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      ถือตะเกียงและจุดพร้อมไว้ 

ดวงใจจดจ่อรออยู่ 

นายกลับเม่ือใดไม่รู้ 

เฝ้าดูอย่างดี...ชีวิต 

 

    คือผู้เตรียมพร้อมทุกเม่ือ 

           พระจะจุนเจือใจจิต 

จึงไม่หลงทางหลงทิศ 

ทุกยามตามติดต่ืนตัว. 

  (รําพึงพระวาจา ลก 12:32-48) 

วัดเซนต์หลยส์ุ  215/2 (23) ถ.สาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120   โทร. 02-211-0220 

www.watsaintlouis.com  Facebook : วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ @SaintLouisChurchBKK 



 

ปลดั...อยากเล่า 

 

สวสัดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน เช่ือว่าหลายท่านคงทราบแลว้ว่าในขณะน้ีตวัผมคงไม่ไดมี้

โอกาสอยู่ช่วยงานอภิบาลท่ีวดัเซนต์หลุยส์ของเราเป็นระยะเวลาประมาณสองเดือนด้วยกัน 

เน่ืองจากทางอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพของเราร่วมกับอีกหลายๆ สังฆมณฑล ได้จัดให้บรรดา

พระสงฆท่ี์มีอายบุวชครบ 10 ปีไดเ้ขา้โปรแกรมท่ีมีช่ือเก๋ๆ ว่า Sabbatical Program ข้ึนท่ีบา้นผูห้ว่าน 

อนัเป็นช่วงเวลาท่ีพวกเราพระสงฆ์ไดก้ลบัมาใชชี้วิตอยู่ร่วมกนัเช่นท่ีพวกเราเคยอยู่ร่วมกันท่ีบา้น

เณรใหญ่แสงธรรม เพราะส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนกนัหรือรุ่นใกล้ๆ  กนั โดยมีพระสงฆ์ผูรั้บผิดชอบได้

จดัโปรแกรมการรับการอบรมหรือแบ่งปันจากบรรดาพระสงฆ์รุ่นพี่หรือผูท้รงความรู้ในดา้นต่างๆ 

โดยโปรแกรมน้ีมีเจตนาเพื่อช่วยพฒันา ส่งเสริม ทบทวนชีวิตและภารกิจของพวกเราพระสงฆ์

หลงัจากผ่านร้อนหนาวมาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี นัน่เองครับ อย่างไรก็ตาม ตวัผมก็ยงัคงมี

โอกาสไดแ้บ่งปันสาระต่างๆ ผา่นทางสารวดัแบบเดือนเวน้เดือนเช่นเดิมนะครับ ^_^ 

ในโอกาสท่ีวนัอาทิตยน้ี์เป็นวนัส่ือมวลชนสากลอนัส่ือถึงความสําคญัขององค์กรหรือกลุ่ม

ต่างๆ ท่ีทาํหน้าท่ีในการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ จึงขอหยิบยกบางมุมในความคิดเห็นของผมเองถึง

ความสาํคญัของทั้งผูใ้หข้อ้มูลและผูรั้บขอ้มูล ว่าควรตอ้งตระหนกัถึงการผลิตและการรับขอ้มูลต่างๆ 

ท่ีไดถู้กนาํเสนอออกมาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีทั้งส่ิงท่ีดีและไม่ดีรวมอยูด่ว้ย มาลองอ่านกนัครับ... 



ในปัจจุบนัน้ีเราคงปฏิเสธไม่ไดว้่ามีเร่ืองราวต่างๆ มากมายท่ีแต่แรกนั้นดูท่าว่าจะเป็นไป

ตามท่ีเราคาดการณ์ไวแ้ต่ทา้ยท่ีสุดเร่ืองราวกลบัจบแบบหักมุมไปเสียเฉยๆ ซ่ึงผิดไปจากท่ีเราคาด

เอาไวม้ากทีเดียว และเช่นเดียวกนัเราคงปฏิเสธอีกไม่ไดว้่าในขณะน้ีส่ือต่างๆ มีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจของเราอยา่งมาก และรวมไปถึงโฆษณาต่างๆ ท่ีมีมาเกือบทุกๆ สิบนาทีเพื่อจูงใจดว้ยคาํ

คม ประโยคซ้ึงๆ หรือฮาๆ แลว้แต่ผูผ้ลิตโฆษณาช้ินนั้นๆ ตอ้งการนาํอะไรออกมาเป็นจุดขาย ผลก็

คือเราผูบ้ริโภคแมจ้ะยงัไม่เคยรู้จกัผลิตภนัฑ์น้ีดีก็เกิดความรู้สึกอยากไดม้าลองใชดู้ อิทธิพลท่ีส่ือ

ต่างๆ นาํเสนอออกมานั้นหากเป็นเพียงแค่ตอ้งการโนม้นา้วให้ประชาชนทัว่ไปไดเ้สียเงินซ้ือมาเป็น

เจา้ของก็ยงัพอทาํเนา แต่หากส่ือต่างๆ ท่ีนาํเสนอออกมานั้นส่งผลให้บุคคลหน่ึงเสียหายทั้งทาง

