
ตารางมสิซาประจ าสัปดาห์ 
1 อาทิตย์ อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (วันส่ือมวลชนสากล) เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.วิษณุ สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณฐัพล-เซอร์ปาตริส-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-มารีอาพนชัญา ประราศรี-กิจการควิกเซอร์วิส 

นุชนารี 

 
 อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวฒิุ- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 

  อุทิศ อกัแนสประภาศรี-โยแซฟกุง-จอห์นบอสโกจิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซาสุจิตรา วชัรสินธุ์-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซาโรมมณี-โยแซฟกรวิตต-์แอนนาจิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์จิราพร-เทเรซาจิตรสุดา-คลาร่า ขา้วปุ่ น-ย.บ.ขา้วป้ัน  
  โมทนาคุณน.หลุยส์+สุข.ค.ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟสุชาตรี-โรซาสุชาดา-ลูซีอาพลอยศรี-ยอแซฟกิตติ-ไฟช าระ  
  สุข.อนันา สุวารี โรจน์เจริญสุข-เปาโล สุเมธ กิจเลิศกิตติกุล-อนันา สุมิตตรา โรจน์เจริญสุข  
08.00 น. คพ.ณฐัพล อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล+สุข.นส.ฉันทนาพร วฒันายิ่งสมสุข  นงลกัษณ์  

 อุทิศ มารีอา ประภสัสร เพ็ชโรทยั–ยายทองหล่อ-อรพรรณ ไชยโย+ สุข. แม่ครู พูลสุข ณฎัฐการณิก-อนันา นงลกัษณ์ อานามนารถ นงลกัษณ์  
 อุทิศ โรซา อนงค-์ลูกา ประเสริฐ-มารีอา สร้อย-ลูซีอา อ าไพ-อนันา อ าภา อานามนารถ-ไฟช าระ+ สุข.อนันา นุชรี อานามนารถ  นงลกัษณ์ 

  อุทิศ พ่อเช้ือ-แม่ผวน-พ่ีทองชุบ-คุณนงลกัษณ์ มีภาค-คุณชนากานต ์คงกะพนัธ์+สุข.นส.อบเชย มีภาค  อบเชย 
  อุทิศ พ่อบู ้แซ่เจียง-แม่จ้ิง แซ่จาง-พ่ีธนวรรณ แซ่เจียว+สุข.ค.เทเรซา สิริวรรณ อานามนารถ  สิริวรรณ 
  อุทิศ เรนาโตวรศกัด์ิ ชีรานนท+์สุข.อาจารยเ์ทพี ชีรานนท ์/ สุข.เทเรซา รัชนี แจง้เสถียรสุข เทพี/เกรียงศกัด์ิ 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ ผูเ้สียจากโรคโควิด 19+สุข.ผูป่้วยจากโรคโควิด 19 ทุกท่าน พิมสิริ / 
10.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อนันาอจัฉรียา 

-คริสโตเฟอร์ณชัพณพงศ-์อนัตนเศษฐพงศ-์มารีอาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท ์
-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณฐัวฒัน์-นายกลยทุธ  

พรชนก 

  อุทิศ ลูซีอาจ าเนียร-ยอแซฟสณัห์-มารีอาเนย-เปาโลซุน้-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย-์ไฉน-ฉวีวรรณ 
-ยอแซฟเกรียงศกัด์ิ+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพนัธุ์ 

สมชาติ 

  อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซ้ิวเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-แคทลีน เพ็ญพรรณ 
-ยเูรีย เยาวลกัษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพนัธุ์-ปีเตอร์ธนภูม   

