
ตารางมสิซาประจ าสัปดาห์ 

6 อาทิตย์ อาทิตย์ท่ี 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.ณัฐพล สขุ.คุณพ่อชาญชัย,คุณพ่อพรชัย,คุณพ่อณัฐพล,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.  
 สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวัชรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศักด์ิศรี-อักแนสวชิรญาณ์ 

-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารีอาพนัชญา 
นุชนารี 

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

  อุทิศ อักแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอห์นบอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วัชรสินธุ์-ครอบครัว  
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต์-แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ข้าวปุ่น-ยวงบัปติสตา ข้าวปั้น  
08.00 น. คพ.พรชัย อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล+สุข.นส.ฉันทนาพร วัฒนายิ่งสมสุข  นงลักษณ์  

 อุทิศ มารีอา ประภัสสร เพ็ชโรทัย–ยายทองหล่อ-อรพรรณ ไชยโย+ สุข. แม่ครู พูลสุข ณัฎฐการณิก-อันนา นงลักษณ์ อานามนารถ นงลักษณ์  
 อุทิศ โรซา อนงค์-ลูกา ประเสริฐ-มารีอา สร้อย-ลูซีอา อ าไพ-อันนา อ าภา อานามนารถ-ไฟช าระ+ สุข.อันนา นุชรี อานามนารถ  นงลักษณ์ 

