ปีที่ 32
ฉบับที่ 2
8 – 14 มกราคม 17

พระสงฆ์ประจำบ้ำนพักสงฆ์ท่ำแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต / คุณพ่อเจริญโชค สันดี

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 17 จำนวน 25,654 บำท ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่ำน
2. เงินทานมิสซาโมทนาคุณพระเจ้า (วันส่งท้ำยปีเก่ำ) : จำนวน 6,346 บำท
3. เงินทานนมัสการพระกุมาร : จำนวน 8,505 บำท
4. เงินซองมิสซา เงินทาน วันศุกร์ต้นเดือนที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ : จำนวน 8,550 บำท
5. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย นำงควรคำนึง ยงดี กับ
น.ส.สร้อยเพชร ซึมเมฆ พร้อมผู้ช่วยพิธกี รรม ชุดที่ 2 : สท.ณรงค์ / อ.ศรีสว่ำง / ครูปองปรีดำ
/ นำยตวงสิทธิ์ พงษ์พิศ
6. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.ขนิษฐำ คำศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
7. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.รัตนำ จำปำ กับ
น.ส.อรอุมำ ผลรักษ์
8. งานคริสต์มาสแจกของขวัญสาหรับเด็กๆ : จะเริ่มวันอำทิตย์นี้ เวลา 09.30 น. ที่ศำลำปิติมหำ
กำรุญ จึงขอให้เด็กๆ มำรวมกันในเวลำดังกล่ำว และถือเป็นกิจกรรมวันยุวธรรมทูตไปในตัว
จึงขอพ่อแม่ผู้ปกครองได้สนับสนุนให้บุตรหลำนของตนได้มำ

9. ดาว และไฟประดับ : ที่พี่น้องประดับหน้ำบ้ำน รอเก็บจนสิ้นเดือนก็จะเป็นกำรดี
10. เชิญคณะพระหฤทัย : ร่วมประชุมที่อำรำมคณะภคินีรักกำงเขนแห่งท่ำแร่ วันอำทิตย์นี้ 8
มกรำคม 17 เวลา 11.00 น.
11. เข้าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคำรที่ 10 - วันพุธที่ 11 มกรำคม 2017
12. ฉลองบุญกองข้าวปีนี้ : ตรงกับวันเสำร์ที่ 14 มกรำคม 17 เรำจะเริ่มต้นด้วยบูชำมิสซำและแห่
ศีลมหำสนิท เวลำ 06.00 น. พอเช้ำวันอำทิตย์ หลังมิสซำที่ 1 เรำจะเสกกองข้าวพร้อมกับเสก
อำคำรยอแซฟ กอมบูริเออ และอำคำรมีคำแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ ดังนั้น กองข้าวปีนี้จะตั้ง
อยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารที่เรำปรับปรุงแล้ว จึงขอเชิญพี่น้องได้มำร่วมฉลองบุญกอง
ข้ำวกันมำกๆ โดยเฉพำะมิสซำแห่ศีลมหำสนิทในเช้ำวันเสำร์
13. ฉลองวัด : วันเสำร์ที่ 14 มกรำคม 17 เวลำ 10.00 น. วัดนักบุญเทเรซำแห่งพระกุมำรเยซู
วนาสามัคคี
14. วันอาทิตย์หน้า (อำ. 15 มกรำคม 17) : จะมีพิธีล้ำงบำปเด็ก เวลำ 09.00 น. เชิญมำแจ้งทำงวัด
ล่วงหน้ำ พร้อมสำเนำเอกสำรใบเกิด
15. เงินบริจาคกิจกรรมคริสต์มาสที่เรือนจา : ได้จำนวน 16,140.- จึงขอขอบคุณพี่น้องทุกคน
16. ปฏิทินของมิสซัง : เรำมีจำหน่ำยแล้ว พี่น้องซื้อได้ที่หน้ำวัดวันนี้ และที่ร้ำนศำสนภัณฑ์
17. รายการบอกบุญต่อไปคือ : เก้าอี้พลาสติก สำหรับตึกคำสอน ตัวละ 200 บาท คุณพ่อต้องกำร
จำนวน 250 ตัว จึงขอพี่น้องได้ช่วยกันให้ตึกคำสอนของเรำสมบูรณ์
18. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่ำง นายยืนยง โมริพันธ์ บุตรนำยบุญสินธ์ กับ นำงลำไย
โมริพันธ์ เลขที่ 110 หมู่ 3 ต.บ้ำนแป้น อ.โพนนำแก้ว จ.สกลนคร กับ มารีอา ลลิตา
สกลธวัฒน์ บุตรีนำยไพสันต์ สกลธวัฒน์ กับ นำงโสภำพร อุปรี เลขที่ 1147 หมู่ 7 ต.ท่ำแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร
19. เงินสวดแท่นพระ : คุ้มนำซำแร็ธ 405 บำท
20. โครงการบูรณะตึกคาสอนทั้งสองตึก : อุทิศให้เปโตร คำใส,ดำวิด เรืองฤทธิ์ เชียงแมน 500.-

จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา วันที่ 8 – 14 มกราคม 17
วัน/เวลำ
อำทิตย์
06.00 น.

โอกำส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่น้องชำวท่ำแร่ทุกท่ำน 

ผู้ขอ

ทำบุญ

สมโภชพระคริสตเจ้ำแสดงองค์

ครูผ่องศรี
อำทิตย์  สุขสำรำญครอบครัว ครูผ่องศรี,ครอบครัว ครูปิยะดำ
8 ม.ค. 17 พรหมอำรักษ์, ครอบครัว นำงรำณี สุขสง่ำเจริญ, ครอบครัว
07.30 น. ฟ้ำวิลเลียม บุดดีด้วง
สท.ศิริพงษ์
  สุขสำรำญครอบครัว สท.ศิริพงษ์ เชียนพลแสน
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด กำนันประสิทธิ์ บริบูรณ์
กำนันประสิทธิ์
ครบ 60 ปี
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ช.พิทักษ์วงศ์ รัตนวำร,
นำงดำรุณี
สุขสำรำญครอบครัว นำยสมเกียรติ รัตนวำร
 สุขสำรำญแด่ เวโรนีกำ ชยุดำ เถำวัลย์
ชยุดำ
 สุขสำรำญครอบครัว นำยพลสิทธิ์ นำงดวงแข เดชำเลิศ
นำงดวงแข
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำงวิยะดำ, ดร.เสรี พงศ์พิศ,
นำงวิยะดำ
อุทิศให้ เปโตร จำนงค์,อักแนส คำปุน,มีคำแอล หนูเจียม,
เทเรซำ ละมัย,อันนำ รำไพ,กำทำรีนำ สุวรรณำ,แคทธำรีน
อัจฉรำ วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คอมิลดำ มิตรประไพ เหนือกลำง
ลูกๆ
 อุทิศให้ เทเรซำ จิตนำ,อันนำ บุญรอง เด่นไชยรัตน์
นำยกอง
 อุทิศให้ มีคำแอล เจริญ เหนือกลำง
ภรรยำ – ลูกๆ
 อุทิศให้ มำร์ธำ โสภำ,ยอแซฟ ถอง ดำบสมเด็จ
นำงวิไลวรรณ
 อุทิศให้ มำรีอำ ลูซอี ำนำ อภิวรรณ ((คำตัน) ฮำสเลอร์,
คุณจิรนำถ
เปโตร เอกชัย,ยอแซฟ กิตติกุล,เปโตร นิยม อำภรณ์กลู
วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เปโตร แก๊ส,เอลีซำเบ็ธ โสภำ,ยอแซฟ ดิเรก,
คุณจิรนำถ
เปโตร สมเดช ปำนแสน วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ 
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วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ประทิน,อันนำ อำภำ อุดมเดช, คุณพ่อ
รุ่งเรือง คำนำทิพย์
 อุทิศให้ มีคำแอล จันทร์เพ็ง,โรซำ จันทร์สด อุดมเดช,
คุณพ่อเปำโล สมพร,ซิสเตอร์โซลันซีอำ วิโรจน์ อุปพงษ์,
แอนโทนี่ บัญชำ พรหมอำรักษ์,นำยประพจน์ คำระวะ
วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ ฟีโรมีนำ ประนอม,อัมโบรซีโอ ทองใส,อันนำ
เทียง ทองอันตัง,เรจินำ ไพรัตน์ มหำภำพ
 อุทิศให้ มำรีอำ อร่ำม,รำฟำแอล เทียม ปำนแสน,นำยแดง,
นำงภี,เปโตร วิพัน,ยอแซฟ ขวัญใจ สีสำวรรณ
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สำ,โรซำ เปรียบ ,ยอแซฟ วิระศักดิ์
เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กำทำรีนำ เสงี่ยม,โรมำโน จันที
