
ตารางมิสซาประจ าสัปดาห์ 
 

 17 อาทิตย์  อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา  เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.ณัฐพล สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูม้ีพระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  

 สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวชัรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศกัดิ์ ศรี-อกัแนสวชิรญาณ์ 
-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารีอาพนชัญา ประราศรี-กิจการควิกเซอร์วิส 

นุชนารี 

 
 อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวุฒิ- ผูม้ีพระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 

  อุทิศ อกัแนสประภาศรี-โยแซฟกุง-จอห์นบอสโกจิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซาสุจิตรา วชัรสินธุ์-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซาโรมมณี-โยแซฟกรวิตต์-แอนนาจิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์จิราพร-เทเรซาจิตรสุดา-คลาร่า ขา้วปุ่ น-ย.บ.ขา้วป้ัน  
  โมทนาคุณน.หลุยส์+สุข.ค.ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟสุชาตรี-โรซาสุชาดา-ลูซีอาพลอยศรี-ยอแซฟกิตต-ิไฟช าระ  
  อุทิศ ยวงบปัติสตา ชูชีพ ธารีจิตต์-ไฟช าระ / อุทิศ วินนีเฟรด อรนุช วูด้ พรรษธร / อุทิศ เอลิซาเบท วิไล ดีศรี เพญ็วลี/ศรีสกุล/อารี 
  อุทิศ นายประสพ อิสระมโนรส / อุทิศ ราฟาแอล สุนทร ชาวนาแกว้ / อุทิศ มารีอา นิภา กุลศิริพฒันา เมตตา/เพช็ชรี/พรชนก 
08.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล+สุข.นส.ฉันทนาพร วฒันายิ่งสมสุข  นงลกัษณ์  

 อุทิศ มารีอา ประภสัสร เพช็โรทยั–ยายทองหล่อ-อรพรรณ ไชยโย / อุทิศ เรนาโตวรศกัดิ์  ชีรานนท์+สุข.อาจารยเ์ทพี ชีรานนท์ นงลกัษณ์/เทพี  
 อุทิศ โรซา อนงค-์ลูกา ประเสริฐ-มารีอา สร้อย-ลูซีอา อ าไพ-อนันา อ าภา อานามนารถ-ไฟช าระ+ สุข.อนันา นุชรี อานามนารถ  นงลกัษณ์ 

  อุทิศ พ่อเช้ือ-แม่ผวน-พี่ทองชุบ-คุณนงลกัษณ์ มีภาค-คุณชนากานต์ คงกะพนัธ์+สุข.นส.อบเชย มีภาค  อบเชย 
  อุทิศ พ่อบู ้แซ่เจียง-แม่จิ้ง แซ่จาง-พี่ธนวรรณ แซ่เจียว+สุข.ค.เทเรซา สิริวรรณ อานามนารถ  สิริวรรณ 
  อุทิศ อนันา เพญ็ศรี พนมอุปถมัภ์-เปโตร อุดม พนมเริงศกัดิ์ +สุข.ค.อาจารยวิ์มลพรรณ พนมเริงศกัดิ์  นงลกัษณ์ 
  อุทิศ อนันา เฮียวเจง อภิรักษท์านนท์ / ส าหรับ อนัตน ทรง ชูนิตย ์ สุนีย/์กอ้งไพศาล 
10.00 น. คพ.เอกชยั อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านที่เคยปฎิบตัิหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผูม้ีพระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร-มารีอานิภา กุลศิริพฒันา+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์ 

-อนันาอจัฉรียา-คริสโตเฟอร์ณัชพณพงศ์-อนัตนเศษฐพงศ์-มารีอาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท์ 
-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท์-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณัฐวฒัน์-นายกลยุทธ  

พรชนก 

  อุทิศ ลูซีอาจ าเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย-์ไฉน-ฉวีวรรณ 
-ยอแซฟเกรียงศกัดิ์ +สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพนัธุ์ 