  อุทิศ เรนาโต วรศักด์ิ ชีรานนท์+สุข.อาจารย์เทพี ชีรานนท์ / อุทิศ พ่อเชื้อ-แม่ผวน-พีท่องชุบ-คุณนงลักษณ์ มีภาค+สุข.นส.อบเชย มีภาค เทพี/อบเชย 
  ตามประสงค์ผู้ขอ / สุข.บาร์โทโลมิว ชยพล ทิพย์ประเสริฐสุข / สุข.นส. ไอริณ ตันติเมฆิน / สุข.มารีอา ศิริลักษณ์ ภมรศิริโรจน์  / ชมพูนุช/วิศรุต / 
  สุข.ยอแซฟ เจมส์-โจนออฟอาร์ค นิสารัตน์ / อุทิศ นายกษิดิศ อิสีประดิฐ / อุทิศ นายธีระ จินต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว-ไฟช าระทุกดวง / พิมพิดา/ครอบครัว 
  อุทิศ ยอแซฟ บุ้งสุย แซ่เอี้ย-มารีอา ชุดาพร เอมทรัพย์+สุข.มารีอามักดาเลนา สุวรรณา แซ่เฮ้ง / สุข.คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ครอบครัวยอแซฟ สุรพงษ์ เตียวเจริญ ศิริวรรณ/ยุพาพร 
  อุทิศ เปาโล น.พ.กลนี ศิริยง-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุภาภรณ์-มารีอาโรซารีเพียงพัชร ศิริยง เพียงพัชร 
10.00 น. คพ.สมภพ อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+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-ยากอบฉ่ัว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉ่ัว-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 / อุทิศ นายธีระ จินต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว-ไฟช าระ+สุข.นายชัชวาลย์ โกศลวุฒิกุล / ครอบครัว 
  โมทนาคุณแม่พระ / สุข.ฟิลิกซ์ มานิตย์-เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / / นิรมล 
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ-โรซา ลออง ขมสนิท+สุข.เทเรซา เกื้อกมล ทองเจริญ-นายสมชาย-เทเรซา สุภัทรีย์ นวลงาม-ครอบครัว สุภัทรีย์ 
  อุทิศ เทเรซา หงัน โยธินะเวคิน / อุทิศ ซีสเวสเตอร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์เดอกอนซากา ปรีดี+สุข.ค.แม่ราตรี-ค.ธนาไพศาล / นริญญา 
  โมทนาคุณพระเยซูเจ้า-แม่พระ-น.ยอแซฟ+อุทิศ มารีอาภัทรา ปัญจทรัพย์-ผู้ล่วงลับค.ปัญจทรัพย์-ไฟช าระ+สุข.ดอมินิกชนินทร์-ยอแซฟโชติกร ปัญจทรัพย์-ครอบครัว โชติกร 
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ อันเดร เสนาะ-อานัตตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกัญญา-มารีอา ชูศรี+สุข.ค.เชิดชูวงศ์ธนากร-ค.ดาราวิเศษ ดวงตา 
  สุข.เทเรซา อาวิลลา มาลี-ฟรังซิสโก สมศักด์ิ สุเสรีชัย-ค.สุเสรีชัย / ส าหรับ บริษัท ขาวละออเภสัช จ ากัด / อุทิศ ออกัสติน กิมสุน แซ่โง้ว มาลี/เพชรไพลิน / 
  อุทิศ เฟลิกซ์ สมบูรณ์-ชาร์ล ธนัท รัตนวิไลกุล-มาเรีย คลาร่า โลว์-นิตยา ศิริธร-มานี รานะเรศ / อุทิศ บุญยิ่ง-ชลญาภา-จินตนา เปาลิน / 
  อุทิศ เทเรซาเสริม-ยวงบอสโกสมจิต-อันตนชุมชาย-ลูกาเจริญ-มารีอาแอ-ยอแซฟบุญแทน-ลูวีอาสายหยุด-ยวงบอสโกเอชัย-ญาติพี่น้อง-ไฟช าระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  
  อุทิศ ผู้ล่วงลับจากโควิด-19 ทั่วโลก / สุข.ครอบครัว เทเรซา ปวีณา แซ่ต้ัง / สุข.โรสเมรี่แอน อรสุภา พานิชประไพ / สุข.ฟรังซิสเซเวียร์ วิสิทธิ์ / ปวีณา/อรสุภา/วิสิทธิ์ 
  อุทิศ ยอห์นบอสโก สมพงษ์ แสงประสิทธิ์-ไฟช าระ / สุข.มาร์โค ภาวริสร์ พานิชประไพ / สุข.ด.ช.ณภัทร เตชะวิทยาศิลป์ อนงค์/ภาวริสร์ / 
  สุข.อันนา สุมาลี พานิชศุภผล-โจเซฟฟิน ดารณี ศิริยง-ไฟช าระ-ที่ถูกลืม / อุทิศ ยอแซฟ หมิ่นทิต-มารีอา สุนีย-ยอเซฟ นารุ / สุข.ทุกคนในครอบครัว ดารณี/กันยา/ดิเรก 
  อุทิศ ยาโกเบ ไล่บุ้น แซ่เจ็ง / สุข.เทเรซา พิณมาศ-มารีอาโรซารี เพียงพัชร ศิริยง / อุทิศ บรูโน สมเกียรต์ิ-เวรอนีกา เพชร-ไฟช าระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  พิกุล/พิณมาศ / 
  อุทิศ ก๋งบุนยี่ แซ่ตัน-โผ่โค่วโอเฮง-ยายหนุ๋ย-Richard Meusinger Von Waldegg-แอนนี่ จิราวรรณ อัศวาณิชย์ / ตามประสงค์ผู้ขอ พิณมาศ / 
  อุทิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ / อุทิศ เปาโล กลนี ศิริยง+สุข.เทเรซา สุภาภรณ์ ศิริยง เพียงพัชร/พิณมาศ 
  อุทิศ เทเรซา อรุณี วิชชุประภา-มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคันธา-ไฟช าระ-วิญญาณในไฟช าระที่ไม่มีใครคิดถึง / สุข.เทเรซา สรินพร บุญภากร ปราณี/สรินพร 
  สุข.ค.หมั้นทรัพย-์คริสเตียนยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซาจริยา อังกุราภินันท์-เปาโลพิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์นไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ตินฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พันธุตมังกูร+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.เอกรัตน์ สขุ.ส าหรับพี่น้องสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน  วัด  
17.30 น. คพ.ชาญชัย 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 แมรี่เทเรซ ศิริพร ซามี วรวัฒน์ 

7 จันทร์ ระลึกถึง น.อัมโบรส พระสังฆราช และนักปราชญ์ เจ้าภาพ 

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

-อันตน เศษฐพงศ์-มารีอา พลอยชมพู-เปาโล ชวพงษ์-แคทเทอรีน ฐิตินันท์-มารีอาอลิซาเบธ พนิตนันท์-มารีอาเทเรซา พัทธนันทร-์อันนาโมนิก้า ฐิตารีย์ 
-เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ 