สมชาติ 
 

  อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ ยอแซฟ สมบูรณ์ ศิลปานิสงค ์/ อุทิศ วิญญาณท่ีฆ่าตวัตายจากสถานการณ์โควิด 19 / ประสงค/์นราลิตา 
  อุทิศ ไฟช าระ-ญาติ+สุข.เปโตรสุทิน-เปาโลนทัธี โรจน์เจริญสุข-แคทธรีนเยาวมาลย ์อ่วมเทศ-เทเรซารัชณีพรรณ กูบทอง-ญาติๆ เยาวมาลย ์
  อุทิศ เปโตร ธีระชยั วงศพ์านิช+สุข.ครอบครัววงศพ์านิช / อุทิศ มารีอา มาริสา วงศพ์านิช ครอบครัว/ศิริวรรณ 
  สุข.อนันามารี วฒิุพร ล้ิมประสูตร-ครอบครัว / สุข.นางสาวสุวิรัตน์ พินิจพรพรรณ วฒิุพร/สุวิรัตน์ 
  อุทิศ บอนีฟาส นิพนธ์-เทเรซา วนิดา จรัสศรี / สุข.ครอบครัวอนุรักษเ์ยาวชน / สุข.คนไขอ้าการหนกัทุกคน จกัรภพ/ภิรักษ/์อรนุช 
  โมทนาคุณพระเจา้-แม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-มารีอากอแรตตี สมฤดี หมูศรี จรัสศรี 
  อุทิศ มารีอา สุชาดา กณัหะสิริ / อุทิศ ยอแซฟ กีฮง แซ่โงว้-อกัแนส ซู่ไน ้แซ่อ้ึง ศิโรรัตน์/ทวีเลิศ 
  สุข.ค.ดอมินิกชนินทร์-ยอแซฟโชติกร-อนัตนศภุโชค-มารีอาไกวซนั-ฟรังซิสอสัซีซีปัญญ-เปาโลปัฐ-อนันาภทัรินทร์ 

-เปาโลพร้อมสิทธ์ิ-มารีอาอลิส-ลาภิสรา+อุทิศ มารีอาภทัรา-ยอแซฟโชคชยั-ยอแซฟชวลิตร-ยบ.ช านาญ-อนัตนชรินทร์-ยบ.วีระชยั 
-มารีอาเทเรซาอุไร+อุทิศ เทเรซาจึงซ่ิว-มารีอารัตนา-ซ.องัเยลาวงเดือน-ค.ปัญญทรัพยท์ุกดวง-ฮงัเกียง-ป้วยเอง-วรรณี-ตงัอิม 
-ธนนัต-์ดร.บรรพต-ณฐัพร-บุญเลิศ-ยอแซฟศรากร-ยอแซฟทวีชยั-ไฟช าระ 

โชติกร 

  ส าหรับ อนันา จิตรา-อาโน-บุญชุบ-ละเมียด-เสง่ียม-เวโรนิกา องุ่น-ทรวง-จ๊วต อานามนารถ-มารีอา อาริยา รูปเล็ก-ตามประสงคผ์ูข้อ สายฝน 
  อุทิศ แอนโทนีตนับุญยงั-เบเนดิกโตตนับุญกวง-มารีอามกัดาเลนาประยงค-์มากาเร็ตมณี-โยอนันาโกมุย-มากาเร็ตโกมุย 

-อาลิซาเบธโกว-์มารีอาโยเซฟฟินยพุดี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน-ไฟช าระ 
 