ร่างกายหรือแมแ้ต่จิตใจอนัน้ีผมก็ตอ้งยอมรับว่าสําหรับผมแลว้เป็นเร่ืองท่ีไม่น่าให้อภยัจริงๆ และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนาํเสนอเพียงแต่แง่มุมใดแง่มุมหน่ึงท่ีผูน้าํเสนอต้องการให้คนทัว่ไปได้

รับทราบเพียงเท่านั้นโดยท่ียงัมีการปกปิดอีกหลายๆ แง่มุม 

เช่นเดียวกนักบับรรดาศิษยข์องพระเยซูเจา้ท่ีแต่แรกก็มีความเขา้ใจผดิในการติดตามพระองค์

เน่ืองจากพวกเขาคิดว่าพระเยซูผูน้ี้ล่ะท่ีจะมาเป็นกษัตริย์ขบัไล่ชาวโรมนัออกไปและพวกเขาท่ี

ติดตามพระองค์อย่างใกลชิ้ดก็จะไดรั้บรางวลัเป็นตาํแหน่ง เกียรติยศต่างๆ ซ่ึงเราสามารถเขา้ใจ

ความคิดของพวกเขาไดใ้นพระคมัภีร์ แต่ทา้ยท่ีสุดพวกเขาก็ตอ้งผดิหวงัและทอดทิ้งพระเยซูเจา้ไปท่ี

สวนเกทเสมนีในช่วงแรก แต่เม่ือพวกเขาจาํไดถึ้ง “ความรัก” ท่ีพระองค์ทรงมีต่อพวกเขาเสมอมา

แมใ้นยามท่ีพวกเขาทอดทิ้งพระองค์ก็ตาม ซ่ึงผมเช่ือว่าคงเป็นความรักจากพระน้ีเองครับท่ีทาํให้

บรรดาศิษยข์องพระองคเ์ช่ือสุดหวัใจว่าเป็นส่ิงท่ีจริงแทเ้พียงอย่างเดียวเท่านั้นและนัน่จึงทาํให้พวก

เขากลบัใจมาประกาศเร่ืองราวความรักของพระเยซูเจา้เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  

อยากจะบอกพี่น้องท่ีรักทุกๆ คนเช่นเดียวกันว่าส่ิงต่างๆ ท่ีเราเห็นและเช่ือว่าเป็นเช่นนั้น

จริงๆ ก็อาจเป็นเพียงภาพหน่ึงท่ีถูกวาดข้ึนมาใหทุ้กคนเช่ือเช่นนั้นแต่ความจริงอาจไม่ใช่ก็เป็นได ้แต่

ยงัมีอยูอี่กส่ิงหน่ึงท่ีจริงแทเ้สมอสําหรับเรามนุษยก์็คือ พระรักเราเสมอครับ และพระองค์พร้อมจะ

ให้อภยัเราทุกเวลาจริงๆ ขอเพียงแต่เราเช่ือในความรักของพระองค์และแสดงให้พระองค์ไดรั้บรู้

เช่นกนัว่าเราก็รักพระองคเ์ช่นเดียวกนั ผมว่าเราคงทาํใหพ้ระยิม้ไดบ้า้งไม่มากก็นอ้ยล่ะครับ     

สุขสันต์วนัพระเจ้าครับ!       

พ่อยุย่ 



ซ่ือสัตย์ทีพ่ลนัแปร 

>>> ใหใ้จอ่อนนอ้มต่อคนอ่ืน แต่อยา่ยอมจนเกินไป เพราะมนัจะทาํใหเ้ราถูกเอาเปรียบ <<< 

สถานการณ์โลกสปัดาห์ที่ผา่นมาต่างลุน้ระทกึ ถึงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นของประเทศใหญ่ ๆ โลกนี้ช่างเต็ม

ไปด้วยความแปรปรวน ไม่เวน้แมก้ระทัง่จิตใจของเรา บางคร้ังบางวนัเราก็น่ิงอดทนต่อเร่ืองราวที่เขา้มาไดต้ลอด บางวนั

กลบัพลุ่งพล่าน พร้อมบวกพร้อมชนคนที่พดูไม่เขา้หู บางคนแสนดี ไม่กี่ปีแปรเปลี่ยนเป็นแสนร้าย ใครเล่าจะยดึมัน่ใน

ความดีงามไดต้ลอด เราจึงจาํเป็นตอ้งพากเพยีรฝึกฝนตนอยูต่ลอดเวลา เพราะบางเวลา บางคน ท่ีผา่นพบอาจจะไม่เป็น

อยา่งที่เคย ๆ เป็นมา 

 

ชายยากจนคนหน่ึง เขาเดินทางไปสอบจอหงวนท่ีเมืองหลวง ขณะเดินทางเขาเหน่ือยและหิวมาก จึงเขา้ไปใน

โรงเต๊ียมและสัง่ไข่ตม้สิบฟอง เจา้ของร้านตม้ไขม่าให ้ เขารับไปและบอกเจา้ของร้านวา่เขาไม่มีเงินเลย และเขาจะกลบัมา

ชดใชใ้หท้หีลงัเม่ือเขาสอบได ้ เจา้ของร้านไม่ไดว้า่อะไร เขากล่าวขอบคุณและจากไป  เวลาผา่นไปสิบปีเม่ือชายหนุ่ม

