
รายช่ือสภาอภบิาลวดัแม่พระบังเกดิ บางนกแขวก 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 เปาโล คุณพอ่สมควร หมายแมน้ ประธาน 3/7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

2 เบเนดิก คุณพอ่รุ่งเรือง สารสุข รองประธาน 3/7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

3 
มารีอา มาทารีตา อาลากอ๊ก ซิสเตอร์ปัญญาวดี วงศานุพทัธ์ ที่ปรึกษา 3/7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

4 ฟราเวยี ซิสเตอร์อาํไพ นดัดาศรี ที่ปรึกษา 3/7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

5 ฟรังซิสโก ชานนท ์ สุริยฉนัทนานนท ์ ผูอ้าํนวยการ 24/10 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

6 เลาเรนเต วรีชยั ระงบัพศิม ์ รองผูอ้าํนวยการ1 36/1 ม.9 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

7 มารีอา วนิดา รุ่งศิริชยัรัตน์ รองผูอ้าํนวยการ2 41/7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

8 เทเรซา อารีวรรณ กอประเสริฐถาวร เลขานุการ1 1/7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

9 เทเรซา สุดาวลัย ์ โลกวทิย ์ เลขานุการ2 37/6 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

10 ยอห์น นิมิต ฤทธิปัญญา เหรัญญิก 36/10 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

11 ฟรังซิสโก มานิต โลกวทิย ์ ประชาสมัพนัธ1์ 37/6 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

12 เทเรซา สายสุนีย ์ เสียงไพเราะ ประชาสมัพนัธ2์ 91/6 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

13 โรซา เพญ็จนัทร์ วรีะปรีชานนท ์ กรรมการ 30/6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  

14 เอากุสติโน ธีรพงษ ์ ล้ิมเฉลิม กรรมการ 2/1 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

15 อนันา กลัยาณี เจริญสาํราญ กรรมการ 2/7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

16 เปาโล พยงุ ติมนาค กรรมการ 95/6 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

17 อกัแนส ประไพพศิ ปักษา กรรมการ 41/2 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

18 อกัแนส อนงค ์ กอประเสริฐถาวร กรรมการ 33/1 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

19 ยอห์น ไพรัตน์ จิตอุทศัน์ กรรมการ 39/1 ต.บา้นปราโมทย ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

20 ยอแซฟ แหวน จิตร์บรรจง กรรมการ 11/10 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 



ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

21 มอนีกา วไิล ภิญโญ กรรมการ 33/7 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

22 อนัตน สิริพงษ ์ โกมล กรรมการ 56/2 ต.กระดงังา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

23 ยอแซฟ วเินตร สินอนนัตชยั กรรมการ 15/1 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

24 คามิลโล อนุรักษ ์ อุดมสิน กรรมการ 7/1 ม.6 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

25 เรนาโต ชินดนยั รุจิรัตน์ กรรมการ 10/1 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

26 เทเรซา พนาวลัย ์ มโนมธัย ์ กรรมการ 41/1 ม.2 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

27 ยอห์นบอสโก ไพโรจน์ ยอแซฟ กรรมการ 28 ม.1 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

28 ยอแซฟ องอาจ ศรีสุวรรณ กรรมการ 24 ม.1 ต.บา้นปราโมทย ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

29 อนัเดร สุเทพ พานิชอุดม กรรมการ 24 ม.2 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

30 อาคาทา อมรรัตน์ พานิชอุดม กรรมการ 24 ม.2 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

31 ยอแซฟ วรินนท ์ จรัสศรี กรรมการ 4 ม.2 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

32 เปาโล สุริยา ตนประเสริฐ กรรมการ 6 ม. 5 ต.กระดงังา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

33 ยอห์นบอสโก วฒิุชยั ทรงเจริญ กรรมการ 43 ม.10 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  

34 ดอมินิก ทรงศกัด์ิ วฒันสกุล กรรมการ ต.กระดงังา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

35 เปโตร ประหยดั วอ่งวารี กรรมการ 53 ม.1 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

36 ยอแซฟ ดาํรงเกียรติ จวบสมยั กลุ่มแม่พระบงัเกิด 1/6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

37 ฟรังซิสโก อาํพนธ ์ สิริสุทธ์ิ กลุ่มแม่พระ

เมืองลูรด ์

42/9 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

38 ลูซีอา เดือนฉาย จรัสศรี กลุ่มแม่พระนิรมล 56/1 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

39 ฟรังซิสโก ศกัด์ิชยั สตัยวนิิจ กลุ่มแม่พระสายประคาํ 27/1 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

40 คาทารีนา กาญจนา เลิศฤทธา กลุ่มแม่พระมหาชยั 51/1 ต.บา้นปราโมทย ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัแม่พระบังเกดิ บางนกแขวก 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

