
ตารางมิสซาประจ าสัปดาห์ 
28 อาทติย์ อาทติย์ที ่13 เทศธรรมดา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สมภพ สุข.คพ.ชาญชยั,คพ.พรชยั,คพ.วีรยุทธ,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 

08.00 น. คพ.เอกรัตน ์ 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 ไฟช าระ 

อุทิศ พอ่เช้ือ-แม่ผวน-ทองชุบ มีภาค+สุข.นส.อบเชย มีภาค  
เทพี/ศศิวมิล 
อบเชย 

10.00 น. คพ.พรชยั 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 / อุทิศ ยอแซฟ นารุ มนสัวชัรพงศ ์ / ภคัวรินทร์ 
  โมทนาคุณแม่พระ / สุข.ฟิลิกซ ์มานิตย-์เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ   
  สุข.มารีอา มาลินี ชูวิทย ์/ อุทิศ อกัแนส รัชนี คงกิตติกุล+สุข.ค.คงกิตติกุล ชลชั 
  อุทิศ ซีสเวสเตอร์ วชัระ-มารีอามกัดาเลนา ทศัพร-หลุยส์เดอกอนซากา ปรีดี+สุข.ค.แม่ราตรี-ค.ธนาไพศาล นริญญา 
  อุทิศ อนัตนประสิทธ์ิ กฤตยานุสรณ์-มารีอาหยูกิ่ม แซ่ตั้ง-เทเรซาวนัทนีย ์กิจเจริญ-อากง-อาม่า-อ๊ีทุกคน 

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

  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / โมทนาคุณแม่พระ+สุข.นายสมชาย นวลงาม / สุภทัรีย ์
  อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผง่าม-ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล+สุข.ค.มาตุกุล / อุทิศ นางมณี สาลีพิมล สุรพล/ปาลิต 
  สุข.ครอบครัวเชาวพฒันวงศ-์เปโตร พิจารณ์ เชาวพฒันวงศ ์ พรชนก  
12.00 น. คพ.ชาญชยั สุข.ส าหรับพี่นอ้งสตับุรุษวดัเซนตห์ลุยส์ทุกท่าน  วดั  
17.30 น. คพ.พรชยั อุทิศ ไฟช าระ  ตูท้านวดั 
  อุทิศ ยอแซฟอติพงศ ์พงศห์วา่น-มาร์โกเป๋งอุย้ แซ่เฮง้-มารีอกัแนสซุง้ลว้ง แซ่โงว้-มารีอาอุไรวรรณ 

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

  อุทิศ ยา่หล่วมเกียว แซ่อ้ึง สุเทพ 
29 จันทร์ สัปดาห์ที ่13 เทศกาลธรรมดา  เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชยั สุข.คพ.ชาญชยั,คพ.พรชยั,สงัฆานุกรณฐัพล,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
  สุข.มารีอา มาลินี ชูวิทย ์/ สุข.ค.เทเรซา อรวรรณ / สุข.นางลดัดา ลีสวสัด์ิตระกูล / / ลดัดา 
  สุข.คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ค.ยอแซฟ สุรพงษ ์เตียวเจริญ / อุทิศ ยวง ช านาญ-ยวง วรชยั ยุพาพร/ฟรังซิส 
17.30 น. คพ.ชาญชยั อุทิศ อกัแนส รัชนี คงกิตติกุล+สุข.ค.คงกิตติกุล / อุทิศ เปโตร อนนัต ์จนัทร์อ่อน ชลชั/มงคล 
  อุทิศ มารีอา เพญ็ศรี แซ่ล้ี-เซเวรีนุส สมคิด วณิชยาพนัธุ์ / สุข.ค.เทเรซา นุศรา เจียมสมาน ลกัษมี / 
  อุทิศ เปโตร เชียวยง้ แซ่เฮง้-ร็อค ธนาพงศ-์ยอห์น ธ ารงศกัด์ิ อคัรสกุล / อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ พีรพล / 
30  องัคาร นักบุญปฐมมรณสักขแีห่งพระศาสนจักรกรุงโรม เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.พรชยั สุข.คพ.ชาญชยั,คพ.พรชยั,สงัฆานุกรณฐัพล,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน-ผูมี้พระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
  สุข.มารีอา มาลินี ชูวิทย ์/ สุข.ค.เอ่ียมฤทธิไกร / โมทนาคุณแม่พระ+สุข.นายสมชาย นวลงาม /หฤษฎี/สุภทัรีย ์
  อุทิศ มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคนัธา-ไฟช าระ / อุทิศ นางสวง-นายซุน ชาติปัญญาวุฒิ ปราณี / 
17.30 น. คพ.ชาญชยั อุทิศ เปโตรสมนึก-เทเรซามาลี จนัทะชา-อนันาลี โสรินทร์-เปโตรหวู หวนั+สุข.ค.จนัทะชาทุกคน นิรันดร์ 
  อุทิศ ยวง วรชยั-ยวง ช านาญ / อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ ฟรังซิส / 
  อุทิศ ยอแซฟ ลูเช็ง แซ่ฉัว่-อนันา ซุ่ยกุน แซ่เฮง้ / อุทิศ ยวง ประกิจ วฒันาประสิทธ์ิ ดลสิทธ์ิ/วนัดี 
1 พธุ สัปดาห์ที ่13 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.พรชยั สุข.มารีอา มาลินี ชูวิทย ์/ สุข.ยวงบปัติสตา สุรเชษฐ ์/ สุข.ค.นางศิริวรรณ อุปพงศ-์ค.นางวิรัตน ์สิริสรรคารัตน ์ /สุรเชษฐ/์ฉตัรดาว 
  สุข.วาเลนติโน่ รัฐธีร์ มนสัวชัรพงศ ์/ โมทนาคุณแม่พระ+สุข.นายสมชาย นวลงาม  ภคัวรินทร์/สุภทัรีย ์
  สุข.ยออากิม ดนยัพนัธ์-อนันา สายสมัพนัธ์-บุตร / อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผง่าม-ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล+สุข.ค.มาตุกุล ดนยัพนัธ์/สุรพล 
  สุข.เทเรซา วรพรรณ โรจนเ์จริญสุข / ส าหรับ ยวง วรภทัร-ยวง ประเสริฐ วิทยพูม วรพรรณ/นอ้มจิต 
17.30 น. คพ.ชาญชยั อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟฮ่งปิง-อนัตนสณัหกิจ-เซซีรีอาระร่ืน-มารีอามาลี-เบเนดิกโตจุ่งเซ็ง-มารีอากานา้-ยอแซฟกุญจ๋ิว 