สมชาติ 

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

สมชาติ 
 

  อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ ฟิลลิป ภสัสร-โยเซฟฟิน สุธี เจนวิทยา / ลูกหลาน 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / สุข.นส.สายพิน แสงสวย พิมสิริ/วรรณพร 
  อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ-อนันา เฮียวเจง อภิรักษท์านนท์ / สุข.เซซีเรีย พิไลวรรณ แตงแกว้ นิรมล/อภิวรรณ 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอ็บ นิวตัิ ภิญโญ / อุทิศ ไฟช าระ-เปโตร จินดา-มารีอา สาคร-เซซีลีอา มณีรัตน์ ร่ืนหาญ-ยาโกเบ ฐานทพั สุดลาภา วิรัณสิริ/ลคันาพร 
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัว / สุข.มารีอา สิริรัตน์ กณัหะสิริ ศิริพร/ศิโรรัตน์ 
  อุทิศ เบอร์นาร์ด สมภาพ-เซซลีอา ประณีต แพ่งสภา-มารีอาแพททริเซียอุซุลา บุณยรา วีระกานนท์-นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ พรพร้ิง 
  อุทิศ ออกสัติน ปรีดา-กลอเรีย มารีอา ปลื้มจิต พานิชประไพ+สุข.เทเรซา นภนลินี พานิชประไพ นภนลินี 
  อุทิศ มารีอา มณี โกศล-เปโตร สัญญา โกศลวิบูลย ์/ อุทิศ เปโตร โชค วงศ์แพทย-์ไฟช าระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อจัฉรา/ชลธิชา 
  สุข.คุณอารยา วินิจฉัยกุล-ครอบครัว / สุข.ครอบครัวมารีอา อภิวรรณ อารยา/อภิวรรณ 
  อุทิศ บุญลอ้ม ตยางคานนท์-ล ายอง อุชชิน-สุรินทร์ สง่าจิตร-ปราโมทย ์โชติมงคล-ลดัดา เจนผาสุก-ฉัตรทอง ภู่ภกัดี สุดาศิริ 
  อุทิศ มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคนัธา-เทเรซา อรุณี วิชชุประภา-ยอแซฟ โกวิท หวงัภุชเคนทร์-เซบาสเตียน สุมิต จนัทรสันติ-ไฟช าระ ปราณี 
  อุทิศ แอนโทนี สุวฒัน์-นางจุไร ธีระชยักุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจกัร-ไฟช าระ / สุข.โจเซฟิน ทรงสุดา วิชชุประภา ยูถิกา/ปราณี 
  อุทิศ ยวง เชาว-์นางบงัอร จงมัน่คง-มารีอา กานดา กีรติกมล-นส.วนัทนา เทสวงนนท์-ไฟช าระ / อุทิศ แอนโทน่ี มาเรียน โนโรน่า ปิยะ/ชุตินนัท์ 
  สุข.ครอบครัวนายสุขดี-มารีอา ปราณี-เปโตร ปิยะ-นางเรืองรุจ-ดช.ภูวดล-ดญ.ญริณลดา-เทเรซา ยูถิกา จงมัน่คง ปราณี 
  สุข.ปุลเกรีอา อรวรรณ ปิติสันต์-ครอบครัว-เทเรซา จินตนา-พี่นวลจนัทร์ จนัทรสันติ-เทเรซา จิตราภา ราชานุกูล-ครอบครัว ปราณี 
  อุทิศ นายธีระ จินต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว+สุข.นางนวรัตน์ ศิริเลิศโกมล / อุทิศ ไฟช าระ-ญาติพี่น้องที่ล่วงลบั ครอบครัว/นาฏวรางค ์
  อุทิศ ยอแซฟ ชยัธวชั ธีรานุสนธ์ิ+สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / อุทิศ เทเรซาอจันา ปนีตจัธนาศลัย วุฒิพร/ศิริวรรณ 
  อุทิศ เปโตรอิ้วกวง แซ่ร่ี-มารีอามกัดาเลนาตงหุย แซ่ตั้ง-เอากุสตินธีระเดช วงศ์พานิช-มารีอามาริสา วงศ์พานิช ศิริวรรณ 
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัวมารีอา มาลีนี ชูวิทย ์/ อุทิศ วิญญาณที่ตอ้งการความช่วยเหลือ-ไฟช าระ มาลินี/จินดารัตน์ 
12.00 น. คพ.วิษณุ สุข.ส าหรับพี่น้องสัตบุรุษวดัเซนต์หลุยส์ทุกท่าน-แพทย-์พยาบาล-จิตอาสา-ผูป่้วยโควิด 19 ทุกท่าน วดั  
  อุทิศ อาป๊าจี้โหมว-คุณแม่สุพตัรา+สุข.น้องเล็ก-เอ-JK-XX-คุณวิภาดา พู่เกียรติกุล วิภาดา 
17.30 น. คพ.อนุสรณ์ อุทิศ ไฟช าระ-ผูล้่วงลบัจากโควิด 19   ตูท้านวดั 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-มาร์โกเป๋งอุย้ แซ่เฮง้-มารีอกัแนสซุ้งลว้ง แซ่โงว้-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวสัดิ์  

