
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปีที ่ 49  ฉบับที ่ 28  วนัอาทิตยท์ี ่12 กรกฎาคม 2015 



เสียงเจ้าอาวาส 

วนัอาทติย์ สัปดาห์ที ่15 เทศกาลธรรมดา 

สวสัดคีรับ พีน้่องที่รักทุกท่าน  
 พระวาจาของพระเจา้ในวนันี้ พระวรสารของนักบญุมาระโก บทท่ี 6 ข้อ 7 ถึง 13  ไดอ้ธบิายถงึ

การสง่บรรดาอคัรสาวก 12 คน ออกไปประกาศเทศน์สอน พระองคส์ง่พวกเขาไปเป็นคู ่ๆ ประทานอาํนาจ

เหนือปีศาจ พระองคก์าํชบัมใิหนํ้าสิง่ใดไป นอกจากไมเ้ทา้ ไมม่อีาหาร ไมม่ยีา่ม ไมม่เีศษเงนิ สวมรองเทา้ 

และไมต่อ้งเอาเสือ้สาํรองไป 

 นี่คอืคาํสัง่ของพระเยซเูจา้ ถา้ทา่นเขา้ไปในบา้นใด กจ็งพกักบัเขาจนกว่าจะเดนิทางต่อไป ทีใ่ดไม่

ตอ้นรบัทา่น ไมฟ่งัทา่น กจ็งออกจากทีน่ัน่ สลดัฝุน่ออกจากเทา้ไวเ้ป็นพยานกล่าวโทษเขา บรรดาอคัรสาวก

ออกไปและเริม่ปฏบิตักิารเทศน์สอน ขบัไล่ปีศาจ รกัษาคนปว่ยใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

 พระเยซเูจา้ไดม้อบพนัธกจิทีส่าํคญัใหก้บับรรดาอคัรสาวก จรงิ ๆ เป็นพนัธกจิเดยีวกนั ทีพ่ระเยซู

เจา้ทรงกระทาํ โดยมเีป้าหมายทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื  ช่วยมนุษยท์ุกคนให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของบาป 

กิเลส ตณัหา และกลบัมามีชีวิตใหม่ในพระเจ้า 

 วธิกีารทีพ่ระองคท์รงมอบใหก้บับรรดาอคัรสาวก คอืการเทศน์สอนใหค้นทัง้หลายกลบัใจ  

เปลีย่นแปลงชวีติใหมท่กุ ๆ วนั การขบัไล่ปีศาจซึง่เป็นตวัการของบาป การรกัษาความเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย แมค้น

อมัพาต คนพกิารมาหาพระองค ์“พระองคต์รสัว่า ลูกเอ๋ย บาปของลูกได้รบัการอภยัแล้ว” ชาวยวิเชือ่ว่า 

ความเจบ็ปว่ยเป็นผลมาจากบาปของเขาเหล่านัน้ พระเยซเูจา้จงึเยยีวยารกัษาตน้ตอของความเจบ็ปว่ย 

“บาปของลูกได้รบัการอภยัแล้ว”  

 ในบทอ่านแรกประกาศกอาโมส (อมส 7 :12-15) ซึง่เป็นผูแ้ทนของพระเจา้  มไิดย้กตนว่าเกง่  

หรอืมคีวามสามารถ แต่ถ่อมตนลง ว่าตนเองเป็นคนเลีย้งสตัว ์แต่พระเจา้ทรงเรยีก  และใหต้นเองออกไป

ประกาศพระวาจาของพระเจา้แกอ่สิราเอล ประชากรของพระองค ์และสิง่ทีอ่าโมสประกาศ มใิชอ่ะไรอืน่  คอื

การเชญิชวนใหอ้สิราเอลกลบัใจ เปลีย่นแปลงการดาํเนินชวีติใหม่  เพือ่ใหเ้ป็นทีส่บพระทยัของพระเจา้ แต่ดู

เหมอืนว่า ประชากรไมอ่ยากฟงัคาํของประกาศกอาโมส และขบัไล่อาโมสออกจากเมอืง แต่ทีส่ดุ ชนชาติ

