศรดี กกบ น.ส.อรสิษา
พาพรมลสิก
4. มมิสซา 19.00 น. ววันอาทมิตยฆ์ททที่ 20 ตตลาคม 2019 : ออานพระวาจาโดย น.ส.นสิพาพร ทองอกนตกง กกบ
นายปกทจพล บกวชสุม
5. เชมิญรช่วมฉลองอารามแมช่พระแหช่งสายประคจาศวักดมิสดิ์ มิทธมิดิ์ :ของคณะนกกพรตซดีโต บ.โคกสะอาด และมสิสซแรก
ของคตณพช่อเปโตร เตรมิที่น ววัน เตวทยน และ คตณพช่อซทมอน เหงทยน ววัน เกทที่อง (ทางอารามขอโรงทานจากพดีพ
นร้องชาวทอาแรอ ดร้วย) วกนอาทสิตยณ์ทดีพ 13 ตสุลาคม 2019 เวลา 10.00 น.
6. เชมิญรช่วมพมิธทมมิสซาแรก ของคตณพช่อเปาโล ชวัยเฉลมิม สต ทธมิ : วกนจกนทรณ์ทดีพ 14 ตสุลาคม 2019 เวลา 10.30 น. ณ
วกดพระครสิสตราชา ชร้างมสิพง อ.พรรณานสิคม จ.สกลนคร ( มดีรถบกส 1 คกนบรสิการพดีพนร้องทดีพจะไปรอ วมงาน รถออก
เวลา 07.30 น. และกลกบเวลา 13.30 น.)

7. แผนกครมิสตศาสนธรรมระดวับชาตมิ : จะจกดโครงการชสุมนสุมครบูคคาสอนระดกบชาตสิครกรงทดีพ 6 วกนทดีพ 13 – 16
ตสุลาคม 2019 ณ โรงเรดียนยอแซฟอสุปถกมภณ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม วกดทอาแรอ สอ งซสิสเตอรณ์ 1 คน และครบู
คคาสอน 2 คน เขร้ารอ วมโครงการนดีร
8. เชมิญรช่วมฉลอง 79 ปท วทรกรรมแหช่งความเชชที่อบตญราศทแหช่งสองคอนประจจาปท : วกนเสารณ์ทดีพ 19 ตสุลาคม 2019
เวลา 10.00 น. ณ สกกการสถานพระมารดาแหองมรณสกกขดีสองคอน
9. เชมิญรช่วมพมิธทมมิสซาแรก ของคตณพช่อเปาโล ชวัยเฉลมิม สต ทธมิ : วกนอาทสิตยณ์ทดีพ 20 ตสุลาคม 2019 เวลา 06.00 น. ณ
อาสนวสิหารอกครเทวดามดีคาแอล ทอาแรอ
10. สวัมนาวมิถทชตมชนววัด ภาคตะววันออกเฉทยงเหนชอ ครวัรั้งททที่ 8 / 2019 : ทดีพโรงเรดียนเซนตณ์ยอแซฟ นครพนม วกนทดีพ 21
– 23 ตสุลาคม 2019 วกดทอาแรอ ไดร้รกบเกดียรตสิใหร้แบองปกนเรรพองการออกเยดีพยมสกตบสุรสุษ จะมดีตกวแทนฆราวาสวกด
ทอาแรอ 10 คน ไปรอ วมสกมมนา ออกเดสินทางวกนทดีพ 22 ตสุลาคม 2019 เวลา 06.45 น. ทดีพวกดทอาแรอ กลกบหลกง
อาหารเทดีพยงวกนทดีพ 23 ตสุลาคม 2019
11. เชมิญรช่วมฉลอง 30 ปท คณะคผช่สมรสเพชที่อพระครมิสตฆ์ระดวับชาตมิ (ซทเอฟซท) : วกนเสารณ์ทดีพ 26 – วกนอาทสิตยณ์ทดีพ 27
ตสุลาคม 2019 ณ สกกการสถานพระมารดาแหองมรณสกกขดีสองคอน
12. พทที่นร้องททที่ไดร้ลงทะเบทยน : จะไปรอ วมมสิสซาของสมเดด็จพระสกนตะปาปาฟรกงซสิส ทดีพสนามศสุภชลาศกย กรสุงเทพฯ
กกบรถยนตณ์ของทางวกด ชอวยไปชคาระคอาเดสินทางคนละ 1,000 บาท ดอวน ทดีพบร้านพกกสงฆณ์
13. สวดสายประคจา : ขอขอบคสุณพดีพนร้องทดีพไดร้อกญเชสิญแมอพระสวดสายประคคาทดีพบร้าน นคาพระคสุณพระพรมาสบูอ
ครอบครกว ในเดรอนตสุลาคม เดรอนแมอพระแหองลบูกประคคา จะมดีมสสิ ซาปสิดเดรอนแมอพระ วกนศสุกรณ์ทดีพ 1 พฤศจสิกายน
2019 เวลา 19.00 น. ทดีศพ าลานกกบสุญทกรงหลายสสุสานศกกดสิธสสิทธสิธ และมดีการถวายชออดอกไมร้
14. เชมิญรช่วมมมิสซาอตทมิศแดช่ผช่ลผ ช่วงลวับ (ววันจตดเททยน) : ประจคาปดีของวกดทอาแรอ ในวกนเสารณ์ทดีพ 2 พฤศจสิกายน 2019
เวลา 06.00 น. ณ ศาลานกกบสุญทกรงหลาย สสุสานศกกดสิธสสิทธสิธวกดทอาแรอ (เชสิญพดีพนร้องทคาความสะอาดบรสิเวณหลสุม
ศพของญาตสิพดีพนร้องทดีพลอวงลกบ)
15. ประกาศศทลสมรสครวัรั้งททที่ 1 ระหวอาง นายภผภผมมิพฒ
วั นฆ์ เนชองทอง บสุตรนายพสิชสิต กกบ นางยสุพสิน เนรองทอง เลขทดีพ
618 หมบูอ 1 ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร กกบ น.ส.สต ภาพร สทลาออน บสุตรดี นายสมชกย กกบ นางประเทรอง
สดีลาออน เลขทดีพ 373 หมบูอ 15 ต.หร้วยยาง อ.เมรอง จ.สกลนคร
16. ประกาศศทลสมรสครวัรั้งททที่ 2 ระหวอาง นายภาสกร เอทยรั้ งทอง บสุตรนายเอนก กกบ นางฉวดีวรรณ เอดีรยงทอง เลขทดีพ
322 หมบูอ 17 ต.ผกกปกง อ.ภบูเขดียว จ.ชกยภบูมสิ กกบ น.ส.ราตรท ศรทวรกตล บสุตรดี นายบรรจง กกบ นางยวนใจ ศรดีวรกสุล
เลขทดีพ 43 หมบูอ 6 ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร

17. ประกาศศทลสมรสครวัรั้งททที่ 3
คผช่ททที่ 1 ระหวอาง นายเฉลมิมวตฒมิ ศรทวรกตล บสุตรนายชกยสวกสดสิดสิธ ธ กกบ นางอภสิวรรณ ศรดีวรกสุล เลขทดีพ 401 หมบูอ
6
ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร กกบ น.ส.วมิไลลวักษณฆ์ โสภาอตทก บสุตรดีนายประจกกษณ์ กกบ นางวสิลาวรรณ โสภา
อสุทก เลขทดีพ 76 หมบูอ 14 ต.ปอการ อ.เมรอง จ.รร้อยเอด็ด (รกบศดีลสมรส วกนทดีพ 14 ตสุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. ณ
อาสนวสิหารอกสสกมชกญ กรสุงเทพฯ)
คผช่ททที่ 2 ระหวอาง นายสต ชมิต กตบแกร้ว บสุตรนายคบูคบูณ กกบ นางหนบูนบูหมกนพ กสุบแกร้ว เลขทดีพ 40 หมบูอ 3 ต.ทสุองแตร้
อ.เมรอง จ.ยโสธร กกบ นางนภาพร อตปรท บสุตรดีนายเคลรอบ กกบ นางคคคา คา ไพ คคาศรดี เลขทดีพ 59 หมบูอ 7 ต.ทอาแรอ
อ.เมรอง จ.สกลนคร
18. เทศบาลตจาบลทช่าแรช่ : ไดร้รกบมอบหมายจากอคาเภอเมรองสกลนคร จกดกสิจกรรมจสิตอาสาพกฒนา ถวายเปด็นพระ
ราชกสุศลโอกาสวกนคลร้ายวกนสวรรคตของในหลวง รกชกาลทดีพ 9 ในวกนอาทสิตยณ์ทดีพ 13 ตสุลาคม 2562 เวลา 08.00
น. เปด็นตร้นไป ณ บรสิเวณสวนสาธารณะเฉลสิมพระเกดียรตสิเทศบาลตคาบลทอาแรอ จนึงขอเชสิญชวนผบูร้ทดีพสนใจเขร้า
รอ วมกสิจกรรมดกงกลอาว
19. เชมิญรช่วมบรมิจาคปรวับปรต งอาคาร คตณพช่อยอแซฟ กอมบผรมิเออ : โอกาส 134 ปป การมาเปด็นเจร้าวกดองคณ์แรกของ
วกดทอาแรอ - หลวังคา 170 แผอนๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟหร้องประชตม 30 ชสุด ชสุดละ 1,200 บ. / - ตกแตช่งภายใน
ตรม.ละ 500 บาท

