ตารางมิสซาประจําสัปดาห์
19 อาทิตย์
06.00 น.

08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.
17.30 น.

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้ า
คพ.สานิ จ
สุข.คุณพ่อสานิ จ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ ปาตริ ส-คณะครู -นักเรี ยน-ผูป้ กครอง-พนักงาน-ผูม้ ีพระคุณ
อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ / อุทิศ คุณพ่อร็ อค วิศิษฏ์ หริ พงศ์ / อุทิศ คุณพ่อแอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ
สุข.เทเรซา นุชนารี -ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวัชริ นทร์ -เทเรซาดวงฤดี-มารี อาศรี ประภา-เปโตรศักดิ์ศรี -อักแนสวชิรญาณ์
-ย.บ.กษิดิศ-มอนิ กากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารี อาพนัชญา ประราศรี / อุทิศ แม่รัตนา+พ่อชัยวัฒน์ ศุภวโรดม
อุทิศ บรรพบุรุษ-อันตนทองล้วน-มารี อาจันทร์ -อันนาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิ กาคําผอง-ซิ กโตทรงวุฒิ- ผูม้ ีพระคุณ-ไฟชําระ
อุทิศ เอากุสติน เอกมล อาณานุการ-บรรพบุรุษ / อุทิศ กลอเรี ย มารี อา ปลื้มจิ ต พานิ ชประไพ
สุข. พันตํารวจโทหญิง เยาวดี หลาดคํา / สุข. นาย ภิญโญ / สุข.สนธิ +นันทรัตน์ วรรณแสง+ลูกๆ + สุข.สกลสุภา-นันธิ วฒั น์ วรรณแสง
อุทิศ เทเรซาประไพ-เปโตร รณพร จําปาถิ่น-เปโตร เป ฤกษ์สุจริ ต+ญาติพี่นอ้ งในไฟชําระ+สุข.ค.จําปาถิ่นมารี อารัศมี ธาราฉัตร
อุทิศ เทเรซา อัจฉรา วิทยานนท์ / อุทิศ สิ ทธิ พร-สิ ทธิ พง-ศิริพร หิ นญ
ั เกต-ศรัทธาพง สุขเจริ ญ
สุข. เปโตร ประจวบ ตัญเจริ ญ / สุข. มารี อาปารมี วัฒนวัช-เอ็ดมันด์ณฐกันธ์ แสงศรี / สุข.คุณสุนารี ฟองวัฒนานนท์
สุข. พนักงานและกิจการของโรงงานก๋ วยเตี๋ยวอนามัย – ค.ธนะประเสริ ฐกุล / สุข. ค.มารี อา จันทนา / สุข. นางนวรัตน์ ศิริเลิศโกมล
สุข. เซอร์ อานนท์มารี และทุกคนในครอบครัวรัตนสุต
คพ.สักริ นทร์ อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ / อุทิศ คุณพ่อร็ อค วิศิษฏ์ หริ พงศ์ / อุทิศ คุณพ่อแอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ
อุทิศ ไฟชําระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล+สุข.นส.ฉันทนาพร วัฒนายิง่ สมสุข
อุทิศ มารี อา ประภัสสร เพ็ชโรทัย–ยายทองหล่อ-อรพรรณ ไชยโย+สุข.แม่พูลสุข ณัฏฐการณิ ก-อันนา นงลักษณ์ อานามนารถ
อุทิศ โรซา อนงค์-ลูกา ประเสริ ฐ-มารี อา สร้อย-ลูซีอา อําไพ-อันนา อําภา อานามนารถ-ไฟชําระ+ สุข.อันนา นุชรี อานามนารถ
อุทิศ พ่อเชื้อ-แม่ผวน-พี่ทองชุบ-คุณนงลักษณ์ มีภาค-คุณชนากานต์ คงกะพันธ์+สุข.นส.อบเชย มีภาค
อุทิศ พ่อบู ้ แซ่เจี ยง-แม่จ้ิ ง แซ่จาง-พี่ธนวรรณ แซ่เจี ยว+สุข.ค.เทเรซา สิ ริวรรณ อานามนารถ / สุข.คุณยายบุญมาก
อุทิศ อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์-เปโตร อุดม พนมเริ งศักดิ์+สุข.ค.อาจารย์วิมลพรรณ พนมเริ งศักดิ์
อุทิศ เรนาโตวรศักดิ์ ชีรานนท์+สุข.อาจารย์เทพี ชีรานนท์ / อุทิศ ยอแซฟ สมบัติ เทพประสิ ทธิ์ +สุข.มัทธิ ว วสันต์ เทพประสิ ทธิ์
อุทิศ ยอแซฟ โบ๋ วทง-อากาทา ขี่เตียง แซ่เล้า / อุทิศ ไฟชําระ
อุทิศ มารี อา กิตติยา สมานจิ ต / อุทิศ มารี อา สุจิตรา ทรงสกุล
คพ.อนุสรณ์ อุทิศ วิญญาณมิชชันนารี ทุกท่านที่เคยปฎิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผูม้ ีพระคุณต่อโรงเรี ยน
อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ / อุทิศ คุณพ่อร็ อค วิศิษฏ์ หริ พงศ์ / อุทิศ คุณพ่อแอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ
อุทิศ ไฟชําระ-ยอแซฟพิเชษ พันธุตมังกูร+สุข.นายภิภทั ร-มารี อาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อันนาอัจฉรี ยา
-คริ สโตเฟอร์ ณชั พณพงศ์-อันตนเศษฐพงศ์-มารี อาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ์-แคทเทอรี นฐิ ตินนั ท์-มารี อาอลิซาเบธ พนิ ตนันท์
-มารี อาเทเรซา พัทธนันทร์ -อันนาโมนิ กา้ ฐิ ตารี ย-์ เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ / สุข.นายชาญยุทธ รัตนพรหมมณี -ครอบครัว
อุทิศ ลูซีอาจําเนี ยร-ยอแซฟสัณห์-มารี อาเนย-เปาโลซุน้ -ยอแซฟเกรี ยงศักดิ์-ฟรังซิ สโกโกสิ นทร์ -ยูเรี ยเยาวลักษณ์-ย.บ.เสน่ห์
+สุข.เทเรซา วาริ นี-ปี เตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์
อุทิศ ปี เตอร์ ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้ วเตียน-ยาก๊อบฉั่ว-ลอแรนช์ฉ่วั -แคทลีนมาลินี-แคทลีนเพ็ญพรรณ-ดร.ถาวร
-อุษา-พรทิพย์-ไฉนฉวีวรรณ+สุข.เทเรซา วาริ นี-หลุยส์ชนะพันธุ-์ ปี เตอร์ ธนภูม
อุทิศ ซิ สเตอร์ มารี อา วิภาพรรณ เหล่าวศิริมงคล / อุทิศ อันนา ประหยัด สมเนตร
อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิ ทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริ ฐ
อุทิศ ยวงบัปติสตา อมร-มารี อา นิ ภา-มารี อา พนิ ดา กุลศิริพฒั นา-โยเซฟ เคียมเฮ้า แซ่ซิ
อุทิศ มารี อาภัทรา-ยอแซฟโชคชัย-ยอแซฟ ชวลิตร-ย.บ.ชํานาญ-อันตนชริ นทร์ -คพ.ยอแซฟยุทธิ ชยั ย.บ.วีระชัย-มารี อา-เทเรซาอุไร
-เทเรซาจึ งซิ่ ว-มารรี อา รัตนา-ซ.อังเยลา วงเดือน-เปโลธี รชัย—นายฮัง่ เกียง แซ่จึง+นางป้วยเอง แซ่ ล้ ี +น.ส.วรรณี บวรวีรกิ จ-นางตังอิ มนายอนันต์-ดร.บรรพต-นายณัฐพร-นายบุญเลิศ-ยอแซฟศรากร-ยอแซฟทวีชยั +ไฟชําระ
สุข.ค.ดอมินิก ชนิ นทร์ -ยอแซฟ โชติกร ปั ญจทรั พย์-อันตนศุภโชค-มารี อไกวซัน-ฟรั งซิ สปั ญญ-เปโลปั ฐ-อันนาภัทริ นทร์ -เปโลพร้ อ
มสิ ทธิ์ -มารี อาอลิศ มิ่งสิ ทธิ ชยั -นส.ลาภิสรา อินทรสูตและครอบครัว / สุข. รัตนา ผ่องสกุล
เพื่อสุขภาพของนางจิ ตรา ธนะประเสริ ฐกุล-นาย สิ งห์ ศรัทธา / โมทนาคุณพระเป็ นเจ้า-แม่พระ-นักบุญทั้งหลาย
สุข. มารี อา วันทิตา สุนพิชยั / สุข. สุขภาพที่แข็งแรงของครอบครัวมีสนั ติสุข
สุข. เทวกร กึนพันธ์-ตฤณ กระแสสิ งห์-ประยูร อากาศวรรนะ-ณฤต กระแสสิ งห์ / สุข.อัษฎาพร อรสว่าง
สุข.มารี อากอแรตตี สุธาสิ นี พงษ์วฒั นา / สุข. ลูซีอา อนันตชาติ
สุข.ค.คุณทวีศกั ดิ์ บุญประกอบ / โมทนาคุณแม่พระ + อุทิศ ไฟชําระ / สุข. มารี อา พัชมน-มารี อาณัฐกานต์ ยิ่งพิศิษฐ์
สุข. คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ค.คุณผดุงทอง ศิยะพงษ์ / สุข. วันเกิดนายพงศภัค เขมา / สุข. สุนารี ฟองวัฒนานนท์
งดมิสซา
คพ.สักริ นทร์ อุทิศ ไฟชําระ-พี่นอ้ งสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับ-ผูล้ ่วงลับจากโควิด 19 ทุกท่าน
อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ / อุทิศ คุณพ่อร็ อค วิศิษฏ์ หริ พงศ์ / อุทิศ คุณพ่อแอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ
อุทิศ ไฟชําระ-ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-มาร์ โกเป๋ งอุย้ แซ่เฮ้ง-มารี อกั แนสซุง้ ล้วง แซ่โง้ว-มารี อาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวัสดิ์
-เซอร์ มารี คาเบรี ยล พงศ์หว่าน-อับราฮัมสุธี สิ งห์เสน่ห์-ฟรังซิ สโก นริ นทร์ จันทนาโกเมษ-ญาติ-เพื่อน-ครู อาจารย์-ผูม้ ีพระคุณ
อุทิศ ซิ สเวสเตอร์ วชั ระ-มารี อามักดาเลนาทัศพร-หลุยส์เดอกอนซากาปรี ดี + สุข.คุณแม่ราตรี -ค.ธนาไพศาล
อุทิศ ยาโกเบอิ๋วลัก แซ่ต้ งั -มารี อา หล่วนเกียว แซ่อ้ ึง

