
ตารางมิสซาประจ าสัปดาห์ 
 19 อาทิตย์  อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต (วันคล้ายวันสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส) เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.อนุชา อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ศุภกิจ เลิศจิตรเลขา-คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆท์ุกท่านท่ีล่วงลบั  สัตบุรุษ  
 สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน  ร.ร.ซ.ล. 

  สุข.เทเรซา นุชนารี-ยอห์นบปัติส สมานมิตร-นอ้งๆ-หลานๆ-ญาติพ่ีนอ้ง-ผูม้ีพระคุณทุกท่าน  นุชนารี 
  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-ญาติพ่ีนอ้ง-ผูม้ีพระคุณท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ  นุชนารี 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน ครอบครัว 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.อนัเยลา องัคณา บณัฑรเศรษฐ์ / องัคณา 
  อุทิศ เอากุสติน เอกมล อาณานุการ-บรรพบุรุษ / อุทิศ ยอแซฟ กิมเหว่ง แซ่อ้ึง / อุทิศ มารีอา วิภาพรรณ หล่าวศิริมงคล รวี/อาทิตยา / 
  อุทิศ อกัแนส มารี นฤมล ไชยจนัทร์ / อุทิศ ฮวน โฮ คิม-มาร์ธา มยรีุ-อลัเยลา มยรุา บุญเจริญ ฤดีมล/ธนัยพร 
  อุทิศ มารีอา ฟรังซิสกา จรินทร์ ปุณณะหิตานนท ์/ สุข.อนันา จิรัฐติกาล สถิรนาถ-ครอบครัว พาช่ืน / 
08.00 น. คพ.สักรินทร์ อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล+สุข.นส.ฉนัทนาพร วฒันาย่ิงสมสุข นงลกัษณ์  

 อุทิศ มารีอา ประภสัสร เพช็โรทยั–คุณนา้ธวชั วชัรวิโรจน์+สุข.แม่ครูพูลสุข ณัฏฐการณิก-อนันา นงลกัษณ์ อานามนารถ นงลกัษณ์  
 อุทิศ โรซา อนงค-์ลูกา ประเสริฐ-มารีอา สร้อย-ลูซีอา อ าไพ-อนันา อ าภา อานามนารถ+สุข.อนันา นุชรี อานามนารถ นงลกัษณ์ 

  อุทิศ พ่อเช้ือ-แม่ผวน-พ่ีทองชุบ-คุณนงลกัษณ์ มีภาค-คุณชนากานต ์คงกะพนัธ์+สุข.นส.อบเชย มีภาค อบเชย 
  อุทิศ ยอเซฟ ฮุยฮั้ว แซ่โง-เปาโล เจ็งไฮ ้แซ่โงว้+สุข.อาม่าเตียง แซ่เบ-้อาม่าฮุยลั้ง แซ่เอ้ียบ  
  สุข.ครอบครัวอรรถมานะ / สุข.เปาโล วิโรจน์ เกษตบริบูรณ์ / สุข.ยอห์นบปัติส ภาสกร เช้ือนอ้ย ประภสัสร / / 
  สุข.นายสิทธิเดช หอมแสงจนัทร์-ตามประสงคผ์ูข้อ / สุข.ครอบครัว-ลูกหลาน-มารีอา วีณา เฟ่ืองอารมย ์ สมชาติ/วีณา 
  อุทิศ ผูล้่วงลบัครอบครัวอรรถมานะ-กิจรักษา-เฟ่ืองอารมย-์ตามประสงคผ์ูข้อ / อุทิศ เปโตร เชิด ภู่ทอง วีณา / 
  สุข.มารีอา กาญจนา ศรีวรกุล-ตามประสงคผ์ูข้อ / สุข.ครอบครัวอารีรัตน์ สิทธิเดช+อุทิศ ไฟช าระท่ีไม่มีใครคิดถึง กาญจนา/อารีรัตน์ 
  อุทิศ ยอแซฟ งกัคิ้ม แซ่อ้ึง-เซซีลีอา ผิว สกุลสุวรรณ-ญาติพ่ีนอ้งผูล้่วงลบั / อุทิศ ยอแซฟ ประวิน วิวฒัน์วานิชวงศ์ จริยา/สุภาวดี 
