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2 อาทติย์ อาทติย์ที ่18 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.ชาญชยั สุข.คพ.ชาญชยั,คพ.พรชยั,สงัฆานุกรณฐัพล,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-มารีอาพนชัญา 

นุชนารี 

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

  อุทิศ พระสงัฆราช เปโตร บคั / อุทิศ แอนเยลา-ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสนั / อุทิศ ไฟช าระ /รูธ/วีระวุฒิ 
08.00 น. คพ.สมภพ อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล+สุข.นส.ฉนัทนาพร วฒันายิ่งสมสุข นงลกัษณ์  

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

  อุทิศ เรนาโต วรศกัด์ิ ชีรานนท+์สุข. อาจารย ์เทพี ชีรานนท ์/ อุทิศ พอ่เช้ือ-แม่ผวน-ทองชุบ มีภาค+สุข.นส.อบเชย มีภาค เทพี/อบเชย 
  อุทิศ แอนโทนี ไพบูลย ์โลหะวฒันกุล / อุทิศ โซเฟีย ชูศรี-มารีอา ล าใย หงษส์กุล อรยา/วีรพงษ ์
10.00 น. คพ.เอกรัตน ์ 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 / สุข.ยอแซฟ โกวิท คริสธานินทร์-ตามประสงคผ์ูข้อ / โกวิท 
  โมทนาคุณแม่พระ / สุข.ฟิลิกซ ์มานิตย-์เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ   
  สุข.เอลิซาแบธ สุวารีย ์ประพิณวงศ+์อุทิศ ยากอบ โชติวิศิษฏ ์ประพิณวงศ์ / สุข.แอนโทนี สนทศัน ์สกุลทอง ศิริรัตน/์ทศันนัท ์
  สุข.คุณวนิดา องัศุพนัธุ์-ครอบครัว / อุทิศ ยวง สมหมาย วิรัชศิลป์ / เทเรซา 
  อุทิศ อนัตนประสิทธ์ิ กฤตยานุสรณ์-มารีอาหยูกิ่ม แซ่ตั้ง-เทเรซาวนัทนีย ์กิจเจริญ-อากง-อาม่า-อ๊ีทุกคน 

+สุข.ค.เทเรซาฉตัรแกว้ กฤตยานุสรณ์-ค.ออกสัตินธนิก ชยักรดิษสกุล 
ฉตัรแกว้ 

  อุทิศ อนัเดร เสนาะ-อานตัตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกญัญา-มารีอา ชูศรี+สุข.ค.เชิดชูวงศธ์นากร-ค.ดาราวิเศษ-ตามประสงคผ์ูข้อ ดวงตา 
  สุข.ครอบครัวเชาวพฒันวงศ-์ลูกหลาน-เปโตร พิจารณ์ เชาวพฒันวงศ+์อุทิศ ไฟช าระทุกดวง พรชนก 
12.00 น. คพ.พรชยั 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 

3 จันทร์ สัปดาห์ที ่18 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.ชาญชยั สุข.คพ.ชาญชยั,คพ.พรชยั,สงัฆานุกรณฐัพล,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ พระสงัฆราช เปโตร บคั / สุข.ครอบครัวเชาวพฒันวงศ-์ลูกหลาน-เปโตร พิจารณ์ เชาวพฒันวงศ+์อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / พรชนก 
  อุทิศ อนัเดร เสนาะ-อานตัตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกญัญา-มารีอา ชูศรี+สุข.ค.เชิดชูวงศธ์นากร-ค.ดาราวิเศษ-ตามประสงคผ์ูข้อ ดวงตา 
  สุข.ยออากิม ดนยัพนัธ์-อนันา สายสมัพนัธ์-บุตร / สุข.คทัธารีน พรรณี วงศป์ระสิทธ์ิ / ตามประสงคผ์ูข้อ พีรพล/ดารณี/ 
  สุข.โจเซฟฟิน ดารณี ศิริยง-อนันา สุมาลี พานิชศุภผล-เทเรซา อุไรวรรณ ด ารงคสุ์นนัท ์/ สุข.แอนโทนี สนทศัน ์สกุลทอง ดารณี/ทศันนัท ์
  สุข.คุณวนิดา องัศุพนัธุ์-ครอบครัว / สุข.ยอแซฟ โกวิท คริสธานินทร์-ตามประสงคผ์ูข้อ / สุข.ธวชัชยั อุดมสิทธิพฒันา  /โกวิท/ธวชัชยั 
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผง่าม-ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล+สุข.ครอบครัวมาตุกุล / อุทิศ ปรารถนา เกียรติยศนุสรณ์ สุรพล/เปาลิน 
  อุทิศ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ-เปาโล น.พ.กลนี ศิริยง / อุทิศ Miura Haruma เพียงพชัร/ชนิดา 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุภาภรณ์-มารีอา โรซารี เพียงพชัร ศิริยง / อุทิศ เปาโล บุญส่ง-มารีอา เลก็ ชานใช ้ เพียงพชัร/ศกัด์ิชยั 
  สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวชัรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศกัด์ิศรี 