พรชนก 

  สุข.ค.หมั้นทรัพย-์คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซาจริยา อังกุราภินันท์-เปาโลพิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์นไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ตินฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  อุทิศ อักแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอห์นบอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วัชรสินธุ์-ครอบครัว / ตามประสงค์ผู้ขอ / สุข.ฟรังซิสกา สมฤทัย  / / วัชรพล 
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต์-แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ข้าวปุ่น-ยวงบัปติสตา ข้าวปั้น   
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ-โรซา ลออง ขมสนิท+สุข.เทเรซา เกื้อกมล ทองเจริญ-นายสมชาย-เทเรซา สุภัทรีย์ นวลงาม-ครอบครัว สุภัทรีย์ 
  สุข.Phonpitak Family-Mother of Trinta Phonpitak / สุข.มารีอา วิชุดา แก้วไทรเทียน-ฟรังซิสเซเวีย อัษฎา ฤทธิบุญไชย Chanchai/ศักดา 
17.30 น. คพ.ณัฐพล โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ / อุทิศ ยอแซฟ อุดมเกียรติ โลกาพัฒนา / สุข.โรสเมรี่แอน อรสุภา พานิชประไพ / อุทิศ โรซา นุศรา ชื่นอารมย์ ยินดี/มาลินี/อรสุภา / 
  อุทิศ ยอแซฟ เช็งเป้ง แซ่ซิ้ม-มักดาเลนา ซู่ลั้ง แซ่ต้ัง-มารีอา อาชื้อ แซ่อึ้ง-เทเรซา ไซ้คิ้ม แซ่ซิ้ม / อุทิศ มารีอา ฟุ้งหนี แซ่คู / อุทิศ ฟรังซิส จุฬา แก้วมงคล / อรุณี / 
  โมทนาคุณพระเยซูเจ้า-แม่พระ-น.ยอแซฟ+อุทิศ มารีอาภัทรา ปัญจทรัพย์-ผู้ล่วงลับค.ปัญจทรัพย์-ไฟช าระ+สุข.ดอมินิกชนินทร์-ยอแซฟโชติกร ปัญจทรัพย์-ครอบครัว โชติกร 
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ อันเดร เสนาะ-อานัตตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกัญญา-มารีอา ชูศรี+สุข.ค.เชิดชูวงศ์ธนากร-ค.ดาราวิเศษ / อุทิศ บุญยิ่ง-ชลญาภา-จินตนา ดวงตา / 
  อุทิศ ปรารถนา เกียรติยศนุสรณ์ / อุทิศ เปโตร สมาน มารีศรีสวัสด์ิ / อุทิศ เปาโล ทรง หฤทัย-มารีอา ฉลวย หฤทัย เปาลิน/ครอบครัว / 
  อุทิศ เทเรซาเสริม-ยวงบอสโกสมจิต-อันตนชุมชาย-ลูกาเจริญ-มารีอาแอ-ยอแซฟบุญแทน-ลูวีอาสายหยุด-ยวงบอสโกเอชัย-ญาติพี่น้อง-ไฟช าระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน-เปโตรจรัส+สุข.เทเรซานุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-อักแนสวชิรญาณ์-ผู้มีพระคุณ  นุชนารี  

    
    
    
    
    