10.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีใน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูม้ีพระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ อนัตน สุชาติ เลิศทนงศกัด์ิ พิมสิริ/วีรวรรณ 
  สุข.นายทรงพล สรรเสริญปัญญา-นางประไพรัตน์ ลิมปิชยัโสภณ+อุทิศ นายวิเลศ ขนุเท่ียงธรรม-นางนงคราญ มีศรี อจัฉรา 
  สุข.คุณปนิดา-คุณภูมิ-คุณภทัร น ้าวล+อุทิศ ฟรังซิสโก ปรีดา-มารีอา โรซา นงเยาว ์พฒัน์ภิรมย-์ญาติท่ีล่วงลบัทุกคน ปิยนุช 
  สุข.มารีอา นฤมล หนูเพช็ร์ / สุข.ครอบครัวมารีอา ง่วนเจ็ง เลิศทนงศกัด์ิ / สุข.ครอบครัวแคทเธอรีน เยาวมาลย ์อ่วมเทศ นฤมล/วีรวรรณ / 
  อุทิศ นายธีระ จินตโ์ชติกุล-อนันา นวรัตน์ ศิริเลิศโกมล-มารีอา เง็ก แซ่ฉัว่ / อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง ครอบครัว / 
  อุทิศ ซีสเวสเตอร์ วชัระ-มารีอามกัดาเลนา ทศัพร-หลุยส์เดอกอนซากา ปรีดี+สุข.คุณแม่ราตรี-ครอบครัวธนาไพศาล นริญญา 
  อุทิศ ยอแซฟ กิมเซ้ีย แซ่ลิ้ม / อุทิศ โรซา เลก็ แซ่ลี้ -เปาโล คิม แซ่ลิ้ม-โรซา ฮิม เช่ียวพานิชย ์ ลูกหลาน/ครอบครัว 
  สุข.คริสตชนท่ีเตรียมตวัรับศีลลา้งบาป-ยอแซฟ สุรศกัด์ิ ปรีชาวุฒินนัท์-ครอบครัว สุรศกัด์ิ 
  อุทิศ อนันา สมหวงั แซ่เซียว / อุทิศ ธนิดา สัตยวิ์นิจ-เปโตร มนิต วงคป์ระดู่ / อุทิศ อนัตน สุชาติ เลิศทนงศกัด์ิ ตงหงี/รวิตา/วีรพร 
  อุทิศ หลุยส์ซา เฮเลนา วรรณา สิทธีอมร / อุทิศ MARY SMITH+สุข.JANET PILGRIM อญัชลี/ PHILIP 
  สุข.นางจิตรา ธนะประเสริฐกุล-ครอบครัว-คุณรวิวรรณ พวัธนาโชคชยั-นายสิงห์ ศรัทธา  
  อุทิศ เปาโล ทนง-อนันา พชัรี สุขมุ-มารีอา สมบูรณ์ วานิชสรรพ ์/ อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ สุธาวลัย/์นิรมล 
  โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ+สุข.สกอรัสติกา ส่งศรี สุภาษิต / อุทิศ มกัดาเลนา เง็กทอ้ ประภารัศมี / นยันา 
  โมทนาคุณแม่พระ / สุข.ฟิลลิกซ์ มานิตย-์เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ+อุทิศ ไฟช าระ  
  อุทิศ แอนโทนีตนับุญยงั-เบเนดิกโตตนับุญกวง-มารีอามกัดาเลนาประยงค-์มากาเร็ตมณี-โยอนันาโกมุยเกียวตงั  
  อุทิศ มากาเร็ตโกมุยเตียง-อาลิซาเบธโกว-์ยอแซฟบุญทวี-มารีอาโยเซฟฟินยพุดี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน  
  อุทิศ เบอร์นาแด๊ต วารินทร์+สุข.ออกสัติน อานุเทพ-สตีเฟน / อุทิศ ฟรานซิส สมชยั ตั้งนิสัยตรง / อรสา 
12.00 น. คพ.อนุสรณ์ สุข.ส าหรับพ่ีนอ้งสัตบุรุษวดัเซนต์หลุยส์ทุกท่าน-แพทย-์พยาบาล-จิตอาสา-ผูป่้วยโควิด 19 ทุกท่าน วดั  
  สุข.มารีอา รมยช์ลี บุญมา / สุข.ครอบครัวเปโตร ศิริชยั-อกัแนส จรัสศรี มีชยั / ส าหรับผูย้ากไร้ทุกคน รมยช์ลี / / 
  สุข.มารีอา สุธาสินี ตรีธารา / สุข.มารีอา นิภาพร แซ่ซิ-ญาติพ่ีนอ้ง-ผูม้ีพระคุณทุกท่าน สุทธิพงศ ์/ 
