
ตารางมิสซาประจ าสัปดาห์ 
 

15 อาทิตย์  อาทิตย์ท่ี 5 เทศกาลปัสกา (วันวิสาขบูชา) เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.สักรินทร์ สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  
 อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ์ศุระศรางค ์/ อุทิศ คุณพ่อร็อค วิศิษฏ ์หริพงศ ์/ อุทิศ คุณพ่อแอนโทน่ี ประยทุธ ชลหาญ สัตบุรุษ   
 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-ซิกโตทรงวุฒิ- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
  โมทนาคุณน.หลุยส์+สุข.ค.ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟสุชาตรี-โรซาสุชาดา-ลูซีอาพลอยศรี-ยอแซฟกิตติ-ไฟช าระ  
  สุข.ครอบครัวพุ่มประพนัธ์+อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / อุทิศ เอากุสติน เอกมล อาณานุการ-บรรพบุรุษ พรรณเพญ็แข/รวี 
  สุข.ยอแซฟ อมร แจง้เสถียรสุข-ครอบครัว / อุทิศ ยวงบปัติสตา วิเชียร ธาราฉตัร / อุทิศ นายเซียะ แซ่เอง็ เกรียงศกัด์ิ/อพสัศร/สมพิศ 
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.คุณจิราย ุชูวิทย ์/ สุข.วิฑูรย ์จุลไกรอานิสงส์-มารีอา ทองใบ เพญ็ศิริ / อุทิศ ศิรินุช ชอ้ยหิรัญ มาลินี / / เสาวนีย ์
  สุข.ดช.ฐิติภทัร นนัทวลีกุล / อุทิศ ยอแซฟ เกียงซือ แซ่น้ิม-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.ครอบครัวศรีอุทยั อธิชาภรณ์/นวลจนัทร์ 
  โมทนาคุณพระ+สุข.นางนารีรัตน์ พนัธ์สุข / สุข.อนันา วิลกัษณ์ สัจจชลพนัธ์ / สุข.รัชชานนท ์ทีเค ฉนัทนานุวฒัน์ นวพรรษ/ชาณาณินฐ์/ทีเค 
08.00 น. คพ.วิษณุ อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ์ศุระศรางค ์/ อุทิศ คุณพ่อร็อค วิศิษฏ ์หริพงศ ์/ อุทิศ คุณพ่อแอนโทน่ี ประยทุธ ชลหาญ สัตบุรุษ  
  อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล+สุข.นส.ฉนัทนาพร วฒันายิ่งสมสุข  นงลกัษณ์   

 อุทิศ มารีอา ประภสัสร เพช็โรทยั–ยายทองหล่อ-อรพรรณ ไชยโย+สุข.แม่พูลสุข ณัฏฐการณิก-อนันา นงลกัษณ์ อานามนารถ นงลกัษณ ์ 
 อุทิศ โรซา อนงค-์ลูกา ประเสริฐ-มารีอา สร้อย-ลูซีอา อ าไพ-อนันา อ าภา อานามนารถ-ไฟช าระ+ สุข.อนันา นุชรี อานามนารถ  นงลกัษณ ์