ยากจนคนน้ีไดเ้ป็นขนุนางและรํ่ารวยขึ้น เขากลบัมาท่ีร้านดว้ยการแต่งกายท่ีภูมิฐานเขาสัง่ไข่ตม้สิบฟอง หลงัจากกินไป

สองฟองเขาก็จ่ายเงินเป็นสองเท่าของไข่ไก่ตม้ เจา้ของร้านจึงถามวา่ “ท่านเศรษฐีไฉนท่านจึงจ่ายมากกวา่ที่ท่านสัง่เป็น

สองเท่าเล่า” ชายคนนั้นก็ตอบวา่ “ท่านคงจาํขา้ไม่ได ้ เม่ือสิบปีก่อนขา้สัง่ไข่ไก่สิบฟองและยงัติดคา้งท่านอยู”่ เร่ืองราว

น่าจะจบแบบดีงามตามท้องเร่ืองทัว่ไป  

แต่ทวา่… เจา้ของร้านเห็นเขาแต่งตวัดีเกิดความโลภก็บอกวา่ “ขา้จาํท่านไดสิ้ เวลาก็ผา่นไปตั้งหลายปีท่านจะ

จ่ายเท่าเดิมมิไดด้อก ตอ้งเพิม่ดอกเบี้ยดว้ย” ชายหนุ่มคนนั้นก็หยบิเงินมาหน่ึงตาํลึงทองวางลงบนโตะ๊ เจา้ของร้านเห็น

ลู่ทางไดเ้งินเพิม่ก็พดูออกมาวา่  “มิพอดอกท่าน ท่านลองคิดดูไขไ่ก่สิบฟองถา้เอาไปฟักจะเกิดลูกเกิดหลานมาเท่าไหร่ 

ท่านใหข้า้แค่น้ีมิพอหรอก” ชายหนุ่มน่ิงอยูค่รู่หน่ึงก็พดูวา่ “ไข่ไก่ของท่านลว้นเป็นไข่ตม้ จะฟักตวัออกลูกออกหลานมา

ไดอ้ยา่งไร” วา่แลว้เขาก็เก็บเหรียญทองคืนเขา้กระเป๋า จ่ายค่าไข่ไก่ตม้แค่ยีสิ่บฟองและเดินออกจากร้านไปอยา่งไม่ใยดี 

ทําความดีแล้วต้องดีถึงที่สุด ซ่ือสัตย์แล้วต้องซ่ือสัตย์ตลอดไป การตอบแทนคนคือส่ิงที่ตอ้งทาํ แต่ถา้ตอ้ง

ตอบแทนอยูร่ํ่ าไปไม่รู้จบ ก็ควรจบเม่ือตอบแทนครบค่าหมดแลว้ ชีวติน้ีหากไม่มัน่คงก็จะแปรเปล่ียนไปตามความโลภ 

หลงในกระแสไดง่้ายดายเช่นน้ีแหละ…. 