  อุทิศ เปโตร ถวิล กายแกว้-ผูล้่วงลบัทุกท่าน / อุทิศ โยฮานา ผอ่แซะ อรุณธารา / อุทิศ วิญญาณไฟช าระ สุทธิดา/ธนชัพร / 
  สุข.ลูกหลาน-ทุกคนในครอบครัว / สุข.เปโตร เดชขจร-มารีอา ปราณี ธีรวิจารณญาณกุล กนัยา/ดุษฎี 
  สุข.นายสัญชยั สไพพงศ-์นายบุญเกียรติ โชควฒันา-นางแป้ง คงสิริ-หม่อมราชวงศ ์ปรียนนัทนา รังสิต  
  สุข.ยอแซฟ นพวุฒิ ธีรวิจาณญาณกุล-ครอบครัว / สุข.ครอบครัวมารีอา ปรียานุช หมูศรี ดุษฎี / 
  อุทิศ ฟรังซิสเดอซาน ทองมี-ฟีโลมีนา ยอด พรมบุตร-พ่อโสภา-แม่ลา-นส.ศรีสวาท-มารีอากอแรตตี สมฤดี หมูศรี  
  สุข.ครอบครัวเปโตร จนัดี-มารีอา สมเพชร หมูศรี / สุข.ครอบครัวตนัติเวชศกัด์ิ-ขวญัตา สมใจ / ภานุวฒัน์ 
  อุทิศ ยอแซฟ บุง้สุย แซ่เอ้ีย-ยอแซฟ นนัทพงษ ์เอมทรัพย-์มารีอามกัดาเลนา สุวรรณา แซ่เฮง้-มารีอา ชุดาพร เอมทรัพย ์ ศิริวรรณ 



17.30 น. คพ.สักรินทร์ อุทิศ ไฟช าระ-สัตบุรุษวดัเซนตห์ลุยส์ท่ีล่วงลบั-ผูล้่วงลบัจากโควิด 19  ทุกท่าน ตูท้านวดั 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟ อติพงศ-์มาร์โก เป๋งอุย้-มารีอกัแนส ซุง้ลว้ง-มารีอา อุไรวรรณ-คพ.เอากุสติน สวสัด์ิ 

-เซอร์มารี คาเบรียล-อบัราฮมั สุธี-ฟรังซิสโก นรินทร์-ญาติ-เพื่อน-ครูอาจารย-์ผูม้ีพระคุณ 
สงวน 

  อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ วิสิทธ์ิ-มารีอา มารศรี พงษวิ์รัชไชย+สุข.ญาติผูใ้หญ่-ตวัเอง-ตามประสงคผ์ูข้อ พนิดา 
  อุทิศ ทุกท่านท่ีเกิด-ส้ินใจในเดือน มี.ค.+สุข.ทุกท่านท่ีมีส่วนในชีวิตของขา้พเจา้-ญาติมิตร มกัดาเลนา 
  อุทิศ โทมสั ศุภชยั-เซซีรีอา ธิดา-โรซ่า สมทรง-ญาติๆ-พ่ีนอ้งๆ-เพื่อนๆ-ครูอาจารย+์สุข.คลาร่า บุษบง ศุภศิริชยั ค.ศุภศิริชยั 
  อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / อุทิศ โทมสั-ลูซีอา-เปาโล-เทเรซา-มารีอา / อุทิศ ฟรังซิสโก-มารีอา-มารีอา-มารีอา  
  อุทิศ แบรนเดน้ ยงสิน ติรชยัมงคล-แอกแนส ปุญญนุช อ้ึงชูศกัด์ิ / อุทิศ ยอแซฟ เทียนชยั-แอกแนส สุดา อ้ึงชูศกัด์ิ  
  อุทิศ ยอห์นบปัติสตา ธงชยั ธีระชาติสกุล-ค าเหมียว เดชยศดี-มรกต กองอารินทร์-ค าศิลล ์พูลไสย  
  อุทิศ มาร์ธา วิไล-ยอแซฟ อ๋ง-ยอแซฟ สุนทร พฤกษว์ฒันานนท ์/ อุทิศ นางประทิน-นายสมาน พ่ึงฮั้ว นวลลออ/สุวิชา 
  อุทิศ นายสิทธิพล สิทธิสาคร-นางประภาวรณ์ พนัธ์ุอุทยั-บิดามารดา-ญาติผูล้่วงลบั+สุข.ยอแซฟ ธนดี-ครอบครัว ร่ืนฤดี 
  โมทนาคุณพระเจา้-ครอบครัวศกัด์ิสิทธ์ิ+อุทิศ ไฟช าระท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.อนันา สุจินดา ศิลปานิสงค์-ครอบครัว  
20 จันทร์ สมโภช น.โยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี องค์อุปถัมภ์อันดับรองของประเทศไทย  เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สักรินทร์ สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา รร.ซ.ล. 