,อันนำ ภู,ยอแซฟ ไตรรงค์ ทองอันตัง,มำรีอำ บุญเปรียบ
คำสุขุม,เวโรนีกำ สมสนุก,มีคำแอล ประกร ทองอันตัง,
ลอเเรนซ์ เกรียงศักดิ์ ฤทธิปะ
 อุทิศให้ โรซำ ประไพ สีสำวรรณ
 อุทิศให้ มำรีอำ สมหมำย,เปำโล ดี ศรีครชุม วิญญำณที่ไม่
มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ โมเสส ปรีดำ,มำร์ธำ หนูเพียง,เอลีซำเบ็ธ สุดใจ,
เบเนดิกโต พจมำน,มำรีอำ ประสำท,มำรีอำ บุญมำก,เทเรซำ
วิไลลักษณ์ เดชำเลิศ,เอำกุสติโน ศรำวุธ เจนเกษม,รำฟำแอล
ทองมำ,อันนำ ศรีใคร,เปำโล ปรำโมทย์ แร่ถ่ำย
 อุทิศให้ มีคำแอล วิชิต,ยอแซฟ สมดี,แม่เล็ก เข็มสุข,
ยอแซฟ เต็ม,เยโนเมฟำ มอญ บริบูรณ์,เทเรซำ ยำยพร ใสสว่ำง
,พ่อเฒ่ำยอแซฟ จำน
 อุทิศให้ น.ส.ทวีพร เชำวนปรีชำ,น.ส.แพรวพรรณ,
นำงพร้อมจิตต์ แสงมณี
 อุทิศให้ นำงลั้ง แซ่เตียว,นำยเพิ่มศักดิ์ พรประเสริฐกุล
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สหกรณ์เครดิตฯ
อาทิตย์  สุขสำรำญแด่ สมำชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่ำแร่พัฒนำ
8 ม.ค. 17 จำกัด ทุกคน
นำงบรรเทำ
10.30 น.  สุขสำรำญแด่ นำยธวัฒชัย นำงบรรเทำ ทรงหำคำ, อุทิศให้
 สเตฟำโน เศียร,ลูซอี ำ บุญมำ พำพรหมฤทธิ์,มำรีอำ บุญมี,
อันนำ นินทำ
 สุขสำรำญครอบครัว นำยพูนศิลป์ - นำงอุบลวรรณ รำชคำ นำงอุบลวรรณ
และลูกๆ หลำนๆ ญำติพี่น้องทุกคน, อุทิศให้ มีคำแอล สวำท
,มำรีอำ ยำยไข่,เทเรซำ จันทร์จิรำ อุปพงษ์ วิญญำณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรีอำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลำน
มีคำแอล มงคล เจริญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์ วิญญำณ
ญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล ประชัน,
ครูชศู รี
อันนำ บุญปลูก กำยรำช
 อุทิศให้ เปำโล ชูเกียรติ กำยรำช
ลูก
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
ลูกๆ
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อำจุฬำ
นำงวิไล
 อุทิศให้ เปำโล นิรันดร์ เชียนพลแสน
นำงมะลิซอ้ น
 อุทิศให้ ยอห์น คำวัง,มำรีอำ ทองดี,มำรีอำ ประไพ,เปโตร
ลูกหลำน
พงศ์ศักดิ์,มำร์กำรีตำ บุญรัตน์ บุตรโค,คำโล สุพัฒชัย ซึมเมฆ
,ยอแซฟ ประไพ โพยพำ,ยอแซฟ ปรำโมทย์ ยงคำชำ วิญญำณ
ญำติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ครูผ่อง
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ยม เดชำเลิศ วิญญำณ
ในไฟชำระ
 อุทิศให้เปำโล ธนำกร จันทรังษี ครบ 1 ปี,ยวง บัปติสตำ
ตำผ่อง
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200
200
200
200
200
200

