
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 35 ฉบับที่ 7 ประจําวันอาทิตยที่ 14 กุมภาพันธ 2564/2021 

อาทิตยท่ี 6 เทศกาลธรรมดา  



  
 

 ที ่ลส. 092/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 

เรื�อง การแต่งตั �งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดาํรงตาํแหน่งหน้าที� 

 เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและการทําหนาที่สงฆ จึงขอใหพระสงฆ

ดังมีรายชื่อตอไปนี้ พนจากตําแหนงหนาท่ีเดิม และเขาประจําตําแหนงหนาท่ีใหม ดังนี ้: 
 

 1. คุณพอ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์    พักประจําที่บานอับราฮัม 
 2. คุณพอ บัญชา ศรีประมงค  พักประจําที่บานอับราฮัม 

 3. คุณพอ ชวลิต กิจเจริญ  พักประจําที่บานอับราฮัม 

 4. คุณพอ สานิจ สถะวีระวงส  เจาอาวาสวัดเซนตหลุยส 
 5. คุณพอ สํารวย กิจสําเร็จ  เจาอาวาสวัดพระแมสกลสงเคราะห บางบัวทอง 

 6. คุณพอ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ  เจาอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน 
 7. คุณพอ สมโภชน พูลโภคผล  ผูชวยเจาอาวาสนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน 

 8. คุณพอ ไพริน เกิดสมุทร  พักประจําและชวยงานอภิบาลวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน 

 9. คุณพอ กิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร เจาอาวาสวัดพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค 
 10. คุณพอ ชัยยะ กิจสวัสดิ์  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนตหลุยส 

      จิตตาภิบาลวัดประจําโรงพยาบาลเซนตหลุยส 
 11. คุณพอ เอกพงษ พงษสูงเนิน   เจาอาวาสวัดนักบุญหลุยสมารีฯ บางแค 

 12. คุณพอ วรยุทธ กิจบํารุง  เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

 13. คุณพอ สุรชัย ชุมศรีพันธุ  เจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน 
      ผูจัดการสักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิดฯ 

 14. คุณพอ วิทยา แกวแหวน  เจาอาวาสวัดราชินีแหงสันติสุข สุขุมวิท 101 
 15. คุณพอ วิชา หิรัญญการ  ผูอํานวยการสํานักงานวินิจฉัยคดี 

      รับผิดชอบงานอบรมเตรียมชีวิตสมรส 

           พักประจําและชวยงานอภิบาลวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน 
 16. คุณพอ สุทศ ประมวลพรอม  เจาอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล อางทอง 

 17. คุณพอ วิวัฒน แพรสิร ิ  เจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนาโคก 
 18. คุณพอ สมพร เส็งเจริญ  เจาอาวาสวัดซางตาครูส 

 19. คุณพอ ศรีปราชญ ผิวเกลี้ยง  เจาอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย นครปฐม 

 20. คุณพอ เดชา อาภรณรัตน  เจาอาวาสวัดมารียสมภพ บานแพน 
 21. คุณพอ วิจิตต แสงหาญ  เจาอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ 

 22. คุณพอ สุรพันธ ดาวพิเศษ  เจาอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน 
 23. คุณพอ ชัชวาล ศุภลักษณ  ผูจัดการสุสานศาสนติคาม 

        พักประจําและชวยงานอภิบาลวัดพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24. คุณพอบุญเสริม เนื่อง  เจาอาวาสวัดมารียสวรรค ดอนเมือง 

 25. คุณพอ บัณฑิตย ประจงกิจ  เจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา ดินแดง 
 26. คุณพอ ชาญชัย ทิวไผงาม        เจาอาวาสวัดเซนตโธมัส ผูจัดการแผนกกอสรางและที่ดิน 

 27. คุณพอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง  ผูชวยพระสังฆราชฝายงานอภิบาล 

      พักประจําและชวยงานอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ 
 28. คุณพอ ศุภศิลป สุขสุศิลป  เจาอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี 

 29. คุณพอ วิษณุ ธัญญอนันต  รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงฯ 
      พักประจําอาคารสํานักงานสภาประมุขฯ 

      ชวยงานอภิบาลวัดเซนตหลุยส 

 30. คุณพอ ประทีป สุทธินาวิน  เจาอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ ปากลัด 
 31. คุณพอ วิชชุกรณ เกตุภาพ         เจาอาวาสวัดเซนตร็อค และผูจัดการ “บานหทัยการุณย” 

