
ตารางมิสซาประจ าสัปดาห์ 
28 อาทติย์ อาทติย์ที ่2 เทศกาลมหาพรต เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.ชาญชยั สุข.คุณพ่อชาญชยั,คุณพ่อพรชยั,คุณพ่อณัฐพล,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-มอนิกาค าผอง วาปีโส-ซิกโตทรงวุฒิ ห่อเร-ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ นุชนารี 

  สุข.ครอบครัวหมั้นทรัพย ์/ อุทิศ อกัแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอหน์บอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วชัรสินธ์ุ-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต-์แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ขา้วปุ่น-ยวงบปัติสตา ขา้วป้ัน  
  โมทนาคุณนกับุญหลุยส์+สุข.ครอบครัว ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กติติ-ไฟช าระ  
08.00 น. คพ.สมภพ อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล+สุข.นส.ฉนัทนาพร วฒันาย่ิงสมสุข  นงลกัษณ ์ 

 อุทิศ มารีอา ประภสัสร เพช็โรทยั–ยายทองหล่อ-อรพรรณ ไชยโย+ สุข. แม่ครู พูลสุข ณัฎฐการณิก-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 เรนาโต วรศกัด์ิ ชีรานนท+์สุข.อาจารยเ์ทพี ชีรานนท ์/ อุทิศ พ่อเช้ือ-แม่ผวน-พ่ีทองชุบ-คุณนงลกัษณ์ มีภาค+สุข.นส.อบเชย มีภาค เทพี/อบเชย 
  อุทิศ พ่อบู ้แซ่เจียง-แม่จ้ิง แซ่จาง-พ่ีธนวรรณ แซ่เจียว+สุข.ค.เทเรซา สิริวรรณ อานามนารถ / อุทิศ มทัธีอสั มตัตี-อากาทา ส าอางค ์ยงันึก สิริวรรณ/สุรชาติ 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.มาร์ติน สุรชาติ-อนัตน วรภทัร ยงันึก-นส.สายพิณ อ่ิมอุรา / สุข.ครอบครัวตรัยอุปถมัภ ์/ อุทิศ เทเรซา ส้มจีน พุฒซ้อน สุรชาติ/วโรดม/สุรชาติ 
  อุทิศ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ-เปาโล น.พ.กลนี ศิริยง-ไฟช าระ / อุทิศ เบเนดิกต ์เสริมศกัด์ิ ทองกจิเลาหชยั เพียงพชัร / 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-ญาติพ่ีนอ้ง-ลุงป้า-นา้อา-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.ค.กุลสันตีพงศ-์ค.เมฆโต-ลูกหลาน-ผูมี้พระคุณ-บริวาร-องศอุ์ปถมัภ-์มิตร-อมิตร ครอบครัว 
10.00 น. คพ.เอกรัตน ์ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหน้าท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล. 
  อุทิศ ลูซีอา จ  าเนียร-ยอแซฟสัณห-์มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย-์ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศกัด์ิ 

+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพนัธ์ุ 
สมชาติ 

  อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชก-ียากอบฉัว่-แคทลีน ซ้ิวเตียน-ลอเรนซ์ฉัว่-แคทลีน มาลินี-แคทลีน เพญ็พรรณ-ยูเรีย เยาวลกัษณ์-ย.บ.เสน่ห ์
+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพนัธ์ุ-ปีเตอร์ธนภูม   

สมชาติ 
 

  อุทิศ แอนโทนีตนับุญยง้-เบเนดิกโตตนับุญกวง-มารีอามกัดาเลนาประยงค-์มากาเร็ตมณี-โยอนันาโกมุยเกยีวตนั-มากาเร็ตโกมุยเกยีง 
-อลิซาเบธโกว-์มารีอาโยเซฟฟินยุพดี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน-ไฟช าระ 

 