-มารีอาสุชาดา+สุข.ค.กีรติเกา้ทรัพย ์
ณฏัฐ ์

  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ คุณตา-คุณยาย-ไฟช าระ / นาฎวรางค ์
  อุทิศ แอนโทนี สุวฒัน-์นางจุไร ธีระชยักุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจกัร-ไฟช าระ ยูถิกา 
2 พฤหัสฯ สัปดาห์ที ่13 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.พรชยั สุข.มารีอา มาลินี ชูวิทย ์/ สุข.ค.สุดมหาตยางกูร / อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผง่าม-ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล+สุข.ค.มาตุกุล /อนุวฒัน/์สุรพล 
  อุทิศ ยวง เชาว-์นางบงัอร จงมัน่คง-มารีอา กานดา กีรติกมล-นส.วนัทนา เทสวงนนท-์ไฟช าระ ปิยะ 
  อุทิศ เปโตร ใช่เล้ียง แซ่ล้ิม-ญาติท่ีล่วงลบั / สุข.โยเซฟิน ศศิมา ก าแพงแกว้ / อุทิศ ไฟช าระ สุเทพ/ศศิมา/ 
17.30 น. คพ.ชาญชยั อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟฮ่งปิง-อนัตนสณัหกิจ-เซซีรีอาระร่ืน-มารีอามาลี-เบเนดิกโตจุ่งเซ็ง-มารีอากานา้-ยอแซฟกุญจ๋ิว 

-มารีอาสุชาดา+สุข.ค.กีรติเกา้ทรัพย ์
ณฏัฐ ์

  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / สุข.รมิดา วินเซนต-์ลูก / ชลลดา 
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ อนัเดรเสนาะ-อานตัตาซีอาสมหมาย-เทเรซาศรีกญัญา-มารีอาชูศรี+สุข.ค.ดาราวิเศษ-ค.เชิดชูวงศธ์นากร ดวงตา 