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน / สุข.ครอบครัวตนัติเวชศกัด์ิ ครอบครัว/ภานุวฒัน์ 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.อนัเยลา องัคณา บณัฑรเศรษฐ์ / องัคณา 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ MARY SMITH+สุข.JANET PILGRIM พิมสิริ/PHILIP 
  สุข.นายทรงพล สรรเสริญปัญญา-นางประไพรัตน์ ลิมปิชยัโสภณ+อุทิศ นายวิเลศ ขนุเท่ียงธรรม-นางนงคราญ มีศรี อจัฉรา 
  สุข.คุณปนิดา-คุณภูมิ-คุณภทัร น ้าวล+อุทิศ ฟรังซิสโก ปรีดา-มารีอา โรซา นงเยาว ์พฒัน์ภิรมย-์ญาติท่ีล่วงลบัทุกคน ปิยนุช 
  โมทนาคุณแม่พระ / สุข.คริสตชนท่ีเตรียมตวัรับศีลลา้งบาป-ยอแซฟ สุรศกัด์ิ ปรีชาวุฒินนัท์-ครอบครัว / สุรศกัด์ิ 
  อุทิศ หลุยส์ซา เฮเลนา วรรณา สิทธีอมร / อุทิศ เปาโล ทนง-อนันา พชัรี สุขมุ-มารีอา สมบูรณ์ วานิชสรรพ ์ อญัชลี/สุธาวลัย ์
  สุข.นางจิตรา ธนะประเสริฐกุล-ครอบครัว-คุณรวิวรรณ พวัธนาโชคชยั-นายสิงห์ ศรัทธา  
  อุทิศ เปาโล กิตติพศ พงษไ์กรกิตติ / อุทิศ มารีอา ซิวอิม แซ่ลี้ -ยอแซฟ ซุ่ยจั้ว แซ่โคว้ ทิพยว์รรณ 
21 อังคาร สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สักรินทร์ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีใน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูม้ีพระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน / สุข.ครอบครัวสมใจ ครอบครัว/ขวญัตา 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.อนัเยลา องัคณา บณัฑรเศรษฐ์ / องัคณา 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ MARY SMITH+สุข.JANET PILGRIM พิมสิริ/PHILIP 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอ็บ นิวติั ภิญโญ / อุทิศ นช.จาคอปซีมอน-ผูท่ี้ถูกประหารชีวิต-ผูเ้สียชีวิตในเรือนจ า-ตามประสงคผ์ูข้อ วิรัณสิริ / 
  สุข.นายทรงพล สรรเสริญปัญญา-นางประไพรัตน์ ลิมปิชยัโสภณ+อุทิศ นายวิเลศ ขนุเท่ียงธรรม-นางนงคราญ มีศรี อจัฉรา 
  อุทิศ ยอแซฟ หมิ่นทิตย-์มารีอา สุนีย-์ยอเซฟ นารุ+สุข.ลูกหลาน-ทุกคนในครอบครัว / สุข.อนันา จิรัฐติกาล สถิรนาถ ดิเรก / 
  อุทิศ ผูล้่วงลบัครอบครัวอรรถมานะ-กิจรักษา-เฟ่ืองอารมย-์ตามประสงคผ์ูข้อ / อุทิศ ศศิดา-ท าเนียบ-บุญ นาคกล ่า วีณา/ศุภลกัษณ์ 
  สุข.ครอบครัว-ลูกหลาน-มารีอา วีณา เฟ่ืองอารมย ์/ สุข.ฟรังซิสเซเวียร์ ธนชั-ยอห์น กฤตธนชั ธีรวชิรกุล วีณา/ธวชั 
  อุทิศ หลุยส์ซา เฮเลนา วรรณา สิทธีอมร / อุทิศ เปาโล ทนง-อนันา พชัรี สุขมุ-มารีอา สมบูรณ์ วานิชสรรพ ์ อญัชลี/สุธาวลัย ์
  สุข.นางจิตรา ธนะประเสริฐกุล-ครอบครัว-คุณรวิวรรณ พวัธนาโชคชยั-นายสิงห์ ศรัทธา  
22 พุธ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สักรินทร์ สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา รร.ซ.ล. 