อสิราเอลทีต่อ้งถกูกวาดตอ้นไปเป็นเชลย เพราะไมเ่ชือ่ประกาศก 

 ในจดหมายนกับุญเปาโลถงึชาวเอเฟซสั  (อฟ 1:3-14) ไดเ้น้นว่า “ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า 

พระบิดาของพระเยซูคริสต ์องคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองคป์ระทานพรแก่เรานานาประการ ผ่าน

ทางองคพ์ระจิตเจ้า 



 พระเจา้ทรงเลอืกสรรเราตัง้แต่กอ่นสรา้งโลก ใหเ้ราเป็นผูศ้กัดิส์ทิธิ ์ ปราศจากมลทนิ เฉพาะพระ

พกัตรข์องพระองค ์ พระเจา้ทรงกาํหนดใหเ้ราเป็นลกูของพระองค ์ และเราทกุคนไดร้บัการไถ่กูใ้หพ้น้จาก

มลทนิบาป ดว้ยพระโลหติขององคพ์ระเยซคูรสิตเจา้ ทาํใหเ้ราทกุคนไดร้บัการอภยับาป พน้จากมลทนิต่าง 

ๆ ทัง้ปวง กลบัมาเป็นลกูของพระบดิาอกีครัง้หนึ่ง 

        ขอพระอวยพรพ่ีนอ้งทุกท่าน 
                         คุณพอ ยอหน บอสโก วิทยา คูวิรัตน 
                                                           เจา้อาวาส 

ประกาศแต่งงาน  (ครัง้ท่ี 3)                              
เปโตร ชานนท ์ธารีจิตต ์

  บุตร                 ยวงบปัตสิตา ชชูพี – มารอีา วรรณา ธารจีติต์ 

  กบั                         นางสาว ฐิติมาภรณ์ ไพศาลเรืองรุ่ง 

  บุตร ี                 นาย ศุภสทิธิ ์– นาง กลัยา ไพศาลเรอืงรุง่ 

พิธีแต่งงานท่ีวดันักบญุฟรงัซิสเซเวียร ์

วนัเสารท่ี์ 18 กรกฎาคม 2015 เวลา 14.00 น. 
 

ยออากิม นฤพล ยัง่ยืน 
  บุตร                         เปาโล ณรงค ์– ลเูซยี ดารณี ย ัง่ยนื 

  กบั                             นางสาว เกศนที หอมละม้าย 

  บุตร ี                   นาย สมาน – นาง จาํเนียร หอมละมา้ย 

พิธีแต่งงานท่ีวดันักบญุฟรงัซิสเซเวียร ์

วนัเสารท่ี์ 18 กรกฎาคม 2015 เวลา 15.30 น.                                                       
 

ขอคาํภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสขุในชีวิต และท่านใดทีท่ราบข้อขดัขวาง กรณุาแจ้งให้พระสงฆท์ราบ 

ขอขอบคณุผูร่้วมสมทบทุนซ่อมแซมพระรปูนักบญุฟรงัซิสเซเวียร ์และแม่พระ  

  - ครอบครวั ศรวีไิล    10,000  บาท 

  - ครอบครวั อยูเ่จรญิ       5,000  บาท 

  - ปีเตอร ์สุนทร ปานฟกั และครอบครวั      500  บาท 

  - อุทศิ อนันา พมิพา ทวิไผ่งาม (ครบรอบ 1 ปี)        500  บาท    



หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือบคุคล 

เข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการสภาภิบาล 

 1. ตอ้งเป็นคาทอลกิ อาย ุ25 ปีขึน้ไป 

 2. มาวดันกับุญฟรงัซสิเซเวยีรเ์ป็นประจาํ โดยอยูใ่นหมูบ่า้นหรอืนอกหมูบ่า้นกไ็ด้  

3. มคีวามศรทัธา ปฏบิตัศิาสนกจิสมํ่าเสมอ เป็นแบบอยา่งทีด่ ีแต่งงานถูกตอ้งตามกฎหมาย

ของพระศาสนจกัร 

4. มเีวลาและตัง้ใจอุทศิตน เสยีสละทาํงานเพื่อวดั โดยมหิวงัผลประโยชน์หรอืผลตอบแทนอื่น