  โมทนาคุณแม่พระ / อุทิศ เบอร์นาแด๊ต วารินทร์+สุข.ออกสัติน อานุเทพ-สตีเฟน / อุทิศ คุณดวงใจ ผาสุก / / รังสฤษฏ ์
  สุข.ฟิลลิกซ์ มานิตย-์เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ / อุทิศ ผูเ้สียชีวิตจากการติดเช้ือโควิด 19-ไฟช าระ / นราลิตา 
  อุทิศ มารีอา เสน่ห์-ลูซีอา นลิลี ศรีวิโรจน์+สุข.เบเนดิกโต ประสนัต์-มารีอา ศิริรัตน์ ศรีวิโรจน์  ณฐัพร 
  อุทิศ มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคนัธา-ไฟช าระ / อุทิศ ยวง เชาว-์นางบงัอร จงมัน่คง-มารีอา กานดา กีรติกมล-นส.วนัทนา เทสวงนนท-์ไฟช าระ ปราณี/ปิยะ 
  อุทิศ แอนโทนี สุวฒัน์-นางจุไร ธีรชยักุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจกัร-ไฟช าระ / อุทิศ ไฟช าระท่ีไม่มีใครคิดถึง ยถิูกา/ปราณี 
  สุข.เทเรซา จินตนา-คุณนวลจนัทร์-คุณสุมิต จนัทรสนัติ-เทเรซา จิตตาภา ราชานุกูล-พ่ีสาวครูแสงดารา ปราณี 
  อุทิศ อนัตน อุดม-อกัแนส ละมา้ย-เปโตร ภาณุ วิทยนคร / สุข.แบนนาแด็ต พรรณพิกุล วิทยนคร-มารีอากอแรตตี ณฐัชา-พิเชษฐ ตะวนันาโชติ ครอบครัว/พรรณพิกุล 
12.00 น. คพ.อนุสรณ์ สุข.ส าหรับพ่ีนอ้งสตับุรุษวดัเซนตห์ลุยส์ทุกท่าน-ผูป่้วยจากโรคโควิด 19 ทุกท่าน  วดั  
17.30 น. คพ.สานิจ อุทิศ ไฟช าระ-ผูเ้สียชีวิตจากโรคโควิด 19  ตูท้านวดั 
  อุทิศ ยอแซฟ บุญมี-มารีอา สมศรี แกว้แหวน+สุข.ครอบครัวแกว้แหวน / สุข.ครอบครัวหมั้นทรัพย ์ ครอบครัว / 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟอติพงศ ์พงศห์วา่น-มาร์โกเป๋งอุย้ แซ่เฮง้-มารีอกัแนสซุง้ลว้ง แซ่โงว้-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวสัด์ิ 

-เซอร์มารีคาเบรียล พงศห์วา่น-อบัราฮมัสุธี สิงห์เสน่ห์-ฟรังซิสโก นรินทร์ จนัทนาโกเมษ-ญาติ-เพ่ือน-ครูอาจารย-์ผูมี้พระคุณ 
สงวน 

2 จันทร์ น.เอวเซบิโอ แห่งแวร์แชลลี พระสังฆราช น.เปโตร จูเลียน เอมาร์ด พระสงฆ์ เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณฐัพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อนันาอจัฉรียา 

-คริสโตเฟอร์ณชัพณพงศ-์อนัตนเศษฐพงศ-์มารีอาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท ์
-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณฐัวฒัน์-นายกลยทุธ  

พรชนก 
 
 

  โมทนาคุณแม่พระ / อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ บอนีฟาส นิพนธ์-เทเรซา วนิดา จรัสศรี / / จกัรภพ 
  อุทิศ เปโตร ธีระชยั วงศพ์านิช+สุข.ครอบครัววงศพ์านิช / อุทิศ มารีอา มาริสา วงศพ์านิช ครอบครัว/ศิริวรรณ 
  สุข.อนันา สุวารี โรจน์เจริญสุข-เปาโล สุเมธ กิจเลิศกิตติกุล-อนันา สุมิตตรา โรจน์เจริญสุข  
  สุข.อนันามารี วฒิุพร ล้ิมประสูตร-ครอบครัว / สุข.ครอบครัวอนุรักษเ์ยาวชน / สุข.คนไขอ้าการหนกัทุกคน วฒิุพร/ภิรักษ/์อรนุช 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ ยอแซฟ สมบูรณ์ ศิลปานิสงค ์ พิมสิริ/ประสงค ์
  โมทนาคุณพระเจา้-แม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-มารีอากอแรตตี สมฤดี หมูศรี  จรัสศรี 
  ส าหรับ อนันา จิตรา-อาโน-บุญชุบ-ละเมียด-เสง่ียม-เวโรนิกา องุ่น-ทรวง-จ๊วต อานามนารถ-มารีอา อาริยา รูปเล็ก-ตามประสงคผ์ูข้อ สายฝน 
  อุทิศ มารีอา สุชาดา กณัหะสิริ / อุทิศ คุณตา-คุณยาย-ไฟช าระ / อุทิศ ผูเ้สียจากโรคโควิด 19+สุข.ผูป่้วยจากโรคโควิด 19 ทุกท่าน ศิโรรัตน์/ครอบครัว / 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวฒิุ- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 



