สังกัดของวัดท่าแร่) สัตบุรุษคุ้มโนนสาราญทาซองบอกบุญ เพื่อขยายวัดให้กว้างขึ้น และขอรับโรงทาน
อาหารจากพี่น้องชาวท่าแร่ด้วย

วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2020 ปีที่ 35 ฉบับที่ 11
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
10.30 น. คุณพ่อชัยเฉลิม สุทธิ / 19.00 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020 : 06.00 น. = 7,687.- / 07.30 น. = 4,331.- / 10.30 น. =
4,500.- /
19.00 น. = 4,000.- รวม 20,518 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 : อ่านพระวาจาโดย นางสมัย ศรีวรกุล กับ อ.วิลาวรรณ
ศรีวรกุล พร้อมผู้ชว่ ยพิธีกรรม ชุดที่ 2 ส.ท.ณรงค์ ศรีษาวรรณ / อ.ศรีสว่าง คาเสงี่ยม / ครูปองปรีดา
เหล่าบุญมา / คุณก้องเพชร คาศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยะดา ดอนแสง กับ น.ส.ศิริน
ทิพย์
เสมอพิทักษ์
4. วันอาทิตย์นี้ (อา.15 มีนาคม 2020) : พิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
5. ฉลองวัด : วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย ครบ 120 ปี
แห่ง
ความเชื่อ และฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่อยอแซฟ สุริยา ผันพลี ผู้ประสงค์ไปฉลองวัด
ดอนทอย มีรถยนต์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ บริการ โดยรถจอดรอที่วัดท่าแร่ รถออก เวลา 07.30
น.
ขอให้ลงชื่อไว้ที่วัดท่าแร่ เพราะจะสะดวกในการเตรียมรถให้เพียงพอ
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2020 เวลา 10.00 น. วัดน้อยนักบุญยอแซฟ คุ้มโนนสาราญ ท่าแร่ (ซึ่งเป็นวัดใน

6. เชิญประชุมคณะกรรมการสภาภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ : วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุมนักบุญยอแซฟ ชั้น 2 อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ
7. เรียนเชิญประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี : วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2020 เวลา 19.00 น.ที่ศาลาปีติมหา
การุญ
เชิญผู้นากลุ่มย่อย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และประชุมบีอีซีกลุ่มย่อยในชุมชน และ
คุ้มของตนเอง ในวันพุธที่ 18 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 19.00 น.
8. ชาระค่าบารุงสุสานประจาปี : ครอบครัวละ 100 บาท ชาระที่ประธานชุมชน / คุ้ม และที่อดีตกานัน
ประสิทธิ์ บริบูรณ์ เหรัญญิกสภาภิบาลวัด
9. มิสซังประกาศ : งดวันชุมนุมพลมารีย์ประจาปีของมิสซัง (งานอาชีแอส) เนื่องจากกระแส และป้องกันเชื้อ
ไวรัสโควิด – 19
10. เชื้อไวรัสโควิด - 19 : พี่น้องได้รับข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโควิด – 19 ขอให้ช่วยกันดูแล เอาใจใส่สุขภาพ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้
11. เทศบาลตาบลท่าแร่ : ได้ทาถนน และตกแต่งอย่างสวยงาม ขอความร่วมมือจากพี่น้องในช่วงทาถนนนี้ ให้
หลีกเลี่ยงช่วงที่มีการวางแนวกั้น ไม่ให้ผ่าน เพื่อความสะดวกของนายช่างที่กาลังทางาน
12. สัมผัสค่ายกระแสเรียกเพือ่ เข้าเป็นเณรฟาติมาท่าแร่ : วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2020 ลงทะเบียน เวลา
19.00
น. เข้าค่ายจนถึงวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020 ณ บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ รับสมัครตั้งแต่ ม.1 ขึ้นไป โดยให้
ไปกรอกใบสมัครที่บ้านพักคุณพ่อเจ้าวัดของตัวเอง
13. ขอขอบคุณผู้บริจาคโคมไฟถนนบริเวณวัด : คุณยายประเสริฐ เสมอพิทักษ์ อุทิศให้มคี าแอล สีทา,มารี
อา
สีฟอง มานะวรรณ,ยอแซฟ สว่าง,อันนา กองแก้ว เสมอพิทักษ์ 1 ชุด (1,500.-) / น.ส.สุริวัฒน์ มือกุศล
อุทิศให้มีคาแอล ณัฐพร,เปโตร จงประสิทธิ์ มือกุศล 2 ชุด (3,000.-) /
14. ขอขอบคุณผู้บริจาคโถใส่ข้าว : ครอบครัวนายวานิชย์ - นางอมรรัตน์ ทองอันตัง 50 โถ
15. ขอขอบคุณผู้สมทบซื้อเครื่องซักผ้าให้บา้ นพักซิสเตอร์ : คุณยายละออ ศรีวรกุล 1,500 บาท

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

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2020
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

อาทิตย์
15 มี.ค.
20

07.30
น.


โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสาราญแด่พนี่ ้องชาวท่าแร่ทกุ ท่าน 

ผู้ขอ

นางรัศมี
 สุขสาราญแด่ น.ส.สุพรรณี, นายศุภสิทธิ์ เรืองศิลป์กลการ
อัจฉรา
 โมทนาคุณแม่พระ สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางอัจฉรา
สมิดท์
นางลาพิน
 สุขสาราญแด่ นายเทวราช กาแก้ว,ครอบครัวนางลาพิน
กาแก้ว, อุทิศให้ ยอแซฟ ภูมี กาแก้ว,เปโตร บุญถัน อุปพงษ์,อัน
นา ยอแซฟ บุดดา,เปโตร เก๋ง ปรีดีสนิท,กาทารีนา บุญมา ศรีสุ
พันธ์,เอลีซาเบ็ธ เหรียญ,ฟรังซิลโก คาวัง กาแก้ว ญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ
มาลินี
 สุขสาราญครอบครัว นายวิเศษ แดงลีท่า, อุทิศให้ อังแซม
ประยัง,เปโตร สุวรรณ แดงลีท่า,เทเรซา ศรีวัลย์ หาญรินทร์,
ยอแซฟ ไพโรจน์,ปีโอ วิระพรรณ ตระกูลมา วิญญาณในไฟชาระ
และที่ไม่มีใครคิดถึง
กานันอัยการ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด กานันอัยการ จาปาราช,อุทิศให้
คามิลโล ทองจันทร์,มาร์ธา เชย,มีคาแอล ชนินทร์ จาปาราช,ยอ
แซฟ ไพสน,ลูซีอา อาจิณ เชียนพลแสน,มารีอา ประกอบ สาคร
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
นางพิสมัย
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ, อันนา วิจิตร เหนือ
กลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,โทมา สาย,
คุณแม่โกลเดีย ดารณี, ยอแซฟ คาภา, เปโตร บัวจันทร์, เปโตร
วันดี, เทเรซา อภัย, ยายเคน อาจุฬา, ฟรังซิส ลาไย คาศรี,จ่า
สิบเอกแสง อ้นสูงเนิน และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
น.ส.นัยรัตน์
 อุทิศให้ มัทธิว ชูศักดิ์ เสมอพิทักษ์
พรสวรรค์
 อุทิศให้ ลูซีอา เทียนทอง ปาละลี
พี่ชาย –
 อุทิศให้ ยอแซฟ ประสิทธิ์,มีคาแอล ประเสริฐ ดารงไทย
น้องชาย
วิญญาณในไฟชาระ

 อุทิศให้ อันนา สุรางค์,เปโตร วีระพันธ์,เทเรซา ปราณี
พงศ์ชีวะกุล,องหลิว ห่อเหวี่ยน ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ นายวิชา บุญชัย
 อุทิศให้ โทมัส นิลยารัตน์,ลูซีอา ประยูร,โยเซฟ สมใจ 
อินธิราช
 อุทิศให้ กาทารีนา วิลัย ตระกูลมา
 อุทิศให้ เปโตร กระจ่าง,อันนา กรมเรียน แดงลีท่า,มีคาแอล
พงษ์เทพ กุลวงศ์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มารีอา อรทัย อุดมเดช
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์
 อุทิศให้ เปโตร จานงค์,อักแนส คาปุน พงษ์พิศ ครบ 20 ปี
,มีคาแอล หนูเจียม,เทเรซา ละมัย,อันนา ราไพ,กาทารีนา
สุวรรณา,ยวง บัปติสตา มงคล,แคทธารีน อัจฉรา,ยอแซฟ เอิญ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,โทมัส นิพนธ์,
เทเรซา สาเนียง ศรีษาวรรณ
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา
ลบ นามโยธา,ฟรังซิส เซเวียร์ คามี,มอนิกา คาต่อน เหนือกลาง
วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง

ทาบุญ

500
500
300

300

500

200

อาทิตย์
15 มี.ค.
20

200
200
200

10.30
น.