  โมทนาคุณแม่พระ / สุข.ฟิลิกซ์ มานิตย-์เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ / อุทิศ เบอร์นาแด๊ต วารินทร์+สุข.ออกสัติน อานุเทพ-สตีเฟน  
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เทเรซา เกือ้กมล ทองเจริญ-นายสมชาย-เทเรซา สุภทัรีย ์นวลงาม-ครอบครัว / อุทิศ เบเนดิกต-์ยายจ๋ิม สุภทัรีย/์เปาเปา 
  สุข.ครอบครัวศิริยงวฒันา / อุทิศ อนัตนนิโอ ยูโช โอดา-เทเรซา เสริมศรี สงวนเรือง-ยอหน์บอสโก เสนีย ์เสริมศิริโรจน ์ ปัณณวิชณ์/มารินา 
  อุทิศ แอนโทนี ไพบูลย ์โลหะวฒันกุล / โมทนาคุณพระเจา้ / สุข.ยออากมิ ดนยัพนัธ์-อนันา สายสัมพนัธ์-บุตร-ค.อคัรสกุล อรยา/ธนกฤต/พีรพล 
  สุข.ฟรังซิสเซเวียร์ ศิริพงษ ์สุนพิชยั-อกัเนส วิภาดา-ยอแซฟ ฉตัรชยั-เยราร์ดมาแยลลา ฉตัรดนยั-แคทเธอรีน ฉตัรนภา-มาระโก มาร์ก  
  สุข. แมททิว แมทท-์มาการิตา มินรดา-ยอแซฟ คณิศร ลาภจตุพร-ภทัรดา-เขมวนัต ์/ อุทิศ ด.ช.ธนพร เส็งเจริญ  / ทวีลาภ 
  อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ สุรินทร์ น ้าทรัพยอ์นนัต-์ญาติสนิท-มิตรสหาย-ครู-อาจารย-์พ่อหลวง ร.9-ไฟช าระ / อุทิศ ผูล่้วงลบัท่ีไม่มีใครคิดถึง ครอบครัว/สิริจิต 
  โมทนาคุณบุญราศี คุณพ่อบุญเกดิ กฤษบ ารุง / สุข.นางสุภาพร โล่หเ์ลิศพิภพ-นายจิระวิน ทิพทิพากร / สุข.มณียา โคมิน สิริจิต/สุภาพร/มณียา 
  อุทิศ มารีอา วิไล-ยอแซฟ วิชยั เพชรธรรมชาติ / อุทิศ พ่อวิศิษฎ-์อกัแนส องัแนส สอนประสม / อุทิศ ยอแซฟ ซุ่ยจั้ว-มารีอา แจเ้ฮ้ีย-เปโตร บุญชยั แซ่โคว้ ปิยะรัตน/์ครอบครัว / 
  สุข.มาร์ติน สุรชาติ ยงันึก-ครอบครัว / อุทิศ ยวง อุ่ยชุง้ แซ่เตีย-มารีอา ช่ืนชม พงษป์ระภาช่ืน / อุทิศ พ่อเหล่าโต๊ะหน่า แซ่เหล่า สุรชาติ/ธวชัชยั/นิรดา 
  สุข.เปโตร นรินทร์-ฟรังซิสโก นเรศ เติมนาค-ครอบครัว / อุทิศ ยอแซฟ วิชยั-อนันา บุบผา โกสวสัด์ิ-ลูก-พ่ีนอ้ง มารดา/มโนรัตน ์
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอา พรชนก-ยอหน์ สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อนันา อจัฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ ์

-อนัตน เศษฐพงศ-์มารีอา พลอยชมพู-เปาโล ชวพงษ-์แคทเทอรีน ฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท-์มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย ์
-เลออง ณัฐวฒัน-์นายกลยุทธ 

พรชนก 

12.00 น. คพ.ณัฐพล สุข.ส าหรับพ่ีนอ้งสัตบุรุษวดัเซนตห์ลุยส์ทุกท่าน  วดั  
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ ไฟช าระ  ตูท้านวดั 
  อุทิศ ยอแซฟ บุญมี-มารีอา สมศรี แกว้แหวน+สุข.ครอบครัวแกว้แหวน   ครอบครัว 
  อุทิศ ยอแซฟอติพงศ ์พงศห์ว่าน-มาร์โกเป๋งอุย้ แซ่เฮง้-มารีอกัแนสซุ้งลว้ง แซ่โงว้-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวสัด์ิ-เซอร์มารีคาเบรียล พงศห์ว่าน 

-อบัราฮมัสุธี สิงหเ์สน่ห-์ฟรังซิสโก นรินทร์ จนัทนาโกเมษ-ญาติ-เพ่ือน-ครูอาจารย-์ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ 
สงวน 

1 จันทร์ สัปดาห์ที ่2 เทศกาลมหาพรต เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชยั สุข.คุณพ่อชาญชยั-คุณพ่อพรชยั-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์คาโรลีน-ณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอา พรชนก-ยอหน์ สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อนันา อจัฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ ์

