
 

ท่ี  ลส.  205/56 

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
เรื่อง การแตงตั้งโยกยายพระสงฆเขาดํารงตําแหนงหนาที่เรื่อง การแตงตั้งโยกยายพระสงฆเขาดํารงตําแหนงหนาที่   

  

เพื่อความเหมาะสมอันเนื่องมาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จะมีพระสงฆบวชใหม  พระสงฆไปศึกษาตอ 
ในตางประเทศ  พระสงฆครบวาระการทํางานในสังฆมณฑลอื่น  พระสงฆท่ีสมควรเปล่ียนแปลงหนาท่ี  อีกท้ัง 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีนโยบายใหมีวัดนํารองในการประกาศขาวดีสูปวงชนในเขตปกครองตางๆ  จึงใหพระสงฆ
ดังมีรายช่ือตอไปนี้  พนจากตําแหนงหนาท่ีเดิม  และเขาประจําตําแหนงหนาท่ีใหม ดังนี้ : 

 

1 คุณพอ กิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร รับการอบรมตอเนื่อง (On Going Formation) 
2 คุณพอ เอกพงษ  พงษสูงเนิน ชวยงานสังฆมณฑลเชียงใหม 
3 คุณพอ วรยุทธ  กจิบํารุง เจาอาวาสวัดนักบุญอนัเดร บางภาษี และวัดนักบุญมัทธิว ทุงลูกนก 

เลขาธิการคณะกรรมาธกิารคาทอลิกเพ่ือพระสงฆและผูถวายตัวสภาพระสังฆราชฯ 
4 คุณพอ ไชโย  กิจสกุล อธิการสามเณราลัยนกับุญยอแซฟ สามพราน 
5 คุณพอ ประยุทธ ชลหาญ พักรักษาตัว 
6 คุณพอ วิทยา  แกวแหวน เจาอาวาสวัดมารียสมภพ บานแพน และวัดนักบุญคลารา เดมิบางนางบวช 
7 คุณพอ วชิา  หริัญญการ พักรักษาตัว  
8 คุณพอ สุทศ  ประมวลพรอม เจาอาวาสวัดมารียสวรรค ดอนเมือง 
9 คุณพอ ววิัฒน  แพรสิร ิ เจาอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน 
10 คุณพอ พงษเกษม  สังวาลยเพ็ชร รับการอบรมตอเนื่อง (On Going Formation) 
11 คุณพอ เอกพร  นิตตะโย เจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลูรด หัวตะเข 
12 คุณพอ เดชา  อาภรณรัตน ผูชวยพระสังฆราชฝายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการศึกษาสภาพระสังฆราชฯ 
นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย 
พักประจําอาคารแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค 

13 คุณพอ สุรพันธ  ดาวพิเศษ รับการอบรมตอเนื่อง (On Going Formation) 
14 คุณพอ ศริิพจน  สกุลทอง ชวยงานสังฆมณฑลเชียงใหม 
15 คุณพอ ศภุศิลป  สุขสุศิลป เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน 
16 คุณพอ วิษณุ  ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 

พักประจําอาคารสํานกังานสภาพระสังฆราชฯ 
17 คุณพอ ประทีป  กรีติพงศ เจาอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ํา 
18 คุณพอ สุทธิ  ปุคะละนันท   ผูชวยเจาอาวาสวัดพระแมสกลสงเคราะห บางบัวทอง 
19 คุณพอ วิทยา  ลัดลอย เจาอาวาสวัดนักบุญอนันา ทาจนี 
20 คุณพอ ประชาชาติ  ปรีชาวุฒ ิ เจาอาวาสวัดนักบุญลูกา อูทอง 

ผูอํานวยการแผนกดนตรีศักดิ์สทิธิ์สภาพระสังฆราชฯ 
21 คุณพอ ธีรพล  กอบวิทยากุล ผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ สามพราน 

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือมรดกวัฒนธรรมสภาพระสังฆราชฯ 



 

   
22 คุณพอ สุระพงษ  ไมมงคล ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญอันนา ทาจีน 
23 คุณพอ อนชุา  ไชยเดช ผูชวยเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ ฝายสื่อสารสังคม   

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือสื่อมวลชน   
เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ   
พักประจาํและชวยงานอภิบาลท่ีอาสนวิหารอัสสัมชัญ 

24 คุณพอ อดศิักดิ ์ กิจบุญช ู รองอธิการสามเณราลัยนกับุญยอแซฟ สามพราน 
25 คุณพอ ชศูักดิ ์ บุญอนันตบุตร ผูชวยเจาอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ํา 
26 คุณพอ ธนากร  เลาหบุตร เจาอาวาสวัดนักบุญเปาโล บานนา 
27 คุณพอ เทิดศักดิ์  กจิสวัสดิ ์ ผูชวยเจาอาวาสวัดมารียสมภพ บานแพน 
28 คุณพอ สหพล  ตั้งถาวร ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตหลุยส 
29 คุณพอ ยอดชาย  เล็กประเสริฐ เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 
30 คุณพอ ธนนัตธง  สุขสุทิพย เจาอาวาสวัดนักบุญบารโธโลมิว อัครสาวก   
31 คุณพอ วรพจน  วิสฐินนทชัย ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน  
32 คุณพอ วุฒไิกร  ชนิทรนลัย ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี และวัดนักบุญมัทธิว ทุงลูกนก 
33 คุณพอ ศวง  วจิิตรวงศ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน 

ชวยงานอภิบาลวัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ ปากลัด 

34 คุณพอ บุญชรัสมิ์  สุขสวาง ศึกษาตอตางประเทศ 
35 คุณพอ นฏัฐว ี กังกง ศึกษาตอตางประเทศ 
36 คุณพอ ทัศมะ  กิจประยรู ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน 
37 สังฆานุกร ธนายุทธ  ผลาผล ผูชวยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
38 สังฆานุกร วิทยา   เลิศทนงศกัดิ์ ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตหลุยส 
39 คุณพอ อาดรีอาโน  เปโลซิน (TMS) เจาอาวาสวัดนักบุญมารโก ปทุมธาน ี
40 สังฆานุกร รชตะ  ประทุมตร ี(TMS) ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญมารโก ปทุมธานี 
41 คุณพอ เรอเน  บริสซอง (MEP) พักรักษาตัว 
42 คุณพอ เดวดิ ชอการ (MEP) ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช 

 

ท้ังนี้ ใหพระสงฆท่ีไดรับการแตงต้ังโยกยายเขาประจําตําแหนงหนาท่ีใหม ภายในวันพุธท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษายน ค.ศ. 2013 

 

(พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช) 
ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

(คุณพอ ประยุทธ  ศรีเจริญ) 
เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 