 สุขสาราญครอบครัว ร้านบ้านยา,คุณลุงประดิษฐ์ แร่ถ่าย
 สุขสาราญแด่ สมาชิกพรรคตาแผงทุกคน
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ชญาภา ยศศรียา
 สุขสาราญครอบครัว ครูผ่องศรี,ครูปิยะดา พรหมอารักษ์
,ครอบครัว คุณราณี สุขสง่าเจริญ และลูกหลาน
 สุขสาราญครอบครัว ลุงปรีชา อาจุฬา และลูกๆ หลานๆทุก
คน, อุทิศให้ อากาทา นารี ปานโพจาน,มารีอา สุพี เชียนพล
แสน,มารีอา พรทิพย์,ยวง หนูแดง,ซิสเตอร์เทเรซา มารี อาจุฬา
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตรสมศักดิ์,

อ.ปองทิพย์

200

สิรินธร
สดใส

300
200

วิรัตน์
กัญญารัตน์

300
350

สามี ลูกหลาน
ภรรยา ลูกๆ
วิยะดา

200
200
500

ลูกหลาน

200

ผอ.อนุสิทธิ์ –
ลูกหลาน

100

ประดิษฐ์
ประครอง
ชญาภา
ครูผ่องศรี

200
300
200
300

นายปรีชา

200

ลูกหลาน

200

มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ ญาติพี่
น้องทีล่ ่วงลับ
 อุทศิ ให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช



อาทิตย์
15 มี.ค.
20

19.00
น.


 อุทิศให้ นายศิวกร คาทะเนตร
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา เชียนพลแสน ครบ 20 ปี,โรซา
เปรียบ เชียนพลแสน,อากาทา ยุพา มานะพล,ซาบีนา ทองรัตน์
ทองอันตัง ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด อุดมเดช,
มีคาแอล มาลา,มารีอา แก้ว,แอนโทนี่ ศุภรัตน์บัญชา พรหม
อารักษ์,มีคาแอล บุญเรือง,มารีอา บุญเรียบ อุดมเดช,กาทารีนา
ดารินทร์,คามิลโล บุญแท็ง กายราช,เทเรซา ซ่อนกลิ่น,ยอห์น
บอสโก สุพรรณ นวานุช,ยอแซฟ ประทิน,อันนา อาภา,มารีอา
อรทัย,ยออากิม ทวี,อันนา สมปอง อุดมเดช,เซซีลีอา ยุพิน
,วิกตอร์ ยินดี พลากุล,เปโตร เหมือน บุดดีด้วง,มีคาแอล
เชาวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์ ทรงเล็กสิงห์,มีคาแอล วีระพล
ชาญเชาว์,นายประพจน์ คาระวะ ญาติพี่น้องที่ต้องการคา
ภาวนา
 อุทิศให้ เทเรซา เนาวนัตน์ อินธิราช
 สุขสาราญแด่ โทมัส วีระยุทธ สีสาวัน,สุขสาราครอบครัว
ร้านทัวร์สีสาวัน แทรเวล, อุทิศให้ โทมัส เรืองศักดิ์ สีสาวัน,
ปู่ยวง สมเนตร,ย่าอักแนส ทวี,มารีอา ทองพูล สีสาวัน,
คาเบรียล จันทา,อันนา ปัดชา ยงบรรทม วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว นางประดิษฐ์ เจริญพงษ์ และลูกๆ,
อุทิศให้ เปโตร สมศักดิ์,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่,เทเรซา วนิดา
,เปโตร เซิก,อันนา เคน ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล
สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน,เปาโล
เทเวศน์,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยบวง บอสโก ไกรศักดิ์

ครูชศู รี
น.ส.กชกร
นวลอนงค์

ครูผ่องศรี

200
300
300

300

ชลลดา

300

วีระยุทธ

500

ประดิษฐ์

300

สารธิยากุล,โทมา ดา,อันนา แจ้ง อินธิเสน,โมเสส ปรีดา,
มาร์ธา หนูเพียง,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม เดชาเลิศ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิ
เสน,คุณปู่วิกตอร์ เติน,คุณย่ายูรีอา เฟือง อินธิเสน,  โร
ซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารีอา ตอง ประกิ่ง
 อุทิศให้ มารีอา พรสวาท,มีคาแอล ทวีศักดิ์ ยงบรรทม
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,มีคาแอล มงคล
เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วันจันทร์  โมทนาคุณพระเจ้า น.ส.รัชนิดา ,นายเศรษฐกุล บุญเหนือ
16 มี.ค.  สุขสาราญครอบครัว น.ส.วิจิตรา อุปพงษ์, อุทิศให้ อังเดร
สถิตย์ อุปพงษ์,ลูซีอา บุญมา,สเตฟาโน เสียน พรหมฤทธิ์,เปโตร
20
อลงกต,ยอแซฟ บัวพันธ์ ค่าจุน,ยอแซฟ สามัคคี อาจุฬา
06.00 น.
 อุทิศให้ นายวิชา บุญชัย
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่,เทเรซา วนิดา,เปโตร เซิก
,อันนา เคน ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์
ทุพแหม่ง,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน,เปาโล เทเวศน์,
เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,
เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,โทมา ดา,อันนา แจ้ง อินธิเสน,โมเสส
ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม เดชา
เลิศ
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีด้วง,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง
 อุทิศให้ เปาโล พันธ์รบ,เซซีลีอา ดาเรียน,ยวง พิชัย
กัลยาบาล,ยอแซฟ นิรุทธิ์ สุวรรณโน ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ

ลูกๆ

200

ลูกหลาน
วิไลลักษณ์
ญาติ
ประดิษฐ์

200
200
200
200

นางวันเพ็ญ
วิจิตรา

300
200

สิรินธร
นางประพิศ

300
300

ลูกหลาน

200

อ.อุไร

500

-

-

19.00 น.
วันอังคาร
17 มี.ค.
20
06.00 น.

 ประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.วันเพ็ญ บุญเหนือ, นายกิตติศักดิ์
ชื่นสงวนสัตย์
 อุทิศให้ นายวิชา บุญชัย



วิยะดา –
อ.วันเพ็ญ
สิรินธร
ลูกหลาน

500
300
200

 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีด้วง,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง

วันพุธ
18 มี.ค.
20
06.00 น.

 อุทิศให้ นายวิชา บุญชัย
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีด้วง,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง
 มิสซาอุทิศให้ วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
14.00 น.  ประชุมบีอีซี

สิรินธร
ลูกหลาน

300
200

เตี่ย
-

500
-

ญาติ
ผอ.นิคม –
อ.สมฤทธิ์

200
500

อ.วันเพ็ญ
ลูกหลาน

200
200

19.00 น.

วันพฤหัส
19 มี.ค.
20
06.00 น.

 สุขสาราญแด่ โรซา คาเจียน พงษ์พิศ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ผอ.นิคม, อ.สมฤทธิ์ กายราช
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล,เบเนดิกโต คาปาว,อักแนส
คาวอน ศรีวรกุล
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีด้วง,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง
 ประชุมบีอีซี

19.00 น.
วันศุกร์  สุขสาราญแด่ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม

20 มี.ค. สุขภาพตาบลท่าแร่ และสมาชิกชมรม อสม.ตาบลท่าแร่
เนือ่ งในวัน อสม.แห่งชาติ
20
06.00 น.  สุขสาราญแด่ ยายเพียร ชัยวังราช,น.ส.สร้อยทอง
ชัยวังราช,นายแสงดาว,นายธนกร คลังเงิน
 อุทิศให้ สมาชิกชมรม อสม.ตาบลท่าแร่ที่ล่วงลับ 
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอห์น ทองมี ชัยวังราช,เปโตร ปาน,อานัสตา
เซีย อินตา ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา นวล จันทรังษี,
นายสงวน,นางสาย คลังเงิน วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีด้วง,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง
07.30 น.  มิสซาอุทิศให้ โทมา ตาล ครบ 49 ปี,อันนา กาทอน
ครบ 10 ปี,เทเรซา แจ่มใส อินธิตก,โรซา หนูไทย
เชียงแมน,มีคาแอล แดง,ยูลีอา อ้วน ทองอันตัง,เปาโล
ชาติไชย อินธิตก,เปโตร พรศิลป์ กาแก้ว,มีคาแอล ไพโรจน์
ยงคาชา วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 เดินรูป 14 ภาค 

19.00 น.

-

-

ชมรมฯ

500

วันเสาร์
21 มี.ค.
20
06.00 น.

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางโกสุม ตันติศิริธนากรและ
ลูกๆ,สุขสาราญแด่นางรัตนา, นางวราภรณ์ ตันติศิริธนากร
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง พงษ์พิศ
 อุทิศให้ นายวิชา บุญชัย
 อุทิศให้ ยอแซฟ ดาเกิง,เปโตร คาแผ่น,อันนา บุญเพียง,
โรซา ฝ้าย เสมอพิทักษ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาย คาพุธ ครบ 6 เดือน,

สร้อย

300

ชมรมฯ

500

สร้อย

300

ลูกหลาน

200

ป้าบรรเทา

500

-

-

รัตนา

500

ญาติ
สิรินธร
ป้านาง

200
300
200

ป้านาง

200

มอนิกา สุนีย์,ฟรังซิสโก ขอด คาพุธ,มารีอา ศรีจันทร์