เจ้ าภาพ
ร.ร.ซ.ล.
สัตบุรุษ
นุชนารี
นุชนารี
รวี/นภนลินี

เพชรพิมล/วีระพงษ์
ธัญจริ นท์/ปารมี /

สัตบุรุษ
นงลักษณ์
นงลักษณ์
นงลักษณ์
อบเชย
สิ ริวรรณ /
วิมลพรรณ
เทพี/วสันต์
บุตร/ก้องไพศาล
สุทิศา / สมทรง
รร.ซ.ล.
สัตบุรุษ
พรชนก
/ อัจฉรี ยา
สมชาติ
สมชาติ

พิมสิ ริ/นิ รมล
รัตนา

โชติกร
โชติกร /
มณี รัตน์
อาทิตย์ /ปี วณา
เทวกร /
มณิ สรา/ฐิ ตาภรณ์
ทวีศกั ดิ์ /ยินดี /
ยุพาพร //ณัฎฐารัชต์
ตูท้ านวัด
สัตบุรุษ
สงวน
นริ ญญา
ค.สุริยะมงคล

20 จันทร์
06.00 น.

21 อังคาร
06.00 น.

สั ปดาห์ ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
คพ.สักริ นทร์ สุข.คุณพ่อสานิ จ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ ปาตริ ส-คณะครู -นักเรี ยน-ผูป้ กครอง-พนักงาน-ผูม้ ีพระคุณ
อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ / อุทิศ คุณพ่อร็ อค วิศิษฏ์ หริ พงศ์ / อุทิศ คุณพ่อแอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ
อุทิศ ไฟชําระ-ยอแซฟพิเชษ พันธุตมังกูร+สุข.นายภิภทั ร-มารี อาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อันนาอัจฉรี ยา
-คริ สโตเฟอร์ ณชั พณพงศ์-อันตนเศษฐพงศ์-มารี อาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ์-แคทเทอรี นฐิ ตินนั ท์-มารี อาอลิซาเบธ พนิ ตนันท์
-มารี อาเทเรซา พัทธนันทร์ -อันนาโมนิ กา้ ฐิ ตารี ย-์ เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ / สุข.นายชาญยุทธ รัตนพรหมมณี -ครอบครัว
อุทิศ ซิ สเตอร์ มารี อา วิภาพรรณ เหล่าวศิริมงคล / อุทิศ อันนา ประหยัด สมเนตร / อุทิศ ผูเ้ สี ยชีวิตที่ไม่มีญาติ
อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิ ทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ ไฟชําระ
อุทิศ ยวงบัปติสตา อมร-มารี อา นิ ภา-มารี อา พนิ ดา กุลศิริพฒั นา-โยเซฟ เคียมเฮ้า แซ่ซิ
ขอพรให้คุณ รัชชานนท์-ธารา ฉันทนานุวฒั น์ / สุข.นส.จันที เกษาราช – นาย อนุสรณ์ สังคะสอน-นางสะอาด เสนศรี
อุทิศ วินยั เสริ มศิริมงคล-นาย บุญสื บ ชิตเจริ ญนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬธรรม-นายชิดชัย พรพิมล + สุข.นางสุกุล-นส.กุลนัย เสริ มศิริมงคล
โมทนาคุณพระเจ้า-แม่พระ-พระจิ ต-พระเยซู-นักบุญทังหลาย-พระเมตตา-บุญราศี
สุข.มารี อาผ่องรัตน์ ผ่องสกุล-นิ โคลัส พีร์รัช พรสัจจา+อุทิศ มารี อา วรรณา ซาเวียร์ -มาเซลีนา มาราศรี ซาเวียร์ -อันโตนี โอ จํารู ญ
พรสัจจา-เอลิซาเบธ ไสว จันทิวงศ์
ระลึกถึง น.หลุยส์ คอนซากา นักบวช
คพ.สักริ นทร์ อุทิศ วิญญาณมิชชันนารี ทุกท่านที่เคยปฎิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผูม้ ีพระคุณต่อโรงเรี ยน
สุข.คุณพ่อสานิ จ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ ปาตริ ส-คณะครู -นักเรี ยน-ผูป้ กครอง-พนักงาน-ผูม้ ีพระคุณ
อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ / อุทิศ คุณพ่อร็ อค วิศิษฏ์ หริ พงศ์ / อุทิศ คุณพ่อแอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ
อุทิศ ซิ สเตอร์ มารี อา วิภาพรรณ เหล่าวศิริมงคล / อุทิศ อันนา ประหยัด สมเนตร / สําหรับ ย็อบ นิ วตั ิ ภิญโญ
อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิ ทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ ยอแซฟ เกียงซื อ แซ่น้ิ ม+ไฟชําระ + สุข.ค.ศรี อุทยั
อุทิศ ยวงบัปติสตา อมร-มารี อา นิ ภา-มารี อา พนิ ดา กุลศิริพฒั นา-โยเซฟ เคียมเฮ้า แซ่ซิ / อุทิศ ไฟชําระทุกดวง
อุทิศ ยอแซฟ อภิชาติ รุ่ งศิริชยั รัตน์-ลูซีอา ซกไน้ แซ่ ลิ้ม-ซูซานนา เพ็ญศรี สิ ริสุทธิ์ -มารี อามักดาเลนา สวัสดิ์ สิ ริสุทธิ์ -มารี อาสงวน พีรพันธ์

