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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2017 
 

ที่ เขต วัด เวลำเรียน รับศลีมหำสนิท รับศลีก ำลัง 

1.  
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อาสนวิหารอัสสัมชัญ ส่งไปวัดเซนต์หลุยส์  1 พ.ค. 

วัด 

นักบุญยอแซฟ 

ตรอกจันทน์ 

2.  แมพ่ระลูกประค า กาลหว่าร์  

3.  เซนต์หลุยส์ 27 มี.ค.-28 เม.ย. 30 เม.ย. 

4.  นักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ 20 ม.ีค. – 12 เม.ย.  

5.  อัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ า 28 ม.ีค. - 28 เม.ย. 30 เม.ย. 

6.  แมพ่ระปฏิสนธินิรมลฯ โรงหมู 20 - 24 มี.ค. 15 เม.ย. 

7.  ราชินีแหง่สันติสุข เรียนที่วัดพระกุมารเยซู 23 เม.ย. 

8.  พระกุมารเยซู 20 ม.ีค. - 30 เม.ย. 23 เม.ย. 

9.  พระบิดาเจ้า ส่งไปวัดราฟาแอล   

10.  เซนต์โธมัส ส่งไปตรอกจันทน์  

11.  พระมหาไถ่ -  

12.  
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คอนเซ็ปชัญ ส่งไปวัดสามเสน  29 เม.ย. 

วัดนักบุญ 

มาร์โก 

13.  นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สานเสน 27 มี.ค. - 28 เม.ย.  

14.  แมพ่ระฟาติมา ดินแดง 20 มี.ค. - 28 เม.ย. 29 เม.ย. 

15.  อัครเทวดามคีาแอล สะพานใหม่ 20 ม.ีค. – 26 เม.ย. 22 เม.ย. 

16.  พระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต -  

17.  พระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี -  

18.  พระมารดานิจจานุเคราะห์ 13 ม.ีค. – 12 เม.ย.  

19.  เซนต์จอหน์ -  

20.  นักบุญมาร์โก เม.ย. 29 เม.ย. 

21.  มารีย์สวรรค์   

22.  แมพ่ระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 27 มี.ค. - 27 เม.ย. 30 เม.ย. 

23.  แมพ่ระองค์อุปถัมภ์ -  

24.  นักบุญดอนบอสโก -  

25.  
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ซางตาครู้ส 20 ม.ีค. - 28 เม.ย. 23 เม.ย. 29 เม.ย. 

วัดธรรมาสน์

นักบุญเปโตร 
(บางเชือกหนัง) 

26.  ดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด 20 ม.ีค.- 28 เม.ย. 30 เม.ย. 

27.  แมพ่ระประจักษเ์มอืงลูร์ด บางสะแก 27 มี.ค. - 28 เม.ย. 23 เม.ย. 

28.  ธรรมาสนน์ักบุญเปโตร 27 มี.ค. - 1 พ.ค. 30 เม.ย. 

29.  พระแม่สกลสงเคราะห์ 20 ม.ีค. - 21 เม.ย. 23 เม.ย. 
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ที่ เขต วัด เวลำเรียน รับศลีมหำสนิท รับศลีก ำลัง 

30.  
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ศลีมหาสนิท     เด็กเล็ก 13 ม.ีค. – 23 ม.ีค.  29 เม.ย. 

วัดธรรมาสน์

นักบุญเปโตร 

(บางเชือกหนัง) 

                     ศลีมหาสนิท 3 เม.ย. – 30 เม.ย. 30 เม.ย. 

                     ศลีก าลัง + สงา่ 3 เม.ย. – 30 เม.ย.  

31.  หลุยส์ มารีย์ บางแค 1 เม.ย. - 27 เม.ย.  

32.  
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พระวสิุทธิวงส์ 13 ม.ีค. - 28 เม.ย. 30 เม.ย. 29 เม.ย. 

วัดหัวตะเข้ 33.  นักบุญเทเรซา หนองจอก 27 มี.ค. - 28 เม.ย. 30 เม.ย. 
34.  แมพ่ระประจักษ์เมอืงลูร์ด หัว

ตะเข้ 

13 ม.ีค. - 28 เม.ย. 30 เม.ย. 

35.  เซนต์แอนโทนี 27 มี.ค. – 28 เม.ย.  

36.  เซนต์ร็อค 20 ม.ีค. - 27 เม.ย. 30 เม.ย. 
37.  แมพ่ระฟาติมา บางวัว   

38.  นักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา 27 มี.ค. - 28 เม.ย. 30 เม.ย. 
39.  นักบุญยอแซฟ หนองรี เรียนกับวัดนักบุญเปาโล 30 เม.ย. 
40.  
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นักบุญเปโตร 16 ม.ีค. - 21 เม.ย.  22 เม.ย. 

วัดนักบุญเปโตร 41.  พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ -  

42.  พระตรีเอกภาพ หนองหนิ 27 มี.ค. - 23 เม.ย.  

43.  พระครสิตกษัตรยิ์ นครปฐม -  

44.  นักบุญอันนา ท่าจีน 27 มี.ค. – 21 เม.ย.  

45.  นักบุญอันเดร บางภาษี -  

46.  นักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก 20 ม.ีค. – 21 เม.ย. 23 เม.ย. 

47.  รร.มารีย์อุปถัมภ ์สามพราน 13 ม.ีค. – 20 เม.ย.  

48.  
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มารีย์สมภพ บ้านแพน 20 มี.ค. - 21 เม.ย. 29 เม.ย. 29 เม.ย. 

วัดบ้านแพน 49.  นักบุญเทเรซา หน้าโคก 20 มี.ค. - 21 เม.ย. 

50.  นักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด 27 มี.ค. - 27 เม.ย. 

51.  นักบุญยอแซฟ อยุธยา 27 มี.ค. - 28 เม.ย. 

52.  พระครสิตประจักษ์ เกาะใหญ่ 27 มี.ค. - 27 เม.ย. 

53.  แมพ่ระประจักษ์ฯ สองพี่น้อง 27 มี.ค. - 27 เม.ย. 

54.  นักบุญลูกา อูท่อง - 

55.  นักบุญบาร์โธโลมิว ดอนตาล - 

56.  นักบุญคลารา - 

หมำยเหตุ  ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนและรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อความชัดเจนกรุณาติดต่อขอข้อมูล

เพิ่มเติมที่วัดที่ท่านสะดวก หรอืที่ www.kamsonbkk.com 
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