
ตารางมสิซาประจ าสัปดาห์ 

27 อาทิตย์ อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา  เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.สมภพ สุข.คุณพ่อชาญชัย,คุณพ่อพรชัย,คุณพ่อณัฐพล,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
 

 สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวัชรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศักด์ิศร-ีอักแนสวชิรญาณ์ 
-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารีอาพนัชญา 

นุชนารี 

 
 อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน-เปโตรจรัส ประราศร-ีมอนิกาค าผอง วาปีโส-ซิกโตทรงวุฒิ ห่อเร-ผู้มีพระคุณ-ไฟช าระ นุชนารี 

08.00 น. คพ.เอกรัตน์ อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล+สุข.นส.ฉันทนาพร วัฒนายิ่งสมสุข นงลักษณ ์
 

 อุทิศ มารีอา ประภัสสร เพ็ชโรทัย–ยายทองหล่อ-อรพรรณ ไชยโย+ สุข. แม่ครู พูลสุข ณัฎฐการณิก-อันนา นงลักษณ์ อานามนารถ นงลักษณ ์
 

 อุทิศ โรซา อนงค์-ลูกา ประเสริฐ-มารีอา สร้อย-ลูซีอา อ าไพ-อันนา อ าภา-ไฟช าระ+ สุข.อันนา นุชรี อานามนารถ  นงลักษณ ์

  อุทิศ เรนาโต วรศักด์ิ ชีรานนท์+สุข.อาจารย์เทพี ชีรานนท์ / อุทิศ พ่อเชื้อ-แม่ผวน-พี่ทองชุบ-พี่นงลักษณ์ มีภาค+สุข.นส.อบเชย มีภาค เทพี/อบเชย 

10.00 น. คพ.พรชัย อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล. 

  อุทิศ ลูซีอา จ าเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา 
-ค.ญ.พรทิพย์-ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศักด์ิ+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์ 

สมชาติ 

  อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-แคทลีน เพ็ญพรรณ-ยูเรีย เยาวลักษณ์ 
-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพันธุ์-ปีเตอร์ธนภูม  

สมชาติ 
 

  อุทิศ แอนโทนีตันบุญย้ง-เบเนดิกโตตันบุญกวง-มารีอามักดาเลนาประยงค์-มากาเร็ตมณี-โยอันนาโกมุยเกียวตัน 
-มากาเร็ตโกมุยเกียง-อลิซาเบธโกว์-มารีอาโยเซฟฟินยุพดี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน-ไฟช าระ 

 

  อุทิศ เบอร์นาแด๊ต วารินทร์+สุข.ออกัสติน อานุเทพ-สตีเฟน / สุข.นายสมชาย นวลงาม-ครอบครัว+อุทิศ ไฟช าระ / สุข.ครอบครัว / สุภัทรีย/์นครินทร์ 

  โมทนาคุณแม่พระ / สุข.ฟิลิกซ์ มานิตย์-เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วาร-ีคริสติน่า วีรวรรณ / สุข.มารีอา วิภา มณีไพโรจน์-ครอบครัว  

  อุทิศ ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์ / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / สุข.ยอแซฟ สมัคร เติบศิริ-โรซา สมบูรณ์ วรปัญญา ศิริรัตน์/นิรมล/สมบูรณ์ 

  อุทิศ ฟรังซิส วิโรจน์-อากาทา ปิยะรัตน์ ธนากาญจนระวี+สุข.มารีอา วิภารัตน์ ธนากาญจนระวี / อุทิศ มารีอา สมศรี สมหมาย วิภารัตน์/วิไลลักษณ์ 

  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ อันเดร เสนาะ-อานัตตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกัญญา-มารีอา ชูศรี+สุข.ค.ดาราวิเศษ-ค.เชิดชูวงศ์ธนากร ดวงตา 

  อุทิศ แอนโทนี สุวัฒน์-นางจุไร ธีระชัยกุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจักร-ไฟช าระ / อุทิศ มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคันธา-ไฟช าระ ยูถิกา/ปราณี 

  อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / อุทิศ ยวง เชาว์-นางบังอร จงมั่นคง-มารีอา กานดา กีรติกมล-นส.วันทนา เทสวงนนท์-ไฟช าระ เฮียวลั้ง/ปิยะ 

  อุทิศ เทเรซา หงัน โยธินะเวคิน-ไฟช าระ+สุข.พิมลวรรณ-ครอบครัว พิมลวรรณ 

  สุข.มารีอา วิภา มณีไพโรจน์-ครอบครัว / สุข.ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช ธีรวชิรกุล / สุข.เทเรซา นุชนารี ประราศรี-ครอบครัว /ธวัช/นุชนารี 