ปฏมิทมินมมิสซาสวัปดาหฆ์ททที่ 28 เทศกาลธรรมดา ววันททที่ 13 – 19 ตตลาคม 2019

ววัน/เวลา

อาททิตยค
อาทมิตยฆ์
13 ต.ค.19
07.30 น.


โอกาส / จจดประสงคค
 06.00 น.สต ขสจาราญแดช่พทที่นร้องชาวทช่าแรช่ทตกทช่าน 

ผผผู้ขอ

ททาบจญ

 สสุขสคาราญแดอ น.ส.คณสิตา มานะโพน
 อสุทสิศใหร้ ฟสิลสิป บสุญชบู,มารดีอา สสุพรรณ,อกนนา วสิจสิตรเ
หนรอกลาง,ฟรกงซสิสโก คคามดี,มอนสิกา คคาตออน,เซซดีลดีอาหา,โทมา
สาย,คสุณแมอ โกลเดดีย ดารณดี,ยอแซฟ คคาภา,เปโตร บกวจกนทรณ์
อคาจสุฬา,ฟรกงซสิส ลคาไย คคาศรดี,จอาสสิบเอก แสง อร้นสบูงเนสิน ญาตสิพดีพ
นร้องทดีพลอวงลกบ
 อสุทสิศใหร้ เบเนดสิก ศสิลา,เทเรซา สกปรดี,ดอมสินสิก ซาวดีโอ
กสิตตสิศกกดสิธ ทองอกนตกง,อกนนา ฉลอง หาญรสินทรณ์,มารดีอา มาลดี