8 อังคาร สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชัย สุข.คุณพ่อชาญชัย,คุณพ่อพรชัย,คุณพ่อณัฐพล,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พันธุตมังกูร+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.หมั้นทรัพย-์คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซาจริยา อังกุราภินันท์-เปาโลพิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์นไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ตินฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  อุทิศ อักแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอห์นบอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วัชรสินธุ์-ครอบครัว / สุข.คุณประพัฒน์ ยงวณิชย์  
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต์-แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ข้าวปุ่น-ยวงบัปติสตา ข้าวปั้น  
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ-โรซา ลออง ขมสนิท+สุข.เทเรซา เกื้อกมล ทองเจริญ-นายสมชาย-เทเรซา สุภัทรีย์ นวลงาม-ครอบครัว สุภัทรีย์ 
17.30 น. คพ.ณัฐพล โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ อันเดร เสนาะ-อานัตตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกัญญา-มารีอา ชูศรี+สุข.ค.เชิดชูวงศ์ธนากร-ค.ดาราวิเศษ  ดวงตา 
  อุทิศ มารีอา ฟุ้งหนี แซ่คู / อุทิศ บุญยิ่ง-ชลญาภา-จินตนา / อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม-ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล+สุข.ครอบครัวมาตุกุล / อุทิศ ไฟช าระ อรุณี/สุรพล / 
  อุทิศ เทเรซาเสริม-ยวงบอสโกสมจิต-อันตนชุมชาย-ลูกาเจริญ-มารีอาแอ-ยอแซฟบุญแทน-ลูวีอาสายหยุด-ยวงบอสโกเอชัย-ญาติพี่น้อง-ไฟช าระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  
  อุทิศ แอนโทนี ไพบูลย์ โลหะวัฒนกุล / อุทิศ ลูกา ประยงค์ จีนะวานิช-มอนิกา นฤมล ดลบันดาล / อุทิศ วิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้ว อรยา/รชตสกุล/อ าพล 
  อุทิศ ยอแซฟ วาลัย อ่อนค าหล้า+สุข.เทเรซา พัทธ์ศรณ์ วัชรเสถียร-ตามประสงค์ผู้ขอ / อุทิศ ยอแซฟ อาค่า คาทา คิ้มคุ่ง-เทเรซา มี้ไน้ แซ่แต้+สุข.ยอแซฟ เซ่งเฮง แซ่ลี้ พัทธ์ศรณ์/สมชาติ 
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน-เปโตรจรัส+สุข.เทเรซานุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-อักแนสวชิรญาณ์-ผู้มีพระคุณ / อุทิศ ไฟช าระทุกท่าน นุชนารี/อรทัย 

9 พุธ น.ฮวน ดิเอโก เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชัย สุข.คุณพ่อชาญชัย,คุณพ่อพรชัย,คุณพ่อณัฐพล,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพเิชษ พันธุตมังกูร+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 ณัฐวัฒน-์นายกลยุทธ 

 

  สุข.ค.หมั้นทรัพย-์คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซาจริยา อังกุราภินันท์-เปาโลพิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์นไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ตินฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  อุทิศ อักแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอห์นบอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วัชรสินธุ์-ครอบครัว / สุข.ครอบครัวรชตสกุล / รชตสกุล 
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต์-แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ข้าวปุ่น-ยวงบัปติสตา ข้าวปั้น  
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ-โรซา ลออง ขมสนิท+สุข.เทเรซา เกื้อกมล ทองเจริญ-นายสมชาย-เทเรซา สุภัทรีย์ นวลงาม-ครอบครัว สุภัทรีย์ 
17.30 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ ไฟช าระ-เอลิเซเบท นฤมล-มักดาเลนา สมปอง ตันทเสน-ฟรังซิสโก ทวีศักด์ิ-เทเรซา เปียก เขมาภิรมย์-บรรพบุรุษทุกท่าน-วิญญาณที่ถูกลืม ครอบครัว 
  อุทิศ มารีอา ฟุ้งหนี แซ่คู / อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม-ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล+สุข.ครอบครัวมาตุกุล / อุทิศ นายไพบูลย์ จุมพล อรุณี/สุรพล/นาฎวราง 
  อุทิศ มารีอา จุรีวัลย์-มารีอา ไหน่ซิม-เปาโล บุ้งเพ้ง / อุทิศ อักแนส ไสว-คุณยายละมูล-ศจ.สัมฤทธิ์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ / กมลรัตน์ 
  โมทนนาคุณพระเจ้า / อุทิศ มาเซอร์มากาเร็ต มุ้ย-ยอแซฟ วศิน พึ่งผล-ธีรภาพ-อิทธิพล-เผด็จ-สัญชัย-สุรเดช / อุทิศ เซซีลีอา โสภี ชูทรัพย์ ธนกฤต/ดุษฎี/ครอบครัว 
  อุทิศ ยวง จางเฮง-มารีอา ลิ้มเง็กเม้ง แซ่ก๊วย-ยอแซฟ ตงอี้ย้ง แซ่โค้ว-ยอแซฟ สมศักด์ิ-ยอแซฟ อนันต์-บรรพบุรุษ-ญาติพี่น้อง-ไฟช าระ ดุษฎี 
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน-เปโตรจรัส+สุข.เทเรซานุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-อักแนสวชิรญาณ์-ผู้มีพระคุณ / อุทิศ ไฟช าระ นุชนารี/สุชาติ 