 32. คุณพอ สุทธิ ปุคะละนันท  ผูชวยเจาอาวาสวัดพระแมสกลสงเคราะห บางบัวทอง 
 33. คุณพอ สุพจน ฤกษสุจริต  ผูชวยพระสังฆราชฝายบุคลาภิบาล 

      อธิการศูนยฝกอบรมงานอภิบาล “บานผูหวาน” 

      จิตตาภิบาลวัดประจําอารามคารแมล สามพราน 
 34. คุณพอ ปยะชาติ มะกรครรภ    อุปสังฆราช 

 35. คุณพอ พรชัย บรัศวกุล     เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน 
 36. คุณพอ สมเกียรติ บุญอนันตบุตร    เจาอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ํา 

 37. คุณพอ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล   พักประจําและชวยงานอภิบาลวัดอัครเทวดาคาเบรียล 

 38. คุณพอ ประยุทธ ศรีเจริญ    เจาอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัย 
 39. คุณพอ สมเกียรติ ตรีนิกร    เจาอาวาสวัดเซนตจอหน 

 40. คุณพอ มาโนช สมสุข    เจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก 
 41. คุณพอ อดิศักดิ์ กิจบุญชู         เลขานุการพระคารดินัล รักษาการเลขาธิการอัครสังฆมณฑล 

        จิตตาภิบาลวัดประจําอารามคารแมล กรุงเทพฯ 

 42. คุณพอ ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร   ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตร็อค ทาไข 
 43. คุณพอ อภิเดช สุภาจักร    เจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา บางวัว 

 44. คุณพอ ธนากร เลาหบุตร    ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญลูกา อูทอง 
        ดูแลกลุมคริสตชนดานชาง 

 45. คุณพอ อนุสรณ แกวขจร   ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตหลุยส 

 46. คุณพอ พรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย   ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน 
 47. คุณพอ สหพล ตั้งถาวร   ผูชวยพระสังฆราชฝายงานธรรมทูต 

       ชวยงานอภิบาลวัดพระกุมารเยซู กม.8 
       พักประจําที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

 48. คุณพอ ยอดชาย เล็กประเสริฐ   ผูชวยพระสังฆราชฝายงานดานสังคม 

       ชวยงานอภิบาลวัดราชินีแหงสันติสุข สุขุมวิท 101 
       พักประจําอาคารแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49. คุณพอ เอกรัตน หอมประทุม  ผูชวยพระสังฆราชฝายการศึกษาฯ 

       พักประจําอาคารแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค 

       ชวยงานอภิบาลวัดเซนตโธมัส 
 50. คุณพอ สมหมาย มธุรสสุวรรณ   ผูชวยเจาอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ํา 

 51. คุณพอ เอกชัย โสรัจจกิจ   ผูชวยเจาอาวาสวัดพระกุมารเยซู กม.8 
       จิตตาภิบาลกลุมคริสตชนบางนา 

 52. คุณพอ ทัศนุ หัตถการกุล        ผูชวยเจาอาวาสวัดธรรมาสนนักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 

 53. คุณพอ พรชัย แกวแหวน  ผูชวยเจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 
 54. คุณพอ ประจักษ บุญเผา  เจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 

 55. คุณพอ วรพจน วิสิฐนนทชัย  ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตจอหน 
 56. คุณพอ วุฒิไกร ชินทรนลัย       ผูชวยเจาอาวาสวัดวัดแมพระประจักษเมืองลูรด บางสะแก 

 57. คุณพอ วินัย ฤทธิบุญไชย  ผูชวยอธิการศูนยฝกอบรมงานอภิบาล “บานผูหวาน” 

      ชวยงานอภิบาลวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน 
 58. คุณพอ บุญชรัสม์ิ สุขสวาง  ผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ 

 59. คุณพอ เชษฐดนัย ไชยเผือก  ชวยงานสังฆมณฑลเชียงราย 
 60. คุณพอ สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช   ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน 

 61. คุณพอ สักรินทร ศิรบรรเทิง  ผูชวยเจาอาวาสวัดราชินีแหงสันติสุข สุขุมวิท 101 

 62. คุณพอ พลาพล ลิ้มสุธาโภชน   ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา ดินแดง 
 63. คุณพอ วิทวัฒน แกวแหวน  ผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ 