41 อนัตน ไพรินทร์ บรรเลงจิต กลุ่มแม่พระฟาติมา 61/10 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

42 ยอแซฟ วเิชียร ฮะกิมเตก็ กลุ่มแม่พระนิจจานุเคราะห์ 37/10 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

43 ยอห์นบอสโก ชูศกัด์ิ ตนประเสริฐ กลุ่มแม่พระองค์

อุปถมัภ ์

6/5 ต.กระดงังา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

44 ยาโกเบ ยทุธ คงสถาพรชยั พลมารี 4 ม.6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

45 อนัตน อุดม รุจิรัตน์ วนิเซอร์เดลปอล 10/1 ต.บางยีร่งค ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

46 อนันา สุขดี กรินทรากุล ศาสนสมัพนัธ ์ 29/6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

47 คาทารีนา บุญส่ง โบลนัด ์ ชมรมผูสู้งอาย ุ   /5 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

48 มารีอา สุธาสินี ป้ันทอง ประธานเยาวชน   /6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

49 มารีอา นริศรา ตนัตระกูล รองประธานเยาวชน 95/6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

      

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 ยอแซฟ คุณพอ่เสนอ ดาํเนินสะดวก ประธาน วดันกับุญยอห์นบอสโกราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

2 ยอแซฟ คุณพอ่สุรินทร์ จารยอุ์ปการะ รองประธาน วดันกับุญยอห์นบอสโกราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

3 ยอห์นบอสโก คุณพ่อชิตชนนท์ แสงประดบั รองประธาน วดันกับุญยอห์นบอสโกราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

4 อนัตน คุณพอ่สนธยา ไทยสนธิ รองประธาน วดันกับุญยอห์นบอสโกราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

5 สเตเฟน คุณพ่อเกรียงศกัด์ิ ประสูตรแสงจนัทร์ รองประธาน วดันกับุญยอห์นบอสโกราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

6 เทเรซา ซิสเตอร์อรวรรณ สินสมรส ที่ปรึกษา/คาํสอน ร.ร.ดรุณาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

7 ดอมินิกซาวีโอ มนสั วงศป์ระดู่ ผูอ้าํนวยการ 1/75 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

8 เปโตร ไสว ทองภาษี รองผูอ้าํนวยการ/

อบรมศึกษา 

101/4 ถ.เพชรเกษม ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

9 เปาโล นิยม อยัรานอ้ย รองผูอ้าํนวยการ 63/3 ถ.แมน้ราํลึก ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 

10 คามิลโล จิรศกัด์ิ เงินยวง รองผูอ้าํนวยการ/

ส่ือสารสมัพนัธ ์

40/1 ม.10 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี 

11 มาการีตา วนัเพญ็ วงศป์ระดู่ รองประธาน/ 

ฝ่ายสงัคม 

1/75 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

12 ดอมินิกซาวีโอ ภาคย ์ ฉตัรภูมิรุจี เยาวชน 328/1 ถ.เพชรเกษม ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

13 ยอห์นบอสโก อุดม แสงศิริกุลชยั เลขานุการ 70/6 ถ.ราษฎรยนิดี ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

14 เทเรซา กาญจนา ไชยเจริญ ผูช่้วยเลขานุการ 281/9 ม.13 หมู่บา้นทิพยนิ์เวศน์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 

15 อนัตน บุญชยั ยอดสุขประเสริฐ เหรัญญิก 274 ม.9 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี 

16 โรซา สมจิต ระงบัพศิม ์ ผูช่้วยเหรัญญิก 101/3 ถ.เพชรเกษม(สายเก่า) ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

17 ลูซีอา กาญจนา ดิลกวฒิุสิทธ์ิ กรรมการ 17 ถ.ทา้วอู่ทอง ต.หนา้เมือง จ.ราชบุรี 

18 เปาโล คณาพจน์ ทองอาํไพ กรรมการ 154/33 ม.8 หมู่บา้นร่มฟ้า ซ.9 ต.เจดียห์ัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 

19 แบร์นาแด็ต จารุพรรณ เพชรพราว กรรมการ 70/4 ถ.1/75 ถ.ราษฎรยนิดี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

20 ยอแซฟ วรีะเดช ยอแซฟ กรรมการ 256/674 ถ.มนตรีสุริยวงศ ์อ.เมือง จ.ราชบุรี  

21 อนันา จิตติรัตน์ชฎา ทรัพยแ์สนดี กรรมการ 138 ม.5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 

22 ยอแซฟ ทวนชยั จิตตอาํไพ กรรมการ 162/3 ม.12 ต.เจดียห์กั อ.เมือง จ.ราชบุรี  

23 มารีอากอเร็ตตี นิตยา พชัรวงศกร กรรมการ 70 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 

24 มารีอา นนัทวนั เชา้เท่ียง กรรมการ 375 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี  