3 อังคาร สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณฐัพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  
  อุทิศ อกัแนสประภาศรี-โยแซฟกุง-จอห์นบอสโกจิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซาสุจิตรา วชัรสินธุ์-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซาโรมมณี-โยแซฟกรวิตต-์แอนนาจิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ขา้วปุ่ น-ย.บ.ขา้วป้ัน  
  โมทนาคุณน.หลุยส์+สุข.ค.ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กิตติ-ไฟช าระ  
  อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ มารีอา หล่อศรี ตนัโชติศรีนนท ์/ อุทิศ ผูเ้สียชีวิตจากการติดเช้ือโควิด 19-ไฟช าระ / จนัทิมา/นราลิตา 
  อุทิศ เปโตร ธีระชยั วงศพ์านิช+สุข.ครอบครัววงศพ์านิช / อุทิศ มารีอา มาริสา วงศพ์านิช ครอบครัว/ศิริวรรณ 
  สุข.อนันา สุวารี โรจน์เจริญสุข-เปาโล สุเมธ กิจเลิศกิตติกุล-อนันา สุมิตตรา โรจน์เจริญสุข / สุข.เทเรซา รัชนี แจง้เสถียรสุข / เกรียงศกัด์ิ 
  สุข.อนันามารี วฒิุพร ล้ิมประสูตร-ครอบครัว / สุข.กฤศณฏัฐ-ดลสรวง ลิมาชาน วฒิุพร/ครอบครัว 
  อุทิศ บอนีฟาส นิพนธ์-เทเรซา วนิดา จรัสศรี / อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ จกัรภพ/พิมสิริ 
  โมทนาคุณพระเจา้-แม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-มารีอากอแรตตี สมฤดี หมูศรี จรัสศรี 
  ส าหรับ อนันา จิตรา-อาโน-บุญชุบ-ละเมียด-เสง่ียม-เวโรนิกา องุ่น-ทรวง-จ๊วต อานามนารถ-มารีอา อาริยา รูปเล็ก-ตามประสงคผ์ูข้อ สายฝน 
  อุทิศ มารีอา สุชาดา กณัหะสิริ / อุทิศ มารีอา เสน่ห์-ลูซีอา นลิลี ศรีวิโรจน์+สุข.เบเนดิกโต ประสนัต์-มารีอา ศิริรัตน์ ศรีวิโรจน์ ศิโรรัตน์/ณฐัพร 
  อุทิศ อนัตน อุดม-อกัแนส ละมา้ย-เปโตร ภาณุ วิทยนคร / สุข.แบนนาแด็ต พรรณพิกุล วิทยนคร-มารีอากอแรตตี ณฐัชา-พิเชษฐ ตะวนันาโชติ ครอบครัว/พรรณพิกุล 
  สุข.ยวงบปัติสตา สมานมิตร ห่อเร-เทเรซา นุชนารี ประราศรี / สุข.เทเรซา รัชณีพรรณ กูบทอง-ครอบครัว นุชนารี/รัชณีพรรณ 
4 พธุ ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์ เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณฐัพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อนันาอจัฉรียา 