ใด และสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งสนัติ 

 5. ไมม่ปีระวตัเิสื่อมเสยีทางดา้นการเงนิ 

6. มคีวามเคารพนบนอบต่อพระสงฆเ์จา้อาวาส ผูเ้ป็นประธานคณะกรรมการสภาภบิาล โดย

ไมย่ยุงส่งเสรมิใหเ้กดิความแตกแยกในหมูค่ณะ 
 

หมายเหต ุ ผูท้ ีเ่ขา้รบัการเลอืกตัง้ และผูแ้ทนจากองคก์รต่าง ๆ มสีถานภาพเท่าเทยีมกนัในการเป็น

กรรมการสภาภบิาลวดั 

ผูแ้ทนองคก์รต่าง ๆ ของวดั 

เพ่ือเป็นคณะกรรมการสภาภิบาลของวดัโดยตาํแหน่ง 

มีสิทธิและหน้าท่ีเทียบเท่ากบักรรมการท่ีรบัการเลือกตัง้ 

  1.  คณะพลมาร ี   2.  กลุ่มผูอ้าวุโส  

  3.  กลุ่มอาสาชาย   4.  เครดติยเูน่ียน 

  5.  วนิเซนตเ์ดอปอล   6.  ครูซ์ลิโล 

  7.  กลุ่มนกัขบัรอ้ง   8.  กลุ่มเยาวชน 

  9.  กลุ่มผูอ่้านพระคมัภรี์ 

  10. ผูแ้ทนโรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีร ์คอนแวนต์ 

  11. ผูแ้ทนโรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล 

  12. ผูแ้ทนโรงเรยีนโยนออฟอารค์ 

  13. ทีป่รกึษาแต่งตัง้โดยเจา้อาวาส 



ประชาสมัพนัธ ์
1. ขอพ่ีน้องเสนอช่ือผู้จะสมคัรลงเลือกตัง้ เป็นกรรมการสภาภบิาลของวดั โดยรบัเอกสารทีส่ภาภบิาล

แจกให ้และสง่คนืภายในวนันี้  

2. การเลือกตัง้สภาภิบาลของวดั จะจดัขึน้ในวนัเสารแ์ละอาทิตยท่ี์ 25 – 26 กรกฎาคม ศกน้ี หลงัจาก

เสรจ็พธิบีชูาขอบพระคณุ  ทัง้ 5 มสิซา 

3. พระสงฆ์ไปสมัมนาประจาํปีทัว่ถ่ินไทย ในวนัจนัทรท่ี์ 13 – วนัศกุรท่ี์ 17 กรกฎาคม ศกน้ี  จงึของด

มสิซาตัง้แต่คํ่าวนัจนัทร ์จนถงึคํ่าวนัศกุร ์นอกนัน้มตีามปกต ิ 

4. ขอเชิญพ่ีน้องท่ีปรารถนาจะเรียนคาํสอนเป็นคริสตชน ตดิต่อกบัพระสงฆ ์หรอืทีส่าํนกังานวดั เรยีน

วนัอาทติย ์เวลา 10.00 น. ณ หอ้งคาํสอนของโรงเรยีน 

5. ขออนุเคราะหพ่ี์น้องท่ีมีรปูภาพเก่า ๆ หรือส่ิงของโบราณมีคณุค่าทางศาสนา กรณุาตดิต่อกบัทาง

วดั เพือ่จะถ่ายภาพลงในอนุสรณ์ของวดัโอกาสฉลอง 180 ปี และขอคาํบรรยายดว้ย 

6. การแต่งตวัมาร่วมพิธีบชูาขอบพระคณุ กรณุาแต่งตวัใหส้ภุาพเรยีบรอ้ย กรณุางดใสก่างเกงขาสัน้เขา้

วดั 
 

วนัอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาทรงชีวติ 

บทนํา  พระวรสารนักบุญมาระโก (มก 6:7-13) 