-อนัตน เศษฐพงศ-์มารีอา พลอยชมพู-เปาโล ชวพงษ-์แคทเทอรีน ฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท-์มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย ์
-เลออง ณัฐวฒัน-์นายกลยุทธ / อุทิศ ผูล่้วงลบัครอบครัวลีสวสัด์ิตระกูล-ไฟช าระ+สุข.คุณแม่ลดัดา-ครอบครัวลีสวสัด์ิตระกูล 

พรชนก 
 
/ สมเดช 

  สุข.ครอบครัวหมั้นทรัพย ์/ อุทิศ อกัแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอหน์บอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วชัรสินธ์ุ-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต-์แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ขา้วปุ่น-ยวงบปัติสตา ขา้วป้ัน  
  โมทนาคุณนกับุญหลุยส์+สุข.ครอบครัว ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กติติ-ไฟช าระ  
17.30 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ ยอแซฟ บุญมี-มารีอา สมศรี แกว้แหวน+สุข.ครอบครัวแกว้แหวน / อุทอิศ แอนโทนี สมาน-มารีอา ซกฮุง้-มารีอา จริยา โกเมนกุล-ไฟช าระ ครอบครัว/รักชยั 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เทเรซา เกือ้กมล ทองเจริญ-นายสมชาย-เทเรซา สุภทัรีย ์นวลงาม-ครอบครัว / อุทิศ มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง สุภทัรีย ์/ 
  อุทิศ มารีอา มกัเชียง แซ่จงั / อุทิศ อนัตนนิโอ ยูโช โอดา-เทเรซา เสริมศรี สงวนเรือง-ยอหน์บอสโก เสนีย ์เสริมศิริโรจน ์/ อุทิศ ไฟช าระ / มารินา/พรสถิต 
  อุทิศ มารีอา บกัเซียง แซ่จงั / อุทิศ เบเนดิกต ์เสริมศกัด์ิ ทองกจิเลาหชยั / อุทิศ พ่อวิศิษฎ-์อกัแนส องัแนส สอนประสม / / ครอบครัว 
  อุทิศ ยวงบปัติสตา เจียมเซ็ง-เปโตร เตียสูน-โรซา เชงซุง แซ่ล้ิม-อกัเนส ฮุ่ยฮิม แซ่ซี-มารีอา เข้ียว แซ่เอ๋ียว-ยอแซฟ เกยีอ้ี แซ่เฮง้-ยาโกเบ ซา-เซซีลีอา เจ็ก  
  อุทิศ เปาโล ถาวร-ยอแซฟ สวสัด์ิ-มารีอา วิภา-โรซา บานเยน็ เมฆสุต+สุข.มาการิตา จิระภา ลิมปิชาติ / อุทิศ เปาโล สุรเดช เชษฐป์ระเสริฐ จอมพล/สุชาดา 
  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส ประราศรี-มอนิกาค าผอง วาปีโส-ซิกโตทรงวุฒิ ห่อเร- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 



2 องัคาร สัปดาห์ที ่2 เทศกาลมหาพรต เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชยั อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอา พรชนก-ยอหน์ สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อนันา อจัฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ ์

-อนัตน เศษฐพงศ-์มารีอา พลอยชมพู-เปาโล ชวพงษ-์แคทเทอรีน ฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท-์มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย ์
-เลออง ณัฐวฒัน-์นายกลยุทธ / อุทิศ ผูล่้วงลบัครอบครัวลีสวสัด์ิตระกูล-ไฟช าระ+สุข.คุณแม่ลดัดา-ครอบครัวลีสวสัด์ิตระกูล 