  อุทิศ พ่อเช้ือ-แม่ผวน-พี่ทองชุบ-คุณนงลกัษณ์ มีภาค-คุณชนากานต ์คงกะพนัธ์+สุข.นส.อบเชย มีภาค  อบเชย 
  อุทิศ พ่อบู ้แซ่เจียง-แม่จ้ิง แซ่จาง-พี่ธนวรรณ แซ่เจียว+สุข.ค.เทเรซา สิริวรรณ อานามนารถ  สิริวรรณ 
  อุทิศ อนันา เพญ็ศรี พนมอุปถมัภ์-เปโตร อุดม พนมเริงศกัด์ิ+สุข.ค.อาจารยว์ิมลพรรณ พนมเริงศกัด์ิ / อุทิศ ไฟช าระ วิมลพรรณ/กญัญก์ณัยา 
  อุทิศ เรนาโตวรศกัด์ิ ชีรานนท+์สุข.อาจารยเ์ทพี ชีรานนท ์/ อุทิศ ยอแซฟ สมบติั เทพประสิทธ์ิ+สุข.มทัธิว วสันต ์เทพประสิทธ์ิ เทพ/วสันต ์
  อุทิศ Remechios Chua Kenghua-ยอแซฟ เสวก เศวตพิกุล / อุทิศ แอนโทนี ไพบูลย ์โลหะวฒันกุล มณัฑนา/อรยา 
  อุทิศ นายชูสูน แซ่หว่อง-นางโฮย้หยงุ ทวีกิตติกุล / สุข.เรยีนา สุดคะนึง บูรณกฤตยากรณ์ หยกุ/สุดคนึง 
  อุทิศ ลูซีอา จริต เกษมสุข-ไฟช าระ / อุทิศ โยเซฟ สกล สิริสิงห์-ไฟช าระทุกดวง สริตา / 
10.00 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ์ศุระศรางค ์/ อุทิศ คุณพ่อร็อค วิศิษฏ ์หริพงศ ์/ อุทิศ คุณพ่อแอนโทน่ี ประยทุธ ชลหาญ สัตบุรุษ  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อนันาอจัฉรียา 

-คริสโตเฟอร์ณัชพณพงศ-์อนัตนเศษฐพงศ-์มารีอาพลอยชมพ-ูเปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท ์
-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณัฐวฒัน์-นายกลยทุธ / สุข.นายชาญยทุธ รัตนพรหมมณี-ครอบครัว 

พรชนก 
 
/ อจัฉรียา 

  อุทิศ ลูซีอาจ าเนียร-ยอแซฟสัณห-์มารีอาเนย-เปาโลซุน้-ยอแซฟเกรียงศกัด์ิ-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ยเูรียเยาวลกัษณ์-ย.บ.เสน่ห์ 
+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพนัธุ์ 

สมชาติ 

  อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉัว่-แคทลีน ซ้ิวเตียน-ยาก๊อบฉัว่-ลอแรนช์ฉัว่-แคทลีนมาลินี-แคทลีนเพญ็พรรณ-ดร.ถาวร 
-อุษา-พรทิพย-์ไฉนฉวีวรรณ+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพนัธุ์-ปีเตอร์ธนภูม   

สมชาติ 
 

  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ  พิมสิริ /  
  อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / อุทิศ ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ / สุข.ออกสัติน นรภทัร จุม้องัวะ นิรมล/ภาวนา/นรภทัร 
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ฟิลลิกซ์ มานิตย-์เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ  
  อุทิศ แอนโทนีตนั-เบเนดิกโตตนั-มารีอามกัดาเลนาประยงค-์มากาเร็ตมณี-โยอนันาโกมุย-มากาเร็ตโกมุย-อาลิซาเบธโกว ์

-มารีอาโยเซฟฟินยพุดี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน-ไฟช าระ / อุทิศ เบอร์นาแด๊ต วารินทร์+สุข.ออกสัติน อานุเทพ-สตีเฟน 
 