25 ดอมินิกโกซาวี

โอ 

ปริญญา กิจนิตยชี์ว ์ กรรมการ 9/8 ม.1 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี 

26 ยอห์นบอสโก วชิยั ฉตัรภูมิรุจี กรรมการ 328/1 ถ.เพชรเกษม ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

27 มีคาแอล วรีะวฒัน์ ธิติธรรม กรรมการ 136/38 ม.2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี  

28 โรซา ศนัสนีย ์ นนัทวสุิทธ์ิ กรรมการ 59/150 ม.4 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 

29 ลูซีอา สิริพร ธิติธรรม กรรมการ 239/1 ม.2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี  

30 มาการีตา สิริพนัธ์ ทองอาํไพ กรรมการ 101/6 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี 

31 เปาโล สุวรรณ อมรธีระกุล กรรมการ 84/6 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 

32 เอลีซาเบธ สุวณีย ์ วจิิตรโชติ กรรมการ 39/3 ม.6 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 

33 มารีอากอเรตตี สุภาภรณ์ ธิติธรรม กรรมการ 93/156 ธ จรัญฯ ถ.จรัญฯ บางขนุศรี บางกอกนอ้ย กทม. 

34 ร๊อค สุรสิทธ์ิ จิตตอุ์ทศัน์ กรรมการ ซ.สมบูรณ์กุล ต.หนา้เมือง จ.ราชบุรี 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

35 มาการีตาอนันา สิริกร ยอแซฟ กรรมการ 220/52 ม.10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 

36 เปาโล อนนัต ์ จนัทร์วจิิตรกุล กรรมการ 48 ม.1 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี 

37 อนันา สุภาพ ทองภาษี กรรมการ 101/4 ถ.เพชรเกษม(สายเก่า) ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

38 มารีอา อนนัทยา หงส์ทอง กรรมการ 101/9 ถ.เพชรเกษม(สายเก่า) ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

39 เปโตร อุทร อมรธีระกุล กรรมการ 84/2 ม.4 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 

40 ยอแซฟ องอาจ อยัรานอ้ย กรรมการ 184/1 หมู่บา้นทิพยนิ์เวศน์ ถ.เสือป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี 

41 ยวงบปัติสตา อรุณ นนัทวสุิทธ์ิ กรรมการ 267/5 ม.3 ถ.แมน้รําลึก14 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 

42 ดอมินิกซาวีโอ ฐินวฒัน์ จนัทร์วจิิตรกุล กรรมการ 48 ม.1 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัพระหฤทัย วดัเพลง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 ยอแซฟ คุณพอ่สุรพล นนัทพรพสุิทธ์ิ ประธาน วดัพระหฤทยัวดัเพลง 1 ม.4 อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

2 เทเรซา ซิสเตอร์สมใจ สิงห์สา ที่ปรึกษา วดัพระหฤทยัวดัเพลง 1 ม.4 อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

3 ลูซีอา ซิสเตอร์สุนนัทา สถาพรวลยัรัตน์ ที่ปรึกษา วดัพระหฤทยัวดัเพลง 1 ม.4 อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

4 เทเรซา ศรีอมัพร จนัทร์วจิิตรกุล ผูอ้าํนวยการ 37 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

5 เปโตร สุทธิพงษ ์ ระดมกิจ รองผูอ้าํนวยการ1 29 ม.4 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

6 ยอห์นบอสโก วชัรินทร์ แกว้เกียรติยศ รองผูอ้าํนวยการ2 35 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

7 ดอมินิกซาวโีอ ดิเรก จนัทร์วจิิตรกุล รองผูอ้าํนวยการ3 37 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

8 เทเรซา เนาวรัตน์ วงศป์ระดู่ เหรัญญิก 121 ม.5 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

9 โรซา ขวญันภา บรรจง เลขานุการ 23 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

10 เปาโล ไมตรี ระดมกิจ ที่ปรึกษา 29 ม.4 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

11 ยอห์นบอสโก พยนต ์ จนัทร์วจิิตรกุล ที่ปรึกษา 9 ม.10 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

12 ยอแซฟ ไสว สารสุข ที่ปรึกษา 16 ม.10 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

13 ยอห์นบอสโก กู ้ จนัทร์ดาํรง ที่ปรึกษา 7 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

14 ออกสัติน ประจวบ กิจประชา ที่ปรึกษา 10 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

15 ยอห์นบอสโก สุวทิย ์ ไทยสนธิ ที่ปรึกษา 61 ม.3 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

16 อนันา ซ้ิวเกียว ลิขิตเสรีกุล ที่ปรึกษา 46 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

17 มารีอา จินดา สกุลวรกานต ์ ที่ปรึกษา 38 ม.8 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