-คริสโตเฟอร์ณชัพณพงศ-์อนัตนเศษฐพงศ-์มารีอาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท ์
-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณฐัวฒัน์-นายกลยทุธ  

พรชนก 
 
 

  อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ ยอแซฟ กีฮง แซ่โงว้-อกัแนส ซู่ไน ้แซ่อ้ึง / อภิชญา 
  อุทิศ เปโตร ธีระชยั วงศพ์านิช+สุข.ครอบครัววงศพ์านิช / อุทิศ มารีอา มาริสา วงศพ์านิช ครอบครัว/ศิริวรรณ 
  สุข.อนันา สุวารี โรจน์เจริญสุข-เปาโล สุเมธ กิจเลิศกิตติกุล-อนันา สุมิตตรา โรจน์เจริญสุข  
  สุข.อนันามารี วฒิุพร ล้ิมประสูตร-ครอบครัว / สุข.ครอบครัว-ตามประสงคผ์ูข้อ วฒิุพร / 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ ผูล้่วงลบัทุกท่าน+สุข.ครอบครัวศรีเจริญสุข-โนวรชาติ พิมสิริ/ครอบครัว 
  โมทนาคุณพระเจา้-แม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-มารีอากอแรตตี สมฤดี หมูศรี จรัสศรี 
  ส าหรับ อนันา จิตรา-อาโน-บุญชุบ-ละเมียด-เสง่ียม-เวโรนิกา องุ่น-ทรวง-จ๊วต อานามนารถ-มารีอา อาริยา รูปเล็ก-ตามประสงคผ์ูข้อ สายฝน 
  อุทิศ มารีอา เสน่ห์-ลูซีอา นลิลี ศรีวิโรจน์+สุข.เบเนดิกโต ประสนัต์-มารีอา ศิริรัตน์ ศรีวิโรจน์   ณฐัพร 
  อุทิศ อนัตน อุดม-อกัแนส ละมา้ย-เปโตร ภาณุ วิทยนคร / สุข.แบนนาแด็ต พรรณพิกุล วิทยนคร-มารีอากอแรตตี ณฐัชา-พิเชษฐ ตะวนันาโชติ ครอบครัว/พรรณพิกุล 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวฒิุ- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
5 พฤหัสฯ วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  อุทิศ อกัแนสประภาศรี-โยแซฟกุง-จอห์นบอสโกจิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซาสุจิตรา วชัรสินธุ์-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซาโรมมณี-โยแซฟกรวิตต-์แอนนาจิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ขา้วปุ่ น-ย.บ.ขา้วป้ัน  
  โมทนาคุณน.หลุยส์+สุข.ค.ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กิตติ-ไฟช าระ  
  อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ เปโตร ทองอินทร์ สุทธิพงษ-์นางสงัวาล จนัทร์กาง+สุข.นางตาล หอมทอง / ธญัญภรณ์ 
  อุทิศ เปโตร ธีระชยั วงศพ์านิช+สุข.ครอบครัววงศพ์านิช / อุทิศ มารีอา มาริสา วงศพ์านิช ครอบครัว/ศิริวรรณ 
  สุข.อนันา สุวารี โรจน์เจริญสุข-เปาโล สุเมธ กิจเลิศกิตติกุล-อนันา สุมิตตรา โรจน์เจริญสุข   
  สุข.อนันามารี วฒิุพร ล้ิมประสูตร-ครอบครัว / สุข.นายกิตติเชษฐ ลิมาชาน วฒิุพร/กิตติเชษฐ 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ ไฟช าระ-คุณตา-คุณยาย พิมสิริ/นาฏวรางค ์
  สุข.ค.ดอมินิกชนินทร์-ยอแซฟโชติกร-อนัตนศภุโชค-มารีอาไกวซนั-ฟรังซิสอสัซีซีปัญญ-เปาโลปัฐ-อนันาภทัรินทร์ 