อุทิศ ไฟชําระ ยวงกิมเช็ง-อักแนส บุญมา-ลูซีอา เอมอร-อันนา สุนทรา + สุข. เทเรซา วิทนั ดา-จอห์น วิบูลยศ
อุทิศ ยอแซฟ เทียนชัย + อักแนส สุดา อึ้งชูศกั ดิ์ / อุทิศ แบรนเด็น ยงสิ น ติรชัยมงคล – อักแนส ปุญญนุช อึ้งชูศกั ดิ์
อุทิศ โทมัส-ลูซีอา-เปาโล-เทเรซา-มารี อา / อุทิศ ฟรังซิ สโก-มารี อา-มารี อา-มารี อา-มารี อา
อุทิศ ยอแซฟ พนัสพงศ์ วุฒิวชั -ซาบินี อุ่ยเมียง-เทเรซาก๊วยสี แซ่ล้ิม-อันตน สุโชติ ผ่องใส
22 พุธ
น.เปาลินแห่ งโนลา พระสั งฆราช น.ยอห์ น ฟิ ชเชอร์ และ น.โทมัส โมร์ มรณสั กขี
06.00 น.
คพ.สักริ นทร์ สุข.คุณพ่อสานิ จ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ ปาตริ ส-คณะครู -นักเรี ยน-ผูป้ กครอง-พนักงาน-ผูม้ ีพระคุณ
อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ / อุทิศ คุณพ่อร็ อค วิศิษฏ์ หริ พงศ์ / อุทิศ คุณพ่อแอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ
อุทิศ ไฟชําระ-ยอแซฟพิเชษ พันธุตมังกูร+สุข.นายภิภทั ร-มารี อาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อันนาอัจฉรี ยา
-คริ สโตเฟอร์ ณชั พณพงศ์-อันตนเศษฐพงศ์-มารี อาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ์-แคทเทอรี นฐิ ตินนั ท์-มารี อาอลิซาเบธ พนิ ตนันท์
-มารี อาเทเรซา พัทธนันทร์ -อันนาโมนิ กา้ ฐิ ตารี ย-์ เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ / สุข.นายชาญยุทธ รัตนพรหมมณี -ครอบครัว
อุทิศ ซิ สเตอร์ มารี อา วิภาพรรณ เหล่าวศิริมงคล / อุทิศ อันนา ประหยัด สมเนตร / สําหรับ ย็อบ นิ วตั ิ ภิญโญ
อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิ ทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ เทเรซา กลอเรี ย มนูสุข
อุทิศ ยวงบัปติสตา อมร-มารี อา นิ ภา-มารี อา พนิ ดา กุลศิริพฒั นา-โยเซฟ เคียมเฮ้า แซ่ซิ
อุทิศ ยอแซฟ อภิชาติ รุ่ งศิริชยั รัตน์-มารี อามักดาเลนา สวัสดิ์ สิ ริสุทธิ์ -ซูซานนา เพ็ญศรี สิ ริสุทธิ์ -ลูซีอาซกไน้ แซ่ล้ิม
อุทิศ เทเรซา ตติยา ชัยยา / อุทิศ กัก๊ ลาสเอก ธี ระกล-แคทเธอรี นอารี ธี ระกล-ลูซีอาชุ่มจิ ต สัจจพงศ์-โรซาชมพูนุท ทวีรัตน์-มัทธิ วคมสัน
อุทิศ เบอร์ นาแด็ต วาริ นทร์ + สุข.ออกัสติน อานุเทพ และ สตีเฟน / เพื่อขอแม่พระคุม้ ครอง
สุข. มยุรี ลวะวิบูลย์-นัชชา ลวะวิบูลย์ / สุข. เอลิซาเบธ สมบูรณ์ มะกรครรภ์
อุทิศ บรรพบุรุษ-อันตนทองล้วน-มารี อาจันทร์ -อันนาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิ กาคําผอง-ซิ กโตทรงวุฒิ- ผูม้ ีพระคุณ-ไฟชําระ
23 พฤหัสฯ สมโภชการบังเกิดของ น.ยอห์ น ผู้ทําพิธีล้าง
06.00 น.
คพ.สักริ นทร์ อุทิศ วิญญาณมิชชันนารี ทุกท่านที่เคยปฎิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผูม้ ีพระคุณต่อโรงเรี ยน
อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ / อุทิศ คุณพ่อร็ อค วิศิษฏ์ หริ พงศ์ / อุทิศ คุณพ่อแอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ
อุทิศ ซิ สเตอร์ มารี อา วิภาพรรณ เหล่าวศิริมงคล / อุทิศ อันนา ประหยัด สมเนตร / สําหรับ ย็อบ นิ วตั ิ ภิญโญ
อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิ ทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ ยอแซฟ โบ๋ วทง แซ่ล้ิม
อุทิศ ยวงบัปติสตา อมร-มารี อา นิ ภา-มารี อา พนิ ดา กุลศิริพฒั นา-โยเซฟ เคียมเฮ้า แซ่ซิ
สุข.ฟิ ลลิกซ์ มานิ ตย์-เบอร์ นาร์ ด มานะ-เทเรซา วารี – คริ สตีน่าวีรวรรณ / เพื่อขอแม่พระคุม้ ครอง
สุข. ค.สุขสถาน / สุข. ค.โทมัส วีรพล ภมรพล + อุทิศ เซซี ลีอา สมัย ภมรพล
สําหรับยอแซฟ ชิษณุพงศ์ ทวิกาถิรทรัพย์-มารี อา สุทธิ นนั ท์-นิ โคลัส ภูมิพฒั น์-อําภา –นิ โคลัส พันวริ ศ ชยุดาถิรทรัพย์
สุข.ค.กุลสันติพงศ์+ลูกหลาน+ผูม้ ีพระคุณ+อุทิศ ญาติพี่นอ้ งผูล้ ่วงลับในไฟชําระ+ตามประสงค์ผขู ้ อ
อุทิศ ปู่ -ย่า-ตา-ยาย / อุทิศ นาย เจษฎากร เกษบุตร / อุทิศ เปโตร อนันต์ จันทร์ อ่อน
อุทิศ ยวงบัปติส แสง+โรซาลิน เกตุ พันธุมพันธ์-ยูเลียนา ฉัว่ -เทเรซา จํารัส-มาริ โอ มัทธิ ว มนัส-เกรโกรี อนิ รุธ พันธุมพันธ์
อุทิศ ทิพย์พรรณี -ทัศนา สุทิน-สิ ปปนนท์-อําพนพิทย์ เกตุทตั -อาทร บําราศอริ นทร์ พ่าย-นันทา ติตถะสิ ริ-สิ นทวี นันทวานิ ช
อุทิศ เมธาวี อุณหนันทน์-พรชัย วิสุกมล-วิชิต เตียวเจริ ญ-ปรารถนา วาระวรรณ-ปั ณณวิชย์ ธี รบวรรัตน์-นิ พิฐ อรุ ณวงษ์ ณ อยุธยา