  อุทิศ เปโตร บวัพา-อนันา ทองสุข-ยอห์น บนัลือ-เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี / อุทิศ ยอแซฟ จรัญ บุญยงค ์ ประมวล/ณภณ 
  สุข.นางนวรัตน์ ศิริเลิศโกมล+ อุทิศ นายธีระ จินตโ์ชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉัว่ / สุข.เทเรซา กญัญา อ าไพพรรณวิจิตร ครอบครัว/ศิรินภา 
  ส าหรับ พ่อมณูญ กล่ินขจร / อุทิศ มารีอา สุชาดา กณัหะสิริ+สุข.ครอบครัวเทเรซา ศิโรรัตน์ ชินอกัษร กอ้งไพศาล/ศิโรรัตน์ 
  อุทิศ ฟรังซิส วิโรจน์-อากาทา ปิยะรัตน์ ธนากาญจนระวี+สุข.มารีอา วิภารัตน์ ธนากาญจนระวี วิภารัตน์ 
  อุทิศ คุณอารีย ์นิรันดรางกูริ / สุข.ครอบครัวอากาทา กนัระยา นางาม / สุข.คุณปุณณภา ลกัษณะนาถ-ตามประสงคผ์ูข้อ / กนัระยา/สมบูรณ์ 
  โมทนาคุณแม่พระ-พระเยซูเจา้ / อุทิศ ร็อค ธชัชยั โปวิบูลย ์/ อุทิศ คุณปู่ภกัดี-คุณปองประชา ยงวณิชย ์ ปราณี/ครอบครัว / 
12.00 น. คพ.สานิจ สุข.ส าหรับพี่นอ้งสัตบุรุษวดัเซนตห์ลุยส์ทุกท่าน-แพทย-์พยาบาล-จิตอาสา-ผูป่้วยโควิด 19 ทุกท่าน วดั  
  อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ์ศุระศรางค ์/ อุทิศ คุณพ่อร็อค วิศิษฏ ์หริพงศ ์/ อุทิศ คุณพ่อแอนโทน่ี ประยทุธ ชลหาญ สัตบุรุษ  
  โมทนาคุณพระเจา้+สุข.พนกังาน-กิจการของโรงก๋วยเต๋ียวอนามยั-ครอบครัวธนะประเสริฐกุล-นายสิงห์ ศรัทธา  
  สุข.คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ครอบครัวคุณทวี พรมพิทกัษ ์/ สุข.ครอบครัว / สุข.เทเรซา วิภา ภิญโญ ยพุาพร/จนัทนา/ปัทมาวดี 
  สุข.ยอห์น สมชาย-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ ์/ สุข.คุณยา่ชอบช่ืน ยงวณิชย+์อุทิศ มารีอา พฒัน์ทิพร ยงวณิชย ์  
17.30 น. คพ.เอกชยั อุทิศ ไฟช าระ-ผูล่้วงลบัจากโควิด 19  ทุกท่าน ตูท้านวดั 
  อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ์ศุระศรางค ์/ อุทิศ คุณพ่อร็อค วิศิษฏ ์หริพงศ ์/ อุทิศ คุณพ่อแอนโทน่ี ประยทุธ ชลหาญ สัตบุรุษ  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟอติพงศ ์พงศห์ว่าน-มาร์โกเป๋งอุย้ แซ่เฮง้-มารีอกัแนสซุง้ลว้ง แซ่โงว้-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวสัด์ิ 

-เซอร์มารีคาเบรียล พงศห์ว่าน-อบัราฮมัสุธี สิงห์เสน่ห์-ฟรังซิสโก นรินทร์ จนัทนาโกเมษ-ญาติ-เพื่อน-ครูอาจารย-์ผูมี้พระคุณ 
สงวน 

   



   

16 จันทร์ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.สักรินทร์ สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ / สุข.ครอบครัว ร.ร.ซ.ล. /จนัทนา 
  อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ์ศุระศรางค ์/ อุทิศ คุณพ่อร็อค วิศิษฏ ์หริพงศ ์/ อุทิศ คุณพ่อแอนโทน่ี ประยทุธ ชลหาญ สัตบุรุษ  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อนันาอจัฉรียา 

-คริสโตเฟอร์ณัชพณพงศ-์อนัตนเศษฐพงศ-์มารีอาพลอยชมพ-ูเปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท ์
-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณัฐวฒัน์-นายกลยทุธ / สุข.นายชาญยทุธ รัตนพรหมมณี-ครอบครัว 