 64. คุณพอ ชนภัทร ศุขะเนตร  ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญอันนา ทาจีน 
 65. คุณพอ วิทยา เขียวประไพ  ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน 

 66. คุณพอ อวิรุทธ พันธขาว  ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลูรด หัวตะเข 

 67. สังฆานุกร กิตติศักดิ์ กิจสําเร็จ   ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน 
 68. สังฆานุกร สมศักดิ์ ตูสําราญ  ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลูรด หัวตะเข 

 
 ทั้งนี้ ใหพระสงฆที่ไดรับการแตงตั้งโยกยายเขาประจําตําแหนงหนาที่ใหมภายในวันเสารที่ 6 

มีนาคม ค.ศ. 2021 

 ประกาศ ณ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ ค.ศ. 2021 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“เมื่อเจอวิกฤตเราจะเสี่ยงเพื่อรอด” 

 ทุกวันนี้  ไมวาชีวิตจะเจอปญหา หรือเผชิญหนากับวิกฤติ เรามีประสบการณ 
มืดแปดดาน คิดหาทางไมออกหรือไม พบแตเพียงความสิ้นหวังเจ็บปวดหัวใจเราไว 
จนไมเหลือกําลังจะทําอะไรอีก พอเชื่อวา บางคนอาจคิดวาอยากหนีกลับไปเปนเด็ก ๆ จะไดไม
ตองเจอเรื่องราวเหลานี้ ไมยากโตมาพบกับปญหาวิกฤติตางเลย หรือในบางกรณี เราถึงจุดที่
ไดแตนั่งนิ่งไรจุดหมาย หรือแวบหนึ่งก็อาจมีอีกทางเลือกที่คุณยังลังเลอยู เพราะลึกๆ คุณรูวา
มันไมถูกตอง 
 ที่แน ๆ พออยากใหกําลังใจวา...อยาลืมวาไมใชแคคุณคนเดียวที่ตองเจอวิกฤตแบบนี้ 
ทายที่สุดทุกคนตองเลือก ซึ่งบางก็เลือกทําสิ่งที่ผิด บางก็เลือกทําสิ่งที่ถูก การตัดสินใจคุณเอง
ละจะเลือกทางไหน จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธิ์ ฉบับที่ 1 10:31-11:1 ที่เราไดฟงใน
วันนี้ สอนใหเราเลียบแบบอยางทานนักบุญที่ยึดพระเยซูเจาเปนแบบออยางในชีวิต “ขาพเจา
พยายามทําทุกสิ่งเพื่อเปนที่พอใจของทุกคน มิไดเห็นแกประโยชนสวนตน แตเห็นแกประโยชน
ของทุกคน เพื่อเขาจะไดรับความรอดพน”  
 และวันนี้เราไดฟงพระวรสาร คนผูเปนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝาพระเยซูเจา ซึ่งปกติคน
โรคเรื้อนจะถูกตัดขาดจากสังคม ถูกกักบริเวณใหอยูในพื้นที่เฉพาะ เชน ถํ้าหรือหุบเขา ไมสาม
รถติดตอกับญาติพี่นองและเพื่อนฝูงได และโรคเรื้อนเปนเครื่องหมายที่บงบอกวาคนนั้นเปน
คนบาป เชื่อกันวานี่คือการลงโทษอันเนื่องมาจากบาปหนักที่เขาไดกระทํา ทําใหเขาไมสามารถ
รวมพิธีทางศาสนาในที่สาธารณะได  เขาตองคลุมตัวปดหนาและรองวา “มีมลทิน 
มีมลทิน” ขณะที่เดินไปตามถนน 
 แตวันนี้สิ่งที่คนโรคเรื้อนทํากลายเปนแรงใจใหพวกเราตระหนักวา ในภาวะที่ดูเหมือน
ทําอะไรไมไดมาก แตเพียงแคกาวเล็กๆ ที่คุณตัดสินใจเลือกเดินไปขางหนา มันสามารถเปลี่ยน
ผลลัพธไดเกินกวาที่คุณคิด กาวออกจากการหนีปญหา กาวออกจากการดูถูกตนเอง กาวออก
จากท่ีที่เราคิดวา ฉันจะถอยกลับไปอยูตรงนี้ปลอดภัย  
 วันนี้พอจึงเชิญชวนเราใหพวกเราพึ่งพา “ความเชื่อ” และ “วางใจ” ในพระเจา  
พรอมยึดถึงพระเยซูเจาเปนแบบอยาง เวลาที่พระองคเจอวิกฤต หรือพบคนที่มีวิกฤต  
ก็จะมีสองคําท่ีลอยขึ้นใจพอ  
 ยามเมื่อพบวิกฤต “โอพระบิดาของขาพระองค ถาเปนไดขอใหถวยนี้เลื่อนพนไปจากขา
พระองคเถิด แตอยางไรก็ดี อยาใหเปนไปตามใจปรารถนาของขาพระองค แตใหเปนไปตาม
พระทัยของพระองค”   ยามเพื่อพบผูวิกฤต “เราพอใจ จงหายเถิด” 

