
ตารางมิสซาประจ าสัปดาห์ 
 

24 อาทติย์ สมโภชพระเยซูเจ้าเสดจ็สู่สวรรค์ อาทติย์ที ่7 เทศกาลปัสกา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.เอกรัตน ์ สุข.คพ.ชาญชยั,คพ.พรชยั,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ ร.ร.ซ.ล.  

 สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวชัรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศกัด์ิศรี 
-อกัแนสวชิรญาณ์-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารีอาพนชัยา 

นุชนารี 

 
 อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส ประราศรี+ ผูมี้พระคุณ+ไฟช าระ นุชนารี 

08.00 น. คพ.พรชยั อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล+สุข.นส.ฉนัทนาพร วฒันายิ่งสมสุข นงลกัษณ์  
 อุทิศ มารีอา ประภสัสร เพช็โรทยั-อรพรรณ –ยายทองหล่อ ไชยโย 

+ สุข. แม่ครู พูลสุข ณฎัฐการณิก-อนันา นงลกัษณ์ อานามนารถ 
นงลกัษณ์ 

 
 อุทิศ โรซา อนงค-์ลูกา ประเสริฐ-มารีอา สร้อย-ลูซีอา อ าไพ-อนันา อ าภา-อุทิศ ไฟช าระ 

 + สุข.อนันา นุชรี อานามนารถ  
นงลกัษณ์ 

 
 อุทิศ เรนาโต วรศกัด์ิ ชีรานนท+์สุข. อาจารย ์เทพี ชีรานนท ์ 

อุทิศ พอ่เช้ือ-แม่ผวน-ทองชุบ มีภาค+สุข.อบเชย มีภาค  
เทพี 
อบเชย 

  อุทิศ มารีอา สุวิมล บุรีรัตน-์ไฟช าระ-บรรดาญาติพี่นอ้ง-ผูมี้พระคุณทุกท่าน บวรภสั 
10.00 น. คพ.ชาญชยั อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล. 
  อุทิศ ลูซีอา จ าเนียร-ยอแซฟสณัห์-มารีอาเนย-เปาโลซุน้-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา 

-ค.ญ.พรทิพย-์ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศกัด์ิ+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพนัธุ์ 
สมชาติ 

  อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉัว่-แคทลีน ซ้ิวเตียน-ลอเรนซฉ์ัว่-แคทลีน มาลินี-ยูเรีย เยาวลกัษณ์ 
-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพนัธุ์-ปีเตอร์ธนภูม 

สมชาติ 

  อุทิศ แอนโทนีตนับุญยง้-เบเนดิกโตตนับุญกวง-มารีอามกัดาเลนาประยงค-์มากาเร็ตมณี 
-โยอนันาโกมุยเกียวตนั 
-มากาเร็ตโกมุยเกียง-อลิซาเบธโกว-์มารีอาโยเซฟฟินยุพดี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน-ไฟช าระ 

 

  อุทิศ เบอร์นาแด๊ต วารินทร์+สุข.ออกสัติน อานุเทพ-สตีเฟน / อุทิศ ไฟช าระ / ชญานสั 
  สุข.ฟิลิกซ ์มานิตย-์เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ / สุข.พรพรรณ / พรพรรณ 
  อุทิศ ร็อค ธชัชยั โปวิบูลย ์/ อุทิศ มารีอา สนิท ห่วงสวสัด์ิ ภสัรา/วนัดี 
  โมทนาคุณแม่พระฟาติมา+สุข.คุณสมชาย-เทเรซา สุภทัรีย ์นวลงาม / สุข.ค.พิพฒัน ์บุญฤทธ์ิฤทยั สุภทัรีย ์/ 
  อุทิศ ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล-วิคตอเรีย ถมยา ไผง่าม+สุข.ฟิลิป สุรพล มาตุกุล-ค.มาตุกุล / อุทิศ อากง-อาม่า สุรพล/วราภรณ ์
  อุทิศ กลอเรีย มารีอา-ออกุสติน ปรีดา พานิชประไพ+สุข.เทเรซา นภนลินี พานิชประไพ นภนลินี 
  สุข.ครอบครัวเชาวพฒันวงศ ์ พรชนก  
12.00 น. คพ.สมภพ สุข.ส าหรับพี่นอ้งสตับุรุษวดัเซนตห์ลุยส์ทุกท่าน  วดั  
17.30 น. คพ.ชาญชยั อุทิศ ไฟช าระ  ตูท้านวดั 
  อุทิศ ยอแซฟอติพงศ ์พงศห์วา่น-มาร์โกเป๋งอุย้ แซ่เฮง้-มารีอกัแนสซุง้ลว้ง แซ่โงว้-มารีอาอุไรวรรณ 