พรชนก 
 
/ อจัฉรียา 

  สุข.ครอบครัวพุ่มประพนัธ์+อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / สุข.เทเรซา วิภา ภิญโญ / สุข.เทเรซา นุชนารี-ยบ.สมานมิตร-ครอบครัว พรรณเพญ็แข/วิรัณสิริ / 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ ไฟช าระ พิมสิริ / / นาฎวรางค ์
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.คุณจิราย ุชูวิทย ์/ อุทิศ ยอแซฟ สมยศ ช่ืนชม-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล / สุข.ครอบครัวสุระกิจจากร มาลินี/ธญาณภา/สุพิชญา 
  อุทิศ มารีอา องุ่น แซ่แต-้เปาโล อูจ้ั้ว แซ่ตั้ง-เปโตร วิจิตต ์/ อุทิศ ฟรังซิสโก ปรีดา จิตรานุเคราะห์ / อุทิศ ยอแซฟ จรัญ บุญยงค ์ จงกลนี/ดวงใจ/ณภณ 
  โมทนาคุณแม่พระ / อุทิศ เปโตร บวัพา-อนันา ทองสุข-ยอห์น บนัลือ-เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี / อุทิศ คุณอารีย ์นิรันดรางกูร / ประมวล / 
  โมทนาคุณพระเจา้+สุข.พนกังาน-กิจการของโรงก๋วยเต๋ียวอนามยั-ครอบครัวธนะประเสริฐกุล-นายสิงห์ ศรัทธา  
  โมทนาคุณพระ+สุข.นางนารีรัตน์ พนัธ์สุข / สุข.อนันา วิลกัษณ์ สัจจชลพนัธ์ / สุข.รัชชานนท ์ทีเค ฉนัทนานุวฒัน์ นวพรรษ/ชาณาณินฐ์/ทีเค 
  อุทิศ มารีอา สุชาดา กณัหะสิริ+สุข.ครอบครัวเทเรซา ศิโรรัตน์ ชินอกัษร / สุข.เรยีนา สุดคะนึง บูรณกฤตยากรณ์ ศิโรรัตน์/สุดคนึง 
  สุข.เทเรซา กญัญา อ าไพพรรณวิจิตร / อุทิศ ร็อค ธชัชยั โปวิบูลย ์/ อุทิศ ไฟช าระทุกดวง-ตามประสงคผ์ูข้อ ศิรินภา/ครอบครัว / 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-ญาติพี่นอ้ง-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.ครอบครัวกุลสันตีพงศ์-เมฆโต-ลูกหลาน-ญาติพี่นอ้ง-ผูมี้พระคุณ ครอบครัว 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เปโตร สุทิน-เปาโล นทัธี โรจน์เจริญสุข-แคทธรีน เยาวมาลย ์อ่วมเทศ-ตามประสงคผ์ูข้อ เยาวมาลย ์
  อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวุฒิ- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระทุกดวง  นุชนารี 
17 อังคาร สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.สักรินทร์ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  
  โมทนาคุณน.หลุยส์+สุข.ค.ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กิตติ-ไฟช าระ  
  อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ์ศุระศรางค ์/ อุทิศ คุณพ่อร็อค วิศิษฏ ์หริพงศ ์/ อุทิศ คุณพ่อแอนโทน่ี ประยทุธ ชลหาญ สัตบุรุษ  
  สุข.ครอบครัวพุ่มประพนัธ์+อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / สุข.ยอห์น สมชาย-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ ์ พรรณเพญ็แข / 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ คุณอารีย ์นิรันดรางกูร พิมสิริ / /  
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.คุณจิราย ุชูวิทย ์/ อุทิศ อกัแนส ไสว-ศจ.สัมฤทธ์ิ-คุณยายละมุล เล่ียมเพช็รรัตน์ มาลินี/ธนกฤต 
  อุทิศ อนนัต-์มารีอา อาภรณ์-ยวงบปัติสต ์สุธี-แอนโทน่ี สุวรรณ วลยัเสถียร / สุข.อนันา วิลกัษณ์ สัจจชลพนัธ์ สุชา/ชาณาณินฐ์ 
  อุทิศ มารีอา สุดสงวน เลิศพนัธ์-ไฟช าระทุกดวง+สุข.พระสงฆ์-นกับวชทุกท่าน / สุข.เรยีนา สุดคะนึง บูรณกฤตยากรณ์ / สุดคนึง 
  โมทนาคุณพระเจา้+สุข.พนกังาน-กิจการของโรงก๋วยเต๋ียวอนามยั-ครอบครัวธนะประเสริฐกุล-นายสิงห์ ศรัทธา  
  โมทนาคุณพระ+อุทิศ ยอแซฟ อภิชาติ รุ่งศิริชยัรัตน์-ไฟช าระ-ญาติพี่นอ้งท่ีล่วงลบั+สุข.ครอบครัวรุ่งศิริชยัรัตน์ อภิรดี 
  อุทิศ มารีอา สุชาดา กณัหะสิริ+สุข.ครอบครัวเทเรซา ศิโรรัตน์ ชินอกัษร / อุทิศ ยอ็บ นิวติั ภิญโญ+สุข.เทเรซา วิภา ภิญโญ ศิโรรัตน์/ปัทมาวดี 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เปโตร สุทิน-เปาโล นทัธี โรจน์เจริญสุข-แคทธรีน เยาวมาลย ์อ่วมเทศ-ตามประสงคผ์ูข้อ เยาวมาลย ์
  อุทิศ ฟรังซิส วิโรจน์-อากาทา ปิยะรัตน์ ธนากาญจนระวี+สุข.มารีอา วิภารัตน์ ธนากาญจนระวี / สุข.รัชชานนท ์ทีเค ฉนัทนานุวฒัน์ วิภารัตน์/ทีเค 
18 พุธ น.ยอห์น ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.สักรินทร์ สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  
  อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ์ศุระศรางค ์/ อุทิศ คุณพ่อร็อค วิศิษฏ ์หริพงศ ์/ อุทิศ คุณพ่อแอนโทน่ี ประยทุธ ชลหาญ สัตบุรุษ  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อนันาอจัฉรียา 