 พระเยซูเจา้ทรงเรียกอคัรสาวก 12 คน และส่งพวกเขาออกไปเป็นคู่ ๆ ประทานอาํนาจ

ใหเ้ขารักษาคนป่วย ขบัไล่ปีศาจ ซ่ึงเป็นตวัการของบาป 

ข้อคดิบทอ่านที ่1  (อมส 7:12-15)  

 ประกาศกอาโมส ไดรั้บการเรียกจากพระเจา้ ใหเ้ขาออกไปประกาศใหช้นชาติอิสราเอล 

กลบัใจมาหาพระเจา้ 

ข้อคดิบทอ่านที ่2 (อฟ 1:3-14) 



 พระเจา้ทรงเรียกและเลือกเรา ก่อนจะออกมาลืมตาดูโลก ใหเ้ป็นผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ และ

ปราศจากมลทินใด ๆ 
 

สภาภิบาลวดันักบญุฟรงัซิสเซเวียร ์
สวสัดีค่ะพ่ีน้องท่ีรกั 

 อาทติยท์ีผ่า่นมา คณุพอ่เจา้วดัไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าทีส่ภาภบิาล แจกเอกสารใหพ้วก

เราครสิตชนทีม่ารว่มพธิมีสิซาวนัอาทติยท์ีว่ดัสามเสนเป็นประจาํ ท่านละ 1 ใบ เพ่ือเสนอช่ือ

ของผูท้ีท่า่นตอ้งการจะเลอืกใหเ้ขาเป็นสภาภบิาลต่อไป บางท่านอาจจะเขียนเสนอช่ือแล้วส่ง

เลยในวนันัน้ หรือนํากลบัไปเขียนท่ีบ้านกไ็ด้ค่ะ และนํามาสง่ในวนัอาทติยท์ี่  12 กรกฏาคม 

2015 เพือ่รวบรวมนําสง่คณุพอ่เจา้วดัดาํเนินการขัน้ต่อไป หรอืพีน้่องอาจจะมาเรยีนเสนอชือ่ใน

วนัอาทติยท์ี ่12 กรกฎาคม แลว้เขยีนสง่เลยกย็งัไดอ้กี สภาภบิาลจะมานัง่รบับรกิารทา่นอยูค่ะ 

(ขอความกรณุาอย่านําใบเอกสารไปหลาย ๆ ใบ แล้วเขียนช่ือแทนผูอ่ื้น พร้อมทัง้เสนอ

ช่ือผูท่ี้ตนเองต้องการเสนอแทนผูอ่ื้นอีกด้วย เพราะไม่ถกูต้องและไม่สมควรกระทาํนะ

คะพ่ีน้อง) 

ข่าวดีจากสภาภิบาลถึงคู่สมรส 

 ขอเชญิคูส่มรสทีเ่ขา้รว่มพธิรีือ้ฟ้ืนชวีติสมรส ครบ 25 ปี 50 ปี อยา่งสงา่งามของทา่นใน

วนัเสารท์ี ่27 มถุินายน 2015 ทีผ่า่นมา มารบัรปูประทบัใจของทา่นกบัผูอ้าํนวยการสภาภบิาล  

รชันี เยาวสงัข ์ (ตดิต่อสอบถาม นดัหมายรบัรปูไดท้ีห่มายเลขโทรศพัท ์086-0804563 ไดท้กุ

วนัเวลาคะ่)  

“เป็นบุญของผูท้ีถู่กเบยีดเบยีน เพราะความชอบธรรม รางวลัของเขากค็อืสวรรค”์ 
 

  ขอขอบคณุ    ผูไ้มอ่อกนาม    

   ทาํบุญช่วยค่าดอกไม ้    1,500     บาท  
 
 



Email วดั : francischurch1834@gmail.com 

มิสซาประจาํสปัดาห ์ 
จนัทรท่ี์ 13 
06.00 น. 

 
 
 
 
 
 

 
 

19.00 น. 

