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         การแตง่ตัง้และโยกยา้ยพระสงฆใ์นสงัฆมณฑลอุดรธานี 

ฉบบัที่ 1/2019 

1. พระสงฆส์งัฆมณฑล  

รายช่ือ ต าแหน่งและหนา้ที่ 

1. คณุพอ่เปาโล สมนึก สุทธิ ผูล้งนามแทนผูร้บัใบอนุญาตและผูจ้ดัการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เลย 

เจา้อาวาสวดัแม่พระมารดาพิทกัษ์ นาหลวง 

2. คณุพอ่โทมสั ก าจดั เสาะก่าน *เหรญัญิกสงัฆมณฑลอุดรธานี 

3. คณุพอ่เปโตร รงัสรรค ์ภานุรกัษ ์ *ผูจ้ดัการแผนกผูอ้าวุโสและเวชบุคคล 

4. คณุพอ่ลกูา พฒันา อปุการ *ผูจ้ดัการแผนกก่อสรา้ง 

5. คณุพอ่ลอเรนซ ์พรภิรมย ์บุญทรพัย ์ เจา้อาวาสวดันักบุญคลารา ปักหม ูและวดันักบุญอนันา โนนประเสริฐ 

6. คณุพอ่เปโตร ประวตัิ ญวนเหนือ ผูล้งนามแทนผูร้ับใบอนุญาตและผูจ้ดัการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บา้นดุง

และโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษา โพนสูง 

เจา้อาวาสวดันักบุญยดูาห ์บา้นดุง 

7. คณุพอ่ฟรงัซิสอสัซีซี สุรพงษ ์ลาบุดดี เจา้อาวาสวดัพระเยซเูจา้ชาวนาซารีน พรเจริญและวดัแม่พระปฏสินธินิรมล 

สงัคมพฒันา 

ผูจ้ดัการแผนกครอบครวั 

8. คณุพอ่ฟรงัซิสโก วีระศกัดิ์ สุภาเพ่ิม เลขานุการพระสงัฆราช 

เจา้อาวาสวดันักบุญไอลีน หนองแสง 

วิญญาณารกัษ์สถานฝึกธรรมสนัติราชา 

ประจ าอยูท่ี่บา้นพระมารดาพระสงฆ ์อุดรธานี 

9. คณุพอ่นิโคลสั สราวุธ สหายแก่น ผูล้งนามแทนผูร้บัใบอนุญาตและผูจ้ดัการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อุดรธานี 

ผูจ้ดัการแผนกท่ีดิน 

ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายพระศาสนจกัร 

ประจ าอยูท่ี่วดันักบุญวินเซนเดอปอล บา้นจิก 

10. คณุพอ่เปโตร เลิศอมัพร พรมผาย เจา้อาวาสวดัพระมหาไถ่ ปากคาด และวดัพระคริสตวรกาย ท่าสงัคม 

11. คณุพอ่เปโตร ปิยพงษ ์ลือเล่ือง *เจา้อาวาสวดัเซนตไ์มเกิ้ ล นาพระ 

12. คณุพอ่ยอหน์ บปัติสต ์ปรีชา ศิลาโคตร *ผูล้งนามแทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บา้นน้อยสามเหล่ียม 

*จิตตาภิบาลนักศึกษาคาทอลิก มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

13. คณุพอ่เปาโล เปรม คณุโดน ศึกษาต่อต่างประเทศ 

14. คณุพอ่เปาโล ประเสริฐ คณุโดน ผูล้งนามแทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี 

เจา้อาวาสวดันักบุญอนันา กุมภวาปี 

15. คณุพอ่เปโตร อดุม ดีเลิศประดิษฐ ์ ผูล้งนามแทนผูร้บัใบอนุญาตและผูจ้ดัการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ท่าบม 

ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เลย 

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระคริสตเจา้กษัตริยแ์ห่งสากลจกัรวาล เลย 
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ผูช่้วยผูอ้ภิบาลเขตภูเรือ-ด่านซา้ย 

16. คณุพอ่ยอหน์ ปรีชา สหายแก่น เจา้อาวาสวดันักบุญยอแซฟกรรมกร ชยัพร วดัพระเมตตา โชคอ านวย และ

วดันักบุญยอหน์ บปัติสตา โนนสา 

ผูจ้ดัการแผนกยุวธรรมทูต 

17. คณุพอ่เปโตร วนัฉลอง บุราณ รองอธิการสถานฝึกธรรมสนัติราชา 

เหรญัญิกสถานฝึกธรรมสนัติราชา 

เจา้อาวาสวดัแม่พระกวาดาลูเป สวยหลง 

18. คณุพอ่เปโตร สดใส จนัทรโ์ลมา ผู ้ช่วยผู ้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น 

เจา้อาวาสวดัพระเยซเูจา้ทรงกลบัคืนพระชนม ์โนนสมบูรณ์ 

19. สงัฆานุกรเยรารด์ ชนะสิทธ์ิ ศิลาโคตร ประจ าอยูท่ี่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห ์อุดรธานี 

20. สงัฆานุกรสเตเฟน วุฒิชยั จนัทรกัษ ์ ประจ าอยูท่ี่วดัพระวิสุทธิวงศ ์โพนสูง 

 

2. พระสงฆค์ณะพระมหาไถ่ (C.Ss.R.) 