-คริสโตเฟอร์ณัชพณพงศ-์อนัตนเศษฐพงศ-์มารีอาพลอยชมพ-ูเปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท ์
-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณัฐวฒัน์-นายกลยทุธ / สุข.นายชาญยทุธ รัตนพรหมมณี-ครอบครัว 

พรชนก 
 
/ อจัฉรียา 

  สุข.ครอบครัวพุ่มประพนัธ์+อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / อุทิศ ยอ็บ นิวติั ภิญโญ / อุทิศ ไฟช าระทุกดวง-ตามประสงคผ์ูข้อ พรรณเพญ็แข/วิรัณสิริ / 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ คุณอารีย ์นิรันดรางกูร พิมสิริ / /  
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.คุณจิราย ุชูวิทย ์/ อุทิศ ยอแซฟ ประวิน วิวฒัน์วานิชวงศ ์/ อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง มาลินี/สุภาวดี/อนุรัฐ 
  อุทิศ มารีอา วรรณา-มาเซลีนา มาราศรี Xavier-อนัโตนีโอ จ ารูญ พรสัจจา-เอลิซาเบธ ไสว จนัทิวงศ ์/ อุทิศ ไฟช าระ / สุชา 
  สุข.มารีอา ผอ่งรัตน์ ผอ่งสกุล-นิโคลสั พีร์รัช พรสัจจา  / อุทิศ อนัตน สุชาติ เลิศทนงศกัด์ิ / สุข.อนันา วิลกัษณ์ สัจจชลพนัธ์ / วีรพร/ชาณาณินฐ์ 
  โมทนาคุณพระเจา้+สุข.พนกังาน-กิจการของโรงก๋วยเต๋ียวอนามยั-ครอบครัวธนะประเสริฐกุล-นายสิงห์ ศรัทธา  
  โมทนาคุณพระ+อุทิศ ยอแซฟ อภิชาติ รุ่งศิริชยัรัตน์-ไฟช าระ-ญาติพี่นอ้งท่ีล่วงลบั+สุข.ครอบครัวรุ่งศิริชยัรัตน์ อภิรดี 
  อุทิศ พระยาทะยานพิฆาต-คุณหญิงถนอม-นารถ เกตุทตั-สนิท สาคริก-อป ปันยารชุน / สุข.เรยีนา สุดคะนึง บูรณกฤตยากรณ์ นรีทิพย/์สุดคนึง 
  อุทิศ ยวงบปัติส แสง-โรซาลิน เกตุ พนัธุมพนัธ์-ยเูลียนา ฉัว่-เทเรซา จ ารัส ตนับุญชยั-มาริโอ มทัธิว มนสั-เกรโกรี อนิรุธ พนัธุมพนัธ์ เพียงขวญั 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวุฒิ- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เปโตร สุทิน-เปาโล นทัธี โรจน์เจริญสุข-แคทธรีน เยาวมาลย ์อ่วมเทศ-ตามประสงคผ์ูข้อ เยาวมาลย ์
  อุทิศ ร็อค ธชัชยั โปวิบูลย ์/ สุข.มารีอา วนัทิตา สุนพิชยั+อุทิศ เทเรซา ตติยา ชยัยา / สุข.เทเรซา รัชณีพรรณ กูบทอง-ครอบครัว ครอบครัว/อาทิตย ์/ 
    
    