พรชนก 
 
/ สมเดช 

  สุข.ครอบครัวหมั้นทรัพย ์/ อุทิศ อกัแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอหน์บอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วชัรสินธ์ุ-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต-์แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ขา้วปุ่น-ยวงบปัติสตา ขา้วป้ัน  
  โมทนาคุณนกับุญหลุยส์+สุข.ครอบครัว ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กติติ-ไฟช าระ  
  สุข.เทเรซา สุภาภรณ์-อนันามารี สุพจี-มารีอาโรซารี เพียงพชัร-เทเรซา พิณมาศ ศิริยง / อุทิศ เปาโล กลนี ศิริยง-คุณปัทมา จิรนนัทประวติั เพียงพชัร/สุพจี 
17.30 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ ยอแซฟ บุญมี-มารีอา สมศรี แกว้แหวน+สุข.ครอบครัวแกว้แหวน / อุทิศ เบเนดิกต ์เสริมศกัด์ิ ทองกจิเลาหชยั ครอบครัว / 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เทเรซา เกือ้กมล ทองเจริญ-นายสมชาย-เทเรซา สุภทัรีย ์นวลงาม-ครอบครัว / อุทิศ มารีอา บกัเซียว สุภทัรีย ์/ 
  อุทิศ ยอน ประสาน-เทเรซา สงวน-อนัโต ไพฑูรย-์โยแซฟ ทวี-เซซิลี เมรี-มารีอา อจัจรา+สุข.ค.แสงทอง-ตณัโสภาลกัษณ์-โมเครือ-เกือ้กจิ-องัเดร วฤทิช ศรชยั 
  อุทิศ ยอแซฟ เสน่ห ์ทองพิลา-มารีอา ล้ินจ่ี-เปโตร แมน้ ศรีมงักร-มารีอา น ้าเงิน-ไฟช าระ / ตามประสงคผ์ูข้อ+สุข.ครอบครัว / อุทิศ ไฟช าระ มณีรัตน/์จตุรงค/์พรสถิต 
  สุข.ค.ทองพิลา-ยวงบปัติสตา สุรชยั-อนันา ปรายฟ้า-เทเรซา ศุภรัตน ์ทองพิลา / อุทิศ พ่อวิศิษฎ-์อกัแนส องัแนส สอนประสม มณีรัตน/์ครอบครัว 
  อุทิศ นายสุนทร-นางพิมพา สุภาพนัธ์-นายบุญเลิศ เอ่ียมสกุล-นส.วนัทนีย ์เจริญเวทยว์ุฒิ / อุทิศ แมร่ี ปทุมรัตน์-ผูล่้วงลบั ค.มินประพาฬ พรสถิต / 
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ อนัเดร เสนาะ-อานตัตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกญัญา-มารีอา ชูศรี+สุข.ค.เชิดชูวงศธ์นากร-ค.ดาราวิเศษ ดวงตา 
  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส ประราศรี-มอนิกาค าผอง วาปีโส-ซิกโตทรงวุฒิ ห่อเร- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
3 พุธ สัปดาห์ที ่2 เทศกาลมหาพรต เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชยั สุข.คุณพ่อชาญชยั-คุณพ่อพรชยั-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์คาโรลีน-ณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอา พรชนก-ยอหน์ สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อนันา อจัฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ ์

-อนัตน เศษฐพงศ-์มารีอา พลอยชมพู-เปาโล ชวพงษ-์แคทเทอรีน ฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท-์มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย ์
-เลออง ณัฐวฒัน-์นายกลยุทธ / อุทิศ ผูล่้วงลบัครอบครัวลีสวสัด์ิตระกูล-ไฟช าระ+สุข.คุณแม่ลดัดา-ครอบครัวลีสวสัด์ิตระกูล 