ปร้าแหลอ
นางพสิสมกย

200
200

อรกญญา

200

เลสิศวสิทยาวสิวกฒนณ์
ลบูกๆ
 อสุทสิศใหร้ มดีคาแอล ประเทดียม,มารดีอา พะเยาวณ์,ยอแซฟ อรสุณ
บกงแมน
สามดี,ลบูกหลาน
 อสุทสิศใหร้ มารดีอา มาลดี แกร้วกสิพง
นางจกนมา
 อสุทสิศใหร้ มดีคาแอล ระเบดียบ รอ มโพธสิธชกย
อ.ประทกย
 อสุทสิศใหร้ เปโตร เทดีพยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
วสิไลวรรณ
 อสุทสิศใหร้ ยอแซฟ ชาญชกย,มารณ์ธา โสภา,ยอแซฟ ถอง
ดาบสมเดด็จ,มดีคาแอล สมเกดียรตสิ รกตนวาร,คาเบรดียล สดีทน,อกก
แนส คคาตกน เชดียรพลแสน
มาลสินดี
 อสุทสิศใหร้ อากาทา ลคาเทดียน,ฟรกงซสิส ประดสิษฐณ์,เปโตร สคาเรด็จ
วสิญญาณญาตสิพดีพนร้องทกรงสองฝอายทดีพลอวงลกบ
ลบูกๆหลานๆ
 อสุทสิศใหร้ อกนโตนดีโอ ลดี,กาทารดีนา เสงดีพยม,ยอแซฟ ไตรรงคณ์
ทองอกนตกง,ยอแซฟ วาสนา,ลบูซดีอา วกนดดี,ลบูกา จวน,เทเรซา
สสุรกตดาพร,ยอแซฟ วกฒนา อสุปรดี,ยอแซฟ วสิระศกกดสิธ เชดียนพล
ลบูกหลาน
แสน
 อสุทสิศใหร้ ฟรกงซสิสโก โก,มอนสิกา เทดียบ โสรสินทรณ์,คามสิลโล
เถสิง,อกนนา นร้อย,ยอแซฟ ทองคายนณ์,ยออกนนา ลกดดา,ยอแซฟ
ชกยณรงคณ์,เทเรซา แสงจกนทรณ์ มกงกาย ญาตสิพดีพนร้องทดีพลอวงลกบ
วสิญญาณในไฟชคาระ วสิญญาณทดีพไมอมใดี ครคสิดถนึง
สสุรศกกดสิธ
 อสุทสิศใหร้ เบนาโด เคดีรยม ยมบสุญ,ซบูซานนา ฮาว ยมบสุญ,เปโตร
เตดียพ ลสิม,ลบูซดีอา แมอประทกย แซอลรมสิ ,ยอแซฟ สสุรชกย พดีรพงศณ์
นายสมควร
พสิพกฒนณ์
นายวรวสุฒสิ
 อสุทสิศใหร้ มดีคาแอล คคาพาด,อกนนา ประชาตสิ สกนธวกฒนณ์
 อสุทสิศใหร้ โทมา บสุบผา,อกนนา วสิลา ชกยหมรพน,มารณ์ตสินา ฟอง ศรดี
ครชสุม,ฟรกงซสิสโก กาโว,มารดีอา ปกญญา,เทเรซา ประชสิน,
เทเรซา กสิมสสุอน อสุดมเดช,อากาทารดีนา ลคาเบดียง ศรดีหาราช,เทเรซา
บลนภา มหานสุชสิต,เปโตร สมกย ศรดีหนองหร้าง วสิญญาณในไฟ
ปร้าหนบูรสิน
ชคาระ
 อสุทสิศใหร้ โทมกส คคาทบูน ทองสสุก,อากาทา ปสิพ น,มอนสิกา อออน,
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มดีคาแอล สมจสิต,เปาโล วสิทยา,อากาทา สมยง,มารดีอา กอแรตตดี
ไพรดี
 อสุทสิศใหร้ อกกแนส นกนทสิยา คคาเสงดีพยม
อาทมิตยฆ์  สสุขสคาราญแดอ นายวสุฒสินกนตณ์ สาโยธา,อสุทสิศใหร้ เปโตร รกฐพล,มดี
13 ต.ค.19 คาแอล เพด็ง แสนโสม
ธ
10.30 น.  อสุทสิศใหร้ เปโตร เงดีพย ,มารดีอา เสงดียพ ม,เปโตรสมศกกดสิ,มดีคาแอล
มงคล เจรสิญพงษณ์,เปาโล กฤษฏา พกฒนสิบบูลยณ์ญาตสิพดีพนร้องทดีพลอวงลกบ