19 พฤหัสฯ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.อนุสรณ์ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน   รร.ซ.ล.  
  อุทิศ อกัแนสประภาศรี-โยแซฟกุง-จอห์นบอสโกจิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซาสุจิตรา วชัรสินธุ์-ครอบครัว  
  โมทนาคุณน.หลุยส์+สุข.ค.ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กิตติ-ไฟช าระ  
  อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ์ศุระศรางค ์/ อุทิศ คุณพ่อร็อค วิศิษฏ ์หริพงศ ์/ อุทิศ คุณพ่อแอนโทน่ี ประยทุธ ชลหาญ สัตบุรุษ  
  สุข.ครอบครัวพุ่มประพนัธ์+อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / สุข.ยอห์น สมชาย-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ ์ พรรณเพญ็แข / 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ คุณอารีย ์นิรันดรางกูร พิมสิริ / /  
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.คุณจิราย ุชูวิทย ์/ อุทิศ เปโตร สัญญา โกศลวิบูลย-์มารีอา มณี โกศล-บรรพบุรุษ มาลินี / 
  อุทิศ มารีอา วรรณา-มาเซลีนา มาราศรี Xavier-อนัโตนีโอ จ ารูญ พรสัจจา-เอลิซาเบธ ไสว จนัทิวงศ ์/ อุทิศ ยอ็บ นิวติั ภิญโญ / ปัทมาวดี 
  สุข.มารีอา ผอ่งรัตน์ ผอ่งสกุล-นิโคลสั พีร์รัช พรสัจจา  / อุทิศ ยอแซฟ กีฮง แซ่โงว้-อกัแนส ซู่ไน ้แซ่อ้ึง / ทวีเลิศ 
  โมทนาคุณแม่พระ-ทารกผูว้ิมล-ไฟช าระ / อุทิศ ยอแซฟ อภิชาติ-ญาติพี่นอ้งท่ีล่วงลบั+สุข.อิสรา รุ่งศิริชยัรัตน์ ครอบครัว/อิสรา 
  อุทิศ มารีอา สุชาดา กณัหะสิริ+สุข.ครอบครัวเทเรซา ศิโรรัตน์ ชินอกัษร / อุทิศ ยาโกเบ รอบ-เทเรซา จนัทนา สุพรรณพยคัฆ์ ศิโรรัตน์/เมทินี 
  อุทิศ ฟรังซิส วิโรจน์-อากาทา ปิยะรัตน์ ธนากาญจนระวี+สุข.มารีอา วิภารัตน์ ธนากาญจนระวี / สุข.รัชชานนท ์ทีเค ฉนัทนานุวฒัน์ วิภารัตน์/ทีเค 
20 ศุกร์ น.เบอร์นาดินแห่งซีเอนา พระสงฆ์ เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.สักรินทร์ สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  
  อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ์ศุระศรางค ์/ อุทิศ คุณพ่อร็อค วิศิษฏ ์หริพงศ ์/ อุทิศ คุณพ่อแอนโทน่ี ประยทุธ ชลหาญ สัตบุรุษ  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อนันาอจัฉรียา 

