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ปที่ 35 ฉบับที่ 52 ประจําวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2564/2021 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา             ลก. 2 : 41-52 
 ใน วั น ที่ ส าม  โย เซฟ พ ร อ ม กั บ พ ระน างม ารี ย พ บ พ ระอ งค 
ในพระวิหารประทับนั่งอยูในหมูอาจารย ทรงฟงและทรงไตถามพวกเขา 
ทุกคนที่ฟงพระองค ตางประหลาดใจในพระปรีชาที่ทรงแสดงในการตอบ
คําถาม เมื่อโยเซฟพรอมกับพระนางมารียเห็นพระองคก็รูสึกแปลกใจ 
พระมารดาจึงตรัสถามพระองควา “ลูกเอย ทําไมจึงทํากับเราเชนนี้  
ดูซิ พอกับแมตองกังวลใจตามหาลูก” พระองคตรัสตอบวา “พอกับแม 
ตามหาลูกทําไม พอแมไมรูหรือวาลูกตองอยูในบานของพระบิดาของลูก” 
โยเซฟพรอมกับพระนางมารียไมเขาใจที่พระองคตรัส 
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ประวัติของคุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ 
 เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ ค.ศ. 1954  กรุงเทพมหานคร  
บิดาชื่อฟรังซิสโก สุทธิ ชลหาญ  มารดาชื่อมารีอา สมร ชลหาญ  
มีพี่นองทั้งหมด 6 คน เปนชาย 4 คน เปนหญิง 2 คน คุณพอ 
เปนบุตรคนท่ี 6 

 รับศีลลางบาปวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1954  วัดนักบุญ 
ฟรังซิสเซเวียร สามเสน โดยคุณพอลออ สังขรัตน  

 รับศีลกําลัง วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962 ที่อาสนวิหาร 
          อัสสัมชัญ โดยพระสังฆราช จอหน กอรดอน 

การศึกษา 
- ป ค.ศ. 1961-1971   เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ชั้นประถมปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
- ป ค.ศ. 1971-1973   เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 -5 
- ป ค.ศ. 1974-1975   เปนครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  
      สมัครสอบเทียบความรูของกระทรวงศกึษาธิการ ป ค.ศ. 1975  
      ไดวุฒิประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา(ป.ก.ศ.) 
       และป ค.ศ. 1976  ไดวุฒิประกาศนียบัตรประโยคพิเศษครูมัธยม 
- ป ค.ศ. 1975-1981  เรียนท่ีวิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
                        สาขาปรัชญา และศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา 
- ป ค.ศ. 1991-1993  เรียนท่ีมหาวิทยาลัยลาเตรัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท  
                        สาขาเทวศาสตร  วาดวยเรื่องของพระศาสนจักร "Ecclesiology"  

การบวช 
 บวชสังฆานุกร วันที่ 16 เมษายน 1981 
    ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ  
    โดยพระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญช ู
 ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981  
    ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม  
    พรอมกับเพ่ือนอีก 10 ทานในอัคร สังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
     โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู    
    ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
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การปฏิบัติงาน หลังไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ 
10 พ.ค.1981 - เม.ย.1983            ชวยเจาอาวาสวัดเซนตหลุยส 
8 เม.ย.1983 - 10 มิ.ย.1984          ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนาโคก 
10 มิ.ย.1984 - พ.ค.1987             เจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนาโคก 
11 พ.ค.1987 - พ.ค.1989            เลขานุการพระคารดินัลและเลขาธิการสังฆมณฑลฯ 
1 พ.ค.1989 - 6 พ.ค.1991           เจาอาวาสวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจาเจ็ด 
6 พ.ค.1991 - 1 พ.ค.1993           ศึกษาตอที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  
                                      วิชาขอความเชื่อเกี่ยวกับพระศาสนจักร 
1 พ.ค. 1993 - 2 พ.ค. 1999         เจาอาวาสวัดนักบุญอันนา ทาจีน 
2 พ.ค. 1999 - 10 พ.ค. 2004        เจาอาวาสวัดพระคริสตประจักษ เกาะใหญ อยุธยา 
10 พ.ค. 2004 - 13พ.ค. 2009       เจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห  คลองจั่น 
13 พ.ค. 2009 - 2012               เจาอาวาสวัดนักบุญเปาโล บานนา 
ป ค.ศ. 2012 - 19 ธ.ค. 2021       ปวย พักที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห  คลองจั่น 
 