 อสุทสิศใหร้ ดอมสินสิก พชรภกทร สรรคณ์นสิกร,มดีคาแอล ประชกน,
อกนนา บสุญปลบูก,เปาโล ชบูเกดียรตสิ กายราช
 อสุทสิศใหร้ มารณ์ธา ชมชรพน สกลธวกฒนณ์
 อสุทสิศใหร้ ยอแซฟ พนมพร ตระกบูลมา
 อสุทสิศใหร้ ยอแซฟ ชคาเลรอง พงศณ์พสิษณสุ
 อสุทสิศใหร้ เปโตร เทดีพยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
 อสุทสิศใหร้ อกนโตนดีโอ เฉลสิมชกย ละครทร้าว
 อสุทสิศใหร้ ยอแซฟ แทอง,มดีคาแอล มานสิตยณ์,เปโตร ประสสิทธสิธ
พงษณ์พศสิ
 อสุทสิศใหร้ โทมา กาไว,อากาทา ทองมดี,ยวง บอสโก ครบู
สวอาง,อกกแนส แสงจกนทรณ์,เปโตร สมศกกดสิธ,เปโตร พสิทกกษณ์,มารดี
อา
พรพสิมล คคาผาเยรอง,มดีคาแอล ธาดา มาสวน ญาตสิพดีพนร้องทดีพลอวง
ลกบ วสิญญาณในไฟชคาระ
 อสุทสิศใหร้ ซดีมอน เฮรอง,มารดีอา จกนดดี,เปโตร สมพร,ซาบดีนา
ทองรกตนณ์,มารดีอา บสุญชอบ ทองอกนตกง,อากาทา ยสุพา มานะ
พล,ยอแซฟ ขวกญชกย สดีหารกตนณ์,ด.ญ.วราภรณณ์ พงษณ์ชนะ ญาตสิพดีพ
นร้องทดีพลอวงลกบ วสิญญาณในไฟชคาระ
อาทมิตยฆ์  สสุขสคาราญครอบครกว นายนกนทวสุฒสิ น.ส.อรสิยาพร
13 ต.ค.19 สดีสาวรรณ
19.00 น.  อสุทสิศใหร้ คสุณตาโทมกส สงวน, คสุณยายกาทารดีนา ทองใส อสินธสิ
เสน,โรซา เสนาะ เฮรองฮสุง ญาตสิพดีพนร้องทดีพลอวงลกบ วสิญญาณในไฟ
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ชคาระ วสิญญาณทดีพไมอมใดี ครคสิดถนึง
 อสุทสิศใหร้ เลโอ ประจกน บรอกสุศล
 อสุทสิศใหร้ ยอแซฟ วกชรพงษณ์ แของขกน
 อสุทสิศใหร้ ยอแซฟ สมชาย คคาพสุทธ

 อสุทสิศใหร้ อกนนา ประไพ,เปโตร สมศกกดสิธ,มดีคาแอล เพชร
ฤกษณ์ดดี
 อสุทสิศใหร้ เปโตร เทดีพยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
 อสุทสิศใหร้ เปโตร กสุลสิ,มอนสิกา ใบ,เปโตร เพดียร,มารดีอา พอ,เป
โตร ประชกน,เปโตร คคาเขดียน,โจเซฟดีนา บกวเรดียน,ฟดีโลมดีนา
เจวดียน,เปโตร จคาเนดียร,ฟดีโลมดีนา จคานงคณ์ อสุดมเดช,ยอแซฟ ลอง
เหงดียนวกน,ยอแซฟ เลร้ง,อกนนา มารดี บสุญเพดียง ทสิศแดง,มารดีอา
บสุญปกน ศรดีษาวรรณ,เปโตร หงง๊อก โดอวกน,เปาโล พกนธสุณ์รบ,
เซซดีลดีอา ดาเรดียน วสิญญาณญาตสิพดีพนร้องทกรงสองฝอายทดีพลอวงลกบ
วสิญญาณในไฟชคาระ

ววันจวันทรฆ์  สสุขสคาราญคลร้ายวกนเกสิด นายศสุภกร ยงบรรทม,
14 ต.ค.19 อสุทสิศใหร้ เปโตร เรรองวสิทยณ์ ยงบรรทม ญาตสิพดีพนร้องทดีพลอวงลกบ
วสิญญาณในไฟชคาระ
06.00 น.

 อสุทสิศใหร้ เปโตร เทดีพยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
 อสุทสิศใหร้ มดีคาแอล คคาพสุธ ฤทธสิปะ,เปโตร บกวจกนทรณ์ บสุญ
กกนตณ์,อกงแนส สกมมา,อกนนา ราตรดี,เปโตร สสุพรรณ ฤทธสิปะ,ลบูกา
โนราหณ์ มรดก,โรซา พกบ มรดก ,เบเนดสิก พรร้อม มรดก,อกงกสุสตสิ
โน สดีกา มรดก,อกงแนส แหร้ว มรดก,โรซา ฝร้าย เสมอพสิทกกษณ์,
มารดีอา ศสิรสิพร เสมอพสิทกกษณ์,เบเนดสิกโต นรสินทรณ์ เสมอ
พสิทกกษณ์,คสุณตา บกงพ เสมอพสิทกกษณ์,เอลดีซาเบด็ธ ไผอ เสมอพสิทกกษณ์ ,โร
ซา
ทองจกนทรณ์ วสิมลจกนทรณ์,ลบูซดีอา สกสุณา แดงลดีทอา
 อสุทสิศใหร้ เบนาโด เคดีรยม ยมบสุญ,ซบูซานนา ฮาว ยมบสุญ,เปโตร
เตดียพ ลสิม,ลบูซดีอา แมอประทกย แซอลรมสิ ,ยอแซฟ สสุรชกย พดีรพงศณ์
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อ.ประทกย
ยายพกด