18 เทเรซา แสงสวา่ง วอ่งประชานุกูล ที่ปรึกษา 26 ม.1 ต.วดัประดู่ อ.อมัพวา จ.ราชบุรี 

19 เทเรซา ประดบั กุลลีลาชยั ที่ปรึกษา 63 ม.5 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

20 มารีอา พรทิพย ์ พลอยหิน ที่ปรึกษา 59/69 ม.4 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 



ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

21 ร๊อค เชวง ชิตภาษา ที่ปรึกษา 41/1 ม.1 ต.วดัประดู่ อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

22 มารีอา ยพุดี รัตนศกัด์ิชยัชาญ กรรมการ 58 ม.4 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

23 อกัแนส พรทิพย ์ อรุณมณี กรรมการ 71 ม.2 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

24 มารีอา พรพรรณ ศรีนุกุลชยั กรรมการ 61 ม.4 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

25 เทเรซา วชัรินทร์ จนัทร์วจิิตรกุล กรรมการ 19 ม.4 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

26 มารีอา องัคณา เสียมไพรี กรรมการ 43 ม.4 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

27 มาร์ตินา มยรีุ นิลประพฤติ กรรมการ 35 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

28 ยอห์นบปัติส พนิิจ บุญสู กรรมการ 60 ม.4 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

29 มารีอา ชุนเตียง แยม้เจริญ กรรมการ 26 ม.4 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

30 โทมสั ศกัด์ิสิทธ์ิ ปันฉาย กรรมการ 67 ม.7 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

31 มารีอา ออมสิน แกว้เกียรติยศ กรรมการ 35 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

32 เปโตร ประจบ บุญสู กรรมการ 9 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

33 โรซา วไิล บุญสู กรรมการ 15 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

34 เทเรซา สุรีย ์ เลิศฤทธา กรรมการ 54 ม.10 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

35 เทเรซา จนัจิรา กิจประชา กรรมการ 10 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

36 เรนาโต ธาตรี บรรเลงจิต กรรมการ 14 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

37 อนัเดร มงคล วอ่งประชานุกูล กรรมการ 29 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

38 ยอแซฟ บรรชิต วอ่งประชานุกูล กรรมการ 26 ม.5 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

39 อกัแนส กิตฟ้า วอ่งประชานุกูล กรรมการ 17/1 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

40 มารีอา ณิชกานต ์ สมคัรจิต กรรมการ 43 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

41 เปาโล เศรษฐโชค สตัยว์นิิจ กรรมการ 23 ม.10 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

 



ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

42 ดอมินิก รุ่งธรรม สารสุข กรรมการ 16 ม.10 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

43 เทเรซา มาลี อมรธีระกุล กรรมการ 42 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

44 ฟรังซิสโก จรูญ อมรธีระกุล กรรมการ 42 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

45 คาทารีนา นนัทา แขง็กิจ กรรมการ 47 ม.10 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

46 อกัแนส โสภี ประจงการ กรรมการ 47 ม.10 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

47 โรซา ดาเวศ แซ่โลว้ กรรมการ 56 ม.8 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

48 เทเรซา ฉนัทนา ประจงการ กรรมการ 47 ม.10 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

49 มารีอากอเร็ตตี แววสุดา อิงคามระธร กรรมการ 9 ม.10 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

50 ยอแซพ ววิฒัน์ วอ่งประชานุกูล กรรมการ 13 ม.10 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

51 อกัแนส สายพณิ แซ่โลว้ กรรมการ 56/8 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

52 มารีอา อรุณี แซ่โลว้ กรรมการ 56 ม.8 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

53 เทเรซา ระเบียบ งามอเนก กรรมการ 78 ม.3 ต.จอมประทตั อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

54 ดอมินิก กมล บุญสู กรรมการ 54 ม.10 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

55 เปโตร ชรินทร์ ศรีมงคล กรรมการ 8 ม.9 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

56 ดอมินิกซาวโีอ วรีศกัด์ิ ครูประเสริฐ กรรมการ 44 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

57 ดอมินิก อดิศร จนัทร์วจิิตรกุล กรรมการ 37 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

58 เทเรซา อมิตา จนัทร์วจิิตรกุล กรรมการ 37 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

59 อกัแนส เจนจิรา แซ่โลว้ กรรมการ 34 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

60 ยอห์นบอสโก เอกกมล แซ่โลว้ กรรมการ 34 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

61 มารีอา ศรีวรรณ จนัวฒันาวงศ ์ กรรมการ 20/3 ม.10 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

62 ยากอบ เอกสิทธ์ิ ศรีสุภร กรรมการ 28 ม.8 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

 



ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

63 ลูกา ชอบ กงัก๋ง กรรมการ 49 ม.7 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

64 อกัแนส อาํไพ บุญรติวงศ ์ กรรมการ 2 ม.8 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