-เปาโลพร้อมสิทธ์ิ-มารีอาอลิส-ลาภิสรา+อุทิศ มารีอาภทัรา-ยอแซฟโชคชยั-ยอแซฟชวลิตร-ยบ.ช านาญ-อนัตนชรินทร์-ยบ.วีระชยั 
-มารีอาเทเรซาอุไร+อุทิศ เทเรซาจึงซ่ิว-มารีอารัตนา-ซ.องัเยลาวงเดือน-ค.ปัญญทรัพยท์ุกดวง-ฮงัเกียง-ป้วยเอง-วรรณี-ตงัอิม 
-ธนนัต-์ดร.บรรพต-ณฐัพร-บุญเลิศ-ยอแซฟศรากร-ยอแซฟทวีชยั-ไฟช าระ 

โชติกร 

  ส าหรับ อนันา จิตรา-อาโน-บุญชุบ-ละเมียด-เสง่ียม-เวโรนิกา องุ่น-ทรวง-จ๊วต อานามนารถ-มารีอา อาริยา รูปเล็ก-ตามประสงคผ์ูข้อ สายฝน 
  อุทิศ อนัตน อุดม-อกัแนส ละมา้ย-เปโตร ภาณุ วิทยนคร / สุข.แบนนาแด็ต พรรณพิกุล วิทยนคร-มารีอากอแรตตี ณฐัชา-พิเชษฐ ตะวนันาโชติ ครอบครัว/พรรณพิกุล 
  อุทิศ วิญญาณท่ีฆ่าตวัตายจากสถานการณ์โควิด 19 / อุทิศ ราฟาแอล สุนทร ชาวนาแกว้ นราลิตา/เพ็ชชรี 
6 ศุกร์ ฉลองพระเยซูเจ้าทรงส าแดงพระวรกายรุ่งโรจน์ต่อหน้าอัครสาวก (วันศุกร์ต้นเดือน) เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณฐัพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อนันาอจัฉรียา 

-คริสโตเฟอร์ณชัพณพงศ-์อนัตนเศษฐพงศ-์มารีอาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท ์
-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณฐัวฒัน์-นายกลยทุธ  

พรชนก 
 
 

  อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ เปโตร ทองอินทร์ สุทธิพงษ-์นางสงัวาล จนัทร์กาง+สุข.นางตาล หอมทอง / ธญัญภรณ์ 
  อุทิศ เปโตร ธีระชยั วงศพ์านิช+สุข.ครอบครัววงศพ์านิช / อุทิศ มารีอา มาริสา วงศพ์านิช ครอบครัว/ศิริวรรณ 
  สุข.อนันา สุวารี โรจน์เจริญสุข-เปาโล สุเมธ กิจเลิศกิตติกุล-อนันา สุมิตตรา โรจน์เจริญสุข  
  สุข.อนันามารี วฒิุพร ล้ิมประสูตร-ครอบครัว / อุทิศ ผูเ้สียชีวิตจากการติดเช้ือโควิด 19-ไฟช าระ วฒิุพร/นราลิตา 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ ยอแซฟ กีฮง แซ่โงว้-อกัแนส ซู่ไน ้แซ่อ้ึง พิมสิริ/ทวีเลิศ 
  ส าหรับ อนันา จิตรา-อาโน-บุญชุบ-ละเมียด-เสง่ียม-เวโรนิกา องุ่น-ทรวง-จ๊วต อานามนารถ-มารีอา อาริยา รูปเล็ก-ตามประสงคผ์ูข้อ สายฝน 
  อุทิศ มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคนัธา-ไฟช าระ / อุทิศ ยวง เชาว-์นางบงัอร จงมัน่คง-มารีอา กานดา กีรติกมล-นส.วนัทนา เทสวงนนท-์ไฟช าระ ปราณี/ปิยะ 
  อุทิศ แอนโทนี สุวฒัน์-นางจุไร ธีรชยักุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจกัร-ไฟช าระ / อุทิศ ไฟช าระท่ีไม่มีใครคิดถึง ยถิูกา/ปราณี 
  สุข.เทเรซา จินตนา-คุณนวลจนัทร์-คุณสุมิต จนัทรสนัติ-เทเรซา จิตตาภา ราชานุกูล-พ่ีสาวครูแสงดารา ปราณี 
  อุทิศ อนัตน อุดม-อกัแนส ละมา้ย-เปโตร ภาณุ วิทยนคร / สุข.แบนนาแด็ต พรรณพิกุล วิทยนคร-มารีอากอแรตตี ณฐัชา-พิเชษฐ ตะวนันาโชติ ครอบครัว/พรรณพิกุล 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวฒิุ- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
    



