
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 15.00 น.

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันอาทิตยปสกา

www.catholic.or.th

catholic bkk

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

09.00 น.

9
เมษายน

10
เมษายน

11
เมษายน

12
เมษายน

สังฆมณฑลจันทบุร�

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 15.00 น.

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันอาทิตยปสกา

www.chandiocese.org

Chanthaburi Diocese

สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุร�

08.00 น.

9
เมษายน

10
เมษายน

11
เมษายน

12
เมษายน

สังฆมณฑลอุดรธานี

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 15.00 น.

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันอาทิตยปสกา

www.udondiocese.org

สังฆมณฑล อุดรธานี

สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี

08.00 น.

9
เมษายน

10
เมษายน

11
เมษายน

12
เมษายน

สังฆมณฑลราชบุร�

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 15.00 น.

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันอาทิตยปสกา

www.ratchaburidio.or.th

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร� CSCR

สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุร�

09.00 น.

9
เมษายน

10
เมษายน

11
เมษายน

12
เมษายน

สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 18.00 น.

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 18.00 น.

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 18.00 น.

วันอาทิตยปสกา

www.diokorat.in.th

-

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

08.30 น.

9
เมษายน

10
เมษายน

11
เมษายน

12
เมษายน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 17.00 น.

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 15.00 น.

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 17.00 น.

วันอาทิตยปสกา

www.ubondiocese.org

สื่อมวลชนคาทอลิก อุบลราชธานี

สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี

09.00 น.

9
เมษายน

10
เมษายน

11
เมษายน

12
เมษายน

สังฆมณฑลเชียงใหม

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันอาทิตยปสกา

www.cmdiocese.org/

cmdiocese

สังฆมณฑลเชียงใหม ประเทศไทย

08.30 น.

9
เมษายน

10
เมษายน

11
เมษายน

12
เมษายน

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 17.00 น.

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 15.00 น.

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 17.00 น.

วันอาทิตยปสกา

www.catholicsurat.org

Suratthani Diocese

สื่อมวลชนสังฆมณฑลสุราษฎรธานี

07.00 น.

9
เมษายน

10
เมษายน

11
เมษายน

12
เมษายน

อัครสังฆมณฑลทาแร - หนองแสง

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันอาทิตยปสกา

www.genesis.in.th

Sakon10450FM genesis Radio

สดว�ทยุมิสซังทาแร หนองแสง

07.00 น.

9
เมษายน

10
เมษายน

11
เมษายน

12
เมษายน

สังฆมณฑลเชียงราย

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันเสารศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.

วันอาทิตยปสกา

-

Chiangrai Catholics

สังฆมณฑลเชียงราย

09.00 น.

9
เมษายน

10
เมษายน

11
เมษายน

12
เมษายน

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์9
เมษายน วันศุกรศักดิ์สิทธิ์10

เมษายน วันเสารศักดิ์สิทธิ์11
เมษายน วันอาทิตยปสกา12

เมษายน

15.00 น.   ไขความจร�ง "ในหองชั้นบน"
16.00 น.   รายการ CSCT Special
16.30 น.   เตร�ยมจิตใจ
17.00 น.   พ�ธีบูชาขอบพระคุณ  (ลามภาษามือ) 

    (สังฆมณฑลสุราษฎรธานี)
19.00 น.   พ�ธีบูชาขอบพระคุณ
    (สังฆมณฑลราชบุร�)

11.00 น.   ไขความจร�ง "บนเขากัลวาร"
12.00 น.  บทเพลงสัปดาหศักดิ์สิทธิ์
12.30 น.   รายการ CSCT Special
13.00 น.   เตร�ยมจิตใจ
14.20 น.   มรรคาศักดิ์สิทธิ์   (ลามภาษามือ) 

15.00 น.   พ�ธีนมัสการกางเขน  (ลามภาษามือ) 

     (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

15.00 น.   ไขความจร�ง "ในพระคูหา"
16.00 น.   รายการ CSCT Special
16.30 น.   เตร�ยมจิตใจ
17.00 น.   พ�ธีบูชาขอบพระคุณ  (ลามภาษามือ) 

    (สังฆมณฑลอุบลราชธานี)
19.00 น.   พ�ธีบูชาขอบพระคุณ 
    (สังฆมณฑลจันทบุร�)

07.00 น.   พ�ธีบูชาขอบพระคุณ 
    (อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง)
08.00 น.   พ�ธีบูชาขอบพระคุณ 
    (สังฆมณฑลอุดรธานี)
09.00 น.   พ�ธีบูชาขอบพระคุณ  (ลามภาษามือ) 

    (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
14.00 น.   ไขความจร�ง "พระคูหาวางเปลา"
15.00 น.   รายการ CSCT Special
15.30 น.   เตร�ยมจิตใจ
16.00 น.   พ�ธีบูชาขอบพระคุณ 
    (โดยสมเด็จพระสันตะปาปา จากวาติกัน)

ตารางการถายทอดสดสัปดาหศักดิ์สิทธิ์  ทางชองสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
thaicatholicmediacatholicthailandwww.csct.or.th

สัปดาหศักดิ์สิทธิ์ ป 2020

ตารางการถายทอดสดสัปดาหศักดิ์สิทธิ์  สังฆมณฑลตางๆ

ปรับปรุงเมื่อวันที่  10 เมษายน ค.ศ. 2020 (005)

23.00 น.    พ�ธีบูชาขอบพระคุณ 
    (โดยสมเด็จพระสันตะปาปา จากวาติกัน)

23.00 น.    พ�ธีนมัสการกางเขน
     (โดยสมเด็จพระสันตะปาปา จากวาติกัน)

* วันที่ 12 เมษายน 
02.00 น.    พ�ธีบูชาขอบพระคุณ 
      (โดยสมเด็จพระสันตะปาปา จากวาติกัน)

ตารางถายทอดสดจากวาติกัน รับชมไดทาง              Youtube : Vatican News   (ตามเวลาประเทศไทย)

ผังรายการ และตารางการออกอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจาก W
ebsite สังฆมณ

ฑลตางๆ

คนหาวัดถายทอดสด

ตารางเวลาถายทอดสด
รายชื่อวัด และการติดตอ
Shopping Online รานคฤศตัง


