วันที่ 18 - 24 มีนาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 12
พระสงฆ์ประจาวัดท่าแร่ - มิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อเจริญโชค สันดี
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อกฤษฎา ว่องไว / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
พระเยซูคริ สตเจ้ าทรงเป็ นพันธสัญญาใหม่
ในพันธสัญญาเดิม การทาพันธสัญญา ต้องประทับตรารับรองด้วยเลือด และการบูชา
ในบทอ่านที่หนึ่งของวันนี้ ประกาศกเยเรมียท์ านายถึงพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าจะทากับ
ประชากรของพระองค์ พลังอานาจซึ่ งสามารถทาให้ประชากรทั้งโลกเข้าเป็ นอิสราแอลใหม่
พันธสัญญานี้ได้รับมาในพระบุคคลของพระเยซู เจ้า
กิจการช่วยให้รอดพ้นที่สาคัญของพระเยซู คริ สตเจ้า คือ การหลัง่ โลหิต ที่เป็ นเครื่ อง
บูชาสาหรับเรา คือการสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อเราจะได้มีส่วนร่ วมในชี วติ ของพระเจ้า
โดยอาศัยโลหิ ตแห่งพันธสัญญา เราทุกคนทั้งชาวยิว และคนต่างความเชื่ อ ก็สามารถรับชีวติ
พระเจ้าได้
ในฐานะคริ สตชน เราสามารถเข้าในพันธสัญญาใหม่ ในพิธีมิสซานี้ในความสมบูรณ์
ของพระเยซูคริ สตเจ้า ทั้งพระกายและพระโลหิ ต พระวิญญาณและพระเทวภาพ แสดงออกใน
พิธีบูชาขอบพระคุณ พระเจ้าทรงมอบชีวิตของพระองค์แก่เรา ช่วยให้เรามีโอกาสตอบสนอง
และเราก็ปฏิบตั ิ เรารับพระกายของพระคริ สตเจ้าจากพระแท่น และดื่มพระโลหิ ตของพระเยซูค
จุดเน้ น

ริ สตเจ้าจากถ้วยกาลิสแห่งความรอดพ้น ที่เราได้รับในบูชาของพระเยซูคริ สตเจ้า
สิ่ งที่น่าตกใจคือ เพื่อเติมให้เราเต็มด้วยพระโลหิตที่ให้ชีวติ ทาให้พระเยซูเจ้าต้อง
สิ้ นพระชนม์ นี่เป็ นแก่นของมิสซา หากปราศจากพระโลหิตแท้ของพระเยซูคริ สตเจ้า มิสซาก็
ไม่มีคุณค่าอะไร นอกจากพิธีวา่ งเปล่าไร้ความหมาย แต่มิสซาเป็ นการรวมกันระหว่างสวรรค์
และแผ่นดิน เป็ นการรวมกันของชีวติ พระกับชีวติ มนุษย์
ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้าทรงเรี ยกมนุษย์ให้ฟังเสี ยงของบรรดาประกาศก นอบน้อม
เชื่อฟัง และปฏิบตั ิตามกฎบัญญัติของพระเจ้า แต่การรวมกันยังอยูห่ ่างไกล บัดนี้เราได้รับการ
ฟื้ นฟู โดยอาศัยพระโลหิตของพระคริ สตเจ้า ดังที่ในบทอ่านที่ 2 กล่าวว่า “ เมื่อทรงกระทา
ภารกิจของพระองค์สาเร็ จบริ บูรณ์แล้ว ก็ทรงเป็ นผูบ้ นั ดาลความรอดพ้นนิ รันดร์ แก่ทุกคนที่ยอม
นอบน้อมเชื่อฟังพระองค์”
พี่นอ้ ง เราคริ สตชนเห็นพระเจ้า โดยอาศัยเลนส์(แว่นตา)แห่งความรัก บางสิ่ งลึกซึ้ ง
มากกว่าแค่ความนอบน้อบเชื่ อฟัง การที่พระบุตรมารับสภาพร่ างกายมนุษย์ ช่วยให้เรามีสัมพัน
ธภาพแห่งความรัก เราต้องรู ้จกั พระเจ้ามิใช่เพียงด้วยจิตปั ญญาเท่านั้น แต่ที่สาคัญยิง่ กว่า คือด้วย
หัวใจของเรา
พระเจ้าทรงเป็ นความรัก และความรัก ย่อมแสวงหาความผูกพัน ในพระเยซูคริ สต
เจ้า ความผูกพันนี้จึงถูกทาให้สมบูรณ์ เป็ นไปไม่ได้ที่ความตายจะทาลาย (ความรัก ความผูกพัน
นี้ ) อันที่จริ ง โดยอาศัย การสละชีวติ สิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สตเจ้า ทาให้เราพบ ความผูก
พันสู งสุ ดที่พระเจ้า แสวงหากับเรา นี่เป็ นข้อเท็จจริ งลึกซึ้ งในพระทรมานการสิ้ นพระชนม์ และ
การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริ สตเจ้า ผูท้ รงติดตามความผูกพันต่อเนื่ องกับเรา ด้วยการ
หลัง่ โลหิตบนไม้กางเขน ดึงดูดทุกคนเข้ ามาหาพระองค์
พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์ รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 18 จานวน 15,459 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย ครู ศรี สว่าง คาเสงี่ยม กับ
ครู สุ่ม บุญแฮด พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุ ดที่ 4 : กานันประสิ ทธิ์ บริ บูรณ์ / สท.สมจิตร มังกาย