200
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สสุรศกกดสิธ
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10.00 น. พสิพกฒนณ์

 มมิสซาศทลสมรส สสุชสิต กบแกร้ว กกบ นภาพร อสุปรดี
 สสุขสคาราญแดอ สมาชสิกพลมารดียเณ์ ปรสสิเดดียม พระมารดา
นสิจจานสุเคราะหณ์ และอสุทศสิ ใหร้สมาชสิกทดีพลอวงลกบ วสิญญาณในไฟ
ชคาระ

ววันอวังคาร  อสุทสิศใหร้ เปโตร เทดีพยง ศสุภวสิทยา เจรสิญกสุล
15 ต.ค.19  อสุทสิศใหร้ กาทารดีนา มกณฑนา จสินะโกฎ
06.00 น.  อสุทสิศใหร้ เบนาโด เคดีรยม ยมบสุญ,ซบูซานนา ฮาว ยมบสุญ,เป

นภาพร
ป.พระมารดา

อ.ประทกย
มาลสินดี
สสุรศกกดสิธ
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โตร เตดีพยลสิม,ลบูซดีอา แมอประทกย แซอลสิรม,ยอแซฟ สสุรชกย
พดีรพงศณ์พสิพกฒนณ์

ววันพตธ  โมทนาคสุณแมอพระนสิจจานสุเคราะหณ์
16 ต.ค.19  สสุขสคาราญคลร้ายวกนเกสิด นางศรดีวไสิ ล นามละคร
06.00 น.  อสุทสิศใหร้ กาทารดีนา มกณฑนา จสินะโกฎ

 อสุทสิศใหร้ เปโตร เทดีพยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
 อสุทสิศใหร้ เบนาโด เคดีรยม ยมบสุญ,ซบูซานนา ฮาว ยมบสุญ,เปโตร
เตดียพ ลสิม,ลบูซดีอา แมอประทกย แซอลรมสิ ,ยอแซฟ สสุรชกย พดีรพงศณ์พสิพกฒนณ์
 อสุทสิศใหร้ อกนเดร อคพา,กาทารดีนา สาร,ยอแซฟ อคานวย,ยอแซฟ
เกสิด,มารดีอา แสน,ยอแซฟ อวน คคาศรดี,กาทารดีนา บสุญเยดีพยม,
ราฟาแอล วรศสิลปณ์,เอลดีซาเบด็ธ เหรดียญ,เปโตร ถอาย อสุดมเดช
วสิญญาณญาตสิพดีพนร้องทดีพลอวงลกบ
 อสุทสิศใหร้ เทเรซา ปทสุม, นายยงยสุทธ, นายวสิฑบูรยณ์ วงศณ์ภกกดดี
วสิญญาณญาตสิพดีพนร้องทดีพลอวงลกบ
 อสุทสิศใหร้ ยวง บกปตสิสตณ์ บสุญธรรม,มารดีอา ทองคคา,ยอแซฟ
ประดสิษฐณ์,เปโตร สสิทธสิชกย,มารดีอา ผอองใส ซนึมเมฆ,มดีคาแอล
สาคร,โรซา จกนทรณ์เพด็ญ ตระกบูลมา วสิญญาณปบูอ ยอา ตา ยาย ญาตสิพดีพ
นร้องทดีพลอวงลกบ
ววันพฤหวัส  อสุทสิศใหร้ เลโอ ประไพ เกดียรตสิธาตรดี,ฟสิลสิป ไฮ,ลบูซดีอา พกน,

อ.พงษณ์พศสิ
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อ.ประทกย
สสุรศกกดสิธ
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นร้านร้อย
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นายณกฐพงษณ์

