ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 7
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่ นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 : 06.00 น. = 6,801.- / 07.30 น. = 9,577.- / 10.30 น. =
4,097.- / 19.00 น. = 2,625.- รวม 23,100 บาท (อา.ที่ 3 ก.พ. : 20,974 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 : อ่านพระวาจาโดย นางอลิษา เชียนพลแสน กับ
ครู ณฐั ิยา ศิริสวัสดิ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ ศรี ษาวรรณ / อ.ศรี สว่าง คําเสงี่ยม
/ ครู ปองปรี ดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คําศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร ทองอันตัง กับ
นายปัทจพล บัวชุม
5. ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี : วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปี ติมหา
การุ ญ ขอเชิญผูน้ าํ กลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
6. ประชุมกลุ่มย่ อยบีอีซี : ขอเชิญพี่นอ้ งทุกคน เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้ ของ
ตนเอง ในวันพุธที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 19.00 น.
7. เรียนคาสอนรับศีลสมรสหมู่ : ทุกวันอังคาร และวันพฤหั สบดี เวลา 19.00 น. ที่บา้ นพักสงฆ์เริ่ม

วันอังคารที่ 5 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 (วันรับ : วันที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น.)
ที่วดั ท่าแร่
8. วันอาทิตย์นี้ (อา. 17 กุมภาพันธ์ 2019) : พิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
9. ฉลองวัด : วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ /
วัดนักบุญยอแซฟ โคกกลาง
10. การออกเยี่ยม – พบปะ – อวยพร : ในช่วงนี้
- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น. : กลุ่มอูซ่ ่อมรถยนต์ ที่อู่ชลธิต
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 08.30 น. : กลุ่มนักกีฬา ที่สนามกีฬาเซนต์ลอเรนซ์
- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น. : กลุ่มทํานาปัง (นาแซง) ที่นาแซงช่างปรี
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. : ครู เกษียณ ข้าราชการบํานาญ ที่ศาลาปิ ติมหา
การุ ญ
11. พิธีปฎิญาณตนสมาชิกเซอร์ ร่า : วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 06.00 น.
12. การออกหน่ วยบริการวิชาการ และวิชาชีพของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม : วันที่ 22 – 24
กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป เกี่ยวกับงานซ่อมบํารุ ง ยานยนต์ เครื่ องจักรกล งาน
เชื่อมโลหะ งานไม้ ณ วัดท่าแร่ นักเรี ยน 48 คน ครู ผดู้ ูแล 25 คน รวม 73 คน
13. การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่ าแร่ : ประจําปี การศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่วนั นี้
ถึง 30 เมษายน 2562 วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรี ยน
14. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายสถิต กังวานณรงค์กุล บุตรนายซ้ง กังวานณรงค์กลุ กับ
น.ส.อรอนงค์ อุณหพันธ์ ที่อยู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กับ มาร์ ธา จุฑามาส รัตนอุดม บุตรี นาย
บัญญัติ กับ นางรัตน์ศรี รัตนอุดม ที่อยู่ 86 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร (จะสมรสที่วัดตลิ่งชัน
กรุ งเทพฯ)
15. ประกาศศีลสมรสหมู่ครั้งที่ 2
คู่ที่ 1 ระหว่าง เปโตร ยุทธพงษ์ อินธิเสน บุตรนายวีระชัยกับ นางบังอร อินธิเสน เลขที่ 99 /
212 หมู่ 6 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น กับ นางกนกนวล อินธิเสน บุตรี นายมีเดช กับ
นางประยงค์ เกตุแก้ว เลขที่ 106 / หมู่ 4 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
คู่ที่ 2 ระหว่าง เอากุสติน สถาพร จาปาราช บุตรนายอัยการ กับ นางรุ่ งนภา จําปาราช เลขที่
525 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.สุ พรรษา บุตรทศ บุตรี นายจันทร์ คุป บุตรทศ กับ