/ สท.สุ รศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ดารุ ณี แดงลีท่า กับ
ด.ญ.รุ่ งทิวา ชัยวังราช
5. วันอาทิตย์ นี้ (อา. 18 มีนาคม 18) : พิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
6. เชิ ญร่ วมมิสซาสมโภชนักบุญยอแซฟ : องค์อุปถัมภ์ค้ ุมโนนสาราญ ที่ศาลานักบุญยอแซฟ
วันอาทิตย์ที่ 18 นี้ มิสซาเวลา 10.00 น.
7. ฉลองวัด : วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 18 เวลา 10.00 น. เชิ ญร่ วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ
ดอนทอย และเสกวัดใหม่ วัดนักบุญอากาทา หนองกระต่ าย วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 18 มิสซา
10.00 น. คุณพ่อสมบัติ เจ้าวัดหนองกระต่าย ฝากบอกบุญมาเรื่ องโรงทานด้วย
8. ประชุ มเตรียมความพร้ อมบีอซ
ี ี : วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 18 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปี ติมหา
การุ ญ ขอเชิ ญผูน้ ากลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
9. ประชุ มกลุ่มย่ อยบีอซี ี : ขอเชิญพี่นอ้ งทุกคน เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้
ของตนเอง ในวันพุธที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 18 เวลา 19.00 น.
10. ฉลองครบรอบบวช 50 ปี คุณพ่ อนริ นทร์ ศิริวิริยานันท์ และครบรอบบวช 25 ปี คุณพ่ อสุกิจ
นาริ นรั กษ์ , คุณพ่ อสุรชาติ มุลสุทธิ , คุณพ่ อสมรชัย กระแสสิ งห์ และคุณพ่ อวัฒนา ศรี วรกุล
พร้อมกับงานรวมพลังพลมารี ย ์ (อาชีแอส) วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 18 จะเริ่ มตั้งขบวนแห่เวลา
08.30 น. และมิสซาจะเริ่ มเวลา 10.00 น. พี่นอ้ งที่ตอ้ งการทาอาหารโรงทานร่ วมเป็ นเจ้าภาพ
แจ้งได้ที่บา้ นพักพระสงฆ์ สถานที่จอดรถ จอดได้ทุกที่ยกเว้นภายในบริ เวณศาลามาร์ ติโน
11. อาทิตย์ใบลาน : คือวันอาทิตย์หน้ า 25 มีนาคม 18 มิสซาที่ 1 จะมีการเสก และแห่ใบลาน
ตั้งแถวที่ศาลามาร์ ติโน ส่ วนมิสซาที่ 2, 3, 4 จะมีการเสกใบลานที่บริ เวณบันไดหน้าวัด ขอพี่
น้องได้เตรี ยมใบลานมาเพื่อเสกในวันอาทิตย์ใบลานด้วย
12. ไข่ ปัสกา : พี่นอ้ งที่ตอ้ งการบริ จาคไข่ สามารถบริ จาคได้ช่วงสัปดาห์ศกั ดิ์สิทธิ์ คือสัปดาห์
หน้า คุณพ่อต้องการ 2,500 ฟอง

13. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
981 ตรม. ยังเหลืออีก 644 ตรม. : แท่นพระชุมชนป่ าหว้าน 6 ตรม. / นายศักดิ์บุรุษ คาคลี่ 1
ตรม. / นางสุ ภาพร คาคลี่ 1 ตรม. / นายศักดิ์นริ นทร์ คาคลี่ 1 ตรม. / ครอบครัวยายเพ็ญศรี
เวทย์ศิริยานันท์ อุทิศให้มีคาแอล คาเพชร,เทเรซา สาราญ กายราช,เทเรซา ยายมยุรี กุลพันธ์
,ฟรังซิสโก เฉลิมพล เวทย์ศิริยานันท์ 1 ตรม. / อุทิศให้มีคาแอล ประชัน กายราช ครบ 30 ปี ,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร สุ ทธิ ศกั ดิ์ กายราช 5 ตรม. / สุ ขสาราญ
ครอบครัว อ.จันทรัตน์, นางอรทัย, น.ส.อริ ศรา, น.ส.วิชชาพร, น.ส.สิ ริธร กัลยาบาล อุทิศให้
พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ทั้ง 2 ฝ่ ายที่ล่วงลับ 5 ตรม. คุณพ่อขอขอบคุณพี่นอ้ งที่มีน้ าใจดีต่อวัด
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลมหาพรต วันที่ 18 – 24 มีนาคม 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

 สุขสาราญแด่ คุณพ่อเพิ่มสิ น หงษ์ณี
18 มี.ค.18  สุขสาราญครอบครัว นางอริ ศรา ตระกูลมา และญาติพี่
07.30 น. น้องทุกคน
 โมทนาคุณแม่พระ พระเยซูเจ้า คุณวีระพล, ด.ญ.กานธิรา

โพธิบุตร, คุณชิดชนก ลือแก้วมา
 สุขสาราญครอบครัว นายเพียร ยงบรรทม, สุขสาราญ
คล้ายวันเกิด น.ส.ศุภสั รา ยงบรรทม
 สุขสาราญครอบครัว ชมภูจนั ทร์, อุทิศให้ ฟิ โลมีนา
อินตอง ทรงเล็กสิ งห์,อันตน สุพจน์ ตระกูลมา
 สุขสาราญครอบครัว นายวิชยั – นางมะลิซอ้ น แร่ ถ่ายล
อุทิศให้ กาทารี นา นา แร่ ถ่าย
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,โทมา