 งานอภิบาลในชิตสงฆของคุณพอประยุทธจบสิ้นลงแลว พอประยุทธจากพวกเราไป 
พรอมกับตัวอยางชีวิตสงฆ ที่นาประทับใจจนถึงวันสุดทายของชีวิต คําพูดสั้นๆ แตเต็มไปดวย
ความหมายอยางยิ่งของคุณสมนึก วงศเชิดศักดิ์  ที่ดูแลคุณพอประยุทธมาตั้งแตทานปวย 
สรุปชีวิตสงฆในบั้นปลายไวดังนี ้

 “พอยุทธเปนพอที่เขมแข็งมาก ถึงแมจะเจ็บปวยแตพอก็จะชวยเหลือตัวเองใหไดมากที่สุด 
เพื่อไมเปนการรบกวนใคร ตื่นเชามาพอก็สวดกอนเขาวัด พอเขมแข็งและแข็งแรงกวาผูปวย
โดยทั่ วไป ความสุขของพอยุทธ คือ การไดทํ ามิสซาและการได เขาวัด สายๆ ก็สวด 
ตกเย็นก็สวด ทําแบบนี้เปนประจําทุกวัน ตอใหเจ็บปวยยังไง พอก็จะเขาวัดใหทัน เพื่อจะไดรวม
มิสซา” 

คุณพอไปอยูในออมพระหัตถของพระเจา วันอาทิตยที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2021 เวลา 03.00 น. 

พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน วันพุธที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2021 

 

 คติประจําใจ 
 "ไมมีความรักใดใหญหลวงกวาการพลีชีพของตนเพื่อมิตรสหาย" (ยน. 15.13) 
 
 



 

  

ห น า  4  

 

ดวยความรกัและอาลยั 
คุณพอประยุทธที่เคารพรัก 

 ผมไดมี โอกาสมาอยูที่ วัดพระมารดาฯ ตั้ งแต เดือนมีนาคมของป  ค.ศ. 2021 
หลังจากมีประกาศโยกยาย ไดมี โอกาสรวมถวายมิสซา ทานอาหาร สนทนา ฯลฯ  
ในบานพรอมกับคุณพอประยุทธ ไดสัมผัสถึงความสุภาพและนารักของคุณพอมากๆ  
เปนตัวอยางใหกับผมและคุณพอพรชัย แกวแหวน ใหพวกเราไดมีความสุภาพ เรียบงาย 
แบบคุณพอ ผมในฐานะรุนนองของพอ รูสึกประทับใจมากๆ 

 คุณพอประยุทธเปนคนขี้เกรงใจ ไมคอยรบกวนหรือขอรองอะไร นอกจากคุณพอรูสึก
คุณพอทําไม ไดจริงๆ ผมเองคอยพยายามสอดสองดูแลเทาที่ทํ าได  เพื่อจะจัดหา 
และบริการคุณพอตามที่ เห็นสมควร คุณพอมักจะบอกเสมอวาคุณพอมีความสุขดี  
ไมตองการอะไร ไมตองเกรงใจพอเขา ทําอยางที่ผมเห็นสมควร 

 ผมและพอพรชัยต างไดรับความใจดีจากสัตบุรุษที่ นี่ ไปดวย เพราะคนที่ รัก 
พอประยุทธจะซื้ อของทานอรอยๆ ขนมอรอยๆ มาฝากคุณพอเปนจํ านวนมาก 
เราทั้ง 2 จึงไดทานสิ่งตางๆ เหลานั้นไปดวย คุณพอมักจะแบงและชวนพวกเราทานเสมอ 

 ขอขอบคุณชวงเวลาประมาณ 10 เดือนที่ไดมีเวลาอยูรวมกันกับคุณพอนะครับ  
ขอพระเจาไดนําคุณพอไปสูบานแทของพระองค และไดรับความสุขนิรันดร ณ ที่นั่น 
ดวยครับ 

 
            คุณพอประจักษ บุญเผา 
      เจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 
 

(คัดลอกจากบทความหนังสือพิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ 
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2021 ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน) 