เจ้ าภาพ
ร.ร.ซ.ล.
สัตบุรุษ
พรชนก
/ อัจฉรี ยา
//จิ รารัตน์
พิมสิ ริ/สาลี
รัตนา
อัจฉรา/จิ รารัตน์
กุลนัย

เจ้ าภาพ
รร.ซ.ล.
ร.ร.ซ.ล.
สัตบุรุษ
/ / ปั ทมาวดี
/ นวลจันทร์
รัตนา /
อิสรา

เจ้ าภาพ
ร.ร.ซ.ล.
สัตบุรุษ
พรชนก
/ อัจฉรี ยา
/ / ปั ทมาวดี
พิมสิ ริ / หลาน
รัตนา
อภิรดี
วันทิตา/หทัยรัตน์
ณัฐชยา /
นุชนารี
เจ้ าภาพ
รร.ซ.ล.
สัตบุรุษ
/ / ปั ทมาวดี
พิมสิ ริ/บุตร
รัตนา
บัณฑิต/วิสาตรา
ภูมิพฒั น์
พงศ์ภณั ฑ์
อรรถสิ ทธิ์
เพียงขวัญ
นรี ทิพย์
อนุรัฐ

24 ศุกร์
06.00 น.

25 เสาร์
06.00 น.

17.30 น.

สมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยงิ่ ของพระเยซูเจ้ า
คพ.สักริ นทร์ สุข.คุณพ่อสานิ จ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ ปาตริ ส-คณะครู -นักเรี ยน-ผูป้ กครอง-พนักงาน-ผูม้ ีพระคุณ
อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ / อุทิศ คุณพ่อร็ อค วิศิษฏ์ หริ พงศ์ / อุทิศ คุณพ่อแอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ
อุทิศ ไฟชําระ-ยอแซฟพิเชษ พันธุตมังกูร+สุข.นายภิภทั ร-มารี อาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อันนาอัจฉรี ยา
-คริ สโตเฟอร์ ณชั พณพงศ์-อันตนเศษฐพงศ์-มารี อาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ์-แคทเทอรี นฐิ ตินนั ท์-มารี อาอลิซาเบธ พนิ ตนันท์
-มารี อาเทเรซา พัทธนันทร์ -อันนาโมนิ กา้ ฐิ ตารี ย-์ เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ / สุข.นายชาญยุทธ รัตนพรหมมณี -ครอบครัว
อุทิศ ซิ สเตอร์ มารี อา วิภาพรรณ เหล่าวศิริมงคล / อุทิศ อันนา ประหยัด สมเนตร / สําหรับ ย็อบ นิ วตั ิ ภิญโญ
อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิ ทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ ยอห์น นํา วีรชัยชาญ + ไฟชําระ
อุทิศ ยวงบัปติสตา อมร-มารี อา นิ ภา-มารี อา พนิ ดา กุลศิริพฒั นา-โยเซฟ เคียมเฮ้า แซ่ซิ / อุทิศ ยอแซฟ แอนโทนี -แมรี่ เทเรส ศิริพร ซามี
อุทิศ แมรี่ ปทุมรัตน์ + ค.มินประพาฬ / อุทิศ วินเซนต์ สุนทร แซ่ฉ่วั -อันนา เฮียงเจ็ง เลิศเสริ มสุข+ผูล้ ่วงลับ
อุทิศ มีคาแอล-เซนต์-ช่วง สวัสดิ์-สุเทพ –ชัย-ตุก-จิ น- ทวี เพียรนวล +ไฟชําระ / สุข.สุทิพ-บุญลือ-สมหมาย-จารึ ก-ใจ-จรู ญ+ลูกหลาน
อุทิศ ไฟชําระที่ไม่มีใครคิดถึง / อุทิศ เปาโล อรรณพ อ่องเอิบ / อุทิศ ยอแซฟ ไอ้ส่ิ ง แซ่ต้ งั
อุทิศ ยอแซฟ ฮ่อเซ้ง แซ่เจี่ ย-อักแนส เง็กเกียว แซ่เตียว / อุทิส นาย บุญส่ง หงษ์สุวรรณ – นาย ชัยณรงค์ พลคณิ ต
อุทิศ ไฟชําระที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศ อักแนส ศศิวิมล ห่ อเร
อุทิศ มัทธิ ว ชิวเล้ง ถึงไปล่-ลูซีอา ทองหล่อ ถึกไปล่และญาติ
อุทิศ บรรพบุรุษ-อันตนทองล้วน-มารี อาจันทร์ -อันนาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิ กาคําผอง-ซิ กโตทรงวุฒิ- ผูม้ ีพระคุณ-ไฟชําระ
ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์พรหมจารี
คพ.สักริ นทร์ อุทิศ วิญญาณมิชชันนารี ทุกท่านที่เคยปฎิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผูม้ ีพระคุณต่อโรงเรี ยน