10 พฤหัสฯ สัปดาห์ท่ี 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ฉลองวันครบรอบการถวายอาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี (วันรัฐธรรมนูญ) เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชัย อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พันธุตมังกูร+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.หมั้นทรัพย-์คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซาจริยา อังกุราภินันท์-เปาโลพิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์นไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ตินฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  อุทิศ อักแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอห์นบอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วัชรสินธุ์-ครอบครัว / สุข.วโรดม-จิราภรณ์ ตรัยอุปถัมภ์  
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต์-แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ข้าวปุ่น-ยวงบัปติสตา ข้าวปั้น  
  สุข.ยวง กษิตพงษ์ อานามนารถ-เทเรซา ปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  / สุข.ยออากิม ดนัยพันธ์-อันนา สายสัมพันธ์-บุตร  นงลักษณ/์ดนัยพันธ์ 
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ-โรซา ลออง ขมสนิท+สุข.เทเรซา เกื้อกมล ทองเจริญ-นายสมชาย-เทเรซา สุภัทรีย์ นวลงาม-ครอบครัว สุภัทรีย์ 
17.30 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ มารีอา ฟุ้งหนี แซ่คู / สุข.ภูมิพัฒน์ ธีรวิจารณญาณกุล / สุข.เกตุนภัส-รวีวรรณ วีระธ ารงศักด์ิ-วิชฆ์สรุฐ ฉัตรภัทรศิริ อรุณี/เล็ก/กันย์ชิสา 
  อุทิศ ยวงบัปติสตา เง็กฮุย-มารีอา สมจิต แซ่ล้อ / อุทิศ ยอแซฟ ลูเช็ง แซ่ฉ่ัว-อันนา ซุ่ยกุน แซ่เฮง / อุทิศ ยอแซฟ บุญชู ชื่นโยธิน สมใจ/ดลสิทธิ์ / 
  อุทิศ เปโตร เชียวย้ง แซ่เฮ้ง-ร็อค ธนาพงศ์-ยอห์น ธ ารงศักด์ิ อัครสกุล / อุทิศ มารีอา เซ่หยอง-เปโตร หงิดฮิ้น แซ่ต๊ัน / อุทิศ ไฟช าระ พีรพล/ปฐมพล / 
  อุทิศ ยอแซฟ ประเสริฐ-มารีอา มณี สาลีพิมล-มารีอา ปทุม นิลอร่าม+สุข.อันนา สุภาพรรณ-มณฑล กลิ่นมณฑา / อุทิศ มารีอา พัฒน์ทิพร ยงวณิชย์ สุภาพรรณ / 
  อุทิศ เปาโล ชาญชัย-มารีอา ประภาศรี-อัลเยลา นิด ชาญนิตย์-ไฟช าระ / อทุิศ มารีอา สมศรี สมหมาย-ยอแซฟ สมศักด์ิ ปรีชม อรชุดา/วิไลลักษณ์ 
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน-เปโตรจรัส+สุข.เทเรซานุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-อักแนสวชิรญาณ์-ผู้มีพระคุณ / อุทิศ ไฟช าระ นุชนารี/พนิดา 