น.เฮนรี 

สขุสําราญ ครบรอบวันเกดิ นายมงคล พฤกษอรณุ, วันเกดิ คาธารีนา อโณทยั สวุรรณประดิษฐ,์ วันเกดิ  
เซซีลีอา ดวงใจ วัธนะวัน, มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร 
อทิุศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณร์ัตน”์, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, กลารา เล็ก-ยอแซฟ 
ยวง การีแนลลี, อนัตน กรงุ-มารีอา ย่าง สงัขรัตน,์ ดอมนิโิก กา่ เหงยีนกวาง, ดอมนิโิก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่า
ตายาย, นอ้งหนึง่, อากาทา เง็ก แซ่กงั, ยอแซฟ หงวนจัว้-มารีอา ไสเ้ง็ก แซ่ลี,้ เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อนุ, มารีอา รัชน ี
เลิศสถิตสกลุ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อนันา ถี ริวัฒนา, มารีอา สวุพีร(์เยาวสงัข)์ เตชะเสน, ยอหน์ บปัตสิต ์
ประมวล ชลหาญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู,่ เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามกัดาเลนา ศรีเมอืง ธปูหอม, อากาทา  
สงัวาลย ์แววเกก,ี เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธิ, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชตโิรจนป์ระภา, เวโรนกิา ชนุไน ้
พนัธมุจินดา, เปาโล จรญู ยนัตเ์จริญ, วิญญาณในไฟชาํระ 
งดมิสซา 

องัคารท่ี 14 
06.00 น. 
19.00 น. 

น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ ์

งดมิสซา 

งดมิสซา 

พธุท่ี 15 
06.00 น. 
19.00 น. 

ระลึกถึง น.บอนาแวนตรูา พระสงัฆราชและนกัปราชญแ์ห่งพระศาสนจกัร 

งดมิสซา 

งดมิสซา 

พฤหสัฯท่ี16 
06.00 น. 
19.00 น. 

พระนางมารียพ์รหมจารีแห่งภเูขาคารแ์มล 

งดมิสซา 

งดมิสซา 

ศกุรท่ี์ 17 
06.00 น. 
19.00 น. 

สปัดาหท่ี์ 15 เทศกาลธรรมดา 

งดมิสซา 

งดมิสซา 

เสารท่ี์ 18 
06.00 น. 

 

 
19.00 น. 

 
 

สปัดาหท่ี์ 15 เทศกาลธรรมดา 

อทิุศ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ดอมนิโิก กา่ เหงยีนกวาง, ดอมนิโิก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่า
ตายาย, นอ้งหนึง่, ยวงบปัตสิตา ชนุ-มารีอา หวนุ-มารีอา ทองสขุ ธาดาประสิทธ์ิ, นายเกษตร-นางปานใจ-
นายชชิาภร ยงัสามารถ, บิดามารดา และนอ้งชาย, นายอานนท-์นางกวี แจ่มสายพงษ,์ วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ วันเกดิ เทเรซา พจนยี ์กนัโรคา (วันที่ 16 ก.ค.), มารีอา เตอืนใจ รธิุรกนก, ครอบครัว รธิุรกนก, 
ครอบครัว พานชิประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ฟรังซิสเซเวียร ์อาทิตย ์ทิวไผง่าม, ครอบครัว ฟรังซิสโก 
ดษุฎี-มารีอา ชจิูตร ทิวไผง่าม, มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, วันเกดิ 
เทเรซา อรนชุ แสงทอง และครอบครวั 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกก,ี มารีอามกัดาเลนา ประสพศรี พนัธมุจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู,่  
เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธิ, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชตโิรจนป์ระภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อนันา ถี  
ริวัฒนา, เปโตร จาํนงค-์นางมนัทนา งามศิริจิตต,์ ยอแซฟ ประสิทธ์ิ-มารีอา สนุ ีเอกะสิงห,์ ยอแซฟ สมจิตร ์
โสภาสิทธ์ิ, องัเยลา รัชน ีแรงรวมศิลป์, เวโรนกิา ชนุไน ้พนัธมุจินดา, มารีอา รัชน ีเลิศสถิตสกลุ, หลยุส ์สงวน 
ธรุะวณิชย,์ ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย,์ นโิคลสั วีรวัฒน ์รธิุรกนก, ยวงบปัตสิตา เมธี อาภรณร์ัตน,์  



อนันา พิมพา ทิวไผง่าม (ครบ 1 ปี), ยอแซฟ กวง เชาวนะ, คณุพ่อ ยวงบปัตสิตา บญุไทย สิงเสนห่,์ มารีอา
มกัดาเลนา บญุชว่ย วรรณางกรู, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สดุ ประดิษฐจ์สุิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลดู 
พนัธมุจินดา, ยอแซฟ พิพฒัน-์เฮเลนา อไุรลกัษณ ์อิศรภกัด,ี วิญญาณในไฟชาํระ 

อาทิตยท่ี์ 19 
06.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

08.30 น. 
10.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.00 น. 