-คริสโตเฟอร์ณัชพณพงศ-์อนัตนเศษฐพงศ-์มารีอาพลอยชมพ-ูเปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท ์
-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณัฐวฒัน์-นายกลยทุธ / สุข.นายชาญยทุธ รัตนพรหมมณี-ครอบครัว 

พรชนก 
 
/ อจัฉรียา 

  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ คุณอารีย ์นิรันดรางกูร พิมสิริ / / 
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.คุณจิราย ุชูวิทย ์/ อุทิศ โจนออฟอาร์ค พรทิพย ์วีระชุนย ์/ อุทิศ ยาโกเบ ซา-เซซีลีอา เจ็ก มาลินี / / 
  อุทิศ ยอห์นบปัติสต ์เจียมเซ็ง-เปโตร เตียสูน-โรซา เชงซุ่ง แซ่ล้ิม-อกัเนส ฮุ่ยอิม แซ่ซี-มารีอา เขี้ยว แซ่เอ๋ียว-ยอแซฟ เกียฮ้ี แซ่เฮง้  
  อุทิศ ยอแซฟ ยงคช์ยั ศิริวฒันเจริญ-มารีอา ช าเรือง มะโนนอ้ม-เทเรซา อยัเช็ง แซ่หวม-ยอแซฟ เชียงลิบ แซ่เฮง วิจิตต ์
  สุข.ครอบครัวยรรยง-วิจิตต-์ชูชยัโชคไพศาล / อุทิศ มาการิตา้ เฉลียว พลอยสุวรรณ+สุข.ครอบครัว / อุทิศ อากาทา ขี่เตียง แซ่เลา้ วิจิตต/์พรพรรณ/วรรณี 
  อุทิศ ซีสเวสเตอร์ วชัระ-มารีอามกัดาเลนา ทศัพร-หลุยส์เดอกอนซากา ปรีดี+สุข.คุณแม่ราตรี-ครอบครัวธนาไพศาล นริญญา 
  อุทิศ ฟรังซิส วิโรจน์-อากาทา ปิยะรัตน์ ธนากาญจนระวี+สุข.มารีอา วิภารัตน์ ธนากาญจนระวี / อุทิศ ยอ็บ นิวติั ภิญโญ วิภารัตน์/วิรัณสิริ 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-ญาติพี่นอ้ง-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.ครอบครัวกุลสันตีพงศ์-เมฆโต-ลูกหลาน-ญาติพี่นอ้ง-ผูมี้พระคุณ ครอบครัว 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวุฒิ- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
21 เสาร์ น.คริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์ พระสงฆ์และเพ่ือนมรณสักขี เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.สักรินทร์ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.  
  สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ รร.ซ.ล. 
  อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ์ศุระศรางค ์/ อุทิศ คุณพ่อร็อค วิศิษฏ ์หริพงศ ์/ อุทิศ คุณพ่อแอนโทน่ี ประยทุธ ชลหาญ สัตบุรุษ  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อนันาอจัฉรียา 

-คริสโตเฟอร์ณัชพณพงศ-์อนัตนเศษฐพงศ-์มารีอาพลอยชมพ-ูเปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท ์
-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณัฐวฒัน์-นายกลยทุธ / สุข.นายชาญยทุธ รัตนพรหมมณี-ครอบครัว 