-คพ.เอากุสตินสวสัด์ิ-เซอร์มารีคาเบรียล พงศห์วา่น-อบัราฮมัสุธี สิงห์เสน่ห์-ญาติ+ผูมี้พระคุณ+ไฟช าระ 
สงวน 

25 จันทร์ น.เกรโกรี ที ่7 พระสันตะปาปา-น.เบดา ผู้น่าเคารพ พระสงฆ์และนักปราชญ์-น.มารีย์ มกัดาลา เดปัสซี พรหมจารี เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.ชาญชยั สุข.คพ.ชาญชยั,คพ.พรชยั,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
  สุข.มารีอา วนัทิตา สุนพิชยั / สุข.ค.ปกรณ์ศิริกุล / โมทนาคุณแม่พระ อาทิตย/์ครอบครัว/ 
  โมทนาคุณพระ+สุข.ค.มารีอา มาลินี ชูวิทย ์/ อุทิศ ร็อค ธชัชยั โปวิบูลย ์/ สุข.ค.พิพฒัน ์บุญฤทธ์ิฤทยั มาลินี/ภสัรา/ 
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ เทเรซา ตติยา ชยัยา / อุทิศ แอนนา ส่งศรี จารุจินดา / อุทิศ มารีอา สนิท ห่วงสวสัด์ิ วนัทิตา/เน่ืองพร/วนัดี 

  อุทิศ อนันา อรุณรัตน ์พชัราวลยั / อุทิศ เปโตร วธันา-คลารา ลัง่เฮียง / อุทิศ ไฟช าระ /ครอบครัว/สุภทัรีย ์
  อุทิศ ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล-วิคตอเรีย ถมยา ไผง่าม+สุข.ฟิลิป สุรพล มาตุกุล-ค.มาตุกุล / อุทิศ อากง-อาม่า สุรพล/วราภรณ ์
  อุทิศ เปาโล แกว้-แคทเธอลีน บุญส่ง ทิพยน์รากร-ญาติผูล่้วงลบั / อุทิศ ไฟช าระ / ชญานสั 
26  องัคาร ระลกึถึง น.ฟีลปิ เนรี พระสงฆ์ เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.ชาญชยั สุข.คพ.ชาญชยั,คพ.พรชยั,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
  โมทนาคุณพระ+สุข.ค.มารีอา มาลินี ชูวิทย ์/ สุข.ค.เอ่ียมวิศิษฎ์-ค.ทรัพยส์วรรค ์/ อุทิศ มารีอา สนิท ห่วงสวสัด์ิ มาลินี/ปทุม/วนัดี 
  อุทิศ ร็อค ธชัชยั โปวิบูลย ์/ อุทิศ บรรพบุรุษ-ญาติพี่นอ้งท่ีล่วงลบั ค.โลหชลิตานนท+์สุข.ยูเลีย ยุพดี โลหชลิตานนท ์ ภสัรา / 
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ เปาโล แกว้-แคทเธอลีน บุญส่ง ทิพยน์รากร-ญาติผูล่้วงลบั / อุทิศ ไฟช าระ / อุทิศ อากง-อาม่า /ชญานสั/วราภรณ ์
  อุทิศ มารีอา สมศรี-เปโตร วิรัตน ์ทรัพยส์วรรค-์บรรพบุรุษ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา อารดา ทรัพยส์วรรค-์ครอบครัว คุณานนท ์
  อุทิศ ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล-วิคตอเรีย ถมยา ไผง่าม+สุข.ฟิลิป สุรพล มาตุกุล-ค.มาตุกุล สุรพล 
  อุทิศ ยอแซฟ วิชยั-มารีอา วิไล เพชรธรรมชาติ / อุทิศ ฟรังซิสโก ยูต๋่ง-เทเรซา ล่ีจู แซ่เอ้ียว-มารีอา เซ่ียมลั้ง แซ่ตั้ง ปิยะรัตน/์ปทุม 