สุข.คุณพ่อสานิ จ-คุณพ่ออนุสรณ์-คุณพ่อณัฐพล-เซอร์ ปาตริ ส-คณะครู -นักเรี ยน-ผูป้ กครอง-พนักงาน-ผูม้ ีพระคุณ
อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ / อุทิศ คุณพ่อร็ อค วิศิษฏ์ หริ พงศ์ / อุทิศ คุณพ่อแอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ
อุทิศ ไฟชําระ-ยอแซฟพิเชษ พันธุตมังกูร+สุข.นายภิภทั ร-มารี อาพรชนก-ยอห์นสมชาย-เปโตรพิจารณ์-อันนาอัจฉรี ยา
-คริ สโตเฟอร์ ณชั พณพงศ์-อันตนเศษฐพงศ์-มารี อาพลอยชมพู-เปาโลชวพงษ์-แคทเทอรี นฐิ ตินนั ท์-มารี อาอลิซาเบธ พนิ ตนันท์
-มารี อาเทเรซา พัทธนันทร์ -อันนาโมนิ กา้ ฐิ ตารี ย-์ เลออง ณัฐวัฒน์-นายกลยุทธ / สุข.นายชาญยุทธ รัตนพรหมมณี -ครอบครัว
อุทิศ ซิ สเตอร์ มารี อา วิภาพรรณ เหล่าวศิริมงคล / อุทิศ อันนา ประหยัด สมเนตร / สําหรับ ย็อบ นิ วตั ิ ภิญโญ
อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิ ทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ ไฟชําระ
อุทิศ มารี อา ประภาพร หอวิจิตร-เปโตร เงียบเส็ง แซ่ซึง-ดช.ลูกา้ สุกลั ย์ สุชาติเวชภูมิ-นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ + สุข.ครอบครัว
อุทิศ นาย ธี ระ จิ นต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉ่วั +ไฟชําระ / อุทิศ อันนา จําลอง คูประเสริ ฐ
อุทิศ ไฟชําระ / อุทิศ แอนโทนี ตนั บุญยัง-เบเนดิกต์ตนั บุญกวง-มักดาเลนาประยงค์-มาการิ ตมัน่ โยอันนาโกมุยเกียวตัน-มาการิ ตโกมุย
เกียวอาลิซาเบธโกว์มารี อโยเซฟฟิ น-ยุพดี –โยเซฟฟิ นสมรรถนาวิน+ไฟชําระ
คพ.ณัฐพล
อุทิศ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ / อุทิศ คุณพ่อร็ อค วิศษิ ฏ์ หริ พงศ์ / อุทิศ คุณพ่อแอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ
อุทิศ ลูซีอาจําเนี ยร-ยอแซฟสัณห์-มารี อาเนย-เปาโลซุน้ -ยอแซฟเกรี ยงศักดิ์-ฟรังซิ สโกโกสิ นทร์ -ยูเรี ยเยาวลักษณ์-ย.บ.เสน่ห์
+สุข.เทเรซา วาริ นี-ปี เตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์
อุทิศ ปี เตอร์ ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้ วเตียน-ยาก๊อบฉั่ว-ลอแรนช์ฉ่วั -แคทลีนมาลินี-แคทลีนเพ็ญพรรณ-ดร.ถาวร
-อุษา-พรทิพย์-ไฉนฉวีวรรณ+สุข.เทเรซา วาริ นี-หลุยส์ชนะพันธุ-์ ปี เตอร์ ธนภูม
อุทิศ ไฟชําระ-ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-มาร์ โกเป๋ งอุย้ แซ่เฮ้ง-มารี อกั แนสซุง้ ล้วง แซ่โง้ว-มารี อาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวัสดิ์
-เซอร์ มารี คาเบรี ยล พงศ์หว่าน-อับราฮัมสุธี สิ งห์เสน่ห์-ฟรังซิ สโก นริ นทร์ จันทนาโกเมษ-ญาติ-เพื่อน-ครู อาจารย์-ผูม้ ีพระคุณ