รายช่ือ ต าแหน่งและหนา้ที่ 

1. คณุพอ่ไมเก้ิล เช, C.Ss.R. ผูอ้ านวยการบา้นซารแ์นลล่ี 

2. คณุพอ่ลอเรนซ ์ชาย ขนัทะโฮม, C.Ss.R. ผูช่้วยเจา้อาวาสวดันักบุญเยรารด์ ขอนแก่น 

3. คณุพอ่เปโตร ประสิทธ์ิ ตรงสหพงษ,์ C.Ss.R. ผูช่้วยเจา้อาวาสวดันักบุญเยรารด์ ขอนแก่น 

4. คณุพอ่ยอหน์ สมพงษ ์เตียวตระกูล, C.Ss.R. เจา้อาวาสวดันักบุญเยรารด์ ขอนแก่น 

อุปสงัฆราชสงัฆมณฑลอุดรธานี 

5. คณุพอ่ไมเก้ิล วฒันา ศรีวรกุล, C.Ss.R. เจา้อาวาสวดัแม่พระลูกประค า เวียงคุก และวดันักบุญยอรจ์ โนนอุดม 

6. คณุพอ่มาระโก จกัรายทุธ ปาละลี, C.Ss.R. เจา้อาวาสวดัพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ วดันักบุญเปโตรและเปาโล

อคัรสาวก ศรีเชียงใหม่ และชุมชนบา้นผือ 

7. คณุพอ่เปโตร เทียนชยั เกษสุรินทร,์ C.Ss.R. เจา้อาวาสวดันักบุญโครเนลิอสั ไผ่ศรีทอง และวดัพระศรีชุมพาบาล ดอน

หวาย 

ผูช่้วยผูอ้ านวยการบา้นซารแ์นลล่ี 

8. คณุพอ่ยอหน์ พงษศ์กัดิ์ นารินรกัษ,์ C.Ss.R. เจา้อาวาสวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย  และวัดครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ 

หนองสองหอ้ง 

9. คณุพอ่โทมสั ตว๊น ตรอ่ง ฮา, C.Ss.R. เจา้อาวาสวดันักบุญทั้งหลาย บา้นม่วง วัดพระคริสตประจักษ์ บา้นชาด 

และวดันักบุญลูซีอา น ้าพอง 

จิตตาภิบาลคริสตชนเวียดนาม เขตอีสาน 

10. คณุพอ่ยอแซฟ ภวูนยั ตนัติกุล, C.Ss.R. ผูช่้วยผูอ้ านวยการบา้นซารแ์นลล่ี 

11. ภราดาอลัฟอนโซ อธิคม บุญมณีประเสริฐ, C.Ss.R. ผูช่้วยผูอ้ านวยการบา้นซารแ์นลล่ี 
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3. พระสงฆค์ณะธรรมทูตแห่งมารนิีรมล (O.M.I.) 

รายช่ือ ต าแหน่งและหนา้ที่ 

1. คณุพอ่เจอรี่ เดลอส เรเยส, O.M.I. เจา้อาวาสวดัพระคริสตเจา้กษัตริยแ์ห่งสากลจกัรวาล เลย 

2. คณุพอ่แฟรงคลิน มีราซอล, O.M.I. *ผูช่้วยเหรญัญิกสงัฆมณฑล 

3. คณุพอ่เบน คาทานสั, O.M.I. อธิการบา้นเณรเล็กคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล เลย 

 

4. พระสงฆค์ณะธรรมทูตของนกับุญวินเซนเดอปอล (C.M.) 

รายช่ือ ต าแหน่งและหนา้ที่ 

1. คณุพอ่ดานีโล อาโบกาโด, C.M. *เจา้อาวาสวดัพระเมตตา นาเมืองไทย 

2. คณุพอ่รามอน เอนซีนาเรส, C.M. ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัอคัรเทวดาราฟาแอล ท่าบม 

 

5. พระสงฆค์ณะพระวจนาตถข์องพระเจา้ (S.V.D.) 

รายช่ือ ต าแหน่งและหนา้ที่ 

1. คณุพอ่ฟาม ดิงห ์ตว๋น, S.V.D. *ผูจ้ดัการแผนกคริสตชนกลุ่มยอ่ย (SCCs) 

2. คณุพอ่ทราน แตะ๊ วินห,์ S.V.D. เจา้อาวาสวดันักบุญเคลเมนต์ ชุมแพ และวดันักบุญยากอบอคัรสาวก วงั

ขอนแดง 

3. คณุพอ่แบรน์าดงุ นอฟรียนัโต เบลลา, S.V.D. เจา้อาวาสวดันักบุญยอแซฟ บา้นถ่ิน 

4. คณุพอ่เตริ่น ฮาย ฮา, S.V.D. ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระวิสุทธิวงศ ์โพนสูง และวดันักบุญเทเรซา ปากดง 

5. คณุพอ่เจีย่ง ถงั เล, S.V.D. เจา้อาวาสวดัอคัรเทวดามีคาแอล หนองบวัล าภู 

 

         หมายเหต ุ * หมายถึงต าแหน่งและหนา้ที่เพิ่มเตมิ 

 

“มิใช่ท่านทั้งหลายไดเ้ลือกเรา แตเ่ราไดเ้ลือกท่าน มอบภารกิจใหท้่านไปท าจนเกิดผล  

และผลของท่านจะคงอยู”่ (ยน 15:16) 

                                                             

(พระสงัฆราชยอแซฟ ลือชยั ธาตวิุสยั) 

ประมุขสงัฆมณฑลอุดรธานี 

ขอใหเ้ขา้รบัต  าแหน่งและหนา้ที่ใหม่ภายในวนัที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2019 

ประกาศ ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 
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