-อกัแนสวชิรญาณ์-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารีอาพนชัญา 
นุชนารี 

  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส ประราศรี+ ผูมี้พระคุณ+ไฟช าระ นุชนารี 
4 องัคาร ระลกึถึง น.ยอห์น มารีย์ เวยีนเนย์ พระสงฆ์ เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.ชาญชยั สุข.คพ.ชาญชยั,คพ.พรชยั,สงัฆานุกรณฐัพล,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ พระสงัฆราช เปโตร บคั / สุข.ครอบครัวเชาวพฒันวงศ-์ลูกหลาน-เปโตร พิจารณ์ เชาวพฒันวงศ+์อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / พรชนก 
  สุข.คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ค.คุณผดุงทอง ศิยะพงษ ์/ สุข.ยอแซฟ โกวิท คริสธานินทร์-ตามประสงคผ์ูข้อ ยุพาพร/โกวิท 
  สุข.คุณวนิดา องัศุพนัธุ์-ครอบครัว / สุข.แอนโทนี สนทศัน ์สกุลทอง / อุทิศ ด.ช.ธนพร-ด.ญ.พริกหอม เส็งเจริญ /ทศันนัท/์ทวีลาภ 
  อุทิศ อนัเดร เสนาะ-อานตัตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกญัญา-มารีอา ชูศรี+สุข.ค.เชิดชูวงศธ์นากร-ค.ดาราวิเศษ-ตามประสงคผ์ูข้อ ดวงตา 
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผง่าม-ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล+สุข.ครอบครัวมาตุกุล / อุทิศ เปาโล บุญส่ง-มารีอา เลก็ ชานใช ้ สุรพล/ศกัด์ิชยั 
  อุทิศ ยอแซฟ ไอส่ิ้ง แซ่ตั้ง-ไฟช าระ / อุทิศ ยอแซฟ ชลอ-เซซีลีอา ซ่อนกล่ิน ยนัตเ์จริญ / อุทิศ ไฟช าระ ลูกหลาน/พชัรา/ 
  อุทิศ เปโตร จีนคุง-อนันา เช็งเฮียง-โยเซฟ วิรัช-อนัตน ลีหก / อุทิศ ยอแซฟ ลูเช็ง แซ่ฉัว่-อนันา ซุ่ยกุน แซ่เฮง้ ครอบครัว/ดนยัพนัธ ์
  อุทิศ Elizabeth Cecil ลาวณัย ์ลุลิตานนท-์บุญโญภาส-สกุนะสิงห์ / อุทิศ ปู่ยอห์น-ยา่อนั-ป้าแอกแนส แอดดิสนั Anton/รอย 
  สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวชัรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศกัด์ิศรี 

-อกัแนสวชิรญาณ์-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารีอาพนชัญา 
นุชนารี 

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



5 พธุ วนัถวายพระวหิารแม่พระแห่งหิมะ เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.ชาญชยั อุทิศ พระสงัฆราช เปโตร บคั / สุข.ครอบครัวเชาวพฒันวงศ-์ลูกหลาน-เปโตร พิจารณ์ เชาวพฒันวงศ+์อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / พรชนก 
  สุข.ยอแซฟ โกวิท คริสธานินทร์-ตามประสงคผ์ูข้อ / สุข.ครอบครัวธีระชยักุลพานิช-ครอบครัวจงมัน่คง โกวิท/ปราณี 
  สุข. ยอแซฟ ธวชั-เทเรซา สุภาพร-ฟรังซิสเซเวียร์ ธนชั-ยอห์น กฤตธนชั ธีรวชิรกุล / สุข.คาเบรียล เจ ซงัคิม ธวชั/ครอบครัว 
  อุทิศ ยอแซฟ สงวน-มอนิกา มลัลิกา ก าแพงแกว้+สุข.โยเซฟิน ศศิมา ก าแพงแกว้ / สุข.ริตา้ พกัตร์ผจง งามยืนยงค ์ ศศิมา/ครอบครัว 
  สุข.คุณวนิดา องัศุพนัธุ์-ครอบครัว / อุทิศ บรูโน สมเกียรต-์เวรอนีกา เพชร-ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.ค.อนันา พลอย  
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผง่าม-ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล+สุข.ครอบครัวมาตุกุล / อุทิศ ไฟช าระ / อุทิศ มารีอา ซ าเอง แซ่ตั้ง สุรพล/สุณี/ 
  อุทิศ อนัตน สินพร-มารีอา มณี ช านาญกิจวนิช-วินเซนต ์ล้ิม เม่งเฮา-โรซา อ่ึง เม่ียวนอ้ย / อุทิศ ไฟช าระ ครอบครัว/อจัฉรีย ์
  อุทิศ ยอแซฟ อาซง้ แซ่อ๊วง-กาทาริน่า เป้ียวเน้ีย แซ่โจว / สุข.วิไลลกัษณ์-ครอบครัว นฤมล/วิไลลกัษณ์ 
  อุทิศ อากาทา เอง็เซาะ-อนัเดร จุน้เทง้ แซ่อั้ง-มารีอา น้ี-ฟิลิป กิมเส่ง แซ่ฮอ้-ไฟช าระทุกดวง-ดวงวิญญาณผูท่ี้บริจาคดวงตาให ้ วรรณา 
  สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวชัรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศกัด์ิศรี 