อุทิศ โรซาอนงค์-ลูกาประเสริ ฐ อานามนารถ-ซิ สเตอร์ มารี มกั ดาเลนาซิ สตี้องุ่น สันโดษ+สุข.ค.เทเรซา ปิ ยา เสนี วงศ์ ณ อยุธยา
อุทิศ มารี อากอแรตตี อุระวรา เจริ ญนพคุณ / อุทิศ มารี อา วิไล-ยอแซฟ วิชยั เพชรธรรมชาติ
อุทิศ ยวงบัปติสตา อมร-มารี อา นิ ภา-มารี อา พนิ ดา กุลศิริพฒั นา-โยเซฟ เคียมเฮ้า แซ่ซิ / อุทิศ ไฟชําระ
อุทิศ มารี อา ประภาพร หอวิจิตร-เปโตร เงียบเส็ง แซ่ซึง-ดช.ลูกา้ สุกลั ย์ สุชาติเวชภูมิ-นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ + สุข.ครอบครัว
อุทิศ ไฟชําระ / อุทิศ อีวอน วัฒนา ตัณฑ์เกยูร
อุทิศ ยอแซฟ ประวิน วิวฒั น์วานิ ชวงศ์ / อุทิศ ยอแซฟ สงวน-อันนา ปราณี -เปโล วิโรจน์ ลัคนาวงศา+มารี อาเฮียบ ง้วนเกียว
อุทิศ ยอแซฟ กีฮง แซ่โง้ว / อุทิศ อักแนส ซู่ไน้ แซ่อ้ ึง / อุทิศ ยออากิม กิมเซี้ ยง แซ่ล้ิม + ไฟชําระ
อุทิศ บรู โน สมเกียรติ์ ตั้งถาวร-เวโรณี กา เพชร พรรณศิริ+ไฟชําระ / อุทิศ แมรี่ ปทุมรัตน์ + ผูล้ ่วงลับ ค.มินประพาฬ
อุทิศ กุลจิ รา เจิ ดจรรยาพงศ์+ไฟชําระ /อุทิศ มาร์ โก สมบูรณ์ ลีอมรสิ ริ+ไฟชําระ
สุข. เทวกร กึนพันธ์-ตฤณ กระแสสิ งห์-ประยูร อากาศวรรธนะ / สุข. ขอพรเพื่อสมาชิกพลมารี ยท์ ุกท่าน
อุทิศ มารี อา พัฒน์ทิพร ยงวณิ ชย์ / อุทิศ คุณแม่ ประยงค์ เจี ยรพันธ์
อุทิศ มารี อา เก็กเอ็ง แซ่ฉั่ว-ยอแซฟ พรชัย วรขจิ ต-อันนา เหมียวตวง แซ่จงั +สุข. อันนา อมรรัตน์และลูกๆ ทุกคน-เทเรซาพิณฬัห์ลกั ษณ์
สุข.เทเรซา นุชนารี -ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวัชริ นทร์ -เทเรซาดวงฤดี-มารี อาศรี ประภา-เปโตรศักดิ์ศรี -อักแนสวชิรญาณ์
-ย.บ.กษิดิศ-มอนิ กากษิรา-เทเรซาสุพิญญา-มารี อาพนัชญา ประราศรี
อุทิศ บรรพบุรุษ-อันตนทองล้วน-มารี อาจันทร์ -อันนาเดือน-เปโตรจรัส-มอนิ กาคําผอง-ซิ กโตทรงวุฒิ- ผูม้ ีพระคุณ-ไฟชําระ
ขอมิสซาและทําบุญได้ ที่ ชื่ อบัญชี “วัดเซนต์ หลุยส์ ”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลเซนต์ หลุยส์ เลขที่ 002-700945-5

เจ้ าภาพ
ร.ร.ซ.ล.
สัตบุรุษ
พรชนก
/ อัจฉรี ยา
/ / ปั ทมาวดี
พิมสิ ริ/สุพรรณี
รัตนา/เสฏฐวุฒิ
อภิรัตน์/พลฤทธิ์
จารึ ก
สิ ริจิต / จู
วิไลวรรณ
รมย์ชลี /เพ็ชรา
สไบ
นุชนารี
เจ้ าภาพ
รร.ซ.ล.
รร.ซ.ล.
สัตบุรุษ
พรชนก
/ อัจฉรี ยา
/ / ปั ทมาวดี
พิมสิ ริ / สิ ริวิท
พิมพ์ลดา
นวรัตน์/จันทร์ ทิพย์
รัตนา /
สัตบุรุษ
สมชาติ
สมชาติ
สงวน
ปิ ยา
/ ปิ ยะรัตน์
รัตนา / สมคิด
พิมพ์ลดา
มณี รัตน์/สุทธาทิพย์
สุภาวดี/ค.ลัคนาวงศา
ทวีเลิศ /
สิ ทธิ พงศ์ / อภิรัตน์
วีณา /
เทวกร /
อมรรัตน์
นุชนารี
นุชนารี