-เซอร์มารีคาเบรียล พงศ์หว่าน-อบัราฮมัสุธี สิงห์เสน่ห์-ฟรังซิสโก นรินทร์ จนัทนาโกเมษ-ญาติ-เพื่อน-ครูอาจารย-์ผูม้ีพระคุณ 
สงวน 

  อุทิศ นิโคลสั วีรวฒัน์ รุธิรกนก-คุณค านวณ-คุณฮารุโอ เงซิ้โร่  
    
    



    
18 จันทร์ ฉลอง น.ลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.อนุสรณ์ สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูม้ีพระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร-มารีอานิภา กุลศิริพฒันา+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์ 

-อนันาอจัฉรียา-คริสโตเฟอร์ณัชพณพงศ์-อนัตนเศษฐพงศ์-มารีอาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท์ 
-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท์-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณัฐวฒัน์-นายกลยุทธ  

พรชนก 
 
 

  อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ ยวงบปัติสตา ชูชีพ ธารีจิตต์-ไฟช าระ / สุข.พี่Lisa-โสมนสัธิดา / เพญ็วลี / 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ วินนีเฟรด อรนุช วูด้ พรรษธร / อุทิศ แอนโทน่ี มาเรียน โนโรน่า พิมสิริ/ศรีสกุล/ชุตินนัท์ 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอ็บ นิวตัิ ภิญโญ / อุทิศ ไฟช าระ-เปโตร จินดา-มารีอา สาคร-เซซีลีอา มณีรัตน์ ร่ืนหาญ-ยาโกเบ ฐานทพั สุดลาภา วิรัณสิริ/ลคันาพร 
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัว / สุข.นส.สายพิน แสงสวย / โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัวมารีอา มาลีนี ชูวิทย ์ ศิริพร/วรรณพร/มาลินี 
  สุข.คุณอารยา วินิจฉัยกุล-ครอบครัว / อุทิศ อาป๊าจี้โหมว-คุณแม่สุพตัรา+สุข.น้องเล็ก-เอ-JK-XX-คุณวิภาดา พู่เกียรติกุล อารยา/วิภาดา 
  อุทิศ ยอแซฟ ชยัธวชั ธีรานุสนธ์ิ+สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / อุทิศ มารีอา นิภา กุลศิริพฒันา วุฒิพร/พรชนก 
  อุทิศ บุญลอ้ม ตยางคานนท์-ล ายอง อุชชิน-สุรินทร์ สง่าจิตร-ปราโมทย ์โชติมงคล-ลดัดา เจนผาสุก-ฉัตรทอง ภู่ภกัดี สุดาศิริ 
  อุทิศ วิญญาณที่ตอ้งการความช่วยเหลือ-ไฟช าระ / อุทิศ เทเรซา สามานนัท์-นส.มณฑา ฟอนเซกา้-นางดวงใจ ผาสุก จินดารัตน์/ครอบครัว 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวุฒิ- ผูม้ีพระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
19 อังคาร น.ยอห์น แห่งเบรเบิฟ และอิสอัค โยเกอ พระสงฆ์และเพ่ือนมรณสักขี น.เปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์ เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.อนุสรณ์ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านที่เคยปฎิบตัิหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผูม้ีพระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูม้ีพระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  
  อุทิศ อกัแนสประภาศรี-โยแซฟกุง-จอห์นบอสโกจิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซาสุจิตรา วชัรสินธุ์-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซาโรมมณี-โยแซฟกรวิตต์-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 ยวงบปัติสตา ชูชีพ ธารีจิตต์-ไฟช าระ / อุทิศ ไฟช าระ / เพญ็วลี/จุฬาลกัษณ์ 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ วินนีเฟรด อรนุช วูด้ พรรษธร พิมสิริ/ศรีสกุล 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอ็บ นิวตัิ ภิญโญ / สุข.ซิสเตอร์เบเนดิก สงดั วนัรักษ ์/ โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัวมารีอา มาลีนี ชูวิทย ์ วิรัณสิริ/โสภิต/มาลินี 
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัว / สุข.คุณอารยา วินิจฉัยกุล-ครอบครัว / อุทิศ แอนโทน่ี มาเรียน โนโรน่า ศิริพร/อารยา/ชุตินนัท์ 
  อุทิศ บุญลอ้ม ตยางคานนท์-ล ายอง อุชชิน-สุรินทร์ สง่าจิตร-ปราโมทย ์โชติมงคล-ลดัดา เจนผาสุก-ฉัตรทอง ภู่ภกัดี สุดาศิริ 
  อุทิศ อาป๊าจี้โหมว-คุณแม่สุพตัรา+สุข.น้องเล็ก-เอ-JK-XX-คุณวิภาดา พู่เกียรติกุล / อุทิศ มารีอา นิภา กุลศิริพฒันา วิภาดา/พรชนก 
  อุทิศ ยอแซฟ ชยัธวชั ธีรานุสนธ์ิ+สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / อุทิศ วิญญาณที่ตอ้งการความช่วยเหลือ-ไฟช าระ วุฒิพร/จินดารัตน์ 
20 พุธ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.อนุสรณ์ สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูม้ีพระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร-มารีอานิภา กุลศิริพฒันา+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์ 