-อกัแนสวชิรญาณ์-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารีอาพนชัญา 
นุชนารี 

  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส ประราศรี+ ผูมี้พระคุณ+ไฟช าระ นุชนารี 
6 พฤหัสฯ ฉลองพระเยซูเจ้าทรงส าแดงพระวรกายรุ่งโรจน์ต่อหน้าอคัรสาวก เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.ชาญชยั อุทิศ พระสงัฆราช เปโตร บคั / สุข.ครอบครัวเชาวพฒันวงศ-์ลูกหลาน-เปโตร พิจารณ์ เชาวพฒันวงศ+์อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / พรชนก 
  สุข.มารีอา พิมพิดา-มารีอา กานตรัตน ์พทัฒพงศว์ฒัน ์/ สุข.นางสุพินพร สุวรรณวานิช อมรรัตน ์/ 
  สุข.คุณวนิดา องัศุพนัธุ์-ครอบครัว / สุข.ยอแซฟ โกวิท คริสธานินทร์-ตามประสงคผ์ูข้อ / สุข. ซ.รูธ แห่งไมก้างเขน โกวิท/อรทยั 
  อุทิศ มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคนัธา-ไฟช าระ / สุข.Allan-Naima-Pervaiz-Roma Sister ปราณี/Allan 
  อุทิศ ยวง เชาว-์นางบงัอร จงมัน่คง-มารีอา กานดา กีรติกมล-นส.วนัทนา เทสวงนนท-์ไฟช าระ ปิยะ 
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ ยอแซฟประเสริฐ-มารีอามณี สาลีพิมล-มารีอาปทุม นิลอร่าม+สุข.มารีอาเมตตา สาลีพิมล-อนันาสุภาพรรณ-มณฑล กล่ินมณฑา สุภาพรรณ 
  อุทิศ นายวศิน เหลืองแจ่ม / อุทิศ เปาโล ชุงเก่า แซ่ล้ิม-โรซา วิไล สิทธิธนงักุล ขวญัฤทยั/ครอบครัว 
  อุทิศ ดอมินิก สมพงษ-์ยอแซฟ เฮง-โรซา ฮวย-โรซา ศรีสอาด-ไฟช าระ / ตามประสงคผ์ูข้อ พชัรา/จตุรงค ์
  สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวชัรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศกัด์ิศรี 

-อกัแนสวชิรญาณ์-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารีอาพนชัญา 
นุชนารี 

  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส ประราศรี+ ผูมี้พระคุณ+ไฟช าระ / อุทิศ แมร่ี เทเรซ ศิริพร ซามี นุชนารี/วรวฒัน ์
7 ศุกร์ น.ซิกส์โตที ่2 พระสันตะปาปาและเพ่ือนมรณสักข ีน.กาเยตาน พระสงฆ์ เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.ชาญชยั อุทิศ พระสงัฆราช เปโตร บคั / สุข.ครอบครัวเชาวพฒันวงศ-์ลูกหลาน-เปโตร พิจารณ์ เชาวพฒันวงศ+์อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / พรชนก 
  สุข.นางสุพินพร สุวรรณวานิช / สุข.ยอแซฟ โกวิท คริสธานินทร์-ตามประสงคผ์ูข้อ / อุทิศ วิเลิศ ขุนเท่ียงธรรม /โกวิท/อจัฉรา 
  สุข.คุณวนิดา องัศุพนัธุ์-ครอบครัว / อุทิศ แอนโทนี สุวฒัน-์นางจุไร ธีระชยักุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจกัร-ไฟช าระ / ยูถิกา 
  สุข.เปาโล แสนชยั ศรีพรสุทธิวงศ ์/ อุทิศ มทัธิว ชิวเลง้ ถึกไปล่-ญาติผูล่้วงลบั / อุทิศ แอนเยลา-ออสกา้ แอดดิสนั /สไบ/ชาคริต 
  อุทิศ แอนโทน่ี สุวรรณ วลยัเสถียร / อุทิศ ยวง ฮุง-มารีอา ศรวรรณ เลิศเสริมสุข+สุข.ครอบครัว สุชา/ไชยวฒัน ์
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ ยอแซฟ เช็งเป้ง แซ่ซ้ิม-มกัดาเลนา ซู่ลั้ง แซ่ตั้ง-มารีอา อาช้ือ แซ่อ้ึง-เทเรซา ไซคิ้้ม แซ่ซ้ิม / อุทิศ เซซีลีอา โสภี ชูทรัพย ์ / ครอบครัว 
  อุทิศ ยอแซฟประเสริฐ-มารีอามณี สาลีพิมล-มารีอาปทุม นิลอร่าม+สุข.มารีอาเมตตา สาลีพิมล-อนันาสุภาพรรณ-มณฑล กล่ินมณฑา สุภาพรรณ 
  อุทิศ Maria Vanna-Marcellina Marasri Xavier-Antonio จ ารูญ พรสจัจา+สุข.Maria ผอ่งรัตน ์ผอ่งสกุล-Nicholas พีร์รัช พรสจัจา  
  สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวชัรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศกัด์ิศรี 