  สุข.ค.หมั้นทรัพย์-คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซา จริยา อังกุราภินันท์-เปาโล พิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์น ไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ติน ฐานิสร์ ถิรพันธุ์  

  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.นายภิภัทร-มารีอา พรชนก-ยอห์น สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อันนา อัจฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ์-อันตน เศษฐพงศ์-มารีอา พลอยชมพู 
-เปาโล ชวพงษ์-แคทเทอรีน ฐิตินันท์-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนันท์-มารีอาเทเรซา พัทธนันทร์-อันนาโมนิก้า ฐิตารีย์-เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ 

พรชนก 

12.00 น. คพ.ชาญชัย สุข.ส าหรับพี่น้องสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน  วัด  

  อุทิศ ยอแซฟ อภิวัฒน์ เขียวแก้ว-ไฟช าระ-ญาติพี่น้อง-ผู้มีพระคุณทุกท่าน  บวรภัส 

17.30 น. คพ.พรชัย อุทิศ ไฟช าระ  ตู้ทานวัด 

  อุทิศ ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-มาร์โกเป๋งอุ้ย แซ่เฮ้ง-มารีอักแนสซุ้งล้วง แซ่โง้ว-มารีอาอุไรวรรณ 
-คพ.เอากุสตินสวัสด์ิ-เซอร์มารีคาเบรียล พงศ์หว่าน-อับราฮัมสุธี สิงห์เสน่ห์-ญาติ-เพื่อน-ครูอาจารย์-ผู้มีพระคุณ-ไฟช าระ 

สงวน 

  อุทิศ ยอแซฟ วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ สมยัน โกระวิโยธิน-ไฟช าระ+สุข.อัปสร โกระวิโยธิน พิมสิริ / 

28 จันทร์ น.เวนเชสเลาส์ มรณสักขี น.ลอเรนซ์ รุยซ์ และเพื่อนมรณสักขี เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.ณัฐพล สุข.คุณพ่อชาญชัย,คุณพ่อพรชัย,คุณพ่อณัฐพล,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.นายภิภัทร-มารีอา พรชนก-ยอห์น สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อันนา อัจฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ์-อันตน เศษฐพงศ์-มารีอา พลอยชมพู 

-เปาโล ชวพงษ์-แคทเทอรีน ฐิตินันท์-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนันท์-มารีอาเทเรซา พัทธนันทร์-อันนาโมนิก้า ฐิตารีย์-เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ  
พรชนก 
 

  สุข.ค.หมั้นทรัพย์-คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซา จริยา อังกุราภินันท์-เปาโล พิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์น ไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ติน ฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  สุข.คุณพ่อ-คุณแม่ / โมทนาคุณพระ+สุข.ครอบครัว / สุข.ค.ยอแซฟ อุกฤษณ์-มารีอา วรณัน-โฟสตินา ลภัสรดา-เทเรซา เปรมยุดา กุศลวัฒนานภา อุมาศิริ/วรรณด/ี 
  สุข.นายสมชาย นวลงาม-ครอบครัว+อุทิศ ไฟช าระ / สุข.ครอบครัวเลิศล้ าอ าไพวงศ์ / สุข.นางวลัยลักษณ์-นายวสิน บุญชูสวัสด์ิ-นางสาวนัยเนตร ศรีอยู่ยง สุภัทรีย ์/ / 
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ อันเดร เสนาะ-อานัตตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกัญญา-มารีอา ชูศรี+สุข.ค.ดาราวิเศษ-ค.เชิดชูวงศ์ธนากร ดวงตา 
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ ยอแซฟ วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ มารีอา สุวิมล-เปโตร สงบ บุรีรัตน์ / อุทิศ นส.วรัญญา จันทร์ฤาชัย พิมสิริ / / 
  อุทิศ มารีอา ซ าเอง แซ่ตั้ง-ยอแซฟ เทียนชัย รุ่งโรจน์เกษตร-มารีอา หมุยงิ้ม แซ่แพ้ / อุทิศ พี่นา จารวี ทองบริบรูณ์-มารีอา ส้มจัน แซ่ลี้ / พิณมาศ 
  อุทิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ-ไฟช าระ-เปาโล น.พ.กลนี ศิริยง+สุข.เทเรซา สุภาภรณ์-มารีอา โรซารี เพียงพัชร ศิริยง เพียงพัชร 
  อุทิศ มารีอา สมพิศ กงแก้ว-ยวง จงวุ่ย แซ่โก-เปาโล วิโรจน์ เกตุรัตนมาลี / อุทิศ มารีอา จุรีวัลย-์หลุยส์ จือเต็ก-มารีอา ฮวย  
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน-เปโตรจรัส+สุข.เทเรซานุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-อักแนสวชิรญาณ์-ผู้มีพระคุณ / อุทิศ ไฟช าระ นุชนารี / 