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน / สุข.อนันา จิรัฐติกาล สถิรนาถ ครอบครัว / 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.อนัเยลา องัคณา บณัฑรเศรษฐ์ / องัคณา 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ ราฟาแอล สุนทร ชาวนาแกว้ พิมสิริ/เพญ็ศรี 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอ็บ นิวติั ภิญโญ / อุทิศ รูดอลน์ กลา้-แพทริก มารีอา ทิวา แค๊บป์+สุข.ครอบครัวแค๊บป์ วิรัณสิริ/สัญชยั 
  สุข.นายทรงพล สรรเสริญปัญญา-นางประไพรัตน์ ลิมปิชยัโสภณ+อุทิศ นายวิเลศ ขนุเท่ียงธรรม-นางนงคราญ มีศรี อจัฉรา 
  อุทิศ มีคาแอล เธียร-ชยั-ตุก-สุก-ช่วง-สุเทพ-นวย-เคลือบ-ไฟช าระทุกดวง+สุข.ใจ-จรูญ-จารึก-สมหมาย-บุญช่วย จารึก 
  อุทิศ มีคาแอล สรชยั-ฟรังซิสกา สุคนธ์-แปลก-อนันา สุนนัท ์นิลวรรณ-ฟรังซิสโก นาคิน-เปาลีนา สงวน กุศลศรี  
  สุข.มารีอา ดาราณี สุภาวีระกุล-ครอบครัว / สุข.เกตุนภสั-รวีวรรณ วีระธ ารงศกัด์ิ-ครอบครัว-วิชฆว์รุฐ ฉตัรภทัรสิริ ดุษฎี/กนัยชิ์สา 
  สุข.หลุยส์ ดุษฎี-สิรัชชา-มารีอา กนัยชิ์สา-เปโตร ภูมิพฒัน์ ธีรวิจารณญาณกุล / สุข.ครอบครัวตรัยอุปถมัภ ์ ภูมิพฒัน ์/ 
  อุทิศ MARY SMITH+สุข.JANET PILGRIM  / สุข.ครอบครัวอารีรัตน์ สิทธิเดช+อุทิศ ไฟช าระท่ีไม่มีใครคิดถึง PHILIP/อารีรัตน์ 



23 พฤหัสฯ น.ตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สักรินทร์ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีใน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูม้ีพระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน / สุข.อนันา จิรัฐติกาล สถิรนาถ ครอบครัว / 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.อนัเยลา องัคณา บณัฑรเศรษฐ์ / องัคณา 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ MARY SMITH+สุข.JANET PILGRIM พิมสิริ/PHILIP 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอ็บ นิวติั ภิญโญ / อุทิศ ยอแซฟ อุดมเกียรติ-มารีอา มาลินี โลกาพฒันา วิรัณสิริ/ครอบครัว 
  สุข.นายทรงพล สรรเสริญปัญญา-นางประไพรัตน์ ลิมปิชยัโสภณ+อุทิศ นายวิเลศ ขนุเท่ียงธรรม-นางนงคราญ มีศรี อจัฉรา 
  สุข.ดอมินิก อภิชยั วีระนนท ์/ สุข.ครอบครัวอารีรัตน์ สิทธิเดช+อุทิศ ไฟช าระท่ีไม่มีใครคิดถึง อภิชยั/อารีรัตน์ 
  อุทิศ มารีอา ดวงรัตน์-เปาโล ศิลารัช-มารีอา จูฮวย-บุ๊นชอ้ง-ลูกา อ๊อน-เปาโล สาคร-มารีอา ละมุล-ยอแซฟ นพรัตน์ ณมนพรรณ์ 
  อุทิศ อนันา ศิริกาญจน์-สุดารัตน์-ไฟช าระ+สุข.อนันา ณมนพรรณ์-ครอบครัว / อุทิศ นิโคลาส วิโรจน์ รุจิเกียรติก าจร ณมนพรรณ์/ศิริลกัษณ์ 
24 ศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.สักรินทร์ สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา รร.ซ.ล. 