นางบุญธรรม ตรั่นถิ เลขที่ 14 หมู่ 8 ต.ศรี บุญเรื อง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
คู่ที่ 3 ระหว่าง นายอภิลักษณ์ ภักดียุทธ บุตรนายคํา กับ นางน้อย ภักดียทุ ธ เลขที่ 137 หมู่ 12
ต.หนองบัวสิ ม อ.คําตากล้า จ.สกลนคร กับ นางบังอร ภักดียุทธ บุตรี นายสมจิตร อิ่มบุญสุ กับ
นางบุญเตือน ตระแก้วจิตร ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 4 ระหว่าง นายสมัย มานิสสรณ์ บุตรนายสนอง กับ นางเสถียร มานิสสรณ์ เลขที่ 32
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร กับ นางเพ็ญจันทร์ มานิสสรณ์ บุตรี นายสงวน กับ นางวันไทย
จันทรังษี ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 5 ระหว่าง นายวัชระพล สี สาวรรณ บุตรนายวิวฒั น์ สี สาวรรณ กับ น.ส.นารี ลกั ษณ์
บุดดีดว้ ง เลขที่ 495 หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ปานตะวัน ทุ่งคา บุตรี นายประชัย
กับ นางศิริรัตน์ ทุ่งคํา เลขที่ 144 หมู่ 4 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 6 ระหว่าง เปโตร ฝันดี อุปรีย์ บุตรนายวิวฒั น์ สี สาวรรณ เลขที่ 832 หมู่ 7 ต.ท่าแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร กับ โรซา ทิพาภรณ์ อินทวิเศษ เลขที่ 48/41 หมู่ 7 ต.บางเมือง อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
คู่ที่ 7 ระหว่าง มีคาแอล วสั นต์ เนาว์นอก บุตรนายไพรวัลย์ กับ นางประนอม เนาว์นอก
เลขที่ 420 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ มารีอา อารียา มหานุชิต บุตรี นายสุ ริยา มหานุชิต
กับ นางภัทราพร ธีระพงษ์พฒั นา เลขที่ 193 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
16. เงินสวดแท่นพระ : แท่นพระชุมชนป่ าหว้าน – ไทยเดิม 2,009 บาท
17. เงินทานวันเข้ าเงียบคณะเซอร์ ร่า : จํานวน 1,017 บาท
18. ขอขอบคุณผู้สมทบ ค่าน้า ค่าไฟวัด : กลุ่ม อสม.บ้านใหม่ อุทิศให้มารี อา ชูใจ กองมณี 1,360 บาท
19. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพืน้ ถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว 1,540
ตรม. ยังเหลืออีก 85 ตรม. : อุทิศให้เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์ 3 ตรม.
20. ขอขอบคุณผู้สมทบ หลังคาตึกคาสอน : อุทิศให้เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์ 1,000.จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ ที่ 6 เทศกาลธรรมดา วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์

 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 

ผู้ขอ

ทาบุญ

06.00 น.
อาทิตย์  สุขสําราญคล้ายวันเกิด ด.ช.ธีระภัทร กวนคําอุย้

ธีระภัทร

200

07.30 น. สุขสําราญครอบครัว นายพลสิ ทธิ์ นางดวงแข เดชาเลิศ นางดวงแข
นางจุลลา
  สุขสําราญครอบครัว นายประเสริ ฐชัย นางจุลลา

300
300

17 ก.พ.19 ครบ 5 ปี

เชียนพลแสน
 สุขสําราญครอบครัว อ.สมฤทธิ์ กายราช,สุขสําราญ
อ.สมฤทธิ์
คล้ายวันเกิด น.ส.วรารัตน์ กายราช
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด สมาน พลศรี , อุทิศให้ อันนา ลูกๆหลานๆ
พี,ยอแซฟ แดง สี สาวัน,อังเยลา สระ,ยอแซฟ เจริ ญ,เปาโล
สามล,ยอแซฟ สมพาน แสงประสิ ทธิ์,มารี อา อํานวย
ฆาตราช,ยอห์น ทูน,มาร์ ธา จวน แสน สุริวงศ์,ฟรังซิ ส
บุญมี,โยเซฟี นา มอญ น้อยปัญญา
 สุขสําราญครอบครัว นางอุไร สุวรรณโน,ครอบครัว
แม่
นายอภินนั ท์ สุวรรณโน,ครอบครัว รศ.ดร.สมเกียรติ
นางชนิตา ตั้งจิตสิ ทเจริ ญ,อุทิศให้ เปาโล พันธุ์ลบ,เซซี ลี
อา ดาเรี ยน กัลยาบาล,ยวง พิชยั ,ยอแซฟ นิรุทธิ์ สุวรรณโน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสําราญแด่ นายเจษฎา น.ส.ประภาพร อุปพงษ์,
ประภาพร
สุขสําราญครอบครัว อุปพงษ์ ลูกๆหลานๆทุกคน,อุทิศให้
มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์ จิรา,ยูลีอานา
บัวพา,ฟรังซิ ส เซเวียร์ ประสาท อุปพงษ์,เปโตร ออม
กิติราช,นายนวการ สิ งหะกุล วิญญาณญาติที่นอ้ งล่วงลับ
 สุขสําราญแด่ ลูกหลานคุณตาวันดี อําจุฬา,อุทิศให้
ลูกๆ
เปโตร วันดี อําจุฬา
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิ สโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซี ลีอา หา