หรือ “เชื่อ” และ “วางใจ” ในพระเจา” 
ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 



 
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย 14 ก.พ. 2021 อาทิตยที่ 6 เทศกาลธรรมดา, น.ฌรมวลด, น.ซีริล นักพรต, น.เมโทดอิุส, น.วาเลนติน 

เวลา 07.00 น. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพื่อความสงบสันติสุขในประเทศชาต ิ

เวลา 09.30 น. มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ+พระสงฆ+นักบวช+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - เปาโล ดวง บญุฤทธ์ิ+อันนา หลาบ บุญฤทธ์ิ สมควร 
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเย้ียง แซเจี่ย+ญาติพี่นองทีล่วงลับ วรรณภา 
 - มารีอา มาลี แซฉั่ว ดวงจันทร 
 - มาเรีย เชย แซเล็ก+อันนา เฮียะ แซเล็ก+โยเซฟ หยกเส็ง แซเล็ก+ยออันนา ไน(เกษร) แซฉั่ว เพ็ญศร ี
 - เปโตร ทองอินทร สุทธิพงษ สรินทรทิพย 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - บรรดาพี่นองที่ลวงลบั+วิญญาณในไฟชําระ  
 - มารีอา เทื่อม+เปาโล ไสว อินทรบ ปุณยนีย 

อุทิศแด - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์ เสาวณีย 
 - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - จรัสพันธ เต็มสุข โชติรส 

 
- มารีโยเซฟ ศรีชุมแสง+แบรนาแด็ต แสงจันทร+ฟรานซิสโก ประกาย+เปโตร แสงตระวัน+ 
ธรรมโรจน+อาฬวี สินธุวณิก 

สุริยพรรณ 

 - เปโตร เกษม เจริญพงษ+วิญญาณในไฟชําระ  
 - ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย พงษเพิม่มาศ วรวัฒน 
 - เปาโล วีระ บุญฤทธ์ิ+วิญญาณในไฟชําระ สมควร 
 - ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ+มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ ดรุณ ี
 - เปโตร สุรศักดิ์ ศิริพัฒน  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+วิญญาณในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - พอ แม ปู ยา ตา ยาย+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ+ตามประสงคผูขอ  
 - เปโตร อราม คดิส ี  
 - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+วรสรรค ฉัตรพาน+ธเนศ แซจัง+วิญญาณ.ในไฟชําระ จิตติมา 
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ+พระสงฆ+นักบวช+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - มารีอา สาวิตรี เอนดารนาเซา เสาวณีย 
 - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิต+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นอง+วิญญาณในไฟชําระ กิจสําเร็จ 
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลบั ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันจันทร สัปดาหที่ 6 เทศกาลธรรมดา, น.ฟาสติโน พระสงฆและน.โยวิตา สังฆานุกร, น.เคลาดแหงโคลอมเบยี 

วันที่ 15 ก.พ. 2021 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15 น. มิสซา - มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคลและครอบครัว  

 - ออกัสติน อาทิตย เจริญพานิชและครอบครัว+ครอบครัว มารีอา ริศรา เจริญพานิช อารีย 
สุขสําราญแด - ครอบครัว เพ็ญศรี แซอึ้ง เพ็ญศร ี



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร สัปดาหที่ 6 เทศกาลธรรมดา, น.ฟาสติโน พระสงฆและน.โยวิตา สังฆานุกร, น.เคลาดแหงโคลอมเบยี 

วันที่ 15 ก.พ. 2021 - ครอบครัว ชินทรนลัย  

เวลา 06.15 น. มิสซา - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ค.ดาราพงษ 
 - ครอบครัว นิโคลัส ธีรวัฒน+ตามประสงคผูขอ ธีรวัฒน 