คนข้างวัด 

ติดตามอ่านบทความไดท้ี่ https://konkhangwat.blogspot.com/ 

https://konkhangwat.blogspot.com/


ตารางมสิซาประจ าสัปดาห์ 
 

7 อาทติย์  อาทติย์ที ่19 เทศกาลธรรมดา (วนัส่ือมวลชนสากล) เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.เอกชยั อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆทุ์กท่านที่ล่วงลบั / อุทิศ ไฟช าระ ว.ร.ย.11/กอ้งไพฯ 
  สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน  ร.ร.ซ.ล. 
  สุข.เทเรซานุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-นอ้งๆ-หลานๆ-ผูมี้พระคุณทุกท่าน+อุทิศ มอนิกา ค าผอง วาปีโส นุชนารี 
  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ผูมี้พระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
  สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล / อุทิศ เอากุสติน เอกมล อาณานุการ-บรรพบุรุษ ประพนัธ์/รว ี
  อุทิศ ยอแซฟ เช็งเป้ง แซ่ซ้ิม-มกัดาเลนา ซู่ลั้ง แซ่ตั้ง-มารีอา อาช้ือ แซ่อ้ึง-เทเรซา ไซค้ิ้ม แซ่ซ้ิม  
  สุข.ราฟาเอล นนทธ์นภูมิ ปฐมรัศมีภกัด์ิ / สุข.อนัตน คุณานนท ์ปัทมาภา-ตามประสงคผ์ูข้อ นนทธ์นฯ/อารดา 
08.00 น. คพ.เกรียงศกัด์ิ อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆทุ์กท่านที่ล่วงลบั / อุทิศ เทเรซา ดวงใจ โคตะรักษ ์ สัตบุรุษ/สุขสันต ์
  อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-เทเรซาเทพิน+สุข.ฉนัทนาพร / สุข.ค.มารีอา ปีวณา สินทวีวงศ ์ นงลกัษณ์/ปีวณา 
  อุทิศ มารีอาประภสัสร–คุณนา้ธวชั+สุข.แม่ครูพูลสุข-อนันานงลกัษณ์  นงลกัษณ ์
  อุทิศ โรซาอนงค-์ลูกาประเสริฐ-มารีอาสร้อย-ลูซีอาอ าไพ-อนันาอ าภา-ไฟช าระ+สุข.อนันา นุชรี  นงลกัษณ ์
  อุทิศ พ่อเช้ือ-แม่ผวน-พี่ทองชุบ-คุณนงลกัษณ์-คุณชนากานต+์สุข.นส.อบเชย  อบเชย 
  อุทิศ พ่อบู-้แม่จ้ิง-พ่ีธนวรรณ+สุข.ค.เทเรซา สิริวรรณ / อุทิศ เรนาโตวรศกัด์ิ+สุข.อาจารยเ์ทพี สิริวรรณ/เทพี 
  อุทิศ อนันาเพญ็ศรี-เปโตรอุดม +สุข.ค.อาจารยว์ิมลพรรณ / อุทิศ ยอแซฟสมบตัิ +สุข.มทัธิววสันต ์ วิมลพรรณ/วสันต ์
  อุทิศ อนันา กชพร ศรีนภาวรรณ์ / อุทิศ นายจรัส มูลมา-นายจาว พาชนะ+สุข.นางธญัลกัษณ์ มูลมา ปาลิณีย/์ภสัธนฯ 
  อุทิศ คุณแม่เรียม นนัทนิตติ  / ส าหรับ ยอห์น สลดั-เปโตร วนัที่-โทมสั วนัชาติ-เทเรซา สมยั สังขรัตน์ ตุม้/ชลธิชา 
10.00 น. คพ.อนุสรณ ์ อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆทุ์กท่านที่ล่วงลบั / สุข.สุธินี เชษฐ์เชาวลิต-ครอบครัว สัตบุรุษ / 
  อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านที่เคยปฎิบตัิหนา้ท่ีใน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / อุทิศ อลิซาเบท ยพุา-ลูกา ช่ืน ทิพยาณานุกูล นิรมล / 
  อุทิศ ยอแซฟ สมยศ ช่ืนชม-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล / อุทิศ มาร์ติน บุญชยั กอ้งเกียรติยศ ชญาณภา/กอบชยั 
  สุข.ยอห์นพอล พูนภทัร วสุพงศพ์ิพฒัน์-น ้ าผึ้ง มสัยวาณิช / สุข.ครอบครัววสุพงศพิ์พฒัน์  
  อุทิศ ชาลี เกียล็อค แซ่ล้ิม-มารีอา เมร่ี แซ่ฉัว่ / อุทิศ วิทวสั จาระกิจ+สุข.ธีรโชติ จาระกิจ กอบชยั / 
  อุทิศ ซิสเตอร์เวรอนีกา มารี กาสซิลดา พชัรา อารีพรรค-ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง วรุณี 
  อุทิศ ยอแซฟ เพก็หุย-คาทารีนา มาลี แซ่โงว้-อนันา กิมเปา ทบัเปร่ือง+สุข.ครอบครัวจิตรธรรมวงศ ์ ดวงจนัทร์ 
  อุทิศ เทเรซา ประไพ-เปโตร รณพร-เปโตร เป-มารีอา รัศมี-ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ ด ารง 
  สุข.ครอบครัวจ าปาถ่ิน-ญาติพ่ีนอ้ง-เพื่อน-ชาว MA / สุข.มทัธิว ญาณาธิป กลัยาณเมธี-ครอบครัว ด ารง/เพญ็ร าไพ 
  โมทนาคุณพระเยซูเจา้-แม่พระ+สุข.คุณพ่อ-ผูมี้พระคุณ-สัตบุรุษทุกท่าน / อุทิศ มารีอา เยาวนิจ พลชยั อเนก/วนัชยั 
  โมทนาคุณแม่พระ / สุข.ครอบครัวศิริยงวฒันา / อุทิศ มารีอา สุพรรณี / อุทิศ เบเนดิกต ์หนูตี๋  / เปา/ปัน/โอปอล 
  อุทิศ ยอแซฟ สวสัด์ิ-เซซีลีอา บุญช่วย / อุทิศ นายองครักษ ์ชินาจริยวงศ ์ ปกป้อง/สุชาดา 
  อุทิศ นางนวรัตน์ ศิริเลิศโกมล-นายธีระ จินตโ์ชติกุล-นส.เงก็ แซ่ฉัว่ / อุทิศ มารีอา เบญจวรรณ-ไฟช าระ ครอบครัว/สุชีรา 
  อุทิศ ยอแซฟ เกียรติ-ยอแซฟ หลีบัก๊-มารีอา เซียมเคง็-ยอแซฟ กิตติ-ยอแซฟ สนธยา-เปาโล พินิจ สุชีรา 
12.00 น. คพ.สานิจ สุข.ส าหรับพี่นอ้งสัตบุรุษวดัเซนตห์ลุยส์ทุกท่าน-แพทย-์พยาบาล-จิตอาสา-ผูป่้วยโควิด 19 ทุกท่าน วดั  
  อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆทุ์กท่านที่ล่วงลบั / สุข.เปโตร โกวิท ครุวรรณ สัตบุรุษ/กาญจนา 
  โมทนาคุณพระเจา้+สุข.พนกังาน-กิจการของโรงก๋วยเตี๋ยวอนามยั-ค.ธนะประเสริฐกุล-นายสิงห์ ศรัทธา  
  อุทิศ ยอแซฟ สงวน-อนันา ปราณี-เปาโล วิโรจน์ ลคันาวงศา-มารีอา เฮียบ งว้นเกียว ค.ลคันาวงศา 
17.30 น. คพ.อนุสรณ ์ อุทิศ ไฟช าระ-สัตบุรุษวดัเซนตห์ลุยส์ท่ีล่วงลบั-ผูล่้วงลบัจากโควิด 19  ทุกท่าน ตูท้านวดั 
  อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆทุ์กท่านที่ล่วงลบั / อุทิศ มารีอา มาลี บุษยบณัฑูร สัตบุรุษ/ปัญจรัศม ์
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟอติพงศ-์มาร์โกเป๋งอุย้-มารีอกัแนสซุง้ลว้ง-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวสัด์ิ 