500
500

300

200

200
200

,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คําภา,เปโตร
บัวจันทร์ อําจุฬา,ฟรังซิ ส ลําไย คําศรี ,จ่าสิ เอก แสง
อ้นสูงเนิน และ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อากาทา ลําเทียน,ฟรังซิ ส ประดิษฐ์,เปโตร
ลูกๆหลานๆ
สําเร็ จ ยงคําชา
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์
ลูกทั้ง 3 คน
เสมอพิทกั ษ์ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม
นางใจงาม
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
แม่
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
คุณอ้อ
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์
แม่
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อําจุฬา
ลูกๆ
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิ ทธิ์,มีคาแอล
ญาติพี่นอ้ ง
มานิตย์,ยอแซฟ ชําเลือง พงษ์พิศ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มาเซอร์ โกลเดีย สว่าง อุดมเดช,ซิ สเตอร์
นางเพ็ญรุ่ ง
คัทรี ยา ประจักษ์ โสริ นทร์ ,ซิ สเตอร์ อนั ตนนีอา ฟาย ถิ
เฮือง วิญญาณซิ สเตอร์ ทุกคนที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ คําเพียน กวนคําอุย้ ครบ 3 ปี วิญญาณ ทิพนภาญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
ปราโมทย์
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา พงษ์สวัสดิ์ คอมแพงจันทร์
นางจันที
ครบ 10 ปี
อุทิศให้ เปาโล ประทิน,มารี อา แนวดี แสนหัวเมือง
สุกญั ญา
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เบเนดิกโต พจมาน,มารี อา ประสาท เดชาเลิศ นางดวงแข
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา,เซซี ลีอา หนูรื่น,เปาลา วิรัชดา
ลูก
เชียนพลแสน,จ.ส.ต.ยุทธการ พรมแพง

 อุทิศให้ เปโตร เบลี,มาระโก วัยพจน์, เทโอโนรา 
หัสดี,ลอเรนซ์ กาลึม ศรี ครชุม,ยวง ปัญญา,อันนา อัมพร
เชียนพลแสน,ยาชินโต บุญมา,มารี อา บาง อุปพงษ์
วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อําจุฬา

นางจุลลา

300

ลูกๆ

200

 สุขสําราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพร่ าง
17 ก.พ.19 กายที่แข็งแรง
10.30 น.  สุขสําราญครอบครัว รศ.ดร.เอกฉัตร ดร.บุษรา
 สิ ริสรรคานันต์
 สุขสําราญแด่ สมาชิกชมรมกลุ่มบาสโลบ ท่าแร่ ทุก
คน ,อุทิศให้ เฮโลนีมสั คําหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน
อุดมเดช,ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อา นภารัตน์,
คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ มีคาแอล บุญ,มารี อา สิ มมะลี,
ยอแซฟ ประสงค์ สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล
 อุทิศให้ อันตน กาสิ น ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คําศรี
 อุทิศให้ ลูโดวีกุส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า
 อุทิศให้ มารี อา สมยงค์ ร่ มโพธิ์ชยั ครบ 36 ปี
วิญญาณในไฟชําระ