พรชนก 
 
/ สมเดช 

  สุข.ครอบครัวหมั้นทรัพย ์/ อุทิศ อกัแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอหน์บอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วชัรสินธ์ุ-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต-์แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ขา้วปุ่น-ยวงบปัติสตา ขา้วป้ัน  
  โมทนาคุณนกับุญหลุยส์+สุข.ครอบครัว ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กติติ-ไฟช าระ  
  สุข.ภทัรจาวิน หงษา / สุข.เทเรซา พิณมาศ-อนันามารี สุพจี ศิริยง+อุทิศ โกวิท อรรถยุติ / สุข.โจเซฟฟิน ดารณี ศิริยง-อนันา สุมาลี พานิชศุภผล สุพจี/พิณมาศ/ดารณี 
17.30 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ ยอแซฟ บุญมี-มารีอา สมศรี แกว้แหวน+สุข.ครอบครัวแกว้แหวน / อุทิศ เบเนดิกต ์เสริมศกัด์ิ ทองกจิเลาหชยั ครอบครัว / 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เทเรซา เกือ้กมล ทองเจริญ-นายสมชาย-เทเรซา สุภทัรีย ์นวลงาม-ครอบครัว / อุทิศ เบเนดิกโต อาซ า-อนันา บุง้หงษ ์ สุภทัรีย ์/ 
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ โรซา ปราณี จิระปัญญา-ยอแซฟ หยงแซ แซ่เฮง้-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.มารีอามกัดาเลนา ประภาพรรณ ยงชยัหิรัญ กิง่กาญจน ์
  อุทิศ อกัแนส ไสว-คุณยายละมุล-ศจ.สัมฤทธ์ิ เล่ียมเพช็รรัตน ์/ อุทิศ มารีอา สุวิมล-เปโตร สงบ บุรีรัตน ์/ อุทิศ มารีอา ย่งซุน-มารีอา ง่วนเซ้ียม ธนกฤต / / 
  อุทิศ หลุยส์ มณี ศิริยง / อุทิศ โกวิท อรรถยุกติ / อุทิศ ยวง ล้ิม-อกัเนส ซิ แซ่เอ๊ียว-ยอแซฟ มีชยั ศกัด์ิศรียุทธนา ดารณี/สริณณา/รุ่งโรจน ์
  อุทิศ Elizabeth Cecil ลาวณัย ์ลุลิตานนท-์บุญโญภาส-ศกุนะสิงห-์คุณศุกร์กลัยา มงัคสิงห ์/ สุข.Phonpitak Family-Mother of Trinta Phonpitak Anton/Chanchai 
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ อนัเดร เสนาะ-อานตัตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกญัญา-มารีอา ชูศรี+สุข.ค.เชิดชูวงศธ์นากร-ค.ดาราวิเศษ ดวงตา 
  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส ประราศรี-มอนิกาค าผอง วาปีโส-ซิกโตทรงวุฒิ ห่อเร- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
4 พฤหัสฯ น.กาสิมีร์ เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชยั อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอา พรชนก-ยอหน์ สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อนันา อจัฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ ์
-อนัตน เศษฐพงศ-์มารีอา พลอยชมพู-เปาโล ชวพงษ-์แคทเทอรีน ฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท-์มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย ์
-เลออง ณัฐวฒัน-์นายกลยุทธ / อุทิศ ผูล่้วงลบัครอบครัวลีสวสัด์ิตระกูล-ไฟช าระ+สุข.คุณแม่ลดัดา-ครอบครัวลีสวสัด์ิตระกูล 