200

นางสสุชฎา

300

อ.ประมาณ

200

17 ต.ค.19 อกงเดร พรรน,มารดีอา เสรสิม,คาเบรดียล เตด็ม,มดีคาแอล พล
06.00 น.  อสุทสิศใหร้ เปโตร เทดีพยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล

 อสุทสิศใหร้ เปโตร องขาย,อกนนา บาขาย,เปโตร วสิง โงวกน,
นายเจดียม,ยอแซฟ สสุนลา,เปโตร คคาไพ,มาการณ์รดีตา แพงมา
หลาบโพธสิธ
 อสุทสิศใหร้ เบนาโด เคดีรยม ยมบสุญ,ซบูซานนา ฮาว ยมบสุญ,เปโตร
เตดียพ ลสิม,ลบูซดีอา แมอประทกย แซอลรมสิ ,ยอแซฟ สสุรชกย พดีรพงศณ์พสิพกฒนณ์

ววันศตกรฆ์  อสุทสิศใหร้ ยอแซฟ สวอาง เถาวกลยณ์
18 ต.ค.19  อสุทสิศใหร้ เปโตร เทดีพยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
06.00 น.  อสุทสิศใหร้ มดีคาแอล คคาพสุธ ฤทธสิปะ,เปโตร บกวจกนทรณ์ บสุญ

กกนตณ์,อกงแนส สกมมา,อกนนา ราตรดี,เปโตร สสุพรรณ ฤทธสิ
ปะ,ลบูกา โนราหณ์ มรดก,โรซา พกบ มรดก ,เบเนดสิก พรร้อม
มรดก,อกงกสุสตสิโน สดีกา มรดก,อกงแนส แหร้ว มรดก,โรซา
ฝร้าย เสมอพสิทกกษณ์,มารดีอา ศสิรสิพร เสมอพสิทกกษณ์,เบเนดสิกโต
นรสินทรณ์ เสมอพสิทกกษณ์,คสุณตา บกงพ เสมอพสิทกกษณ์,เอลดีซาเบด็ธ
ไผอ เสมอพสิทกกษณ์ ,โรซา ทองจกนทรณ์ วสิมลจกนทรณ์,ลบูซดีอา
สกสุณา แดงลดีทอา
 อสุทสิศใหร้ เบนาโด เคดีรยม ยมบสุญ,ซบูซานนา ฮาว ยมบสุญ,เป
โตร เตดีพยลสิม,ลบูซดีอา แมอประทกย แซอลสิรม,ยอแซฟ สสุรชกย
พดีรพงศณ์พสิพกฒนณ์
 อสุทสิศใหร้ ยอแซฟ สมชาย คคาพสุด
 อสุทสิศใหร้ พระคสุณเจร้ามดีคาแอล เกดีรยน,ยอแซฟ ดคาเกสิง
เสมอพสิทกกษณ์,ฟรกงซสิสโก ขอด,อกนนา ศรดีจกนทรณ์,มอนสิกา สสุ
นดียณ์,นางลคาพบูน,ยอแซฟ สมชาย คคาพสุทธ
 อสุทสิศใหร้ ยอแซฟ ดคาเกสิง,อกนนา บสุญเพดียง,เปโตร คคา
แผอน,ยอแซฟ เชสิดศกกดสิธ,ซดีมอน วสิชระ,นสิโคลกส อสุทกย,โรซา
ฝร้าย เสมอพสิทกกษณ์

อ.ประทกย
คณสิต
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สสุรศกกดสิธ
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ลบูกๆ
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สสุรศกกดสิธ
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ปร้านาง
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300

ววันเสารฆ์  อสุทสิศใหร้ เปาโล ยงยสุทธ คอมแพงจกนทรณ์
19 ต.ค.19  อสุทสิศใหร้ เปโตร เทดีพยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
06.00 น.  อสุทสิศใหร้ เบนาโด เคดีรยม ยมบสุญ,ซบูซานนา ฮาว ยมบสุญ,เป

นกตยา
อ.ประทกย
สสุรศกกดสิธ

200
200
200

โตร เตดีพยลสิม,ลบูซดีอา แมอประทกย แซอลสิรม,ยอแซฟ สสุรชกย
พดีรพงศณ์พสิพกฒนณ์
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