-อนันาอจัฉรียา-คริสโตเฟอร์ณัชพณพงศ์-อนัตนเศษฐพงศ์-มารีอาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท์ 
-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท์-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณัฐวฒัน์-นายกลยุทธ  

พรชนก 
 
 

  อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ ยวงบปัติสตา ชูชีพ ธารีจิตต์-ไฟช าระ / อุทิศ แอนโทน่ี มาเรียน โนโรน่า / เพญ็วลี/ชุตินนัท์ 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ วินนีเฟรด อรนุช วูด้ พรรษธร พิมสิริ/ศรีสกุล 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอ็บ นิวตัิ ภิญโญ / อุทิศ ลูซีอา จริต เกษมสุข-ไฟช าระ / โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัวมารีอา มาลีนี ชูวิทย ์ วิรัณสิริ/สริตา/มาลินี 
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัว / สุข.คุณอารยา วินิจฉัยกุล-ครอบครัว / สุข.เมธี ภู่เจริญ ศิริพร/อารยา/รุจพิชัร์ 
  อุทิศ บุญลอ้ม ตยางคานนท์-ล ายอง อุชชิน-สุรินทร์ สง่าจิตร-ปราโมทย ์โชติมงคล-ลดัดา เจนผาสุก-ฉัตรทอง ภู่ภกัดี สุดาศิริ 
  อุทิศ ยอแซฟ ชยัธวชั ธีรานุสนธ์ิ+สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / อุทิศ มารีอา นิภา กุลศิริพฒันา วุฒิพร/พรชนก 
  อุทิศ อาป๊าจี้โหมว-คุณแม่สุพตัรา+สุข.น้องเล็ก-เอ-JK-XX-คุณวิภาดา พู่เกียรติกุล / อุทิศ วิญญาณที่ตอ้งการความช่วยเหลือ-ไฟช าระ วิภาดา/จินดารัตน์ 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวุฒิ- ผูม้ีพระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
21 พฤหัสฯ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.อนุสรณ์ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านที่เคยปฎิบตัิหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผูม้ีพระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  อุทิศ อกัแนสประภาศรี-โยแซฟกุง-จอห์นบอสโกจิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซาสุจิตรา วชัรสินธุ์-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซาโรมมณี-โยแซฟกรวิตต์-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 ยวงบปัติสตา ชูชีพ ธารีจิตต์-ไฟช าระ / อุทิศ ไฟช าระ-ญาติพี่น้องที่ล่วงลบั / เพญ็วลี/กญัญ์กณัยา 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ วินนีเฟรด อรนุช วูด้ พรรษธร / อุทิศ แอนโทน่ี มาเรียน โนโรน่า พิมสิริ/ศรีสกุล/ชุตินนัท์ 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอ็บ นิวตัิ ภิญโญ / อุทิศ พ่อโกสินทร์ เกษทอง-ยวงบปัติส อุทยั รักษบ์ุญยวง วิรัณสิริ/ลออรัตน์ 
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัว / สุข.อกัเนส ณัฐิญา ชาวราษฎร์ / อุทิศ มารีอา นิภา กุลศิริพฒันา ศิริพร/ณัฐิญา/พรชนก 
  อุทิศ ยอแซฟ ชยัธวชั ธีรานุสนธ์ิ+สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัวมารีอา มาลีนี ชูวิทย ์ วุฒิพร/มาลินี 