 
- รอกกี้+ยอซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+แบรนาแด็ต 

 วราลักษณ ผังรักษ 
วราลักษณ 

 - ครอบครัว เทเรซา ฤทัย เพชรมณ ี ฤทัย 

 - อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม เพ็ญพิมล 

 - ครอบครัว ธรรมนิตย บุญลือ 

 - เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพ+ครอบครัว+ญาติตพ่ีนอง+ตามประสงคผูขอ กิสําเร็จ 

 - ครอบครัว ชํานาญวิวัฒน ปุณยนีย 

 - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กจิมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา  

 - ครอบครัว ธงชาต ิคณุหิรัญ+ตามประสงคผูขอ ธงชาติ 

 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอดุม+ครอบครัว สวอน  
 - ครอบครัว สุนทร เจริญดี+ตามประสงคผูขอ  
 - ครอบครัว สุเทวี ชนวัฒน+ตามประสงคผูขอ  
 - ครอบครัว ลกัษณา ฉตัรฤบตัิ+ตามประสงคผูขอ  

สุขสําราญแด - ครอบครัว มีเจริญ+ตามประสงคผูขอ  
 - ครอบครัว ธีรวัฒน เชื้อสุขศานตทอง+ตามประสงคผูขอ  
 - พลมารียเปรสิเดียมแมพระมหากรุณา+ตามประสงคผูขอ  
 - ครอบครัว อดุม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ อุดม 
 - ครอบครัว นารี คอวิเชียรกุล+ตามประสงคผูขอ นารี 
 - ครอบครัว คุณหิรัญ+ตามประสงคผูขอ ค.คุณหิรัญ 
 - ครอบครัว มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม+อรรถพล นุมหอม+ตามประสงคผูขอ เจมมา 
 - ครอบครัว เพ็ญศรี เกตผุล+ตามประสงคผูขอ เพ็ญศร ี
 - ยอแซฟ จอม+เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  

 
- Art+อัญชลี พิชณุสากร+Anthony Swan+ครอบครัวปญจทรัพย+ครอบครัวเปลงศรีสุข+ครอบครัว
ผลอุดม+ครอบครัว สวอน 

ปญจทรัพย 

 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 

 
- อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอ
แซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 

 

 - ครอบครวั สุริยพรรณ สินธุวณิก สุริยพรรณ 
 - ครอบครัว เจียรพฤฒิเวศน+ครอบครัว วงศประสิทธิ์+ครอบครัว สินบํารงุ เสาวณีย 
 - ครอบครัว จติติมา วสุสิน จิตติมา 
 - ครอบครัว แมรี่ แอน โชติรส เต็มสุข โชติรส 
 - ครอบครัว สรัญญา สรัญญา 
 - นิพนธ ปูหนาด ดรุณ ี
 - ครอบครัว สุริยพรรณ สินธุวณิก สุริยพรรณ 
 - รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ วราลักษณ 
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
 - เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - ครอบครัว เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ อัครวัต 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร สัปดาหที่ 6 เทศกาลธรรมดา, น.ยูเลียนา พรหมจารีและมรณสักขี, น.ออเนสิมัส  

วันที่ 16 ก.พ. 2021 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  

เวลา 06.15 น. มิสซา - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 

 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+วิญญาณ.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

อุทิศแด 
- มารีโยเซฟ ศรีชุมแสง+แบรนาแด็ต แสงจันทร+ฟรานซิสโก ประกาย+เปโตร แสงตระวัน+ธรรม

โรจน+อาฬวี สินธุวณิก 
สุริยพรรณ 

 - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิต+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นอง+วิญญาณในไฟชําระ กิจสําเร็จ 

 - เปโตร เกษม เจริญพงษ+วิญญาณในไฟชําระ  

วันพุธ 
วันพุธรับเถา เริ่มเทศกาลมหาพรต ถือศีลอดอาหารและอดเน้ือ,  

นักบุญ 7 องค ผูกอตั้งคณะผูรับใชพระแมมารยี, น.ซีเมออน พระสังฆราช 

วันที่ 17 ก.พ. 2021 - ครอบครัว ธรรมนิตย บุญลือ 

เวลา 19.00 น. - ครอบครัว เจียรพฤฒิเวศน+ครอบครัว วงศประสิทธิ์+ครอบครัว สินบํารงุ เสาวณีย 