7 เสาร์ น.ซิกส์โต ที่ 2 พระสันตะปาปา และเพ่ือนมรณสักขี น.กาเยตาน พระสงฆ์ หรือวันเสาร์ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.  
  สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณฐัพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ รร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อนันาอจัฉรียา 

-คริสโตเฟอร์ณชัพณพงศ-์อนัตนเศษฐพงศ-์มารีอาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท ์
-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณฐัวฒัน์-นายกลยทุธ  

พรชนก 

  อุทิศ อกัแนสประภาศรี-โยแซฟกุง-จอห์นบอสโกจิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซาสุจิตรา วชัรสินธุ์-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซาโรมมณี-โยแซฟกรวิตต-์แอนนาจิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ขา้วปุ่ น-ย.บ.ขา้วป้ัน  
  โมทนาคุณน.หลุยส์+สุข.ค.ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กิตติ-ไฟช าระ  
  สุข.อนันา สุวารี โรจน์เจริญสุข-เปาโล สุเมธ กิจเลิศกิตติกุล-อนันา สุมิตตรา โรจน์เจริญสุข / สุข.อนันามารี วฒิุพร ล้ิมประสูตร-ครอบครัว / วฒิุพร 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ วิญญาณท่ีฆ่าตวัตายจากสถานการณ์โควิด 19 พิมสิริ/นราลิตา 
17.30 น. คพ.อนุสรณ์ อุทิศ ยอแซฟ บุญมี-มารีอา สมศรี แกว้แหวน+สุข.ครอบครัวแกว้แหวน / อุทิศ มารีอากอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ ครอบครัว / 
  อุทิศ ลูซีอาจ าเนียร-ยอแซฟสณัห์-มารีอาเนย-เปาโลซุน้-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย-์ไฉน-ฉวีวรรณ 

-ยอแซฟเกรียงศกัด์ิ+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพนัธุ์ 
สมชาติ 

  อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซ้ิวเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-แคทลีน เพ็ญพรรณ 
-ยเูรีย เยาวลกัษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพนัธุ์-ปีเตอร์ธนภูม   

สมชาติ 
 

  อุทิศ โรซาอนงค-์ลูกาประเสริฐ อานามนารถ-ซิสเตอร์มารีมกัดาเลนาซิสต้ีองุ่น สนัโดษ+สุข.ค.เทเรซา ปิยา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ปิยา 
  อุทิศ ไฟช าระ-ญาติ+สุข.เปโตรสุทิน-เปาโลนทัธี โรจน์เจริญสุข-แคทธรีนเยาวมาลย ์อ่วมเทศ-เทเรซารัชณีพรรณ กูบทอง-ญาติๆ เยาวมาลย ์
  สุข.ค.ดอมินิกชนินทร์-ยอแซฟโชติกร-อนัตนศภุโชค-มารีอาไกวซนั-ฟรังซิสอสัซีซีปัญญ-เปาโลปัฐ-อนันาภทัรินทร์ 