 

ใหเราภาวนาเปนพิเศษ สําหรับดวงวิญญาณคุณพอ แอนไทนี ประยุทธ ชลหาญ 
โปรดประทานการพักผอนตลอดนิรันดรแกเขาเถิด พระเจาขา 

ขอใหความสวางนิรันดรสองแสงแกเขา 
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บทกลาวขอบคุณ โอกาสอําลา "พอยุทธ"  
คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ. 
 เมื่อสักหนึ่งเดือนกอนหนานี้  : “พอยุทธ” ชอคและนอคไป (พวกเราคิดวานาจะ
เนื่ องจากการขาดน้ํ าตาล) จนเกือบตายมาครั้ งหนึ่ งแล ว ขอบคุณพระสําหรับ 
ความปลอดภัยในครั้งนั้น แตก็ทําใหเรามอง “พอยุทธ” อยางใกลใกลอีกครั้ง พบวาพอเริ่ม
เดินสั่นนั่งสั่น และผอมลงไปอีกมากทีเดียว  

 เมื่อวันศุกรที่ผานมา (ศุกร 17 ธันวาคม 2021) : “พอยุทธ” มีนัดพบคุณหมอ  
มาดูตามนัดตามอาการ ทานดูออนแรง ดูแขนเล็กมาก และผอมมากดวย  “พอยุทธ”  
ทานอาหารไดนะ และทานไดเยอะดวย แตที่นาหวง คือ ทานแลวไมนานก็จะถายทองแทบ
จะทันที นาจะไมเกินชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง ก็จะถายทองแลว คิดเอาเองวา นาจะทําพอ 
ใหผอมลงเร็ว ดวยสารอาหารยังไมทันจะถูกดูดซึมเขารางกายเลย วันนี้หลังพบหมอยังได
นั่งกินขาวกับพอที่เอสแอนดพี กับพอยุทธ และพี่นึกพ่ีที่ชวยดูแลเลย  

 วันเสารสุดทาย...มิสซาสุดทายในโลกนี้ของ “พอยุทธ”  : ไมทันไดเอะใจตอนทาน
อาหารเที่ยง ดู “พอยุทธ” เขี่ยเขี่ยเบื่ออาหาร ไมคอยจะทาน ยังคิดเลยวา หรืออาหารมื้อนี้
ไมถูกปากถูกใจ ตกเย็นในมิสซา มิสซารอบนี้ตัวผมเองเปนประธานมิสซาที่วัดตามปกติ 
(อาทิตยสัปดาหที่  4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา)  “พี่นึก และครูหนอย” 
ประคอง “พอยุทธ” คอยคอยกาวเดินมารวมถวายมิสซาที่พระแทน ใครจะรูวานี่คือ มิสซา
สุดทายของ “พอยุทธ” ในโลกนี้ คุณพอถวายมิสซา คุณพอเปนสงฆของพระคริสตเจา 
จนวันสุดทายของชีวิต “พอยุทธ” ซาหหมดจนหยดสุดทายจริงจริง  เหมือนความตั้งใจของ
คุณพอที่มี ใหเราเห็นเสมอ ที่จะถวายชีวิตทั้งหมด ถวายชีวิตสงฆของตนใหกับพระ 
แอบเหลือบมอง (ดวยความเปนหวง) เห็นคุณพอตัวสั่น เหมือนพยายามออกแรงสู 
กับความออนแรงของรางกาย ที่แรงนั้นลดลงทุกทีทุกที  