65 องัเยลา วนิดา กงัก๋ง กรรมการ 29 ม.8 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

66 ดอมินิกซาวโีอ ประยทุธ กงัก๋ง กรรมการ 1/2 ม.8 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

67 มารีอา พชัรินทร์ กิมเล็ก กรรมการ 1/2 ม.8 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

68 มีคาแอล สามารถ รัตนศกัด์ิชยัชาญ กรรมการ 53 ม.3 ต.วดัยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

69 ดอมินิกซาวโีอ จรูญ วอ่งประชานุกูล กรรมการ 90 ม.5 ต.วดัยาง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

70 ฟรังซิสโก ดาํรัส กงัก๋ง กรรมการ 52 ม.5 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

71 มารีอา นาํฝน ชาตรี กรรมการ 41 ม.3 ต.บา้นปราโมทย ์อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

72 มารีอา-เทเรซา ประภาพนิท ์ ทองอาํไพ กรรมการ 108 ม.6 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

73 ฟรังซิสโก อนุสรณ์ ทองอาํไพ กรรมการ 108 ม.6 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

74 มารีอา พชัรา กิจธรรม กรรมการ 32 ม.6 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

75 เบเนดิก ประจกัษ ์ กิจประชา กรรมการ 10 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

76 เอลิซาเบธ็ รัชนี ทองอาํไพ กรรมการ 57/6 ม.4 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

77 อกัแนส พรพรรณ ทองอาํไพ กรรมการ 49 ม.1 ต.จอมประทตั อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 

78 เปโตร พนม ใจซ่ือ กรรมการ 31 ม.4 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

79 เทเรซา เครือจิต อรรคอุดม กรรมการ 19 ม.3 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

80 อนันา กลัยา ทบัทิมแดง กรรมการ 108/5 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

81 กรีซนัโต ไพรัช แซ่โลว้ กรรมการ 56 ม.8 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 วินเซนเดอร์

ปอล 

คุณพอ่ประสงค ์ ยนปลดัยศ ประธาน วดันกับุญอนัตน ดอนมดตะนอย 

2 ยอแซฟ คุณพอ่เสาร์ ตนประเสริฐ รองประธาน วดันกับุญอนัตน ดอนมดตะนอย 

3 ดอมินีโก คุณพอ่ศราวนิ พดัศรีเรือง รองประธาน วดันกับุญอนัตน ดอนมดตะนอย 

4 เบเนดิก มนสั คิ้วทววีวิฒัน์ ผูอ้าํนวยการ 131/3 ต.ดอนกรวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

5 สเตฟาโน ไพรัช ประชาบาล รองผูอ้าํนวยการ1 47 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

6 เทเรซา กลัยา ไทยสนธิ รองผูอ้าํนวยการ2 19 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

7 เบเนดิกโต บุญฤทธ์ิ โจสรรคนุ์สนธ์ิ รองผูอ้าํนวยการ3 106 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

8 ดอมินิโกซาวีโอ สุรเศรษฐ คลงันาค รองผูอ้าํนวยการ4 186/1 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

9 เปโตร สุชาติ ไทยสนธิ รองผูอ้าํนวยการ5  215 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

10 มารีอากอเร็ตตี พรเพญ็ อุ่นจตัตุรพร เลขานุการ 120 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

11 เรยนีา สุภาภรณ์ เทียมมาลี ผูช่้วยเลขา 226 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

12 เทเรซา เยาวลกัษณ์ จรสวสัด์ิ ผูช่้วยเลขา 122 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

13 ยอแซฟ มนสั รจนา เหรัญญิก 235 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

14 ฟรังซิสโก ประเทือง ผวิเกล้ียง ผูช่้วยเหรัญญิก 118 ม.5 ต.ดอนกรวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

15 ดอมินิโกซาวีโอ สนัติ ประสูตร์แสงจนัทร์ ผูช่้วยเหรัญญิก 110 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

16 เชชีลีอา สุพตัรา เดชโหมด ผูช่้วยเหรัญญิก 198 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

17 เปโตร สมเดช สกุลกาญจนาภรณ์ ปฏิคม 17 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

18 อนัตน ชาตรี กู่ทรัพย ์ ผูช่้วยปฏิคม 15 ม. 5 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

19 ยวงบอสโก สุปัญญา สินเกตุ ผูช่้วยปฏิคม 186 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

20 เปาโล รังสรรค ์ กิจเต่ง ผูช่้วยปฏิคม 93 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
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21 เปโตร ศราวธุ ยนปลดัยศ ผูช่้วยปฏิคม 68ม.5 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

22 ซิลวโีอ สถิต จิตมัน่ ประชาสมัพนัธ ์ 275ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

23 อนัตน อาคม สมพามา ประชาสมัพนัธ ์ 275 ม.4 ต.ท่านดั อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