-เซอร์มารีคาเบรียล-อบัราฮมัสุธี-ฟรังซิสโก นรินทร์-ญาติ-เพื่อน-ครูอาจารย-์ผูมี้พระคุณ 
สงวน 

  อุทิศ ยอแซฟ เกียงซือ แซ่น้ิม-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.ครอบครัวศรีอุทยั นวลจนัทร์ 
    
    



    
8 จันทร์ ระลกึถึง น.โดมนิิก พระสงฆ์ เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆทุ์กท่านที่ล่วงลบั / อุทิศ เทเรซา ดวงใจ โคตะรักษ์ ว.ร.ย.11/สุขสันต ์
  สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน  ร.ร.ซ.ล. 
  สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล / อุทิศ มารีอา วรรณา-ยอเซฟ สุรชยั ชยัเดชสุริยะ ประพนัธ์/ชาติ 
  อุทิศ อลิซาเบท ยพุา-ลูกา ช่ืน ทิพยาณานุกูล / สุข.ตฤนตา-ครอบครัวพลพิทกัษ ์/ อุทิศ มารีอา มาลี บุษยบณัฑูร / ชาญชยั/ปัญจรัศม ์
  อุทิศ ยอแซฟ เพก็หุย-คาทารีนา มาลี แซ่โงว้-อนันา กิมเปา ทบัเปร่ือง+สุข.ครอบครัวจิตรธรรมวงศ ์ ดวงจนัทร์ 
  โมทนาคุณพระเยซูเจา้-แม่พระ+สุข.คุณพ่อ-ผูมี้พระคุณ-สัตบุรุษทุกท่าน / สุข.ครอบครัวอคัรแสง อเนก/จุฬารัตน ์
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟ อนุ-เซซีลีอา ทองสุข คูประเสริฐ / อุทิศ ฟรังซิสโก ปรุง ศรีพน ดารารัตน์ / 
  โมทนาคุณครอบครัวศกัด์ิสิทธ์ิ+สุข.ค.ดารารัตน์ วิริยกิจจา-ค.เพชรัตน์ ล้ิมประเสริฐ ดารารัตน์ 
  อุทิศ เปโตร อนนัต ์จนัทร์อ่อน-ปู่ยา่-ตายาย / อุทิศ ไฟช าระ-ผูล่้วงลบัตระกูลศรีพน-อ่ิมไพร อรรถสิทธ์ิ / 
9 องัคาร น.เทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารีและมรณสักขี เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆทุ์กท่านที่ล่วงลบั / อุทิศ เทเรซา ดวงใจ โคตะรักษ์ สัตบุรุษ/สุขสันต ์
  อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านที่เคยปฎิบตัิหนา้ท่ีใน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล / อุทิศ มารีอา วรรณา-ยอเซฟ สุรชยั ชยัเดชสุริยะ / อุทิศ มารีอา มาลี บุษยบณัฑูร ประพนัธ์/ชาติ / 
  อุทิศ อลิซาเบท ยพุา-ลูกา ช่ืน ทิพยาณานุกูล / สุข.คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ครอบครัวคุณทวี พรมพิทกัษ ์ / ยพุาพร 
  อุทิศ ยอแซฟ เพก็หุย-คาทารีนา มาลี แซ่โงว้-อนันา กิมเปา ทบัเปร่ือง+สุข.ครอบครัวจิตรธรรมวงศ ์ ดวงจนัทร์ 
  อุทิศ ซีสเวสเตอร์ วชัระ-มารีอามกัดาเลนา ทศัพร-หลุยส์เดกอนซากา ปรีดี+สุข.แม่ราตรี-ค.ธนาไพศาล นริญญา 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟ อนุ-เซซีลีอา ทองสุข คูประเสริฐ / อุทิศ ไฟช าระ+สุข.เทเรซา วณี ศุภวิไล ดารารัตน์ / 
  โมทนาคุณครอบครัวศกัด์ิสิทธ์ิของพระเยซูเจา้+สุข.ค.ดารารัตน์ วิริยกิจจา-ค.เพชรัตน์ ล้ิมประเสริฐ ดารารัตน์ 
  อุทิศ ยอแซฟ ประเวศน์-มารีอา สอาด ภารนนัต-์ยอแซฟ ชอุ่ม-ยอแซฟ ชวลิต-ไมเคิ้ล วชัรชยั ชยัสุรินทร์  
  สุข.เทเรซา วนิดา-ยอแซฟ วิรุจน์ ชยัสุรินทร์-เทเรซา ชนฎัดา อศัวารักษ-์อนันา ทดัมาลี มุ่งสมหมาย  
  อุทิศ ยอแซฟ เกียรติ โรจนภกัดีธรรม-ยอแซฟ หลีบัก๊ แซ่ล้ี-มารีอา เซียมเคง็ แซ่เฮง   
10 พุธ ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักข ี เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆทุ์กท่านที่ล่วงลบั / ตามประสงคผ์ูข้อ สัตบุรุษ/บณัฑิต 
  สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน  ร.ร.ซ.ล. 
  สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล / อุทิศ มารีอา วรรณา-ยอเซฟ สุรชยั ชยัเดชสุริยะ ประพนัธ์/ชาติ 
  อุทิศ อลิซาเบท ยพุา-ลูกา ช่ืน ทิพยาณานุกูล / อุทิศ ยอแซฟ สุรศกัด์ิ ตณัฑสวสัด์ิ / สุทธาทิพย ์
  อุทิศ เปโตร ยี้ ตร่ันวนั-ยอห์น มารี ซี เหงียนถิ-บรรพบุรุษ+สุข.วรัชยา ธนาภาณุกุล-ครอบครัว วรัชยา 
  อุทิศ เทเรซา อ าพร จุลสุคนธ์-อนันา อ าพนั-ยอแซฟ ผจญ ดาราวิเศษ-ไฟช าระ / อุทิศ มารีอา มาลี บุษยบณัฑูร สุพตัรา/ปัญจรัศม ์
  สุข.ค.ยอแซฟ จินดา อมัพาภรณ์ / อุทิศ ฟรังซิสโก ประสิทธ์ิ-เทเรซา ศิริพร สุจฉายา-ไฟช าระ สุพตัรา / 
  อุทิศ มารีอา วรรณา-มาเซลีนา มาราศรี Xavier-อนัโตนีโอ จ ารูญ พรสัจจา / อุทิศ ไฟช าระ / กญัญก์ณัยา 
  อุทิศ ยอแซฟ เกียรติ โรจนภกัดีธรรม-ยอแซฟ หลีบัก๊ แซ่ล้ี-มารีอา เซียมเคง็ แซ่เฮง  
11 พฤหัสฯ ระลกึถึง น.กลารา พรหมจารี เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆทุ์กท่านที่ล่วงลบั / สุข.คาจือ แซ่เจ็ง สัตบุรุษ/สกล 
  อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านที่เคยปฎิบตัิหนา้ท่ีใน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล / อุทิศ มารีอา วรรณา-ยอเซฟ สุรชยั ชยัเดชสุริยะ ประพนัธ์/ชาติ 
  อุทิศ อลิซาเบท ยพุา-ลูกา ช่ืน ทิพยาณานุกูล / สุข.มารีอา รณิดา ชาญสุริยวุฒิ / รณิดา 
  อุทิศ เทเรซา อ าพร จุลสุคนธ์-อนันา อ าพนั-ยอแซฟ ผจญ ดาราวิเศษ-ไฟช าระ / อุทิศ มารีอา มาลี บุษยบณัฑูร สุพตัรา/ปัญจรัศม ์
  สุข.ค.ยอแซฟ จินดา อมัพาภรณ์ / อุทิศ มารีอา นงลกัษณ์ แสงรัตนชยักุล+สุข.ครอบครัวแสงรัตนชยักุล  สุพตัรา/พีรพฒัน์ 
  อุทิศ ยอแซฟ เปาองั แซ่ล้ิม-เปโตร ประพฒัน์-จาตุรัตน์ สมคัรคามยั-ประสิทธ์ิ ชวาลกุล ลาวณัย ์
  อุทิศ นายมงคลชน อิทธิญานพนัธ์-นายอภิชยั ศรีทองสุข-วิญญาณผูล่้วงลบัท่ีไม่มีใครคิดถึง ปาจรีย ์
  อุทิศ ยวงบปัติสตา เอียวฮึง แซ่โงว้-อนันา ซุ่ยหน่าย แซ่แพ-้สุนิช สุวณิชย ์/ อุทิศ พ่อแม่พี่ๆ ท่ีล่วงลบั กมลนุช/อติเดช 
  อุทิศ อากาธา เยน็ใจ บุญรักษาทรัพย-์มารีอา โหมย แซ่ล้ี / อุทิศ ยอแซฟ อติพงศ ์พงศห์ว่าน-ไฟช าระ ธีระวฒัน์/อติเดช 
    
    



    
12 ศุกร์ น.ฌาน ฟรังซัวส์ เดอ ซังตาล นักบวช  เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆทุ์กท่านที่ล่วงลบั / อุทิศ ผูล่้วงลบัตระกูลคู่วิรัตน์ สัตบุรุษ/ศรีฟ้า 
  สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน  ร.ร.ซ.ล. 
  สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล / อุทิศ มารีอา วรรณา-ยอเซฟ สุรชยั ชยัเดชสุริยะ / สุข.คุณแม่ทุกท่าน ประพนัธ์/ชาติ / 
  อุทิศ ยอแซฟ วิชยั-มารีอา วิไล เพชรธรรมชาติ / อุทิศ อลิซาเบท ยพุา-ลูกา ช่ืน ทิพยาณานุกูล ปิยะรัตน์ / 
  โมทนาคุณพระเจา้+สุข.พนกังาน-กิจการของโรงก๋วยเตี๋ยวอนามยั-ค.ธนะประเสริฐกุล-นายสิงห์ ศรัทธา  
  สุข.ค.ดอมินิกชนินทร์-ยอแซฟโชติกร-อนัตนศุภโชค-มารีอาไกวซนั-ฟรังซิสอสัซีซีปัญญ-เปาโลปัฐ 