อาทิตยท่ี์ 16 เทศกาลธรรมดา 

สขุสําราญ ครอบครัว อาํรงุ-ประพิน ศรีบญุเลิศ, ครอบครัว อจัราพร-Kharsim 
อทิุศ คณุพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอหน์ บปัตสิต ์พยงุ-มารีอา อทุยั เอียงผาสกุ, ยอแซฟ จาํลอง เอียงผาสกุ, 
มารีอา ลว้น รจิุพงศ,์ โทมา พกั-อนันา เย็น เจียจวบศิลป์, มทัธิว สงา่-อากาทา สงัวาลย ์แววเกก,ี ฟรังซีสโก 
เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชยั-เปาโล เฉลิมชาต ิแววเกกี, เทเรซา สวุรรณี ขาํขนัทอง, อนันา นชัรี มัน่ศิล, อนันา 
ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิม้, ยอแซฟ ประเสริฐ นิง่เจริญ, เทเรซา วิลาศ เนือ่งพลี, ยวงบปัตสิตา 
แหวน-เซซีลีอา ละมลู ศรจิตต,ิ ฟรังซีสโก สมุติร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศรุะศรางค,์ เปาโล สดุใจ กายสตุ, 
โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ร็อค เมอืง-มารีอา กหุลาบ ดีสดุจิต, เปาโล ไพศาล ดีสดุจิต, มารีอามกัดาเลนา  
บญุชว่ย วรรณางกรู, ฟรังซีสโก สทุธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ สตับรุษุทกุครอบครัว 