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอา พรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน / สุข.อนันา จิรัฐติกาล สถิรนาถ ครอบครัว / 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.อนัเยลา องัคณา บณัฑรเศรษฐ์ / องัคณา 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ MARY SMITH+สุข.JANET PILGRIM พิมสิริ/PHILIP 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอ็บ นิวติั ภิญโญ / อุทิศ นิโคลาส วิโรจน์ รุจิเกียรติก าจร / ส าหรับผูย้ากไร้ทุกคน วิรัณสิริ/ศิริลกัษณ์ / 
17.30 น. คพ.อนุสรณ์ สุข.นายทรงพล สรรเสริญปัญญา-นางประไพรัตน์ ลิมปิชยัโสภณ+อุทิศ นายวิเลศ ขนุเท่ียงธรรม-นางนงคราญ มีศรี อจัฉรา 
  สุข.ดอมินิก อภิชยั วีระนนท ์/ สุข.ครอบครัวอารีรัตน์ สิทธิเดช+อุทิศ ไฟช าระท่ีไม่มีใครคิดถึง อภิรมย/์อารีรัตน์ 
  อุทิศ มารีอา วรรณา-มาเซลีนา มาราศรี XAVIER-อนัโตนีโอ จ ารูญ พรสัจจา-เอลิซาเบธ ไสว จนัฑิวงศ-์ไฟช าระ  
  อุทิศ ชุนเม่ย อุดมเกียรติกุล+สุข.มารีอา ผอ่งรัตน์ ผอ่งสกุล-นิโคลสั พีร์รัช พรสัจจา / ตามประสงคผ์ูข้อ / สุชานนัท ์
  สุข.ครอบครัวยอแซฟ สมชยั-มารีอา แววดาว จุฑามาศสกุล / สุข.ครอบครัวแคทเธอรีน เยาวมาลย ์อ่วมเทศ แววดาว / 
  อุทิศ มารีอา ซิวอิม แซ่ลี้ -ยอแซฟ ซุ่ยจั้ว แซ่โคว้+สุข.เทเรซา สุชานนัท-์ยอแซฟ บุญเลิศ-มารีอา ตุลยดา รัตนอมรกุลชยั สุชานนัท ์
  สุข.เทเรซา นุชนารี-ยอห์นบปัติส สมานมิตร-เทเรซา รัชณีพรรณ-เทเรซา อรปรียา-อนันา จิรัฐติกาล-อกัแนส วชิรญาณ์  
25 เสาร์ สมโภชการแจ้งสารเร่ืองพระวจนาตย์ทรงรับสภาพมนุษย์ เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.สักรินทร์ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีใน รร.เซนต์หลุยส์ศึกษา+ผูม้ีพระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน  รร.ซ.ล. 