11 ศุกร์ น.ดามาซุส ที่ 1 พระสันตะปาปา เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชัย อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พันธุตมังกูร+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.หมั้นทรัพย-์คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซาจริยา อังกุราภินันท์-เปาโลพิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์นไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ตินฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  อุทิศ อักแนส ประภาศรี-โยแซฟ กุง-จอห์นบอสโก จิตติ-ไฟช าระ+สุข.เทเรซา สุจิตรา วัชรสินธุ์-ครอบครัว / อุทิศ มารีอา อนงค์ แสงประสิทธิ์ / ขวัญใจ 
  สุข.เทเรซา โรมมณี-โยแซฟ กรวิตต์-แอนนา จิตราภา-ปรีชา-หนุ่ม-มารีอาหลุยส์ จิราพร-เทเรซา จิตรสุดา-คลาร่า ข้าวปุ่น-ยวงบัปติสตา ข้าวปั้น  
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ-โรซา ลออง ขมสนิท+สุข.เทเรซา เกื้อกมล ทองเจริญ-นายสมชาย-เทเรซา สุภัทรีย์ นวลงาม-ครอบครัว สุภัทรีย์ 
  สุข.คุณเพ็ญศุกร์กัลยา มังคสิงห์ / สุข.เทวกร กีนพันธ์-ตฤณ-ณฤต กระแสสังข์-ประยูร อากาศวรรธนะ+อุทิศ สมนึก กึนพันธ์-สมนึก ต่อศิริ-บุญเหลือ กระแสสังข์ Anton/เทวกร 
17.30 น. คพ.ณัฐพล อุทิศ คุณสนิท-เทเรซา อุไรศรี-มารีอา วลิตา-ยอแซฟ เศรษฐสิทธิ์ ศตัษเฐียร / อุทิศ มารีอา ฟุ้งหนี แซ่คู / อุทิศ เซลิน มัลลิกา นพรัตน์ / อรุณี/มันทนา 
  อุทิศ Elizabeth Cecil ลาวัณย์ ลุลิตานนท์-บุญโญภาส-ศกุนะสิงห์ / อุทิศ ยอแซฟ บุญชู ชื่นโยธิน / อุทิศ ตาชื่น-ยายสมบูรณ์ ชื่นอารมย์ Anton / / 
  อุทิศ ไฟช าระ+สุข.ค.ยอแซฟ วรวิทย์-มารีอา ณัฐกานต์-เทเรซา วรินณา-ยอแซฟ ณัฐวุฒิ-มารีอา นงชกร ยิ่งพิศิษฐ / อุทิศ น้องเชงเชง / พรวรา 
  อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง / อุทิศ นายจงช่อง-นายจ้ีเจ้ิน แซ่จง-นางวั้นโม้ย แซ่วั้น-นางชิ้นหย่ง แซ่ชั้น / อุทิศ เปาโล วีระวัฒน์ วนาโรจน์สุวิช วันทนีย์/วิมลรัตน์ / 
  อุทิศ Maria Vanna-Marcellina Marasri Xavier-Antonio จ ารูญ พรสัจจา+สุข.Maria ผ่องรัตน์ ผ่องสกุล-Nicholas พีร์รัช พรสัจจา / อุทิศ ไฟช าระ / สุณี 
  สุข.หลุยส์ ดุษฎี-สิรัชชา-กันย์ชิสา-ภูมิพัฒน์ ธีรวิจาณญาณกุล / อุทิศ ฟรังซิสกา อนงค์-ยวงบัปติสตา วุฒิ ยินดีงาม-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ-ไฟช าระ ดุษฎี/เกตุวีณา 
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน-เปโตรจรัส+สุข.เทเรซานุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-อักแนสวชิรญาณ์-ผู้มีพระคุณ / อุทิศ ไฟช าระ นุชนารี/ฮวย 

12 เสาร์ พระนางมารีย์พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.พรชัย อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ พันธุตมังกูร+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.หมั้นทรัพย-์คริสเตียน ยอดขวัญ ลุลิตานนท์-เทเรซาจริยา อังกุราภินันท์-เปาโลพิสิฐ เลิศล้ าอ าไพวงศ์-ยอห์นไชยพงศ์ ชานันทิภาคย์-มาร์ตินฐานิสร์ ถิรพันธุ์  
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ-โรซา ลออง ขมสนิท+สุข.เทเรซา เกื้อกมล ทองเจริญ-นายสมชาย-เทเรซา สุภัทรีย์ นวลงาม-ครอบครัว สุภัทรีย์ 
  อุทิศ มาเซอร์โรซาเดอลีมา ยุวดี หงษ์ดุสิต-แอนโทนี สุวัฒน์-นางจุไร ธีระชัยกุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจักร-ไฟช าระ ยูถิกา 