-อนันาภทัรินทร์-เปาโลพร้อมสิทธ์ิ-มารีอาอลิส-ลาภิสรา+อุทิศ มารีอาภทัรา-ยอแซฟโชคชยั 
-ยอแซฟชวลิตร-ยบ.ช านาญ-อนัตนชรินทร์-คพ.ยอแซฟยทุธิชยั-ยบ.วีระชยั-มารีอาเทเรซาอุไร 
-เทเรซาจึงซ่ิว-มารีอารัตนา-ซ.องัเยลาวงเดือน-เปาโลธีรชยั-ค.ปัญญทรัพยทุ์กดวง-ฮงัเกียง-ป้วยเอง 
-วรรณี-ตงัอิม-ธนนัต-์ดร.บรรพต-ณฐัพร-บุญเลิศ-ยอแซฟศรากร-ยอแซฟทวีชยั-ไฟช าระทุกดวง 

โชติกร 

  อุทิศ ยอแซฟ เปาองั แซ่ล้ิม-เปโตร ประพฒัน์-จาตุรัตน์ สมคัรคามยั-ประสิทธ์ิ ชวาลกุล  ลาวณัย ์
  สุข.ฟิลลิกซ์ มานิตย-์เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ / อุทิศ พ่อด าริห์ เทศสีหา / ศิริวรรณ 
  อุทิศ อนัเยลา ถมกล่ิน ชาติเฉวง / สุข. ยวง กฤษดา ไชยสมบูรณ์ / อุทิศ มารีอา มาลี บุษยบณัฑูร วราพร/กฤษดา / 
  สุข.อนันาสมประสงค ์กูบทอง-เทเรซานุชนารี ประราศี-เทเรซาอรปรียา ปฏิตงั-แคทเธอรีนเยาวมาลย ์อ่วมเทศ  
  อุทิศ เบอร์นาแด๊ต วารินทร์+สุข.ออกสัติน อานุเทพ-สตีเฟน / อุทิศ ยอแซฟ ประวิน วิวฒัน์วานิชวงศ ์ / สุภาวดี 
13 เสาร์ น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา และ น.ฮิปโปลติ พระสงฆ์และมรณสักข ีหรือวนัเสาร์ระลกึถึงพระนางมารีย์พรหมจารี เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆทุ์กท่านที่ล่วงลบั / อุทิศ เทเรซา ดวงใจ โคตะรักษ์ สัตบุรุษ/สุขสันต ์
  อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านที่เคยปฎิบตัิหนา้ท่ีใน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูมี้พระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน  ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ ไฟช าระ-ยอแซฟพิเชษ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล / อุทิศ มารีอา วรรณา-ยอเซฟ สุรชยั ชยัเดชสุริยะ ประพนัธ์/ชาติ 
  อุทิศ อลิซาเบท ยพุา-ลูกา ช่ืน ทิพยาณานุกูล / อุทิศ เปโตร สัญญา โกศลวิบูลย-์มารีอา มณี โกศล  
  โมทนาแม่พระ / สุข.ครอบครัวภคันนัทส์มิทธ์-บริษทัแดน หยง โลจิสติกส์ จ ากดั-ตามประสงคผ์ูข้อ  
  อุทิศ แอนโทนีตนับุญยงั-เบเนดิกโตตนับุญกวง-มารีอามกัดาเลนาประยงค-์มากาเร็ตมณี-ไฟช าระ  
  อุทิศ โยอนันาโกมุย-มากาเร็ตโกมุย-อาลิซาเบธโกว-์มารีอาโยเซฟฟินยพุดี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน  
17.30 น. คพ.เอกชยั อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆทุ์กท่านที่ล่วงลบั / อุทิศ ไฟช าระ สัตบุรุษ/นาฎฯ 
  อุทิศ ลูซีอาจ าเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุน้-ยอแซฟเกรียงศกัด์ิ-ฟรังซิสโกโกสินทร์ 

-ยเูรียเยาวลกัษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพนัธุ์-ปีเตอร์ธนภูม   
สมชาติ 

  อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉัว่-แคทลีน ซ้ิวเตียน-ยาก๊อบฉัว่-ลอแรนชฉ์ัว่-แคทลีนมาลินี 
-แคทลีนเพญ็พรรณ-ดร.ถาวร-อุษา-พรทิพย-์ไฉนฉวีวรรณ+สุข.เทเรซาวารินี-หลุยส์ชนะพนัธุ์ 

สมชาติ 
 

  อุทิศ โรซา อนงค-์ลูกา ประเสริฐ-ซิสเตอร์มารีมกัดาเลนาซิสตี องุ่น+สุข.ค.เทเรซา ปิยา  ปิยา 
  สุข.ค.ดอมินิกชนินทร์-ยอแซฟโชติกร-อนัตนศุภโชค-มารีอาไกวซนั-ฟรังซิสอสัซีซีปัญญ-เปาโลปัฐ 