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน  ครอบครัว  
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.อนัเยลา องัคณา บณัฑรเศรษฐ์ / องัคณา 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ MARY SMITH+สุข.JANET PILGRIM พิมสิริ/PHILIP 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอ็บ นิวติั ภิญโญ / สุข.ครอบครัวอารีรัตน์ สิทธิเดช+อุทิศ ไฟช าระท่ีไม่มีใครคิดถึง วิรัณสิริ/อารีรัตน์ 
  อุทิศ นายชูสูน แซ่หว่อง-นางโฮย้หยงุ ทวีกิตติกุล-นายบุญรอด ทวีกิตติกุล / อุทิศ อกัแนส รังสิยา หยกุ/เยาวลกัษณ์ 
  อุทิศ ยอแซฟ คุงอา้ง แซ่อ้ึง-อนันา กลัยา ศรีคคนานตก์ุล-ญาติผูใ้หญ่ทุกท่าน+สุข.มารีอา สุวรรณี ศรีคคนานตก์ุล  
17.30 น. คพ.อนุสรณ์ อุทิศ ลูซีอา จ าเนียร-ยอแซฟ สัณห์-มารีอา เนย-เปาโล ชุน้-ยอแซฟ เกรียงศกัด์ิ-ฟรังซิสโก โกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา 

-ดญ.พรทิพย-์ไฉน-ฉวีวรรณ+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพนัธ์ุ-ปีเตอร์ ธนภูม-ยวงบปัติสตา สมชาติ   
สมชาติ 

  
อุทิศ ปีเตอร์ ปึง-เทเรซา ไชกี-แคทลีน ซ้ิวเตียน-ยาก๊อบ ฉัว่-ลอแรนช์ ฉัว่-แคทลีน มาลินี-แคทลีน เพญ็พรรณ 
-ยเูรีย เยาวลกัษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ ชนะพนัธ์ุ-ปีเตอร์ ธนภูมิ-ยวงบปัติสตา สมชาติ   

สมชาติ 
 

  อุทิศ โรซา อนงค-์ลูกา ประเสริฐ อานามนารถ-ซิสเตอร์มารีมกัดาเลนาซิสตี องุ่น สันโดษ  ปิยา 
  สุข.ครอบครัวเทเรซา ปิยา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา / สุข.โจเซฟิน ทรงสุดา วิชชุประภา / สุข.อนันา จิรัฐติกาล สถิรนาถ ปิยา/ปราณี / 
  สุข.นายทรงพล สรรเสริญปัญญา-นางประไพรัตน์ ลิมปิชยัโสภณ+อุทิศ นายวิเลศ ขนุเท่ียงธรรม-นางนงคราญ มีศรี อจัฉรา 
  อุทิศ ไฟช าระท่ีไม่มีใครคิดถึง / อุทิศ แอนโทนี สุวฒัน์-นางจุไร ธีระชยักุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจกัร-ไฟช าระ ปราณี/ยถูิกา 
  อุทิศ มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคนัธา-ไฟช าระ / อุทิศ นิโคลาส วิโรจน์ รุจิเกียรติก าจร ปราณี/ศิริลกัษณ์ 
  อุทิศ เทเรซา อรุณี วิชชุประภา-เทเรซา จินตนา-เซบาสเตียน สุมิต จนัทรสันติ-ไฟช าระ ปราณี 
  อุทิศ ยวง เชาว-์นางบงัอร จงมัน่คง-มารีอา กานดา กีรติกมล-นส.วนัทนา เทสวงนนท-์ไฟช าระ ปิยะ 
  โมทนาคุณแม่พระมารีย+์อุทิศ วิญญาณไฟช าระ-ทารกผูวิ้มล / อุทิศ เปโตร อนนัต-์เซซีลีอา ข า จนัทร์อ่อน ค.วรปัญญา/มงคล 
  อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / อุทิศ โทมสั-ลูซีอา-เปาโล-เทเรซา-มารีอา / อุทิศ ฟรังซิสโก-มารีอา-มารีอา-มารีอา  
  อุทิศ แบรนเดน้ ยงสิน ติรชยัมงคล-แอกแนส ปุญญนุช อ้ึงชูศกัด์ิ / อุทิศ ยอแซฟ เทียนชยั-แอกแนส สุดา อ้ึงชูศกัด์ิ 

สุข.ครอบครัวลูกๆบาโธโลมิวเพช็ร-ลชีูอาต้ิม นามวงษ ์
 