 อาหารเย็น ซึ่งคือ “อาหารค่ํามื้อสุดทาย” : หลังจากไดอาหารค่ํามื้อสุดทายของ 
พระเยซูเจาที่พระแทนแลว อาหารค่ํามื้อสุดทายของ “พอยุทธ” เปน “บะหมี่เกี๊ยวน้ํา”  
ดูพอก็เขี่ยเขี่ยเบื่อเบื่ออีกครั้ง เหมือนเมื่อเที่ยง  “พอยุทธ” ไดดูแบดมินตันชิงแชมปโลก  
ไดรับรูวา “บาสกับปอปอ” ชนะ และไดเปนแชมปโลก เมื่อดูจบก็ขอตัวตามปกติกลับ
หองพัก  จําไดวาคืนนี้ไมไดบอก “Good Night”  คิดไปเองวา ถาบอกพอไปเหมือนทุกคืน 
ไมแนเหตุการณอาจจะเปลี่ยนมา เปนไดพบกับคุณพออีกในทุกเชา...หรือเปลา 
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 คืนนี้ รูสึกแปลกแปลก เวลาเดินขึ้นหองพักชั้น2 จะมองผานประตูกระจกหอง  
“พอยุทธ” ทานจะไปที่เตียงนอนแลว  แต... คืนนี้ พอยังนั่งอยูที่โตะกลมโตะกลางหอง 
นั่งและมองออกมา ดูแลวทั้งหองดูสวางจังรูสึกอยางนั้น  ไมรูเพราะไฟนีออน หรือเพราะ
อะไร  ที่สําคัญ ไมรู ไมมีใครรูวานี่ คือ  “รอยยิ้มสุดทาย” จาก “พอยุทธ” ในโลกนี้  

 เวลา 03.38 น.  : มองดูที่มือถือ มองดูเวลาที่ลุกและไปเปดประตูตามเสียงเคาะหอง
ที่ถี่เหลือเกิน พอประจักษ พอเจาวัด (มารูทีหลังวาพี่นึกก็มาเคาะดวย) สงเสียง “ขุน  
มาชวยกันหนอย มาชวยดูพอยุทธดวย ทาไมดี” เดินมาหยุดอยูหนา “พอยุทธ” แลวเดินไป
หนาประตู เดินไปเดินมาอยางนี้ แตทําอะไรไมถูก เปนครั้งแรกของพวกเรา ที่อยูใน
สถานการณ “มีคนในบานเสีย หรือ กําลังจะเสีย” 

 พี่นึก พอจักษ และผมเอง มีอาการคลายกัน คือเดินเขาเดินออกไมรูจะทําอยางไรดี 
ครูหนอยซึ่งชวยดูแลพยาบาลเบื้องตน ชวยโทรหา โรงพยาบาลใกลสุด หวังเหมือนเมื่อ
ตอนชอคนอคเพราะขาดน้ําตาล หวังให “พอยุทธ” ฟนกลับมา ทีมแพทยฉุกเฉินมาตรวจ
และแจงวา “ทาน ไมมีสัญญาณชีพแลว” ตํารวจ 2 นายมาถึงตามที่ไดรับการโทรแจง  
มารับรูเหตุ และแนะนําใหเดินเรื่องตอไป  

 เชาตรูวันสง “พอยุทธ” กลับคืนพระ : ตี  4 กวากวา ถึง ตี 5 ได ไดมี โอกาส 
คุยกับ “ลุงประกาย” พี่ชาย “พอยุทธ”  และนัดพบกันที่ สน.ลาดพราว เพื่อดําเนินการ 
ลงบันทึกประจําวัน และตอดวยการเดินเรื่องขอ “ใบมรณะบัตร” 
 คุณพอประจักษ เริ่มแจงเรื่องใหกับพระคุณเจา และคุณพออุปสังฆราช รวมถึง 
ถวายมิสซาเชา และสายของวันอาทิตยใหพี่นองสัตบุรุษ และแนนอน ถวายมิสซา 
เพื่อดวงวิญญาณของ“พอยุทธ” ดวยแนนอน  พรอมกับรอฟงขาวการมารับรางของทานไป
โรงพยาบาลเซนตหลุยส และจะไดแจงขาวเศรานี้แกพี่นองสัตบุรุษได 
 ประมาณชวงพระวรสารของมิสซาเชารอบ 7 โมงเชา รถฉุกเฉินจากโรงพยาบาล
เซนตหลุยสจึงมาถึง และรับรางของ “พอยุทธ” มาพักที่ “หองสูสุข” ของโรงพยาบาล  
เพื่อดูแลให “คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ” พรอมจะเดินทางครั้งสุดทายสูบาน 
ของพระอยางที่พอหวังและภาวนาในตลอดชีวิตสงฆของพอ รวมสิริอายุ 67 ป.  

 ขาแตพระบิดา.. พวกลูกขอฝาก “พอยุทธ” ที่รักของเรา “คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ 
ชลหาญ” ไวกับพระองค และสําหรับ “พอยุทธ” “พักนะครับพอ วันหนึ่งพวกเราพบกันอีก 
ในบานของพระนะครับ.  