-อนันาภทัรินทร์-เปาโลพร้อมสิทธ์ิ-มารีอาอลิส-ลาภิสรา+อุทิศ มารีอาภทัรา-ยอแซฟโชคชยั 
-ยอแซฟชวลิตร-ยบ.ช านาญ-อนัตนชรินทร์-คพ.ยอแซฟยทุธิชยั-ยบ.วีระชยั-มารีอาเทเรซาอุไร 
-เทเรซาจึงซ่ิว-มารีอารัตนา-ซ.องัเยลาวงเดือน-เปาโลธีรชยั-ค.ปัญญทรัพยทุ์กดวง-ฮงัเกียง-ป้วยเอง 
-วรรณี-ตงัอิม-ธนนัต-์ดร.บรรพต-ณฐัพร-บุญเลิศ-ยอแซฟศรากร-ยอแซฟทวีชยั-ไฟช าระทุกดวง 

โชติกร 

  อุทิศ ยอแซฟ เปาองั แซ่ล้ิม-เปโตร ประพฒัน์-จาตุรัตน์ สมคัรคามยั-ประสิทธ์ิ ชวาลกุล ลาวณัย ์
  โมทนาคุณพระเจา้+สุข.พนกังาน-กิจการของโรงก๋วยเตี๋ยวอนามยั-ค.ธนะประเสริฐกุล-นายสิงห์ ศรัทธา  
  สุข.เซซีลีอา พิมพสิ์ริ-ฟิลิปเนรี จิรัฎฐ์-จอห์นพอลท่ี2 พสิษฐ์-ธราณิศ-อนัเยล่า พูลศรี-อุดม พิมพสิ์ริ 
  สุข.ค.ศกัด์ินานา-ค.กรรณิการ์-ญาติพ่ีนอ้งทุกคน / สุข.เปโตร วรพงศ ์โรจน์เจริญสุข พิมพสิ์ริ/ไพโรจน์ 
  อุทิศ มารีอา สมพิศ กงแกว้-เปาโล วิโรจน์ เกตุรัตมาลี-ยวง จงวุ่ย แซ่โก / สุข.เทเรซา เปรมยดุา / เปรมยดุา 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-ญาติพ่ีนอ้ง-ไฟช าระทุกดวง+สุข.ค.กุลสันตีพงศ-์ค.เมฆโต-ลูกหลาน-ผูมี้พระคุณ สุรพงษ ์
  อุทิศ มารีอา มาลี บุษยบณัฑูร / สุข.ครอบครัวแคทเธอรีน เยาวมาลย ์อ่วมเทศ ปัญจรัศม ์/ 
  อุทิศ มารีอา สุวิมล-เปโตร สงบ บุรีรัตน์+สุข.ค.ยอแซฟ อุกฤษณ์-มารีอา วรณนั-โฟสตินา ลภสัรดา เปรมยดุา 

 



 

ประกาศของวดัเซนต์หลุยส์ 

ประจําอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2022 

1. ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ประจําปี 2022 ขอเชิญพ่ีน้องร่วมมิสซาสมโภช

นกับุญหลุยส์กษตัริย ์องคอุ์ปถมัภ์ของวดัเรา ในวนัอาทิตยท่ี์ 28 สิงหาคม

น้ี เวลา 10.00 น. โดยพระสงฆ์ท่ีฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์(6 ท่าน) เป็น

ประธานในพิธี 

2. ตรีวารเตรียมจิตใจก่อนวนัฉลอง มสิซาเวลา 17.30 น.  

วนัพุธท่ี 24 สิงหาคม 2022 ประธาน : คุณพ่อ วรียทุธ เกียรติสกุลชยั 

วนัพฤหสัฯท่ี 25 สิงหาคม 2022 ประธาน : คุณพ่อ วทิยา เลิศทนงศกัด์ิ 

วนัศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม 2022 ประธาน : คุณพ่อ ทศันุ หตัถการกุล 

3.ขอเชิญพีน้่องร่วมมสิซาเตรียมสมโภช เวลา 17.30 น. ในวนัเสาร์ท่ี 27 

   สิงหาคม 2022 โดยพระสงฆใ์หม่(4 ท่าน) เป็นประธานในพิธี 

4.พธีิสมรส 

คู่ที่ 1  อนัตน ธันย์ ลวีสุิทธิกลุ กบั น.ส. ศิวมิล มโนกานนท์ 

ทั้งสองกาํหนดพิธีแต่งงานในวนัเสาร์ท่ี 13 สิงหาคมน้ี เวลา 10.30 น. ท่ีวดัเซนตห์ลุยส์ 

คู่ที่ 2  ยวง คเณศ ศิริรัชตวงศ์ กบั น.ส. ญาณดิา รักษ์ชูชีพ 

ทั้งสองกาํหนดพิธีแต่งงานในวนัจนัทร์ท่ี 15 สิงหาคมน้ี เวลา 10.30 น. ท่ีวดัเซนตห์ลุยส์ 

พ่ีนอ้งท่านใดพบขอ้ขดัขวางมิให้ทั้งสองคู่แต่งงานกนัตามจารีตพระศาสนจกัรคาทอลิก 

โปรดแจง้ให้พระสงฆท์ราบดว้ย 

    
    