-อกัแนสวชิรญาณ์-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารีอาพนชัญา 
นุชนารี 

  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส ประราศรี+ ผูมี้พระคุณ+ไฟช าระ นุชนารี 
8 เสาร์ ระลกึถึง น.โดมนิิก พระสงฆ์ เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.ชาญชยั อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล. 
  อุทิศ พระสงัฆราช เปโตร บคั / สุข.ครอบครัวเชาวพฒันวงศ-์ลูกหลาน-เปโตร พิจารณ์ เชาวพฒันวงศ+์อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / พรชนก 
  สุข.ยอแซฟ โกวิท คริสธานินทร์-ตามประสงคผ์ูข้อ / สุข.มารีอา จนัทรา อ าไพพรรณวิจิตร-นายวนัชยั เรืองไรเลขา โกวิท/มนสันนัท ์
  อุทิศ มารีอา กรกมล ทิพยวงศ-์เปาโล สวสัด์ิ-เซซีลีอา ผอ่งศรี อ านวยพร / อุทิศ มทัธิว ชิวเลง้ ถึกไปล่-ญาติผูล่้วงลบั อภิรดี/สไบ 
  สุข.คุณวนิดา องัศุพนัธุ์-ครอบครัว / อุทิศ นายเซ้ียง แซ่ลอ้ / สุข.มีคาแอล อภิสิทธ์ิ-มารีอา รมยร์วินท ์ตระกูลมา /มนสันนัท/์จรรยพร 
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.เทเรซา ปิยา เสนีวงศ ์ณ อยุธยา ปิยา 
  อุทิศ เปาโลศิลารัช-มารีอาจูฮวย-บุน้ชอ้ง-เปาโลสาคร-มารีอาละมูล-ลูกาอ๊อน-ยอแซฟนพรัตน-์ยอแซฟอดิศกัด์ิ-เทเรซาบงกช 

-อนันาศิริกาญจน-์สุดารัตน-์ไฟช าระ+สุข.ค.อนันาณมนพรรณ์ 
ณมนพรรณ ์

  อุทิศ เปโตร ยี่ซนั แซ่เฮง้-ยอแซฟ เทียนชยั-เปโตร วรเมธ รุ่งโรจนเ์กษตร-มารีอา หมุยล้ิม แซ่แพ ้  
  อุทิศ Maria Vanna-Marcellina Marasri Xavier-Antonio จ ารูญ พรสจัจา+สุข.Maria ผอ่งรัตน ์ผอ่งสกุล-Nicholas พีร์รัช พรสจัจา  

  สุข.รอย แอดดิสนั-นส.วฒันา เทพดิเทพพนัธุ์-ค.แอดดิสนั / อุทิศ Patnarin Phongthananikorn ชาคริต/วรีพงษ์ 
  อุทิศ แอนเยลา แอนเยลา-ยอแซฟ ออสกา้ แอดดิสนั-มีชยั ไตรภสั-วงศ ์นิสนัต-์ด า ประเสริฐ-์ชวลิต สามะตา-รักชาติ รอย 
  อุทิศ ยอแซฟอติพงศ ์พงศห์วา่น-มาร์โกเป๋งอุย้ แซ่เฮง้-มารีอกัแนสซุง้ลว้ง แซ่โงว้-มารีอาอุไรวรรณ 

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

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

นุชนารี 

  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส ประราศรี+ ผูมี้พระคุณ+ไฟช าระ นุชนารี 
  อุทิศ ไฟช าระ-ญาติ+สุข.เปโตร สุทิน-เปาโล นทัธี โรจนเ์จริญสุข-แคทธรีน เยาวมาลย ์อ่วมเทศ-เทเรซา รัชณีพรรณ กูบทอง-ญาติ เยาวมาลย ์

 