27 พธุ น.ออกสัตนิแห่งแคนเตอร์เบอรี พระสังฆราช  เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.ชาญชยั โมทนาคุณพระ / โมทนาคุณพระ+สุข.ค.มารีอา มาลินี ชูวิทย ์/ ส าหรับ เจ๊กศกัด์ิ ปทุม/มาลินี 
  อุทิศ นางสุเมก-นายประเสริฐ แซ่ซ้ิม-โทมสั อไควนสั จอนฮาร์เกอร์ / อุทิศ มารีอา สนิท ห่วงสวสัด์ิ สติมา/วนัดี 
  อุทิศ ร็อค ธชัชยั โปวิบูลย ์/ อุทิศ ยอแซฟ กีฮง แซ่โงว้-อกัแนส ซู่ไน ้แซ่อ้ึง ภสัรา/ทวีเลิศ 
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ มารีอา สมศรี-เปโตร วิรัตน-์มารีอา อารยา-ยอแซฟ ทวีชยั ทรัพยส์วรรค-์บรรพบุรุษ-ไฟช าระ / อุทิศ ไฟช าระ นิภาวรรณ/ชญานสั 
  อุทิศ โทมสั พนัธบตัร เนียมศิริ-เซซีลีอา อาแฟน แซ่โจว-ฟรังซิสโก แหม่นเหลียง แซ่จงั-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง กลัยา 
  อุทิศ ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล-วิคตอเรีย ถมยา ไผง่าม+สุข.ฟิลิป สุรพล มาตุกุล-ค.มาตุกุล / อุทิศ อากง-อาม่า สุรพล/วราภรณ ์  

อุทิศ อกัแนส ซ่ิวเง็ก-เปโตรวิรัตน์-มารีอาสมศรี-มารีอาอารยา-ยอแซฟทวีชยั-หลุยส์ทวีศกัด์ิ-อนันาดวงฤดี ทรัพยส์วรรค์-
บรรพบุรุษ-พี่นอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 

ปทุม 

28 พฤหัสฯ สัปดาห์ที ่7 เทศกาลปัสกา เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.ชาญชยั โมทนาคุณพระ / โมทนาคุณพระ+สุข.ค.มารีอา มาลินี ชูวิทย ์ / ส าหรับ เจ๊กศกัด์ิ ปทุม/มาลินี 
  อุทิศ นางสุเมก-นายประเสริฐ แซ่ซ้ิม-โทมสั อไควนสั จอนฮาร์เกอร์ / อุทิศ มารีอา สนิท ห่วงสวสัด์ิ สติมา/วนัดี 
  อุทิศ Elizabeth Cecil ลาวณัย ์ลุลิตานนท-์บุญโญภาส-ศกุนะสิงห์ / อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุภทัรีย ์นวลงาม Anton/สุภทัรีย ์
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ โทมสั พนัธบตัร เนียมศิริ-เซซีลีอา อาแฟน แซ่โจว-ฟรังซิสโก แหม่นเหลียง แซ่จงั-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง กลัยา 
  อุทิศ ฟรังซิสโก ยูต๋่ง-เทเรซา ล่ีจู แซ่เอ้ียว-มารีอา เซ่ียมลั้ง แซ่ตั้ง+สุข.ค.เอ่ียมวิศิษฎ-์ค.ทรัพยส์วรรค ์/ อุทิศ ไฟช าระ ปทุม/ชญานสั 
  อุทิศ ร็อค ธชัชยั โปวิบูลย ์/ อุทิศ คลารา ลัง่เฮียง แซ่ล้ิม-ยวง งี แซ่ซึง / อุทิศ ไฟช าระ ภสัรา/ทรงดี/ 
29 ศุกร์ น.เปาโล ที ่6 พระสันตะปาปา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.ชาญชยั โมทนาคุณพระ+สุข.ค.เอ่ียมวิศิษฎ์-ค.ทรัพยส์วรรค ์/ อุทิศ ยอแซฟ กีฮง แซ่โงว้-อกัแนส ซู่ไน ้แซ่อ้ึง ปทุม/ทวีเลิศ 
  อุทิศ นางสุเมก-นายประเสริฐ แซ่ซ้ิม-โทมสั อไควนสั จอนฮาร์เกอร์ / โมทนาคุณแม่พระฟาติมา+สุข.คุณสมชาย นวลงาม สติมา/สุภทัรีย ์
  อุทิศ แอนนา อรุณรัตน ์อนุศกัด์ิสิริ / อุทิศ อนันา อรุณรัตน ์พชัราวลยั / ส าหรับ เจ๊กศกัด์ิ ทรงดี/องัคนา 
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ ไฟช าระ / อุทิศ เวโรนีกา ประทาน-เปโตร ประเสริฐ จรัสศรี-อลิซาเบท สมสมยั เหลืองศศิพงษ-์ไฟช าระ ชญานสั/จิตร์อารี 
  อุทิศ อกัแนส ซ่ิวเง็ก-เปโตรวิรัตน์-มารีอาสมศรี-มารีอาอารยา-ยอแซฟทวีชยั-หลุยส์ทวีศกัด์ิ-อนันาดวงฤดี ทรัพยส์วรรค์-