นางมาลี

200

อ.วิรัตน์

250

อ.รําไพวรรณ

300

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

นางจารุ ณี
นายพิเชษฐ์
อ.ประมาณ
ยายสวรรค์
นางดรุ ณี
คุณฐานิดา

300
200
200
200
200
200

200
200

อาทิตย์

200
200
200
200
200
200
500

700
500
300
300
200

 อุทิศให้ มีคาแอล นราชัย,ลูซีอา สกุณา แดงลีท่า, 
มาร์ การี ตา หนูพิศ ฤทธิปะ
 อุทิศให้ มัทธิว สมบูรณ์ ยงดี ครบ 39 ปี ,โรซา วันไท
ยงดี,มัทธีอสั เตียม,อากาทา เพื่อน กงพันราช
 อุทิศให้ โยเซฟี นา ภิรมย์พร จันลือชัย,มารี อา แพง
ทองวงศ์ษา,ฟรังซิ ส เซเวียร์ บัวฤทธิ์,อังเยลา คําใบ่,
มีคาแอล ณรงค์,อันนา วัฒนา,เทเรซา อุไรวรรณ,มารี อา
อําพร กายราช วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารี อา ชูใจ กองมณี ,ดอมินิกโก วีระพงษ์
ชื่นสงวนสัตย์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
อาทิตย์  อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
17 ก.พ.19 อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่นอ้ งที่ลว่ งลับ
19.00 น. วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วันจันทร์  สุขสําราญคล้ายวันเกิด ครู ไกรแก้ว เจริ ญพงษ์,
18 ก.พ.19 สุขสําราญแด่ครู วาริ กา และลูกทั้ง 3 คน
06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณญาติ
พี่นอ้ งที่ลว่ งลับ
 อุทิศให้ มารี อา ชูใจ กองมณี ,ดอมินิกโก วีระพงษ์
ชื่นสงวนสัตย์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
19.00 น.  ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี
วันอังคาร  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
19 ก.พ.19  อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
06.00 น.  อุทิศให้ ยวง อัน๋ ,เปโตร สราวุธ,ยวง บัปติสตา อุปพงษ์
,มารี อา เฮียน,เปโตร จักร,อัมเดสิ ยา,มารี อา มักดาเลนา สี ตา
วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารี อา ชูใจ กองมณี ,ดอมินิกโก วีระพงษ์

คุณศศิธร

ชื่นสงวนสัตย์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

300

นายประชา

500

วัชราภรณ์

500

ลูกๆ

300

ลูกๆ

200

ป้าบุญลอง

200

อ.ประมาณ
ญาติพี่นอ้ ง

200
300

ลูกๆ

200

อ.ประมาณ
ลูกๆ
ยายลิน

200
200
300

ลูกๆ

200

 สุขสําราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม
นิภาวัลย์
20 ก.พ.19  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ปาน,อานัทตาเซีย อินตา,ยอห์น
นางมารวม
ทองมี ชัยวังราช ครบ 29 ปี ,ยวง พวง,ซาบีนา นวล,
เปาโล สมรัตน์,อันนา เลี่ยมพันธ์ จันทรังษี,คุณพ่อ
ยอห์น บัปติสต์ นริ นทร์ สิริวิริยานันท์,องเหือง,บาเหือง
ญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ มารี อา ชูใจ กองมณี ,ดอมินิกโก วีระพงษ์
ลูกๆ
ชื่นสงวนสัตย์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
19.00 น.  ประชุมบีอีซี

200
200
600

วันพฤหัส  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี

อ.ประมาณ
ลูกๆ

200
200

-

-

วันศุกร์

 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
22 ก.พ.19  อุทิศให้ ยวง เพิม่ สิน หงษ์ณี
06.00 น.  อุทิศให้ มาร์ธา สุภานัน กาญจนาภา
 อุทิศให้ มารี อา ชูใจ กองมณี ,ดอมินิกโก วีระพงษ์
ชื่นสงวนสัตย์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

อ.ประมาณ
คุณภัทรวดี
มนัสนันท์
ลูกๆ

200
200
200
200

วันเสาร์  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
23 ก.พ.19  อุทิศให้ ฟี โลมีนา รสศรี สกนธวัฒน์
06.00 น.  อุทิศให้ มารี อา ชูใจ กองมณี ,ดอมินิกโก วีระพงษ์

อ.ประมาณ
คุณวิยะดา
ลูกๆ

200
200
200

วันพุธ

21 ก.พ.19  อุทิศให้ มารี อา ชูใจ กองมณี ,ดอมินิกโก วีระพงษ์

06.00 น. ชื่นสงวนสัตย์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
19.00 น.  ประชุมบีอีซี

200
-

ชื่นสงวนสัตย์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