 ในนามอัครสังฆมณฑล  และครอบครัวพี่นองสงฆ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  



 

  

ห น า  7  

 

 ขอบคุณ "ครอบครัวชลหาญ" และญาติพี่นองของ "คุณพอ แอนโทนี่ ประยุทธ  
ชลหาญ " ที่ ได ห ล อหลอมและมอบ  "พ อ ยุ ท ธ " ให กั บ สั งมมณ ฑล ให กั บ พ ระ  
ใหกับพระศาสนจักร ขอยืนยัน "พอยุทธ" เปน "ของขวัญล้ําคา" สําหรับพวกเราทุกคนจริงๆ 
ครับ.  

 ขอบคุณ "โรงพยาบาลเซนตหลุยส คุณพอ คณะเซอร เปนพิเศษคุณหมอ พยาบาล
และเจาหนาที่ทุกทาน ที่ชวยดูแลและอยูเคียงขางสุขภาพของ "พอยุทธ" มาอยางยาวนาน 
และดูแลอยางดีเสมอมา  

 ขอบคุณ... ทุกมิตรทุกกําลังใจที่สงใหกับพอยุทธตลอดมา  ขอบคุณพี่นองพระสงม, 
นักบวชหญิง-ชาย อีกทั้งพี่นองสัตบุรุษทุกทานที่มารวมภาวนาอุทิศใหกับ "พอยุทธ"  

 เราทุกคนจะรวมเปนหนึ่งเดียวรวมใจสง "พอยุทธ" เดินทางกลับบานพระบิดาดวยกัน 
ครับ.  

         คุณพอพรชัย แกวแหวน 
    ผูชวยเจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ห น า  8  

 

           “คิดถึงพอยุทธ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ห น า  9  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ห น า  1 0  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง ไพบูลย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว แสนลาด  
 - สุขสําราญแด มารีอา ปยะพร ออนสวาง  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั รักษสมบูรณ สมเดช 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว พรอมใจ ปราณ ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ภูมิตระกูล  
 - สุขสําราญแด อันนา ยุวลัย ชินวงศ+ไพฑูรย อยูบํารุง ยุวลัย 
 - สุขสําราญแด เทเรซา วิไล+มาเซอรสกอลัสติกา สัณฐิต ิ เทเรซา 
 - สุขสําราญแด สิปาง วสุสิน+ครอบครวั วสุสิน จิตติมา 
 - สุขสําราญแด เทเรซา ยุพาพรรณ โมกระสมิต+สิทธิศักด์ิ+มารีอา วรรณรัตน+ยอแซฟ ธัชทอง พงษตระกูล  
 - สุขสําราญแด ตอศักด์ิ อรรถเกษม  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย-เปลงศรีสุข-ผลอุดม และครอบครัวสวอน ปญจทรัพย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เอลีซาเบธ ดารกา แซตั้ง  

วันที่ 26 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+
ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว สิริมา บุตรสุทธิวงศ+ครอบครัว ลลิตา เปลงศรีสุข  

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว ศิริ
วงศวัฒนา+ครอบครัว สวอน+ครอบครัว แมทธิโอเชี่ยน สมบัต ิ

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ครอบครัว สุภาลักษณ+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒนตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 

 
- สุขสําราญแด หลุยส มารี เอกชัย จัดเครือ, นส.บัวแกว ภกัดีโชต,ิ ด.ญ.ศศมน จัดเครือ, นาย
ดําเนิน จัดเครือ, นายวิชัย โสฬส(USA), นายพชร โสฬสรัตนพร, นส.บุญเพ็ง ภักดีโชติ, นายนิรันดร 
โสฬสรัตนพร, คุณธวัชชัย~ คุณสุดา เจียรวุฑฒิ, คุณวนิดา อังศุพันธุ, นางดาว สิงหทอง 

ดร.เอกชัย 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ อุดม 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย  

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทน ีประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 

 - อุทิศแด นางอรณุี จัดเครือ, นายวุฒินาถ จัดเครือ, นายสมยง ภักดีโชติ, พล.ต.ต. ดนัย โสฬสรัต
นพร, นายปรีชา~นางอําพร โสฬสรัตนพร, ดร.จํานง จึงธีระพานิช, นายลอน~นางมอง จัดเครือ ดร.เอกชัย 