24 อนัตน ยอนร์ วาทนเสรี ประชาสมัพนัธ ์ 105 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

25 ยวงบอสโก หิรัญ นิธิโรจนสานนท ์ ประชาสมัพนัธ ์ 122/2 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

26 เยนอเวฟา ณัฐธยาน์ วรรธกิตติศกัด์ิ ประชาสมัพนัธ ์ 109 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

27 ยวงบอสโก ประทีป รุจิรัตน์ ประชาสมัพนัธ ์ 234 ม.7 ต.ดอนกรวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

28 ฟรังซิสเซเวยีร์ ไพศาล สงัเวยีน กรรมการ 220/1 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

29 ยอแซฟ ปราโมทย ์ ทองศรี กรรมการ 13 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

30 อนันา สุดหทยั รุจิรัตน์ กรรมการ 201 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

31 เปาโล สมชาย กิจเต่ง กรรมการ 208 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

32 ยวงบอสโก สมบติั กิจเต่ง กรรมการ  

33 เปาโล สุวรรณ ไทยสนธิ กรรมการ 49 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

34 อนัตน สุชาญ ไทยสนธิ กรรมการ 19 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

35 ดอมินิโก อเนก เตา้ล้ิม กรรมการ 4 ม.5 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

36 อนัตน ไพรัช จกัรลาภสกุล กรรมการ 89ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

37 มารีอา กลอย จกัรลาภสกุล กรรมการ 89 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

38 ดอมินิโก ประทีป กิมเล็ก กรรมการ 101 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

39 เชชีลีอา สุภา คาํศาสตร์ กรรมการ 38 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

40 มาตินโน สมเกียรติ กู่ทรัพย ์ กรรมการ 1247 ม.5  ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  
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41 มารีอา สมหมาย กู่ทรัพย ์ กรรมการ 127 ม.5 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

42 กาทารีนา สุกญัญา อรุณแสงไชยา กรรมการ 92 ม. 9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

43 อนัตน ปรีชา วงศว์เิศษศกัด์ิ กรรมการ 55 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

44 เทเรซา วาสนา พลีพลอย กรรมการ 33 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

45 เบเนดิกโต ประสาร กิจเต่ง กรรมการ 104 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

46 เฮนร่ี-กูส วนัชยั สินเกตุ กรรมการ 137 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

47 อนัตน สมชาย สกุลกาญจนาภรณ์ กรรมการ 26 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

48 มารีอา นิภา สกุลกาญจนาภรณ์ กรรมการ 17 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

49 มารีอากอเรตตี สดศรี อุตสาหะ กรรมการ 142/2 ม.6  ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

50 ฟรังซิสโก อดิศร แฉ่งสุวรณ์ กรรมการ 250 ม.6  ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

51 มารีอามกัดาเลนา ศิลาณี เลียวสุธามาส กรรมการ 225 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

52 เทเรซา อรพรรณ ติมนาค กรรมการ 113 ม.10  ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

53 เปโตร วยัรินทร์ ไทยสนธิ กรรมการ 12 ม.10  ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

54 มารีอา กรรญา รจนา กรรมการ 235 ม.10  ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

55 อนัตน เกรียงเดช ประสูตร์แสงจนัทร์ กรรมการ 202/2 ม. 6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

56 ฟรังซิสโก พเิชษฐ์ ประสูตร์แสงจนัทร์ กรรมการ 202/2 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

57 เชชีลีอา อรวรรณ จนัธนะตระกูล กรรมการ 156 ม.7 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

58 อนัตน ชาญ บุญคุม้ครอง กรรมการ 106 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

59 มารีอา ศศิกานต ์ รักยนิดี กรรมการ 117 ม.1 ต.บวังาม อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

60 เปโตร ชูเกียรติ โจสรรคนุ์สนธ์ิ กรรมการ 102 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  
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61 ยอแซฟ ศกัด์ิชยั วงศว์เิศษศกัด์ิ กรรมการ 55 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

62 เยนอเวฟา จาํเนียร ระกาํ กรรมการ  

63 ยวงบอสโก ไพโรจน์ ระดมกิจ กรรมการ 179 ม.5 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

64 มารีอา กนัตภ์คัอร โจสรรคนุ์สนธ์ิ กรรมการ 102 ม. ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

65 ยลีูอนันา อุบล คงมัน่ประกายกิจ กรรมการ 5 ม. 6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

66 โรซา กญัญา คิ้วทววีวิฒัน์ กรรมการ 131 ม.6 ต.ดอนกรวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

67 มารีอา สุชณัษา รักยินดี กรรมการ  

68 เรยนีา ยนิดี เตง็พลอย กรรมการ 123 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

69 เอากุสติโน ดอกรัก กิจเต่ง กรรมการ 140 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

70 ฟิลิป สามารถ คงมัน่ประกายกิจ กรรมการ 5 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