200

500

นิจจำ ผำด่ำนแก้ว วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟ
ชำระ
 อุทิศให้ โทมำ กำไว,อำกำทำ ทองมี,ยอห์น บอสโก สว่ำง
,อักแนส แสงจันทร์,เปโตร สมศักดิ์,เปโตร พิทักษ์,มำรีอำ
พรพิมล คำผำเยือง วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ นำงสมลิ้ม นำยบุญธรรม สมบุญ
อาทิตย์  สุขสำรำญครอบครัว นำยสุมิตร นำงทองวัน ยงจำเริญ
8 ม.ค. 17 และลูกๆ
19.00 น.  สุขสำรำญครอบครัว บุญล้อม – เสียกยิ้น สังขรัตน์
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
วันจันทร์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
9 ม.ค. 17  อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
06.00 น.  อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ยม เดชำเลิศ วิญญำณ
ในไฟชำระ
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอำ วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ บรำซิล นำรี ชัยวังรำช ครบ 100 วัน
 มิสซำสมรส นำยยืนยง โมริพันธ์ กับ มำรีอำ ลลิตำ
สกลธวัฒน์
วันอังคำร  สุขสำรำญครอบครัว ยำยพัชรินทร์ เชียงแมน
10 ม.ค. 17  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ
แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ 
10.00 น.

ไอญำดำ

300

นำยสุมิตร

100
200

นำงสุภำวดี
ลูกๆ
ลูกๆ
ลูกๆ
ครูผ่อง

200
200
200
200
200

ลูกหลำน
พรเพชร

200
300

น.ส.ลลิตำ

1,000

ยำยพัชรินทร์
ลูกๆ
ลูกๆ
ครูผ่อง

200
200
200
200

สมำน รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร
สมศักดิ์ เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ยม เด
ชำเลิวิญญำณในไฟชำระ
วันพุธ
 พระสงฆ์เข้ำเงียบ 
11 ม.ค. 17
 พิธีนพวำรพระมำรดำนิจจำนุเครำะห์ + มิสซำ
19.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ยม เดชำเลิศ วิญญำณ
ในไฟชำระ
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอำ วิโรจน์ อุปพงษ์
วันพฤหัส  สุขสำรำญครอบครัว นำยณรงค์ นำงรจนำ กำยรำช โอกำส
12 ม.ค. 17 วันแต่งงำนครบรอบ 39 ปี,อุทิศให้ นิโกเลำ ฉวี,อันนำ คำเตียน
06.00 น. ,อังแนส จิรำภรณ์,มีคำแอล วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,
มำรีอำ บำเคลือบ กำยรำช,เปโตร องเทียว,อันนำ บำเทียว
พงษ์พิศ,องโด่ง,บำโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ รำชนิกูล วิญญำณ
ในไฟชำระ
 อุทิศให้ มำรีอำ บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ยม เดชำเลิศ วิญญำณ
ในไฟชำระ


ลูกๆ
ลูกๆ
ครูผ่อง

200
200
200

ลูกหลำน

200

นำงรจนำ

300

ลูกๆ
ลูกๆ
ลูกๆ
ครูผ่อง

200
200
200
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 อุทิศให้ อันตน อภิเชษฐ์,มีคำแอล เชำวเลิศ,มีคำแอล
จันทร์เพ็ง,โรซำ จันทร์สด,มีคำแอล ซ้ำย,มำรีอำ เตือนใจ,
มีคำแอล เกียรติกำญจน์ทรงเล็กสิงห์, ปู่ ย่ำ ตำ ยำย วิญญำณ
ญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
วันศุกร์  สุขสำรำญครอบครัว นำงขวัญใจ มิ่งกุล, นำงอัมพร
13 ม.ค. 17 บือกุศล และลูกๆหลำนๆทุกคน,สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด
06.00 น. นำยชำตรี, ด.ญ.จุฑำรัตน์ มิ่งกุล, อุทิศให้ตำเลื้อม, ยำยคำบุญ,
ตำพร้อม วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ยม เดชำเลิศ วิญญำณ
ในไฟชำระ
 อุทิศให้ เอลีซำเบ็ธ แพง (แจ่ง) โสรินทร์ ครบ 150 ปี
วันเสาร์  อุทิศให้ มำรีอำ บันเยียม อุปพงษ์
14 ม.ค. 17  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง (โอกำสคล้ำยวันเกิด
ครบ 50 ปี),โทมำ พิลำ,อันนำ ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน
ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซอี ำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล
แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ,
อังเยลำ เปี่ยม เดชำเลิศ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เปำโล ประกอบ,มำรีอำ จำรัส อุ้นจุน วิญญำณพี่
น้องตระกูล อุ้นจุนทุกคน

นำงมะลิ

200

นำงอัมพร

30

ลูกๆ
ลูกๆ
ครูผ่อง

200
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นพ.ยุทธพงศ์
ลูกๆ
ลูกๆ
ลูกๆ
ครูผ่อง

200
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นำยประสิทธิ์

500