 - อุทิศแด เทเรซา นภาพร+ยอหนบัปติสต วิชัย เชิญชัยวชิรากุล ศศิธร 
 - อุทิศแด ธนวัฒน มุงอิน อภิสรา 
 - อุทิศแด เทเรซา มินตรา ทิวไผงาม ครอบครัว  
 - อุทิศแด พออุน+แมจุก+ญาติพี่นอง พี่ เพื่อน นอง สําเร็จ 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - อุทิศแด เปาโล เสี่ยง รักษืสมบูรณ+ลูซีอา จําปา แซลี้+อันนา อัณณา รักษสมบูรณ สมเดช 
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณนพ วสสุิน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ จิตติมา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด มารติน สงิหเสนี  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ โยธิน 

เวลา 09.30 น. 

มิสซา 
สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห  



 

  

ห น า  1 1  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร ฉลอง น.ยอหน อัครสาวก ผูนิพนธพระวรสาร 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

วันที่ 27 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร ฉลอง น.ทารกผูวิมล 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
 ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

วันที่ 28 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น.มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ น.โทมัส เบ็คเค็ต พระสังฆราชและมรณสักขี 
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

วันที่ 29 ธ.ค. 2021 
เวลา 07.00 น. มิสซา 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

วันพฤหัสบดี อัฐมวารพระคริสตสมภพ 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

วันที่ 30 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น.มิสซา - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด เปโตร สวิง สังขวรรณะ+วุฒิ ภัครประเสริฐ+เทเรซา ชะเอม อนุเธียร+เทเรซา จิรา สวัสดิ์กําธร ปริศนา 

วันศุกร น.ซิลเวสเตอร ที่ 1 พระสันตะปาปา (วันส้ินป) 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

วันที่ 31 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารอีา คาแมล วันทนยี+เทเรซา ปริศนา สังขวรรณะ+ครอบครัว อากาธา ณชิตา สังวรจิตร ปริศนา 
เวลา 18.30 น - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ  

อวยพรศีลมหาสนิท. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร สมโภชพระนางมารียพระชนนีพระเจา (วันขึ้นปใหม) 
วันที่ 01 ม.ค. 2022 

มิสซา 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

เวลา 09.30 น. - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน  

มิสซา .เวลา 17.00 น - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอาทิตยที่ 03 มกราคม 2022 : สมโภชพระคริสตเจาแสดงองค 
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ตารางมิสซา : วันจันทร-วันศุกร เวลา 07.00 น. วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                 วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 
 

1. เปดวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น  ผูที่มารวมมิสซา ขอใหปฏิบัติ
ตามมาตรการของภาครัฐอยางเครงครัด สวนผูที่ ไมสามารถมารวมได 
สามารถติดตามไดทางการถายทอดสดออนไลนของวัด  
  ตารางมิสซา : วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น.  
      วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.  
 

2. กิจศรัทธาออนไลน ชวนสวดสายประคํา และเฝาศีลออนไลน จะเริ่ม 
อีกครั้ง หลังปใหม 2022 ใหพี่นองติดตามประกาศจากทางวัดอีกครั้ง ทางเพจ
เฟสบุควัด ยุทุป และเวปไซตวัด 
 

3. ตารางมิสซาสิ้นป-ปใหม ดังนี ้

 วันศุกรที่ 31 ธ.ค. 2021 เวลา 18.30 น.   

      พิธีตั้งศีล-อวยพรศีลมหาสนิท 
      เวลา 19.00 น.   
      มิสซาสิ้นป ขอบคุณพระ 
  

 วันเสารที่ 1 ม.ค. 2022  เวลา 09.30 น.  
      สมโภชพระนางมารียพระชนนนีพระเจา 
      มิสซาขอพรปใหม 
      เวลา 17.00 น.  
      นพวาร-สมโภชพระคริสตเจาแสดงองค 
 วันอาทิตยที่ 2 ม.ค. 2022  
      เวลา 07.00 น., 09.30 น.  
      สมโภชพระคริสตเจาแสดงองค 
 
 


