
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 

1 หมู 5 ซ.นวมินทร 81 ถ.นวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240  

โทรศัพท.02-3758294-6 แฟกซ.02-3758295 www.pramandachurch.com 

ปที่ 35 ฉบับที่ 49 ประจําวันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม 2564/2021 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา              ลก.3 : 1-6 
 พระวาจาของพระเจามาถึงยอหนบุตรของเศคาริยาห 
ในถิ่นทุรกันดาร เขาจึงไปทั่วแมน้ําจอรแดน เทศนสอนเรื่องพิธีลาง 
ซึ่งแสดงการเปนทุกขกลับใจเพื่อจะไดรับการอภัยบาป ตามที่มี
เขียน ไว ในหนั งสือบั นทึ กถ อยคํ าของประกาศกอิสยาห ว า  
“คนคนหนึ่งรองตะโกนในถิ่นทุรกันดารวา  
 จงเตรียมทางขององคพระผูเปนเจา จงทําทางเดินของ
พระองคใหตรงเถิด หุบเขาทุกแหงจะถูกถมใหเต็ม ภูเขาและเนิน
ทุกแหงจะถูกปรับใหต่ําลง ทางคดเคี้ยวจะกลายเปนทางตรง 
ทางขรุขระจะถูกทําใหราบเรียบแลวมนุษยทุกคนจะเห็นความ 
รอดพนจากพระเจา” 
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ประวัติวัดพระมารดานิจจานเุคราะห คลองจั่น 
 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดําริจัดสรางวัดขึ้นแหงหนึ่งสําหรับคริสตชนในเขตบางกะป 
และใกลเคียงเน่ืองจากเห็นวาบริเวณแหงนี้เปนชุมชนใหญ และมีคริสตชนอยูอาศัยตามหมูบานตางๆ  
มากพอสมควร ในขั้นตนไดขอใชบานของคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ในหมูบานแดนตะวัน 
เปนสถานประกอบพิธีบูชามิสซาทุกวันเสารเวลาเย็น มีพระสงฆทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบตั้งแตป ค.ศ. 
1978 เปนตนมา จนกระทั่ง ครอบครัวปญจทรัพยไดบริจาคที่ดินจํานวนหนึ่งสําหรับสรางวัด 
และโรงเรียนในบริเวณหมูบานโชคชัย คลองจั่น พรอมทั้งถวายปจจัยสําหรับการสรางวัดดวย  

 อัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ จึงไดดําเนินการสรางโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห 
และซื้อที่ดินเพิ่มอีก โดยมอบหมายใหภคินีคณะเซนตปอล เดอ ชารตร เปนผูรับผิดชอบบริหารงาน
โรงเรียนในวันท่ี 16 กุมภาพันธ ค.ศ. 1985 พระคารดินัล มีชัย กิจบุญช ูไดมาเปนประธาน ในพิธีวาง 
ศิลาฤกษวัด ซึ่งจะถวายเกียรติแดพระมารดานิจจานุเคราะห และเสกอาคารเรียนไดใชหองหนึ่ง 
ของอาคารเรียนเปนวัดชั่วคราว มีคุณพอบัณฑิต ปรีชาวุฒิ เปนผูดูแล 

 ตอมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1986 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดแตงตั้งคุณพอวิวัฒน แพรสิริ  
เปนเจาอาวาสองคแรก และใหเปนวัดอยางเปนทางการสําหรับสัตบุรุษโดยทั่วไป สวนการ 
กอสรางวัดก็ไดดําเนินการเรื่อยมาจนเสร็จ ในป ค.ศ. 1987 และในวันเสารที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1987 
ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระคารดินัล มีชัย กิจบุญชู และพระสมณทูตอัลแบรโต  
ตรีคาริโก ไดมาเปนประธานในพิธีเสกวัดใหม ซึ่งถวายเกียรติแดพระมารดานิจจานุเคราะห  
และถวายเปนถาวรวัตถุเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลมหาราชเนื่อง 
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  

 วันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1989-1994  คุณพอสุทศ ประมวลพรอม ไดรับแตงตั้งใหมาเปน 
เจาอาวาสเปนองคที่สอง ในปนี้เองทางสังฆมณทลฯ ไดเริ่มกอสรางหอประชุมและโรงอาหาร 
ในอาคารเดียวกัน พรอมทั้งตึกอนุบาล การกอสรางเสร็จในตนป ค.ศ. 1991 และมีพิธีเสกโดย 
พระคารดินัล มีชัย กิจบุญชู ในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1991 อาคารเหลาน้ี ไดเปดใชตั้งแตตนป ค.ศ. 
1991 แลว ในปการศึกษา ค.ศ. 1990 ถึง 1991 มีนักเรียนประมาณ 2,600 คน เปดสอนตั้งแต 
ชั้นอนุบาลถึง ม.4 และมีโครงการจะเปดถึง ม.6 

 วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 จนถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1999 คุณพอประเสริฐ ตรรกเวศม 
เปนเจาอาวาส จํานวนนักเรียนในโรงเรียนไดเพิ่มขึ้นถึง 3,600 กวาคน และไดขยายหลักสูตร
นานาชาติในระดับตน 2 ระดับ มีการพัฒนาอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบวัดและโรงเรียน 
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ใหมีความสวยงามทั้งยังไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เปนโรงเรียนแรกในเอเชีย และ
มาตรฐาน ISO 9002 จาก  AJA  ประเทศอังกฤษ 

 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1999 จนถึงวันที่  8 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 คุณพอประวิทย  
พงษวิรัชไชย เปนเจาอาวาส, วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2009  
คุณพอประยุทธ ชลหาญ ไดมาเปนเจาอาวาส, วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 จนถึงวันที่ 4 
พฤษภาคม ค.ศ. 2014 คุณพอสุรชัย ชุมศรีพันธุ เปนเจาอาวาส, วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 จนถึง
วันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2021 คุณพอสํารวย กิจสําเร็จ เปนเจาอาวาส, วันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2021 
จนถึงปจจุบัน คุณพอประจักษ บุญเผา เปนเจาอาวาส 
 ทางโรงเรียนเปดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคูกับการเนนจริยธรรม 
ใหแกนักเรียนและบุคลากรทุกทาน 
 กิจกรรมคาทอลิกที่อยูในวัดและโรงเรียนฯ  มีดังน้ี 
 กลุม / คณะ  ที่มีภายในวัด   กลุม / คณะที่มภีายในโรงเรียน  
 -   กลุมสภาภิบาล     -   กลุมพลมารี  
 -   คณะพลมารี     -   กองหนาราเริง 
 -   คณะวินเซนตเดอปอล    -   คณะพลศีล  
 -   คณะคูรซิลโล     -   กลุม Y.C.S. 
 -   กลุมผูสูงอายุ 
 -   กลุมเยาวชน  
 -   กลุมพระวาจาทรงชีวิต   

 การดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ  นั้นอยูภายใตการดูแลของคุณพอเจาอาวาส 
ตามแผนงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 ปจจุบันวัดพระมารดานิจจานุเคราะหมีอายุได 34 ปแลว โดยมีคุณพอพรชัย แกวแหวน  
และคุณพอประยุทธ ชลหาญ อยูรวมงานที่วัดนี้ดวย จากทะเบียนศีลลางบาปของวัดนี้หมายเลข
สุดทายที่ลางบาปคือ 1,589  สวนจํานวนผูแตงงานที่สมรสในวัดนี้มีประมาณ 465 คู 
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ลําดับเจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 
 1. คุณพอ ยอหน บัปติสต วิวัฒน แพรสิริ  ป ค.ศ. 1986 - 1989 
 2. คุณพอ ฟรังซิสเซเวียร สุทศ ประมวลพรอม  ป ค.ศ. 1989 – 1994 
 3. คุณพอ เปโตร ประเสริฐ ตรรกเวศม   ป ค.ศ. 1994 – 1999 
 4. คุณพอ ยอแซฟ ประวิทย พงษวิรัชไชย  ป ค.ศ. 1999 – 2004 
 5. คุณพอ แอนโทน่ี ประยุทธ ชลหาญ   ป ค.ศ. 2004 – 2009 
 6. คุณพอ เปาโล สุรชัย ชุมศรีพันธุ   ป ค.ศ. 2009 – 2014 
 7. คณุพอ ยอหน บัปติสต สํารวย กิจสําเร็จ  ป ค.ศ. 2014 – 2021 
 8. คุณพอ อันตน ประจักษ บุญเผา   ป ค.ศ. 2021 – ปจจุบัน 
 
ลําดับอธิการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น  
 1. มาแมรหลุยส กิจเจริญ    ป ค.ศ. 1985 - 19990 
 2. เซอรทีโอดอร ประราศร ี   ป ค.ศ. 1985 – 1987 
 3. เซอรมารี โลด สกุลทอง    ป ค.ศ. 1987 – 1991 
 4. เซอรอัลแบรต ไวภาษา    ป ค.ศ. 1991 – 1994 
 5. เซอรสกอรัสติก สัณฐิต ิ    ป ค.ศ. 1994 – 2000 
 6. เซอรทอเรส บุญรักษ หมั้นทรัพย  ป ค.ศ. 2000 – 2003 
 7. เซอรอัลเฟรด วรศิลป    ป ค.ศ. 2003 – 2009 
 8. เซอรมอนิกา ปรียารัตน ประทุมเทา  ป ค.ศ. 2009 – 2011 
 9. เซอรเวโรนิกา ประราศร ี   ป ค.ศ. 2011 – 2020 
 10. มาเซอรลิลี่ นิลเขต    ป ค.ศ. 2020 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุกัญญา ชูประเสริฐ+ตามประสงคผูขอ สุกัญญา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว บุญเรือง วิวัฒนวานิชวงศ  
 - สุขสําราญแด เซซีลีอา วนิดา สุวรรณสาร  
 - สุขสําราญแด เปโตร ดนัย สุยคง สดใส 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว พรหมพัฒน วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 
 - สุขสําราญแด วิศรุต พรล้ําฟา+ตามประสงคผูขอ วิศรุต 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา รรณา ภาณุดุลกิตติ รรณา 

 
- สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแดต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวยีร อธิภู+มารีอา เทเรซ สิรีธร 
รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม+ครอบครัว เต็มสุข+ครอบครัว  
นุมหอม+ครอบครัว ภมรปฐมกุล+ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล 

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ชะลอ เกตุผล ชลอ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 

วันที่ 5 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปาลรัฐ+วิธมน นิปกากร  
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท เพ็ญวรา 

มิสซา 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา 
เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

เพ็ญวรา 

 - สุขสําราญแด อันนา สมจิตร ตรรกเวศม+อันนา คิ้ม+ยอแซฟ เต็ก+ลูกๆ วิไลวรรณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว สวอน ปญจทรัพย 

 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ 
ญาติพี่นอง+ประสงคผูขอ กิจสําเร็จ 

 - สุขสําราญแด เทเรซา สุพัตรา ราชกิจ+เทเรซา ปยรัตน ปฐมศิริ สุพัตรา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน+ตามประสงคผูขอ สุพรรณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+ 
คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

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

 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - สุขสําราญแด อันตน คุณพอประยุทธ ชลหาญ เนตรนภิศ 
 - สุขสําราญแด มารีอา วรรษมน นิธิพันธวงศ วรรษมน 
 - อุทิศแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 
 - อุทิศแด เปโตร สวัสดิ์ ราชกิจ สุพัตรา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ประวิน วิวัฒนวานิชวงศ บุญเรือง 

 - อุทิศแด กาโลโล สยาม-มารีอา ยูซื่อ สังขรัตน+ยอแซฟ สุพรรณ สังขรัตน+เปโตร นิ
ลา สมจิตร วรรณงาม+อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง เนตรนภิศ 

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

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ+ 
ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา
พงษ 

 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+
ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 

 

- อุทิศแด เทเรซา จิงซิ่ว+ยอแซฟ โงวเหวงเซียะ+ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา เทเรซา อุไร+
เปาโล พรชัย+มารีอา มุยเอง+ยอหน บัปติสต วีระชัย+คุณพอยอแซฟ ยุทธิชัย+ซิสเตอร 
อังเยลา มารีอา วงเดือน+เปาโล ธีรชัย+ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ+อันตน 
ชรินทร+เปาโล ธีระ+มารีอา ภัทรา ปญทรัพย+ยอแซฟ สุนทร+มารีอา มักดาเลนา  
ไทรยอย+เรมียีโอ ประดิษฐ+ราฟาแอล หิรัญ+เซซีลีอา สํารวย ผลอุดม+ซิสเตอร  
เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงศศิริพัฒน+นาทาลี รําไพ แสงหิรัญ+เปโตร บุญมี ดีศรีและ
ภรรยา+ลูก ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

 

 
- อุทิศแด อันนา ศุทธินี+เทเรซา จําปา อุดมสิทธิพัฒนา+มารีอา มักดาเลนา มามวย  
แซเจี่ย+ก๊ําเหล่ียง แซเจียง+หล่ํา แซเจียง 