บรรพบุรุษ-พี่นอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
ปทุม 

  อุทิศ ร็อค ธชัชยั โปวิบูลย ์/ อุทิศ คลารา ลัง่เฮียง แซ่ล้ิม-ยวง งี แซ่ซึง / อุทิศ ไฟช าระ ภสัรา/ทรงดี/ 
30 เสาร์ สัปดาห์ที ่7 เทศกาลปัสกา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.ชาญชยั อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล. 
  อุทิศ นางสุเมก-นายประเสริฐ แซ่ซ้ิม-โทมสั อไควนสั จอนฮาร์เกอร์ / อุทิศ เปโตร วชันา พชัราวลยั สติมา/ภูมิพฒัน ์
  โมทนาคุณพระ / อุทิศ เวโรนีกา ประทาน-เปโตร ประเสริฐ จรัสศรี-อลิซาเบท สมสมยั เหลืองศศิพงษ-์ไฟช าระ / จิตร์อารี 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.ครอบครัว-ญาติพี่นอ้ง-คนเจ็บป่วย-หมอ-ผูดู้แล / ส าหรับ เจ๊กศกัด์ิ  
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ ลูซีอา จ าเนียร-ยอแซฟสณัห์-มารีอาเนย-เปาโลซุน้-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา 

-ค.ญ.พรทิพย-์ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศกัด์ิ+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพนัธุ์ 
สมชาติ 

  
อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉัว่-แคทลีน ซ้ิวเตียน-ลอเรนซฉ์ัว่-แคทลีน มาลินี-ยูเรีย เยาวลกัษณ์ 
-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพนัธุ์-ปีเตอร์ธนภูม 

สมชาติ 

  อุทิศ โรซาอนงค-์ลูกาประเสริฐ อานามนารถ-ซิสเตอร์มารีมกัดาเลนาซิสตีองุ่น สนัโดษ 
+สุข.ค.ปิยา เสนีวงศ ์ณ อยุธยา 

ปิยา 

  สุข.คธัริน ศิริพร เศรษฐภากรณ์ / อุทิศ ไฟช าระ ศิริพร/ชญานสั 
  อุทิศ ร็อค ธชัชยั โปวิบูลย ์/ อุทิศ ฟรังซิสโก ยูต๋่ง-เทเรซา ล่ีจู แซ่เอ้ียว-มารีอา เซ่ียมลั้ง แซ่ตั้ง ภสัรา/ปทุม 
  อุทิศ อกัแนส ซ่ิวเง็ก-เปโตรวิรัตน์-มารีอาสมศรี-มารีอาอารยา-ยอแซฟทวีชยั-หลุยส์ทวีศกัด์ิ-อนันาดวงฤดี ทรัพยส์วรรค์-

บรรพบุรุษ-พี่นอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
ปทุม 

  อุทิศ เปาโล ประเสริฐ วีรวฒันไ์พศาล  
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เปโตร สุทิน-เปาโล นทัธี โรจนเ์จริญสุข-แคทธรีน เยาวมาลย ์อ่วมเทศ-เทเรซา รัชณีพรรณ กูบทอง เยาวมาลย ์

 