อาทิตย์

ผู้ขอ

ทาบุญ

นางอริ ศรา

200
300

ป้ าตุ๋น

200

ศรี วรรณ

1,000

ค.ชมภูจนั ทร์

1,000

นางมะลิซอ้ น

200

นางพิสมัย

200

สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,เปโตร บัวจันทร์ 
อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บเอก แสง อ้นสูงเนิน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เรง,เปโตร จิตรกร ,
ยอแซฟ พัทยากร ทิศแดง
 อุทิศให้ อันนา ประชาติ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ เทเรซา อภัย อาจุฬา ครบ 2 เดือน
 อุทิศให้ คุณแฮร์แบร์ท โดเดนเฮิฟท์
 อุทิศให้ มารี อา พนมพร,อันตน เสน่ห์,ยอแซฟ สายคา,
ย่าอากาทา คาเปลี่ยน โสริ นทร์
 อุทิศให้ คามิลโล โสภา,อันนา คาเคื่อง ชมภูจนั ทร์,อังแซม
ประยัง,เปโตร สุวรรณ แดงลีท่า,เปโตร สุวทิ ย์,เฮเรเนอุส ธวัช
อินธิราช วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เฮนรี โก ปั ตตานี,อันนา ทองใบ อยูแ่ ร่ ,มารี อา
ลาไย สิ งวงษา,มอนิกา ฤทัย อากอสตา, นายวีรศักดิ์,นางปราณี
นิลเขต
 อุทิศให้ ทีราลีโอ คาเขียน,เทเรซา ประเทียน,ยวง พิชาติ
ตระกูลมา วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ นิรุทธ์ สุวรรณโน ครบ 3 ปี
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก ประดิษฐ์,เปโตร สาเร็ จ,โรซา สมมิตร
,เปาโล คาบัง,อันนา คาดี ยงคาชา,เปาโล อัมพร พาพรมลิก,
เทเรซา รู พินา มานะโพน, ลาซาโล ทัน,อากาทา สตรี ,มีคาแอล
กุหลาบ,ยอแซฟ เสถียร,ยอแซฟ อนุชา,มารี อา อัจฉรา,อังแนส
บุญเตือน ตระแก้วจิต วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว อ.จันทรัตน์ 18 มี.ค.18 นางอรทัย กัลยาบาล และลูกทั้ง 3 คน

อาทิตย์

10.30 น.  อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, 
 มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ลูกๆหลานๆ

200

ลูกๆ
ลูกหลาน
คุณจิระนาถ
ลูกๆหลานๆ

200
200
200
200

วิจิตรา

200

นางบังอร

500

นางอริ ศรา

300

นางอุไร
นายชวลิต
ครู มาลินี

300
200
200

อ.จันทรัตน์

400

ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,ซิสเตอร์อนั ตนนีอา ฟาม ถิ เฮือง
,น.ส.ละอองดาว มุงคุณ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช
 อุทิศให้ เปโตร วิชยั งามวงศ์
 อุทิศให้ ยาซีตุส สมชัย อุปพงษ์
 อุทิศให้ อันนา มารี บุญเพียง ครบ 100 วัน,ยอแซฟ เรง
ทิศแดง,เปโตร จิตรกร
 อุทิศให้ ฟรังซิส สุข,อันนา หนูหลาบ ซึมเมฆ วิญญาณใน
ไฟชาระ
 อุทิศให้ โทมา สนิท,โรซา ยอย ทรงหาคา,เปาโล พิลา,
เปาลา ผาง ยงบรรทม,สเตฟาโน เสี ยน,ลูซีอา บุญมา
พาพรหมฤทธิ์
 อุทิศให้ เปโตร หง๊อก โด่วนั ,ฟี โรมีนา เจวียน,เปโตร
จาเนียร,เปโตร เพียร อุดมเดช,เปาโล พันธ์รบ,เปโตร จรู ญ,
เซซีลีอา ดาเรี ยน กัลยาบาล,เปโตร นที สังค์ศรี แก้ว วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป ฟอง,เซซีลีอา บาเหวียน,เทเรซา คาเสี ยน,
ราฟาแอล วิชาญ,เปาโล วิเชียร,ทีรารี โอ คาเขียน,เซซีลีอา
หนูเทียน,ฟรังซิสโก ชัยรัตน์,ราฟาแอล สุพรชัย,มารี อา
อรอนงค์ ตระกูลมา,ยอแซฟ สุพร,สเตเฟน สมชาย รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต ยอแซฟ นิรุนธ์ สุวรรณโน อันนามารี บุญเพียง ทิศ
แดง วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชาระ

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

อ.สุนทราภรณ์

200

ลูกๆทุกคน
ป้ าตุ๋น
นางบังอร
ลูกๆทุกคน

200
200
200
500

นายศักดิ์บุรุษ

200

นายธวัฒชัย

200

อ.จันทรัตน์

300

อ.จันทรัตน์

300

 อุทิศให้ มาร์การี ตา จิราภรณ์ จันทิวงศ์ ครบ 5 ปี
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางทองษา แร่ ถ่าย
18 มี.ค.18  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู ออ๊ ฟ),มัทธิว สว่าง,
19.00 น. เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล
สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย

บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา ครบ 23 ปี ,โรซา เปรี ยบ
เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ยอแซฟ องเจียน
 อุทิศให้ ยอห์น ทองพูน ชมภูจนั ทร์,ลูซีอา อาจิน
เชียนพลแสน
 อุทิศให้ เปโตร เสก อ่อนไธสง,เปาโล ประดิษฐ์ ซึมเมฆ
,ยอแซฟ สมชาย โพธิ ลุน

กานันวีระพันธ์
นางทองษา
นางวิไลวัลย์

200
300
200

19.00 น.
วันอังคาร
20 มี.ค.18
06.00 น.

 ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอซี ี
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.วีณา ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาย โพธิ ลุน,เปาโล ประดิษฐ์ ซึมเมฆ,
เปโตร เสก อ่อนไธสง

น.ส.วีณา
นายชวลิต
น.ส.วีณา

200
200
200

ลูกๆ

200

 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา

นายชวลิต

200

นายปริ พนธ์

250

 ประชุมบีอซี ี
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณนิราสม บรรจงศิลป์
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา

-

-

ลูกหลาน
นายชวลิต

200
200

-

-

วันจันทร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ผอ.นิคม,คุณสมฤทธิ์ กายราช
19 มี.ค.18 ,ด.ช.ณัฐช์ นนท์, ด.ช.พิชญะ เจริ ญอาภรณ์วฒั นา
06.00 น.  สุขสาราญครอบครัว นายอดุลย์ – ครู มกราพร ตระกูลมา
 สุขสาราญครอบครัว นายทองอินทร์ ยงบรรทม และ
ลูกหลาน, อุทิศให้ ยอแซฟ บุญมา,มารี อา หัน,ยอห์น กองปี ,
โรซา คาปี ,เปโตร รัตติชยั กาแก้ว,ยวง ฉวี อยูแ่ ร่ วิญญาณญาติ
พี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว นายบัญชา เชียนพลแสน, อุทิศให้
ยากอบ เบน,อักแนส บุญปัน,ลูซีอา เพ็ญศรี ,เปโตร มะลิ,
ยวง บัปติสตา ใจเลิศ,เซซีลีอา หนูรื่น,เปาลา วิรัชดา,มารี อา
อุไรวรรณ,เปาโล นิรันดร์
 อุทิศให้ เปำโล พันธ์ลบ,เซซีลีอำ ดำเรี ยน กัลยำบำล

ผอ.นิคม

วันพุธ
21 มี.ค.18
06.00 น.
19.00 น.
วันพฤหัส
22 มี.ค.18
06.00 น.
19.00 น.
วันศุกร์
23 มี.ค.18
06.00 น.
19.00 น.
วันเสาร์
24 มี.ค.18
06.00 น.

ครู ปริ ยา
นายชวลิต

200
200

-

-

นางพิมพา
นายสว่าง

200
200

-

200

500

น.ส.ศุภนิดา
นางวาสนา

500
500

น.ส.นริ ศรา

300

นางอุไร

200

 ประชุมบีอซี ี
 สุขสาราญครอบครัว คุณครู ปริ ยา เด่นไชยรัตน์
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
 เดินรู ป 14 ภาค