    
    



17.30 น. คพ.ณัฐพล 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-ยากอบฉ่ัว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉ่ัว-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 
  สุข.เปโตร เดชขจร-มารีอา ปราณี-ยอแซฟ นพวุฒิ ธีรวิจารณญาณกุล-มารีอา ดาราณี สุภาวีระกุล-ครอบครัว-ประไพ ศิรินิ่มนวลกุล-ค.ธีระชาติสกุล-ค.พึง่ผล ดุษฎี 
  อุทิศ แอนโทนี่ ไพบูลย์ โลหะวัฒนกุล-ไฟช าระ / สุข.มารีอา นิภาพร-เทเรซา สุวรรณา โลหะวัฒนกุล / อุทิศ มารีอา บั๋วตัว แซ่เล้า วันทา/สุวรีย์ / 
  อุทิศ ครอบครัวเสนีวงศ์ ณ อยุธยาที่ล่วงลับ-ไฟช าระ / อุทิศ ยอแซฟ จือย้ง ภมรวิสุทธิศักด์ิ-ปู่ย่า-ตายาย-ยอแซฟ วิจิตร บุญเจริญ ภาคินี/ไพลิน 
  อุทิศ ยวง เซ่งเฮ้า-มารีอา เซาะบ้วย-มารีอา สุทธิดา-แอนโทนี ไพบูลย์-ยอแซฟ ป๋อไล้-มารีอา ซุ่งหมาย-เปาโล จรัส-ฟรานซิสโก ฉัตรชัย สุวรีย ์
  สุข.มารีอา นิภาพร-มารีอา วันทา โลหะวัฒนกุล-มารีอา ภาคินี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา-ครอบครัวโลหะวัฒนกุล นิภาพร 
  อุทิศ เซซีลีอา ซ่อนกลิ่น-ยอแซฟ ชลอ ยันต์เจริญ-ตระกูลแม่-พ่อ-ไฟช าระ / อุทิศ ญาติผู้ล่วงลับ-วิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง พร้อมพิชญ/์ครอบครัว 
  สุข.มารีอา ปาลิณีย์-มารีอา กานดา-คุณเฉลิมพล-ครอบครัว / สุข.เยราร์ด เสนชัย-หลุยส์ กิตติกร-ยอแซฟ ศักด์ิสิริ-ครอบครัว  
  อุทิศ เท่งกุ้ย แซ่โล้ว-คุณแม่เพ็งฮั้ว แซ่ปึง / อุทิศ ผู้ล่วงลับในเดือนธันวาคม-ผู้มีส่วนในชีวิตเราทุกท่านที่ล่วงลับ+สุข.ผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคม-ผู้มีส่วนในชีวิตเราทุกท่าน สากล / 
  อุทิศ ยอแซฟ ประพล บุญทัน+สุข.นางสาวเปรมยุดา บุญทัน-ตามประสงค์ผู้ขอ / อุทิศ คุณพ่ออาฟอง แซ่ฟัน-คุณแม่อาโม้ย แซ่ลิ่ว เปรมยุดา/สุรศักด์ิ 
  อุทิศ ยวง เชาว์-นางบังอร จงมั่นคง-มารีอา กานดา กีรติกมล-นส.วันทนา เทสวงนนท์-ไฟช าระ ปิยะ 
  อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ ธวัช-อันนา กชพร-ญาติพี่น้องทั้งหลาย+สุข.แม่วาสนา-อาม่าจ า / อุทิศ อันนา หนู แซ่อึ้ง-เปโตร ธัญญะ หฤทัย  
  สุข.เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวัชรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศักด์ิศรี 

-อักแนสวชิรญาณ์-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารีอาพนัชญา 
นุชนารี 

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

 