71 หลุยส์ วชิิต ไป๋แป้ กรรมการ 14 ม.5 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

72 อนัตน วสนัต ์ ทายยวง กรรมการ 166 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

73 เอลีซาเบธ ไพเราะ กิจเจริญ กรรมการ 179 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

74 เบเนดิกโต ถาวร ชินผา กรรมการ 70 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

75 มีคาแอล อดินนัท ์ นิชราวสุิทธ์ิ กรรมการ 29 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

76 องัแนส ทศันา ดาวทอง กรรมการ 39 ม.7 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

77 เทเรซา สุจิตรา สว่างงาม กรรมการ 23 ม.5 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

78 ยวงบอสโก พนสั โจหิงค ์ กรรมการ 294 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

79 คริสตินา พรทิพย ์ พลีพลอย กรรมการ 54 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

80 คลารา สุวารี จิตมัน่ กรรมการ 275 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  
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81 ยวงบอสโก บงัเอิญ ติมนาค กรรมการ ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

82 เปโตร ประทีป อุ่นจตัตุรพร กรรมการ 21 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

83 เซบสัเตียน ศกัดา กิจเต่ง กรรมการ 20 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

84 อนัตน สมรัตน์ กิจเต่ง กรรมการ 92 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

85 ยวงบอสโก บุญส่ง กรีเสน กรรมการ 39 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

86 ดอมินิโก สุชาญ ระดมกิจ กรรมการ 131 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

87 เปโตร กิมฮง กู่ทรัพย ์ กรรมการ 34 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

88 องัเยลา เนาวรัตน์ ยนปลดัยศ กรรมการ ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

89 ยวงบอสโก ประเสริฐ ยนปลดัยศ กรรมการ 115 ม.5 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

90 เชชีลีอา ศศิภา ศฤงคารชยัธวชั กรรมการ  

91 ยอแซฟ ชาญชยั รจนา กรรมการ 109 ม.5 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

92 ดอมินิโก ชาญณรงค ์ รจนา กรรมการ 6 ม.5 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

93 เปาโล สี สุดสวาท กรรมการ 7 ม.5 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

94 อนัตน ไพวลัย ์ พลีพลอย กรรมการ 33 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

95 อนัตน โอภาส สวา่งงาม กรรมการ 87 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

96 นาตารีอา จนัทร์เพญ็ เมืองขวา กรรมการ 31 ม. 9 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

97 เปาโล บุรี กิจเต่ง กรรมการ ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

98 อนันา วรรณี วาทนเสรี กรรมการ 105 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

99 อนัตน สมพร เดชโหมด กรรมการ 198 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

100 มารีอา ศศิชา ทองคาํ กรรมการ 121 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

101 โรซา สุนีย ์ ประชาบาล กรรมการ 47 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

102 เทเรซา วณัชวรรณ ประชาบาล กรรมการ 47 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  



ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

103 อนัตน บุญรักษ ์ เตง็พลอย กรรมการ 123 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

104 มารีอา เสง่ียม ม่วงโมรี กรรมการ 189/1 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

105 ลูชีอา กาญจนา อ่องนาวา กรรมการ 20 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

106 เทเรซา โสภา เฮงประเสริฐ กรรมการ 16 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

107 เทเรซา อรทยั ถึกเจริญ กรรมการ 37 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

108 เทเรซา สุมาลี คลงันาค กรรมการ 186/1 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

109 เทเรซา พสุพร สินเกตุ กรรมการ 186 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

110 เทเรซา สุพตัรา ณ อภิวนัทา กรรมการ 226 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

111 อนัตน บญัชา คงมัน่ประกายกิจ กรรมการ 5 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

112 เชชีลีอา สมฤดี โกเจริญกิจ กรรมการ 107 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

113 เชชีลีอา วมิลรัตน์ ยนปลดัยศ กรรมการ  

114 ลูชีอา พมิพนิ์ภา ประสูตร์แสงจนัทร์ กรรมการ 202/2 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

115 เทเรซา รัชดาภรณ์ นนัทพรพสุิทธ์ิ กรรมการ 89 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

116 เทเรซา ภคัจิรา จนัธนะตระกูล กรรมการ 227 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

117 องัแนส ยพุา โตภารา กรรมการ 259/17 ม.4 ต.ดอนกรวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

118 มารีอา วาสนา ผวิเกล้ียง กรรมการ 118 ม.5 ต.ดอนกรวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

119 อนันา ศรีนวล โจสรรคนุ์สนธ์ิ กรรมการ 102 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

120 ยวงบปัติสตา สงวน ศรีคง กรรมการ 163 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

121 อนัตน วชิิต ประสูตร์แสงจนัทร์ กรรมการ 56 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

      