สขุสําราญ คาธารีนา อโณทยั สวุรรณประดิษฐ ์และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชยีร สภุาพ และครอบครัว, ยอหน์ 
ปอลที่ 2 ณัฐณภทัร ชยัเลิศพงษา, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลนิ กายสตุ, มคีาแอล พรพล พธันพนัธุ,์ ครอบครัว 
ฟรังซิสโก ดษุฎี-มารีอา ชจิูตร ทิวไผง่าม, ครอบครัว มารีอามกัดาเลนา มะลิ จิตรานนท,์ ครอบครัว อนันา 
เมตตา ป่ินทอง, เทเรซา มาลา จรไุพรวัลย,์ เซซีลีอา สธิุดา กลุอนรรฆพนัธุ,์ ดอมนิกิ ซาวีโอ อลงกต-ยวง 
บอสโก อตชิาต ปิตสินัต์, เทเรซา พิชญาณณี์ ตัง้ไพโรจน,์ วิโรจน ์อ่อนเรือง, มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, 
มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, ครอบครัว นายประวัต ิงามละมา้ย, อนันา อนสุรณ ์คลี่เกดิ, มารีอา นภา 
ตรรกเวศม,์ เทเรซา จนัทนา อิทธิธีรรักษ ์และครอบครัว, ครอบครัว สว่างเนตร-เสรีสาํราญ, เปโตร สพุล 
คริสตว์ทญั�,ู มารีอา ปราณี คริสตว์ทญั�,ู ยวงบปัตสิตา วีระชยั คริสตว์ทญั�,ู ครอบครัว อนันา สริตา 
พฤกษอรณุ, พี่เต ๋และครอบครัว, ยอแซฟ นติวิฒิุ สวุรรณประดิษฐ,์ มารีอา แพรวพรรณ ธิตพินัธุ,์ เฟลาโต 
ถีรภชั สาริกบตุร, มารีอา พยงุ จนัทรกานต,์ ครอบครัว จนัทรกานต,์ อีเรเนโอ พิเธียร สกลุทอง, อญัชลี  
วิพทันะพร, สงัคม พนมอปุถัมภ,์ ครอบครัว มคีาแอล เวก-มารีอา วังเวง บญุลอ้ และลกูหลานทกุคน, คณุ
ไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, ผูบ้ริหาร คร ูเจา้หนา้ที่ นกัเรียน และผูป้กครอง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
ในโอกาสครบรอบ 20 ปี, น.ส.มนนัญา ตชีวูรัชญ,์ สมาชกิคณะอศัวินแห่งศีลมหาสนทิทกุท่าน, โมทนาคณุ 
พระโต, โมทนาคณุแมพ่ระ 
อทิุศ เรยม์องด ์ธาน ีลวสตุ, ครอบครัว ชืน่พฒิุ, อนันา สาํรวม ชืน่พฒิุ (สกุจิ), อนันา ถี ริวัฒนา, อนันา 
เฉลียว เคนแกว้, ยอแซฟ เริงชยั แกว้ไกรสร, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธิ, มารีอา สวุรรณา ชนิะผา, จอหน์ สมุน 
ชนิะผา, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชตโิรจนป์ระภา, ยากอบ โชตวิิศิษฏ ์ประพิณวงศ,์ เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, 
ยวงบปัตสิตา ธนารัตน ์ผอ่งบรุษุ, มารแ์ซล สามารถ หอมสคุนธ,์ หลยุส ์สงวน ธรุะวณิชย,์ ยสุตนิา สมาน-
ฮงัรีแอตตา จนัทรัตน ์สมบตัเิจริญ, อนันา สมประสงค ์มตุธิกลุ, โซซีโม กมล-มารีอา กมิลว้น สงัขรตัน,์ อนันา 
มารศรี สิทธิโชค, วินเซนต ์กติต ิอิทธิสมัพนัธ,์ เทเรซา อรวรรณ อิทธิสมัพนัธ,์ ยอแซฟ สนทิ-ปุลเกรีอา  
สิรินทร-์เซซีลีอา อาํพนั ปิตสินัต,์ บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายสทุธิกลุ (หรัง่) เจียรสทุธิกลุ, 
เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู,่ นายทวีศกัดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา รัชน ีเลิศสถิตสกลุ, เวโรนกิา ชนุไน ้พนัธมุจินดา, 
วิญญาณทกุดวงที่ฝังในสสุานตดิกบับา้นเลขที่ 98, ดอมนิโิก กา่ เหงยีนกวาง, ดอมนิโิก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่า
ตายาย, นอ้งหนึง่, นายโรโดโฟ แมนซาโน (รดูี้), จลูี่ บิลีอาท เวอรจิ์เนยี นวธรรม, เปาโล สิบโท สนุติ กนัโรคา, 
ยอแซฟ เยือง ยงันกึ, อนันา สมบรูณ ์ยงันกึ, อกัแนส สภุาพ ศรีธญัญรตัน,์ ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, มารีอา 
เพ็ญจนัทร ์อารมยส์ขุ, อนัตน เสถียร-ลซีูอา ลมยั ชมไพศาล, วิญญาณสกลุ ชมไพศาล และกรีกลุ, มาการิอสุ 
ชาญณรงค ์เลาหบตุร, อนันา มิง่ขวัญ วิพทันะพร, โรซา แสงจนัทร ์แซ่ลี,้ เปาโล เต็กมัว้ แซ่ตัง้, บริบรูณ ์
จนัทรกานต,์ สมาชกิคณะอศัวินแห่งศีลมหาสนทิที่ล่วงลบั, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา  
เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชาํระ                                                                                                                                                                                                     
อทิุศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนญู-มารีอา ทรัพย ์สนเจริญ, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต,้  



มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ,์ ยอแซฟ ยบั ทิพยว์รรณ, ยวงบปัตสิตา พ.จ.อ.(พิเศษ)สมชาต ิทิพยว์รรณ, ฟรังซิสโก 
ศกัดิ์ชยั บวัศรี, วิญญาณในไฟชาํระ 
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