3 ศุกร์ ฉลอง น.โทมสั อคัรสาวก เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชยั สุข.มารีอา มาลินี ชูวิทย ์/ อุทิศ เปโตร ใช่เล้ียง แซ่ล้ิม-ญาติท่ีล่วงลบั / โมทนาคุณแม่พระ+สุข.นายสมชาย นวลงาม /สุเทพ/สุภทัรีย ์
  สุข.ค.ยอแซฟ อุกฤษณ์-เทเรซา เปรมยุดา-มารีอา วรณนั-โฟสตินา ลภสัรดา กุศลวฒันานภา-ค.จอห์น ปัณณทตั บุรีรัตน ์ เปรมยุดา 
  อุทิศ Maria Vanna-Marcellina Marasri Xavier-Antonio จรูญ พรสจัจา+สุข.Maria ผอ่งรัตน ์ผอ่งสกุล-Nicholas พีร์รัช พรสจัจา  
17.30 น. คพ.ชาญชยั อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟฮ่งปิง-อนัตนสณัหกิจ-เซซีรีอาระร่ืน-มารีอามาลี-เบเนดิกโตจุ่งเซ็ง-มารีอากานา้-ยอแซฟกุญจ๋ิว 

-มารีอาสุชาดา+สุข.ค.กีรติเกา้ทรัพย ์
ณฏัฐ ์

  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ นายธีระ จินตโ์ชติกุล-นส.เงก็ แซ่ฉัว่ / ครอบครัว 
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ อนัเดรเสนาะ-อานตัตาซีอาสมหมาย-เทเรซาศรีกญัญา-มารีอาชูศรี+สุข.ค.ดาราวิเศษ-ค.เชิดชูวงศธ์นากร ดวงตา 
4 เสาร์ น.เอลซีาเบธ ราชินีแห่งโปรตุเกส หรือวนัเสาร์ระลกึถึงพระนางมารีย์พรหมจารี (วนัอาสาฬหบูชา) เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.พรชยั อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล. 
  สุข.มารีอา มาลินี ชูวิทย ์/ อุทิศ ร๊อค บรรลือ ผงัรักษ ์/ โมทนาคุณแม่พระ+สุข.นายสมชาย นวลงาม /สรรฤดี/สุภทัรีย ์
  อุทิศ มารีอา สุวิมล-เปโตร สงบ บุรีรัตน-์วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-ตามประสงคผ์ูข้อ  
17.30 น. คพ.ชาญชยั 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 ลูซีอา ซกไน ้แซ่ล้ิม / อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ  
  อุทิศ Maria Vanna-Marcellina Marasri Xavier-Antonio จรูญ พรสจัจา+สุข.Maria ผอ่งรัตน ์ผอ่งสกุล-Nicholas พีร์รัช พรสจัจา  
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ อนัเดรเสนาะ-อานตัตาซีอาสมหมาย-เทเรซาศรีกญัญา-มารีอาชูศรี+สุข.ค.ดาราวิเศษ-ค.เชิดชูวงศธ์นากร ดวงตา 
  อุทิศ เทเรซา พรณมล-ยอแซฟ สมคิด-ยอแซฟ วิชยั ตนัตินราศกัด์ิ+สุข.ยอแซฟ สมศกัด์ิ ตนัตินราศกัด์ิ ชญาดา 

  อุทิศ เปาโลศิลารัช-มารีอาจูฮวย-บุน้ชอ้ง-เปาโลสาคร-มารีอาละมูล-ลูกาอ๊อน-ยอแซฟนพรัตน-์ยอแซฟอดิศกัด์ิ-เทเรซาบงกช 
-สุดารัตน-์อนันาศิริกาญจน-์วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.ค.อนันาณมนพรรณ์ 

ณมนพรรณ ์

  อุทิศ มารีอา สมพิศ กงแกว้-ยวง จงวุย่ แซ่โก-เปาโล วิโรจน ์เกตุรัตนมาลี  
  อุทิศ ยวง สวา่ง-โรซา เชงไน ้ก าแพงแกว้-ลูซิอุส เกียเล้ียง แซ่เตีย-โรซา เซาะอิม แซ่เอ้ีย ศศิมา 
  อุทิศ เซซีลีอา เงก็ แซ่ปัง-ยอแซฟ เซียมต๋ี แซ่ตั้ง-กวงล่ิว แซ่เตีย+สุข.ชยัวฒัน ์จงสกุลสวสัด์ิ ศิริวรรณ 
  อุทิศ มารีอา สมศีร-มารีอา เอือม สมหมาย-ยอแซฟ สมศกัด์ิ ปรีชม วิไลลกัษณ ์
  อุทิศ พอ่แม่-พี่นอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ค.ยอแซฟ วุฒิศกัด์ิ ประกายเพช็รกุล ฐิติวรรณ์ 
  อุทิศ ไฟช าระ-ญาติท่ีล่วงลบั+สุข.เปโตร สุทิน-เปาโล นทัธี โรจนเ์จริญสุข-แคทธรีน เยาวมาลย ์อ่วมเทศ 

-เทเรซา รัชณีพรรณ กูบทอง-ญาติๆ 
เยาวมาลย ์

 