พรชนก 
 
/ อจัฉรียา 

  โมทนาคุณน.หลุยส์+สุข.ค.ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กิตติ-ไฟช าระ  
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / สุข.มารีอา รักพิมาน / อุทิศ โจนออฟอาร์ค พรทิพย ์วีระชุนย ์ พิมสิริ / / 
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.คุณจิราย ุชูวิทย ์/ อุทิศ คุณอารีย ์นิรันดรางกูร / อุทิศ ยอ็บ นิวติั ภิญโญ มาลินี / / ปัทมาวดี 
17.30 น. คพ.สักรินทร์ อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ์ศุระศรางค ์/ อุทิศ คุณพ่อร็อค วิศิษฏ ์หริพงศ ์/ อุทิศ คุณพ่อแอนโทน่ี ประยทุธ ชลหาญ สัตบุรุษ    

อุทิศ ลูซีอาจ าเนียร-ยอแซฟสัณห-์มารีอาเนย-เปาโลซุน้-ยอแซฟเกรียงศกัด์ิ-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ยเูรียเยาวลกัษณ์-ย.บ.เสน่ห์ 
+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพนัธุ์ 

สมชาติ 

  อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉัว่-แคทลีน ซ้ิวเตียน-ยาก๊อบฉัว่-ลอแรนช์ฉัว่-แคทลีนมาลินี-แคทลีนเพญ็พรรณ-ดร.ถาวร 
-อุษา-พรทิพย-์ไฉนฉวีวรรณ+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพนัธุ์-ปีเตอร์ธนภูม   

สมชาติ 
 

  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟอติพงศ ์พงศห์ว่าน-มาร์โกเป๋งอุย้ แซ่เฮง้-มารีอกัแนสซุง้ลว้ง แซ่โงว้-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวสัด์ิ 
-เซอร์มารีคาเบรียล พงศห์ว่าน-อบัราฮมัสุธี สิงห์เสน่ห์-ฟรังซิสโก นรินทร์ จนัทนาโกเมษ-ญาติ-เพื่อน-ครูอาจารย-์ผูมี้พระคุณ 

สงวน 

  อุทิศ โรซาอนงค-์ลูกาประเสริฐ อานามนารถ-ซิสเตอร์มารีมกัดาเลนาซิสต้ีองุ่น สันโดษ+สุข.ค.เทเรซา ปิยา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ปิยา 
  โมทนาคุณแม่พระ-ทารกผูว้ิมล-ไฟช าระ / อุทิศ มารีอากอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / สุข.ค.เปโตร กรวิชญ ์สงวนบุญสุข ครอบครัว / / ปาลิน 
  อุทิศ ยอแซฟ เหงียน-ยอแซฟ วิชยั-ยอแซฟ สมคิด-เทเรซา พรณมล-เทเรซา วนัทนีย-์อากาทา วนัเพย็-ไฟช าระ-ตามประสงคผ์ูข้อ ปาลิน 
  อุทิศ อากาทา แซ่ฉัว่-โยแซฟ ล้ิมยูสิ่ง-โยแซฟ ด ารง ชุมะศารทูล / อุทิศ มาการิตา้ เฉลียว พลอยสุวรรณ+สุข.ครอบครัว เบญจวรรณ/พรพรรณ 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เปโตร สุทิน-เปาโล นทัธี โรจน์เจริญสุข-แคทธรีน เยาวมาลย ์อ่วมเทศ-ตามประสงคผ์ูข้อ เยาวมาลย ์
  อุทิศ บรรพบุรุษ-ญาติพี่นอ้ง-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.ครอบครัวกุลสันตีพงศ์-เมฆโต-ลูกหลาน-ญาติพี่นอ้ง-ผูมี้พระคุณ ครอบครัว 
  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-ซิกโตทรงวุฒิ- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
 