 

 - อุทิศแด สตานิสเลา ถวิล+ลูซีอา เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ ศิริชล 
 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเย้ียง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ กรรณิกา 

 
- อุทิศแด เปาโล จําป+กาทารีนา ตาด+ฟลิป ปะทิน+เทกา ลําจวน+มารีอา ดวงใจ+ 
เปโตร อัตรเดช 

โยธิน 

 - อุทิศแด มารติน สิงหเสนี  
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด โทมัส เบา ชินวงศ+เซซีลีอา เมี้ยน ชินวงศ+โทมัส ประวิช ชินวงศ ยุวลัย 
 - อุทิศแด เทเรซา บรรจบ เฮงรัศมี บุญรัตน 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 

วันที่ 5 ธ.ค. 2021 - อุทิศแด ยอแซฟ วินิจ+มารีอา ยิ้ม ไชยสมบูรณ  
เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด ยอหน บัปติสต สุภัฆฆ วงศวิเศษสมใจ+ยอแซฟ ธง+มารธา แกว สมานจิต บุญเรียบ 

มิสซา - อุทิศแด ญาติพีนองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ปญจทรัพย 

 
- อุทิศแดแด มารีอา ไทเยี้ยง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม+ญาติพี่นอง+
บรรพบุรุษที่ลวงลับ  

 - อุทิศแด อันนา พัชรินทร ศิริสวัสดิ์+วิญญาณในไฟชําระ ธัญพิชชา 
 - อุทิศแด ญาติๆ ที่ไมมีใครคิดถึง เพ็ญวรา 

 
- อุทิศแด มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+
ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

กิจสําเร็จ 

 
- อุทิศแด มารีอา หลวงเ.ฮียง แซลี้+ยวงเกียใช แซตั้ง+ยอแซฟ เท็งฮุย แซตั้ง+มารีอา 
ลั่งเชง แซจัง 

นิภา  

 - อุทิศแด มีคาแอล คําพา วงศษา นิสสรณ 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ บุญเรือง 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ชุลีกร, นภาจรี 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 



 

  

ห น า  7  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร น.นิโคลัส พระสังฆราช 

 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

วันที่ 6 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ธิดา หรินทรวรรบ+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา 
- อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน 
สมบัติเจริญ+เขงดาว+เลี่ยมตี่ แซอาว+อันตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขุน 
พิลาศ+มารีอา สวน กายสุต 

 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร ระลึกถึง น.อัมโบรส พระสังฆราชและนักปราชญ 

 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท เพ็ญวรา 
วันที่ 7 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น.

มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 
- อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน 
สมบัติเจริญ+เขงดาว+เลี่ยมตี่ แซอาว+อันตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขุน 
พิลาศ+มารีอา สวน กายสุต 

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ สมโภชพระนางมารียพรหมจารีผูปฏิสนธินิรมล 

. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

วันที่ 8 ธ.ค. 2021 
เวลา 07.00 น.  

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

 

มิสซา 
- อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน 
สมบัติเจริญ+เขงดาว+เลี่ยมตี่ แซอาว+อันตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขุน 
พิลาศ+มารีอา สวน กายสุต 

 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ 

 



 

  

ห น า  8  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี น.ฮวน ดิเอโก 

 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

วันที่ 9 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา 
- อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน 
สมบัติเจริญ+เขงดาว+เลี่ยมตี่ แซอาว+อันตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขุน 
พิลาศ+มารีอา สวน กายสุต 

 

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร พระนางมารียพรหมจารีแหงโลเรโต 

 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 

 

วันที่ 10 ธ.ค. 2021
เวลา 07.00 น. 

- อุทิศแด มารีอา หลวงเ.ฮียง แซลี้+ยวงเกียใช แซตั้ง+ยอแซฟ เท็งฮุย แซตั้ง+มารีอา 
ลั่งเชง แซจัง 

นิภา  

มิสซา 
- อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน 
สมบัติเจริญ+เขงดาว+เลี่ยมตี่ แซอาว+อันตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขุน 
พิลาศ+มารีอา สวน กายสุต 

 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร น.ดามาซัส ที่ 1 พระสันตะปาปา 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 11 ธ.ค. 2021 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

เวลา 17.00 น - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
นพวารพระ
มารดาฯ 

- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ 

 

มิสซา. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 12 ธันวาคม 2021 : อาทิตยที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 
 

  