-เปาโลพร้อมสิทธ์ิ-มารีอาอลิส-ลาภิสรา+อุทิศ มารีอาภทัรา-ยอแซฟโชคชยั-ยอแซฟชวลิตร-ยบ.ช านาญ-อนัตนชรินทร์-ยบ.วีระชยั 
-มารีอาเทเรซาอุไร+อุทิศ เทเรซาจึงซ่ิว-มารีอารัตนา-ซ.องัเยลาวงเดือน-ค.ปัญญทรัพยท์ุกดวง-ฮงัเกียง-ป้วยเอง-วรรณี-ตงัอิม 
-ธนนัต-์ดร.บรรพต-ณฐัพร-บุญเลิศ-ยอแซฟศรากร-ยอแซฟทวีชยั-ไฟช าระ 

โชติกร 

  อุทิศ ยอแซฟ เช็งเป้ง แซ่ซ้ิม-มกัดาเลนา ซู่ลั้ง แซ่ตั้ง-มารีอา อาช้ือ แซ่อ้ึง-เทเรซา ไซค้ิ้ม แซ่ซ้ิม  
  อุทิศ เปโตร ธีระชยั วงศพ์านิช+สุข.ครอบครัววงศพ์านิช / อุทิศ มารีอา มาริสา วงศพ์านิช ครอบครัว/ศิริวรรณ 
  สุข.ค.ดอมินิกชนินทร์-ยอแซฟโชติกร-อนัตนศภุโชค-มารีอาไกวซนั-ฟรังซิสอสัซีซีปัญญ-เปาโลปัฐ-อนันาภทัรินทร์ 

-เปาโลพร้อมสิทธ์ิ-มารีอาอลิส-ลาภิสรา+อุทิศ มารีอาภทัรา-ยอแซฟโชคชยั-ยอแซฟชวลิตร-ยบ.ช านาญ-อนัตนชรินทร์-ยบ.วีระชยั 
-มารีอาเทเรซาอุไร+อุทิศ เทเรซาจึงซ่ิว-มารีอารัตนา-ซ.องัเยลาวงเดือน-ค.ปัญญทรัพยท์ุกดวง-ฮงัเกียง-ป้วยเอง-วรรณี-ตงัอิม 
-ธนนัต-์ดร.บรรพต-ณฐัพร-บุญเลิศ-ยอแซฟศรากร-ยอแซฟทวีชยั-ไฟช าระ 

โชติกร 

  ส าหรับ อนันา จิตรา-อาโน-บุญชุบ-ละเมียด-เสง่ียม-เวโรนิกา องุ่น-ทรวง-จ๊วต อานามนารถ-มารีอา อาริยา รูปเล็ก-ตามประสงคผ์ูข้อ สายฝน 
  อุทิศ มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคนัธา-ไฟช าระ / อุทิศ ยวง เชาว-์นางบงัอร จงมัน่คง-มารีอา กานดา กีรติกมล-นส.วนัทนา เทสวงนนท-์ไฟช าระ ปราณี/ปิยะ 
  อุทิศ แอนโทนี สุวฒัน์-นางจุไร ธีรชยักุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจกัร-ไฟช าระ / อุทิศ ไฟช าระท่ีไม่มีใครคิดถึง ยถิูกา/ปราณี 
  สุข.เทเรซา จินตนา-คุณนวลจนัทร์-คุณสุมิต จนัทรสนัติ-เทเรซา จิตตาภา ราชานุกูล-พ่ีสาวครูแสงดารา ปราณี 
  อุทิศ อนัตน อุดม-อกัแนส ละมา้ย-เปโตร ภาณุ วิทยนคร / สุข.แบนนาแด็ต พรรณพิกุล วิทยนคร-มารีอากอแรตตี ณฐัชา-พิเชษฐ ตะวนันาโชติ ครอบครัว/พรรณพิกุล 
  สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวชัรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศกัด์ิศรี-อกัแนสวชิรญาณ์ 

-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารีอาพนชัญา ประราศรี-กิจการ 
นุชนารี 

  อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวฒิุ- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
 