29 อังคาร ฉลองอัครทูตสวรรค์มีคาเอล กาเบรียลและราฟาเอล เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.ณัฐพล สุข.คุณพ่อชาญชัย,คุณพ่อพรชัย,คุณพ่อณัฐพล,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.นายภิภัทร-มารีอา พรชนก-ยอห์น สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อันนา อัจฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ์-อันตน เศษฐพงศ์-มารีอา พลอยชมพู 

-เปาโล ชวพงษ์-แคทเทอรีน ฐิตินันท์-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนันท์-มารีอาเทเรซา พัทธนันทร์-อันนาโมนิก้า ฐิตารีย์-เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ  
พรชนก 
 

  สุข.ค.หมั้นทรัพย์-คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซา จริยา อังกุราภินันท์-เปาโล พิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์น ไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ติน ฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  สุข.เปาโล แสนชัย-โรซา จิตรานุช ศรีพรสุทธิวงศ์-เทเรซา จิตนา มนัสวิภาวี / สุข.พ่อทนงศักด์ิ-แม่รัตนา-สามีอุดมเดช-ลูกชายฌิน-แม่หลิว-ครอบครัว นครินทร์/นัชทร ี
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ อันเดร เสนาะ-อานัตตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกัญญา-มารีอา ชูศรี+สุข.ค.ดาราวิเศษ-ค.เชิดชูวงศ์ธนากร ดวงตา 
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ ยอแซฟ วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ เปาโล กลนี ศิริยง+สุข.เทเรซา สุภาภรณ์ ศิริยง+สุข.เทเรซา พิณมาศ-อันนามารี สุพจี ศิริยง พิมสิริ/พิณมาศ 
  อุทิศ Elizabeth Cecil ลาวัณย์ ลุลิตานนท์-บุญโญภาส-ศกุนะสิงห์ / อุทิศ บรูโน สมเกียรต์ิ-เวรอนีกา เพชร-ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง Anton / 
  อุทิศ เซซีลีอา โสภี ชูทรัพย์ / อุทิศ บรรพบุรุษ-ญาติมิตร-ผู้ท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.ค.พงศ์ภัณฑ์-ค.เมฆโต-ลูกหลาน-ผู้มีพระคุณ-บริวาร-มิตรสหาย-อมิตรท้ังหลาย ครอบครัว/สุรพงษ์ 
  อุทิศ อันนา เรียน สมุทรคีรี-มารีอา มัด สาทรกิจ / อุทิศ เซซีลีอา สมัย ภมรพล+สุข.ค.วีรพล ภมรพล-ค.สิงห์ขาว / อุทิศ เปโตร วรเมธ รุ่งโรจน์เกษตร / วิภาวี / 
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน-เปโตรจรัส+สุข.เทเรซานุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-อักแนสวชิรญาณ์-ผู้มีพระคุณ / อุทิศ ไฟช าระ นุชนารี/วชิระ 

30 พุธ ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์ เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ ไฟช าระ+สุข.นายภิภัทร-มารีอา พรชนก-ยอห์น สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อันนา อัจฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ์-อันตน เศษฐพงศ์-มารีอา พลอยชมพู 
-เปาโล ชวพงษ์-แคทเทอรีน ฐิตินันท์-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนันท์-มารีอาเทเรซา พัทธนันทร์-อันนาโมนิก้า ฐิตารีย์-เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ  