มิสซา - เทเรซา ทองแถม สุมนนัฏ สรัญญา 

 - ออกัสติน อาทิตย เจริญพานิชและครอบครัว+ครอบครัว มารีอา ริศรา เจริญพานิช อารีย 

 - ครอบครัว เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ อัครวัต 

 - เปโตร สมชาย+มีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพ+ครอบครัว+ญาตติพี่นอง+ตามประสงคผูขอ กิสําเร็จ 

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณตี ดาราพงษและลูกหลานท้ังหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยท้ังหลาย ค.ดาราพงษ 

สุขสําราญแด - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

 
- อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอ

แซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 
 

 - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กจิมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา  

 
- Art+อัญชลี พิชณุสากร+Anthony Swan+ครอบครัวปญจทรัพย+ครอบครัวเปลงศรีสุข+ครอบครัว

ผลอุดม+ครอบครัว สวอน 
ปญจทรัพย 

 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - ยอแซฟ จอม+เทเรซา เจมสิา ภูมิตระกูลและครอบครัว  

วันพฤหัสบดี หลังวันพุธรับเถา, น.แบรนาแด็ต ซูบีรูส, น.ทิโอโทนิโอ 

วันที่ 18 ก.พ. 2021 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  

เวลา 19.00 น. มิสซา - เปโตร เกษม เจริญพงษ+วิญญาณในไฟชําระ  

 
- มารีโยเซฟ ศรีชุมแสง+แบรนาแด็ต แสงจันทร+ฟรานซิสโก ประกาย+เปโตร แสงตระวัน+ธรรม

โรจน+อาฬวี สินธุวณิก 
สุริยพรรณ 

อุทิศแด - มารีอา สาวิตรี เอนดารนาเซา เสาวณีย 

 - อักแนส ไสว สุดสวาท  

 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรตัน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

 - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันศุกร หลังวันพุธรับเถา, น.บารบาตัส พระสังฆราช, น.คอนราด แหงเปยเซนซา 

วันที่ 19 ก.พ. 2021 - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กจิมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา  
เวลา 19.00 น. มิสซา - ออกัสติน อาทิตย เจริญพานิชและครอบครัว+ครอบครัว มารีอา ริศรา เจริญพานิช อารีย 

 - ครอบครัว ธรรมนิตย บุญลือ 
 - ครอบครัว สุริยพรรณ สินธุวณิก สุริยพรรณ 

สุขสําราญแด 
- Art+อัญชลี พิชณุสากร+Anthony Swan+ครอบครัวปญจทรัพย+ครอบครัวเปลงศรีสุข+ครอบครัว
ผลอุดม+ครอบครัว สวอน 

ปญจทรัพย 

 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 

 
- อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอ
แซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 

 

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันเสาร หลังวันพุธรับเถา, น.เออเชร ณ ออเลอังส พระสงัฆราช 

วันที่ 20 ก.พ. 2021 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
เวลา 17.00 น. มิสซา - ตามประสงคผูขอ  

 - บรรพบุรุษ+ญาติพี่นอง+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง  
อุทิศแด - มารีอา สาวิตรี เอนดารนาเซา เสาวณีย 

 - เปโตร เกษม เจริญพงษ+วิญญาณในไฟชําระ  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

 
- มารีโยเซฟ ศรีชุมแสง+แบรนาแด็ต แสงจันทร+ฟรานซิสโก ประกาย+เปโตร แสงตระวัน+ธรรม
โรจน+อาฬวี สินธุวณิก 

สุริยพรรณ 

วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2021 : อาทิตยที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

2 

ทุกๆ วันเสารเทศกาลมหาพรตกอนมิสซาเวลา 16.45 น. เริ่มเดินรูป 14 ภาค 

ทุกๆ วันอาทิตยกอนมิสซาสาย 09.15 น. เริ่มเดินรูป 14 ภาค 

หลังเดินรูปแลว  เริ่มมิสซาตามปกต ิ

อนึ่งนพวารแมพระฯ เลื่อนไปกอนมิสซาวันอาทิตยตอนเชา 
 

1 

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธนี้เปนวันพุธรับเถา มิสซาเริ่ม 19.00 น. 

คริสตชนที่อายุ 14 ปบริบูรณตองอดเนื้อ และ 18 ปบริบูรณตองอดอาหาร 

สวนผูที่อายุ 59 ปบริบูรณมิอยูในขอปฏิบัติ แตสามารถปฏิบัติไดตามใจสมัคร 