พรชนก 
 
/ สมเดช 

  สุข.ครอบครัวหมั้นทรัพย ์/ อุทิศ อกัแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอหน์บอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วชัรสินธ์ุ-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต-์แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ขา้วปุ่น-ยวงบปัติสตา ขา้วป้ัน  
  โมทนาคุณนกับุญหลุยส์+สุข.ครอบครัว ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กติติ-ไฟช าระ  
  สุข.ครอบครัวยอแซฟ อุกฤษณ์-มารีอา วรณัน-โฟสตินา ลภสัรดา-เทเรซา เปรมยุดา กุศลวฒันานภา / คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ค.คุณซ้อน พรมพิทกัษ ์ / ยุพาพร 
  สุข.ครอบครัวกติติรุ่งสกุล-+อุทิศ ยอเซฟ หม่ินทิต-มารีอา สุนีย-์ยอเซฟ นารุ / สุข.มารีอา อรวินท ์ลวสุต / อุทิศ คาร์เบรียล ไมเค้ิล ทรวงบูรณกุล มณฑิดา/อรวินท/์ศศิกร 
  สุข.ครอบครัวเดชา-สมบูรณ์-ชานุ อชัวีวงศไ์พศาล / สุข.นายสมศกัด์ิ-นางวรรณี ทรวงบูรณกุล+อุทิศ วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-ตามประสงคผ์ูข้อ / ศศิกร 
17.30 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ ยอแซฟ บุญมี-มารีอา สมศรี แกว้แหวน+สุข.ครอบครัวแกว้แหวน / อุทิศ เบเนดิกต ์เสริมศกัด์ิ ทองกจิเลาหชยั ครอบครัว / 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เทเรซา เกือ้กมล ทองเจริญ-นายสมชาย-เทเรซา สุภทัรีย ์นวลงาม-ครอบครัว / อุทิศ ยอแซฟ บุญเลิศ อาณานุการ สุภทัรีย/์ภาคภูมิ 
  อุทิศ ซีมอน ประหยดั-มารีอา วิดาศรี ยว้ยความดี-ไฟช าระ / อุทิศ ลูซีอา นิตยา กจิประชา / อุทิศ เปาโล อรรณพ อ่องเอิบ-ยอแซฟ ไอส่ิง แซ่ตั้ง ปรินดา/รมยช์ลี/จู 
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ ลูซีอา นิตยา กจิประชา / อุทิศ อนัตน ศกัด์ิชยั สมสุวฒัน์-มารีอา จุฑามณี สุรวรรณ / อุทิศ ไฟช าระ นพวรรณ/เกษสุดา/นฤมล 
  อุทิศ ฟรังซิส สว่าง-เซซีลีอา ส้มเกล้ียง ธรรมอุปกรณ์ / อุทิศ มารีอา ชุนลั้ง-อนัเดร ฝุ้งฝัด แซ่อ้ึง-ยอเซฟ ค้ิมเทียม แซ่ลอ้-ไฟช าระ จนัทนา/กรรณิการ์ 
  สุข.นส.จินตหรา ลาวงศเ์กดิ-นายกฤษฎา อุยะพิตงั-ครอบครัว / อุทิศ เปาโล วิโรจน ์ลคันาวงศา / ตามประสงคผ์ูข้อ จินตหรา / / 
  อุทิศ ยอแซฟ บุง้สุย แซ่เอ้ีย-มารีอา ชุดาพร เอมทรัพย+์สุข.มารีอามกัดาเลนา สุวรรณา แซ่เฮง้ / สุข.ครอบครัววิทยธรรมาวงศ์-ครอบครัวโฆษิตโชติธนา ศิริวรรณ/ดาราณี 
  อุทิศ อนนัต-์มารีอา อาภรณ์-ยวงบปัติสต ์สุธี-แอนโทน่ี สุวรรณ วลยัเสถียร / อุทิศ นายธีระ จินตโ์ชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉัว่-ไฟช าระ สุชา/ครอบครัว 
  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส ประราศรี-มอนิกาค าผอง วาปีโส-ซิกโตทรงวุฒิ ห่อเร- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
    