พรชนก 
 

  สุข.ค.หมั้นทรัพย์-คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซา จริยา อังกุราภินันท์-เปาโล พิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์น ไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ติน ฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  สุข.โจเซฟฟิน ดารณี ศิริยง-อันนา สุมาลี พานิชศุภผล / สุข.คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ค.ยอแซฟ สุรพงษ์ เตียวเจริญ /  สุข.อารยา นิลุมล ดารณี/ยุพาพร/ครอบครัว 
  สุข.วิรดา ต่ายสกุลทิพย์ / สุข.นางอ าไพพร-นายไพศาล ปัญญาวิเศษพงศ์ / สุข.ทีโอดอร์ มารีย์ คทา คมกฤส วิรดา/วันชัย/ 
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ ยอแซฟ วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ เปาโล กลนี ศิริยง+สุข.เทเรซา สุภาภรณ์ ศิริยง / อุทิศ ยาโกเบ กิ๋มซ้ง-อันนา หมุยจู พิมสิริ/พิณมาศ/ 
  อุทิศ คุณพ่อจักรทอง หิรัณยัษฐิติ+สุข.คุณแม่สุดา หิรัณยัษฐิติ / อุทิศ ปีโอ อุบล วิลาลัย-ไฟช าระ / อุทิศ ร็อค ธัชชัย โปวิบูลย์ กุลกันยา/นาฎวรางค์/ภัสรา 
  อุทิศ เซซีลีอา สมัย ภมรพล+สุข.ค.วีรพล ภมรพล-ค.สิงห์ขาว / อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ สถิตพงษ์ ผิวเกลี้ยง+สุข.มารีอา กิ่งแก้ว ผิวเกลี้ยง วิภาวี/รสิตา 
  อุทิศ เปโตร มนัส หงษ์วัฒนา+สุข.มารีอา เทเรซา ลาวัลย์ หงษ์วัฒนา / อุทิศ ยาโกเบ เลี้ยง-ลูซีอา เจือ-อันตน มานพ กิมเล็ก-เทเรซา เพียบ มณิสรา/จีรนันต์ 
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน-เปโตรจรัส+สุข.เทเรซานุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-อักแนสวชิรญาณ์-ผู้มีพระคุณ / อุทิศ ไฟช าระ นุชนารี / 

    
    
    
    



   

1 พฤหัสฯ ฉลอง น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี และนักปราชญ์ องค์อุปถัมภิกาของการประกาศข่าวดี เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ ไฟช าระ+สุข.นายภิภัทร-มารีอา พรชนก-ยอห์น สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อันนา อัจฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ์-อันตน เศษฐพงศ์-มารีอา พลอยชมพู 
-เปาโล ชวพงษ์-แคทเทอรีน ฐิตินันท์-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนันท์-มารีอาเทเรซา พัทธนันทร์-อันนาโมนิก้า ฐิตารีย์-เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ  

 

  สุข.ค.หมั้นทรัพย์-คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซา จริยา อังกุราภินันท์-เปาโล พิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์น ไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ติน ฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  สุข.ช่อทิพย์ ศรีแก้ว-จิตต์สรัล-ธนะศักด์ิ-ปกาศิต เส็งเจริญ-ครอบครัว / สุข.ครอบครัวพลพิทักษ์-คุณแม่น้องอุ้ม พลพิทักษ์ / อุทิศ ลูกา มงคล วังตาล ช่อทิพย์/ชาญชัย/สุทธาทิพย์ 
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ ยอแซฟ วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ เทเรซา ทีเจ-โทมัส พะจ่อดา ทิพย์บรรจงสุข / อุทิศ ร็อค ธัชชัย โปวิบูลย์ พิมสิริ/ลูกหลาน/ภัสรา 
  อุทิศ รัชณีพร-สิริมานะ-ด.ช.มานะพิจิต ศาตมัย-เทเรซา กัญญารัตน์ สันติโยธิน-บัญชาสิทธิ์ มีเจริญ-พรนิภา ค าสุข / อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง / อารยา 
  อุทิศ ไฟช าระ-บรรพบุรุษ+สุข.ครอบครัวเส็งเจริญ / อุทิศ แอนโทนี สมาน-มารีอา ซกฮุ้ง-มารีอา จริยา โกเมนกุล-ไฟช าระ จิตต์สรัล/รักชัย 
  สุข.เทเรซา นุชนารี ประราศร-ีเทเรซา รัชณีพรรณ กูบทอง-เทเรซา อรปรียา ปฏิตัง-เทเรซา พิมพ์กานต์ นันทนิตติ รัชณีพรรณ 
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน-เปโตรจรัส+สุข.ย.บ.สมานมิตร-อักแนสวชิรญาณ์-ผู้มีพระคุณ / อุทิศ ไฟช าระ นุชนารี/อมรชัย 

2 ศุกร์ ระลึกถึง ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (วันศุกร์ต้นเดือน) เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.ณัฐพล สุข.คุณพ่อชาญชัย,คุณพ่อพรชัย,คุณพ่อณัฐพล,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.นายภิภัทร-มารีอา พรชนก-ยอห์น สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อันนา อัจฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ์-อันตน เศษฐพงศ์-มารีอา พลอยชมพู 

-เปาโล ชวพงษ์-แคทเทอรีน ฐิตินันท์-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนันท์-มารีอาเทเรซา พัทธนันทร์-อันนาโมนิก้า ฐิตารีย์-เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ  
พรชนก  