  อุทิศ อาป๊าจี้โหมว-คุณแม่สุพตัรา+สุข.น้องเล็ก-เอ-JK-XX-คุณวิภาดา พู่เกียรติกุล / อุทิศ วิญญาณที่ตอ้งการความช่วยเหลือ-ไฟช าระ วิภาดา/จินดารัตน์ 
  อุทิศ บุญลอ้ม ตยางคานนท์-ล ายอง อุชชิน-สุรินทร์ สง่าจิตร-ปราโมทย ์โชติมงคล-ลดัดา เจนผาสุก-ฉัตรทอง ภู่ภกัดี สุดาศิริ 
    



    
22 ศุกร์ น.ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.อนุสรณ์ สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูม้ีพระคุณ  ร.ร.ซ.ล.  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร-มารีอานิภา กุลศิริพฒันา+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์ 

-อนันาอจัฉรียา-คริสโตเฟอร์ณัชพณพงศ์-อนัตนเศษฐพงศ์-มารีอาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท์ 
-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท์-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณัฐวฒัน์-นายกลยุทธ  

พรชนก 
 
 

  อุทิศ มารีอา กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ ยวงบปัติสตา ชูชีพ ธารีจิตต์-ไฟช าระ / อุทิศ ยอแซฟ เล่าออ้ แซ่เฮง้ / เพญ็วลี/สราญ 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ วินนีเฟรด อรนุช วูด้ พรรษธร พิมสิริ/ศรีสกุล 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอ็บ นิวตัิ ภิญโญ / อุทิศ ญาติผูล้่วงลบั-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง / อุทิศ แอนโทน่ี มาเรียน โนโรน่า วิรัณสิริ/เพ็ญร าไพ/ชุตินันท์ 

  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัว / อุทิศ อาป๊าจี้โหมว-คุณแม่สุพตัรา+สุข.น้องเล็ก-เอ-JK-XX-คุณวิภาดา พู่เกียรติกุล ศิริพร/วิภาดา 
  อุทิศ บุญลอ้ม ตยางคานนท์-ล ายอง อุชชิน-สุรินทร์ สง่าจิตร-ปราโมทย ์โชติมงคล-ลดัดา เจนผาสุก-ฉัตรทอง ภู่ภกัดี สุดาศิริ 
  อุทิศ ยอแซฟ ชยัธวชั ธีรานุสนธ์ิ+สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / อุทิศ มารีอา นิภา กุลศิริพฒันา วุฒิพร/พรชนก 
  อุทิศ เปโตร ตงฮัง่ แซ่ตั้ง-มารีอา หมัง่เค็ง แซ่ลิ้ม / โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัวมารีอา มาลีนี ชูวิทย ์ วิมลวรรณ/มาลินี 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวุฒิ- ผูม้ีพระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
23 เสาร์ น.ยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์ หรือวันเสาร์ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี (วันปิยมหาราช) เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.อนุสรณ์ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านที่เคยปฎิบตัิหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผูม้ีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.  
  สุข.คุณพ่อสานิจ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ปาตริส-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูม้ีพระคุณ รร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร-มารีอานิภา กุลศิริพฒันา+สุข.นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์ 