    
    
    
    
    



    
5 ศุกร์ สัปดาห์ที ่2 เทศกาลมหาพรต (วันศุกร์ต้นเดือน) เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชยั อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอา พรชนก-ยอหน์ สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อนันา อจัฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ ์
-อนัตน เศษฐพงศ-์มารีอา พลอยชมพู-เปาโล ชวพงษ-์แคทเทอรีน ฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท-์มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย ์
-เลออง ณัฐวฒัน-์นายกลยุทธ / อุทิศ ผูล่้วงลบัครอบครัวลีสวสัด์ิตระกูล-ไฟช าระ+สุข.คุณแม่ลดัดา-ครอบครัวลีสวสัด์ิตระกูล 

พรชนก 
 
/ สมเดช 

  สุข.ครอบครัวหมั้นทรัพย ์/ อุทิศ อกัแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอหน์บอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วชัรสินธ์ุ-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต-์แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ขา้วปุ่น-ยวงบปัติสตา ขา้วป้ัน  
  โมทนาคุณนกับุญหลุยส์+สุข.ครอบครัว ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กติติ-ไฟช าระ  
  สุข.ลูกหลาน-ครอบครัว / อุทิศ มีคาแอล เอกชยั อารีธรรมศิริกุล-ฟรังซิสกา เกีย๊กชิง แซ่โคว้+สุข.เปโตร ชาญ-มารีอา ดวงพร อารีธรรมศิริกุล ดิเรก/ศศิกร 
  สุข.ครอบครัวก  าพล-มารีอา ศศิกร ทรวงบูรณกุล / สุข.ครอบครัวตั้งธนอ ารุง / สุข.มารีอา จู แซ่ฉัว่ ศศิกร/นฤมล/ครอบครัว 
  สุข.พ่อฉวน-แม่เซซิน-ซิสเตอร์ วนัเพญ็ บ ารุงกจิ / สุข.มารีอา ซิวอิม แซ่ล้ี-ยอแซฟ บุญเลิศ-มารีอา ตุลยดา-เทเรซา สุชานนัท ์รัตนอมรกุลชยั มงคล/สุชานนัท ์
17.30 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ ยอแซฟ บุญมี-มารีอา สมศรี แกว้แหวน+สุข.ครอบครัวแกว้แหวน / อุทิศ เบเนดิกต ์เสริมศกัด์ิ ทองกจิเลาหชยั ครอบครัว / 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟฮ่งปิง-อนัตนสัณหกจิ-มารีอาสวง-เซซีรีอาระร่ืน+สุข.มารีอากานา้-ยอแซฟกุญจ๋ิว-มารีอามาลี-เบเนดิกโตจุง้เซ็ง-มารีอาสุชาดา ณัฏฐ ์
  อุทิศ มาระโก เช็งหยู แซ่โซว / อุทิศ มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคนัธา-ไฟช าระ / อุทิศ นายองครักษ ์ชินาจริยวงศ์ ธนพล/ปราณี/สุชาดา 
  อุทิศ แม่สด-นายพรสวรรค ์ลาวงศเ์กดิ-ตาพิมพ-์ยายบวัสอน มณีสิงห-์พ่ีนอ้งผูล่้วงลบั+สุข.ครอบครัว / อุทิศ เซซีลีอา โสภี ชูทรัพย  ์ แจ่มนภา/ครอบครัว 
  อุทิศ ยวง เชาว-์นางบงัอร จงมัน่คง-มารีอา กานดา กรีติกมล-นส.วนัทนา เทสวงนนท-์ไฟช าระ / อุทิศ ยอหน์บปัติสตา สุเทพ บุญเต็ม-ไฟช าระ ปิยะ/ดวงฤทยั 
  อุทิศ แอนโทนี สุวฒัน-์นางจุไร ธีระชยักุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจกัร-ไฟช าระ / อุทิศ ฟรังซิสโก จรูญ-มารีอา พชัรินทร์ เจริญศุข ยูถิกา/พชัราวลัย ์
  อุทิศ เปาโลศิลารัช-มารีอาจูฮวย-บุน้ชอ้ง-เปาโลสาคร-มารีอาละมูล-ลูกาอ๊อน-ยอแซฟนพรัตน-์ยอแซฟอดิศกัด์ิ-เทเรซาบงกช-อนันาศิริกาญจน-์สุดารัตน ์ ณมนพรรณ์ 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.ค.อนันาณมนพรรณ์-สกุลรัตน ์อมัยงค ์/ อุทิศ ไฟช าระ / อุทิศ เปาโล วิโรจน ์ลคันาวงศา ณมนพรรณ์/ปราณี/ณิชากร 
  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส ประราศรี-มอนิกาค าผอง วาปีโส-ซิกโตทรงวุฒิ ห่อเร- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
6 เสาร์ สัปดาห์ที ่2 เทศกาลมหาพรต เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชยั อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พนัธุตมงักูร+สุข.นายภิภทัร-มารีอา พรชนก-ยอหน์ สมชาย-เปโตร พิจารณ์-อนันา อจัฉรียา-คริสโตเฟอร์ ณัชพณพงศ ์

-อนัตน เศษฐพงศ-์มารีอา พลอยชมพู-เปาโล ชวพงษ-์แคทเทอรีน ฐิตินนัท-์มารีอาอลิซาเบธ พนิตนนัท-์มารีอาเทเรซา พทัธนนัทร์-อนันาโมนิกา้ ฐิตารีย ์
-เลออง ณัฐวฒัน-์นายกลยุทธ / อุทิศ ผูล่้วงลบัครอบครัวลีสวสัด์ิตระกูล-ไฟช าระ+สุข.คุณแม่ลดัดา-ครอบครัวลีสวสัด์ิตระกูล 

พรชนก 
 
/ สมเดช 

  สุข.ครอบครัวหมั้นทรัพย ์/ อุทิศ อกัแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอหน์บอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วชัรสินธ์ุ-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต-์แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ขา้วปุ่น-ยวงบปัติสตา ขา้วป้ัน  
  โมทนาคุณนกับุญหลุยส์+สุข.ครอบครัว ลูซีอา สุมาลี คริสธานินทร์+อุทิศ ยอแซฟ สุชาตรี-โรซา สุชาดา-ลูซีอา พลอยศรี-ยอแซฟ กติติ-ไฟช าระ  
  ตามประสงคผ์ูข้อ / อุทิศ ไฟช าระ-ผูมี้พระคุณ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.มารีอา อกัแนส ไพรินทร์ ดุษฎีธรรม สุภาพร/ไพรินทร์ 
  อุทิศ ไฟช าระ-ผูมี้พระคุณ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.มารีอา พรรัตน ์เจียรพนัธ์ พรรัตน ์
  อุทิศ เทเรซา ส้มจีน พุฒซ้อน-มทัธีอสั มตัตี-อากาทา ส าอางค ์ยงันึก+สุข.มาร์ติน สุรชาติ-แอนโทนี แห่งปาดวั วรภทัร ยงันึก-นส.สายพิณ อ่ิมอุรา สุรชาติ 
17.30 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ ยอแซฟ บุญมี-มารีอา สมศรี แกว้แหวน+สุข.ครอบครัวแกว้แหวน / อุทิศ เบเนดิกต ์เสริมศกัด์ิ ทองกจิเลาหชยั ครอบครัว /   