  สุข.ค.หมั้นทรัพย์-คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซา จริยา อังกุราภินันท์-เปาโล พิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์น ไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ติน ฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  โมทนาคุณพระเจ้า+สุข.ฟรังซิสโก ธนกฤต ศรีเพชรกสิกรณ์ / สุข.ด.ช.สุกัลย์ สุชาติเวชภูมิ / สุข.ครอบครัว+อุทิศ ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ธนกฤต/อลิสา/ครอบครัว 
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ ยอแซฟ วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ ยอแซฟ บุ้งคิม แซ่โซว-ครอบครัวท่ีล่วงลับ / อุทิศ มารีอา สมหมาย วินิจฉัยกุล พิมสิริ/ประวิตร์/อารยา 
  โมทนาคุณแม่พระ-ทารกผู้วิมล+อุทิศ ไฟช าระ / อุทิศ ยอแซฟ สุวิทย์ เคียงสุนทรา / อุทิศ ยวงบัปติสตา ยิ้ว สุเสรีชัย / สุข.คุณสมศรี สมัคร/ครอบครัว/ / 
  อุทิศ เอลิซาแบธ ซิ่วเม้ง แซ่ตั้ง-หลุยส์ บุ่นฮุย แซ่พัว-ฟรังซิสโก เซี่ยมหยู แซ่คู-เทเรซา หลั่งหงษ์ แซ่คู-มารีอา ประภาพร สมพานิช เอกรัตน์ 
  อุทิศ มารีอา ต้ังกี-ฟรังซิสโก กั๊กเยี๊ยก แซ่แพ้-ไฟช าระ / อุทิศ เปโตร ไพโรจน์-มารีอา ยุ้ยเจา ไพโรจน์เจริญค้า / อุทิศ มารีอา เค็ง แซ่โง้ว สุนันทา/สิทธิพร/ลัดดา 
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน-เปโตรจรัส+สุข.เทเรซานุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-อักแนสวชิรญาณ์-ผู้มีพระคุณ / อุทิศ ไฟช าระ นุชนารี / 

3 เสาร์ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา หรือวันเสาร์ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.นายภิภัทร-มารีอา พรชนก-ยอห์น สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อันนา อัจฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ์-อันตน เศษฐพงศ์-มารีอา พลอยชมพู 

-เปาโล ชวพงษ์-แคทเทอรีน ฐิตินันท์-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนันท์-มารีอาเทเรซา พัทธนันทร์-อันนาโมนิก้า ฐิตารีย์-เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ 
พรชนก 

  สุข.ค.หมั้นทรัพย์-คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซา จริยา อังกุราภินันท์-เปาโล พิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์น ไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ติน ฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  อุทิศ เซซีลีอา สมัย ภมรพล+สุข.ค.วีรพล ภมรพล-ค.สิงห์ขาว / อุทิศ ร็อค ธัชชัย โปวิบูลย์ / สุข.ด.ช.สุกัลย์ สุชาติเวชภูมิ วิภาว/ีภัสรา/อลิสา 
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ ลูซีอา จ าเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา 

-ค.ญ.พรทิพย์-ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศักด์ิ+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์ 
สมชาติ 

  
อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-แคทลีน เพ็ญพรรณ-ยูเรีย เยาวลักษณ์ 
-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพันธุ์-ปีเตอร์ธนภูม 

สมชาติ 

  อุทิศ โรซาอนงค์-ลูกาประเสริฐ อานามนารถ-ซิสเตอร์มารีมักดาเลนาซิสตีองุ่น สันโดษ+สุข.ค.เทเรซา ปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ปิยา 
  อุทิศ เปาโลศิลารัช-มารีอาจูฮวย-บุ้นช้อง-เปาโลสาคร-มารีอาละมูล-ลูกาอ๊อน-ยอแซฟนพรัตน์-ยอแซฟอดิศักด์ิ-เทเรซาบงกช 

-อันนาศิริกาญจน์-สุดารัตน์-ไฟช าระ+สุข.ค.อันนาณมนพรรณ์ 
ณมนพรรณ์ 

  อุทิศ นางจงรักษ์-นางสมนึก ดารดาษ-อเนก จีนชาวสวน+สุข.คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล / อุทิศ อักแนส ไสว เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ สุกฤตา/ธนกฤต 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.ค.ยอแซฟ วรวิทย์-มารีอา ณัฐกานต์-เทเรซา วรินณา-ยอแซฟ ณัฐวุฒิ-มารีอา นงชกร ยิ่งพิศิษฐ  
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