-อนันาอจัฉรียา-คริสโตเฟอร์ณัชพณพงศ์-อนัตนเศษฐพงศ์-มารีอาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ-์แคทเทอรีนฐิตินนัท์ 
-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท์-มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย-์เลออง ณัฐวฒัน์-นายกลยุทธ  

พรชนก 

  อุทิศ อกัแนสประภาศรี-โยแซฟกุง-จอห์นบอสโกจิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซาสุจิตรา วชัรสินธุ์-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซาโรมมณี-โยแซฟกรวิตต์-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 เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ ยวงบปัติสตา ชูชีพ ธารีจิตต์-ไฟช าระ พิมสิริ/เพญ็วลี 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอ็บ นิวตัิ ภิญโญ / โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัวมารีอา มาลีนี ชูวิทย ์ วิรัณสิริ/มาลินี 
17.30 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ ลูซีอาจ าเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย-์ไฉน-ฉวีวรรณ 

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

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

สมชาติ 
 

  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-มาร์โกเป๋งอุย้ แซ่เฮง้-มารีอกัแนสซุ้งลว้ง แซ่โงว้-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวสัดิ์  
-เซอร์มารีคาเบรียล พงศ์หว่าน-อบัราฮมัสุธี สิงห์เสน่ห์-ฟรังซิสโก นรินทร์ จนัทนาโกเมษ-ญาติ-เพื่อน-ครูอาจารย-์ผูม้ีพระคุณ 

สงวน 

  อุทิศ โรซาอนงค-์ลูกาประเสริฐ อานามนารถ-ซิสเตอร์มารีมกัดาเลนาซิสต้ีองุ่น สันโดษ+สุข.ค.เทเรซา ปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ปิยา 
  อุทิศ มารีอากอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ / อุทิศ วินนีเฟรด อรนุช วูด้ พรรษธร / อุทิศ ไฟช าระ-ญาติพี่น้องที่ล่วงลบั / ศรีสกุล/กิตติเชษฐ 
  สุข.มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก-ครอบครัวรุธิรกนก / อุทิศ มารีอา นิภา กุลศิริพฒันา / พรชนก 
  โมทนาคุณแม่พระ+สุข.ครอบครัว / อุทิศ อาป๊าจี้โหมว-คุณแม่สุพตัรา+สุข.น้องเล็ก-เอ-JK-XX-คุณวิภาดา พู่เกียรติกุล ศิริพร/วิภาดา 
  อุทิศ บุญลอ้ม ตยางคานนท์-ล ายอง อุชชิน-สุรินทร์ สง่าจิตร-ปราโมทย ์โชติมงคล-ลดัดา เจนผาสุก-ฉัตรทอง ภู่ภกัดี สุดาศิริ 
  อุทิศ ยอแซฟ ชยัธวชั ธีรานุสนธ์ิ+สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / อุทิศ แอนโทน่ี มาเรียน โนโรน่า วุฒิพร/ชุตินนัท ์
  อุทิศ เปโตร ตงฮัง่ แซ่ตั้ง-มารีอา หมัง่เค็ง แซ่ลิ้ม / อุทิศ ยอแซฟ เล่าออ้ แซ่เฮง้ วิมลวรรณ/ธนพร 
  สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวชัรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศกัดิ์ ศรี-อกัแนสวชิรญาณ์ 

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

  อุทิศ บรรพบุรุษ-อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิกาค าผอง-ซิกโตทรงวุฒิ- ผูม้ีพระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 

 
ขอมิสซาและท าบุญได้ที่ ช่ือบัญชี “วดัเซนต์หลุยส์” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
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