อุทิศ ลูซีอา จ  าเนียร-ยอแซฟสัณห-์มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย-์ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศกัด์ิ 
+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพนัธ์ุ 

สมชาติ 

  อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชก-ียากอบฉัว่-แคทลีน ซ้ิวเตียน-ลอเรนซ์ฉัว่-แคทลีน มาลินี-แคทลีน เพญ็พรรณ-ยูเรีย เยาวลกัษณ์-ย.บ.เสน่ห ์
+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพนัธ์ุ-ปีเตอร์ธนภูม 

สมชาติ 

  อุทิศ ยอแซฟอติพงศ ์พงศห์ว่าน-มาร์โกเป๋งอุย้ แซ่เฮง้-มารีอกัแนสซุ้งลว้ง แซ่โงว้-มารีอาอุไรวรรณ 
-คพ.เอากุสตินสวสัด์ิ-เซอร์มารีคาเบรียล พงศห์ว่าน-อบัราฮมัสุธี สิงหเ์สน่ห-์ญาติ-เพ่ือน-ครูอาจารย-์ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ 

สงวน 

  อุทิศ โรซาอนงค-์ลูกาประเสริฐ อานามนารถ-ซิสเตอร์มารีมกัดาเลนาซิสต้ีองุ่น สันโดษ+สุข.ค.เทเรซา ปิยา เสนีวงศ ์ณ อยุธยา ปิยา 
  อุทิศ แอนโทนีตนับุญยง้-เบเนดิกโตตนับุญกวง-มารีอามกัดาเลนาประยงค-์มากาเร็ตมณี-โยอนันาโกมุยเกยีวตนั-มากาเร็ตโกมุยเกยีง 

-อลิซาเบธโกว-์มารีอาโยเซฟฟินยุพดี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน-ไฟช าระ 
 

  โมทนาคุณแม่พระ / สุข.ฟิลิกซ์ มานิตย-์เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ / อุทิศ เบอร์นาแด๊ต วารินทร์+สุข.ออกสัติน อานุเทพ-สตีเฟน  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟฮ่งปิง-อนัตนสัณหกจิ-มารีอาสวง-เซซีรีอาระร่ืน+สุข.มารีอากานา้-ยอแซฟกุญจ๋ิว-มารีอามาลี-เบเนดิกโตจุง้เซ็ง-มารีอาสุชาดา ณัฏฐ ์
  อุทิศ อากง-อาม่า สมบุญ-โทมสั สุรพล-ศรีเพชร ลิขิตเกยีรติกุล / อุทิศ ไฟช าระ+สุข.ฟรังซิสอสัซีซี ชยัวฒัน ์ธีรกจิศิลป์-ครอบครัว ชญัญา/ชยัวฒัน ์
  อุทิศ มารีอา สมพิศ กงแกว้-ลูก-ยวง จงวุ่ย แซ่โก-เปาโล วิโรจน ์เกตุรัตนมาลี / อุทิศ เปาโล วิโรจน ์ลคันาวงศา / นวพร 
  อุทิศ ยอแซฟ สงวน-อนันา ปราณี ลคันาวงศา-มารีอา เซียมเกยีง / อุทิศ วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-บรรพบุรุษ-พ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั ครอบครัว/ปทุม 
  อุทิศ อกัแนสซ่ิวเง็ก แซ่ตั้ง-เปโตรวิรัตน-์มารีอาสมศรี-มารีอาอารยา-ยอแซฟทวีชยั-หลุยส์ทวีศกัด์ิ-อนันาดวงฤดี ทรัพยส์วรรค-์ไฟช าระ ปทุม 
  โมทนาคุณพระ+อุทิศ ฟรังซิสโก ยู่ต๋ง แซ่เอ้ียว-มารีอา เซียมลงั แซ่ตงั-เทเรซา ลีจู แซ่เอียว / สุข.ค.วิบูลย ์เอ่ียมวิศิษฎ-์ค.ปทุม ทรัพยส์วรรค ์ ปทุม 
  สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวชัรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศกัด์ิศรี-อกัแนสวชิรญาณ์-ย.บ.กษิดิศ 

-มอนิกากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารีอาพนชัญา 
นุชนารี 

  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-เปโตรจรัส ประราศรี-มอนิกาค าผอง วาปีโส-ซิกโตทรงวุฒิ ห่อเร- ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
 