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญยาโกเบแม่กลอง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 ฟรังซิสเซเวยีร์ คุณพอ่นิรุต กิจเต่ง ประธาน ร.ร.ดรุณานุกูล ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

2 ยวงบอสโก วรัิช เติมนาค ผูอ้าํนวยการ 78 ซ.ยาโกเบ 3 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

3 ยอแซฟ ไพบูลย ์ ทรายทอง รองผูอ้าํนวยการ1  ร้านแสงนวลเซนตเ์ตอร์ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

4 เปโตร ปิยะ แสนสุดสวาท รองผูอ้าํนวยการ2  1272/2 ถ.ปทุมมาลยั ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

5 เทเรซา วรรณดา หรินทรานนท์ เลขานุการ 186/9 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

6 อกัแนส ปวณีพร สุขประพนัธ ์ เหรัญญิก 70 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

7 เปโตร สุนทร ล้ิมจ้ีจง ปฏิคม 184/1 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

8 เทเรซา สุดา โชคประเสริฐกุล ผูช่้วยประชาสมัพนัธ์ 168/3 ซ.บางจะเกร็ง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

9 ยวงบอสโก ประโยชน์ พทิกัษสิ์นธุ ์ ที่ปรึกษา 143 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

10 มารีอา รัชนี แสนสุดสวาท กรรมการ 1272/2 ถ.ปทุมมาลยั ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

11 ดอมินิโก อาํนวย ถนอมชาติ กรรมการ 35/3 ซ.บางจะเกร็ง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

12 มารีโอ นิธิโรจน์ แสนสุดสวาท กรรมการ 1507 ถ.ปทุมมาลยั ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

13 โรซา สุรางค ์ พทิกัษสิ์นธุ ์ กรรมการ 143 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

14 มารีอา สมพร เอ่ียมสะอาด กรรมการ 157/1 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

15 เทเรซา ปาริชาติ แสงสว่าง กรรมการ 136/63 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

16 ดอมินิก สมบติั ขมุทรัพย ์ กรรมการ 161/4 ซ.ยาโกเบ6 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

17 เปาโล วษิณุ เพญ็สุข กรรมการ 161/2 ซ.ยาโกเบ6 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

18 ยอแซฟ ฐิติวชัร์ แสนสุดสวาท กรรมการ 44/3 ม.5 ซ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

19 มารีอา พรรณี ขมุทรัพย ์ กรรมการ 161/4 ซ.ยาโกเบ6 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส.  

20 อนัตน เอกราช แสงสวา่ง กรรมการ 194 ถ.ราษฎร์ประสิทธ์ิ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 



ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

21 มารีอา รัชนีวรรณ พรหมจนัทร์ กรรมการ 186/13 ถ.ราษฎร์ประสิทธ์ิ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

22 เปาโล ปัญญา แกว้ทว ี กรรมการ 634 ร้านเกาเหลากรุงไทย ตลาดแม่กลอง อ.เมือง จ.สส. 

23 เอลิซาเบธ็ อรนุช ถนอมชาติ กรรมการ 126/15 ซ.ยาโกเบ2 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

24 เทเรซา บุญญานี เบญจภูมริน กรรมการ 163 ซ.ยาโกเบ9 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

25 มาคารีตา ปรียาณีย ์ บุญประดิษฐ ์ กรรมการ 185 ซ.ยาโกเบ6 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

26 โรซา เฟ่ือง สนัธนภทรพงศ ์ กรรมการ 141 ซ.ยาโกเบ3 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

27 ยาโกเบ วรวทิย ์ นวลศรี กรรมการ 194 ซ.ยาโกเบ2 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

28 มารีอา ภาวนา เลาหนิวตัวร กรรมการ 161/2 ซ.ยาโกเบ6 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

29 ยอแซฟ พบิูรณ์ หรินทรานนท ์ กรรมการ 186/9 ถ.ราษฎร์ประสิทธ์ิ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

30 ยวงบอสโก สง่า สายพรุิณเพชร กรรมการ 186/4 ถ.ราษฎร์ประสิทธ์ิ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

31 เปโตร ไพบูลย ์ ทะนุผล กรรมการ 767/38 ซ.ขนุปรกปรายพาล ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สส. 

32 ยวงบปัติสตา ประยรู พทิกัษสิ์นธุ ์ กรรมการ 140 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

33 องัเยลา ปราณี เพญ็สุข กรรมการ 161/6 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

34 ฟรังซิสเซเวยีร์ พชิิต ไชยานนท ์ กรรมการ 1335/5 ถ.ปทุมมาลยั ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

35 มารีอา สุภาวดี ทรายทอง กรรมการ ร้านแสงนวลเซนตเ์ตอร์ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

36 มารีอา คะนึงนิช แกว้เนรมิต กรรมการ 178/1 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

37 อนันา อารีวรรณ พทิกัษสิ์นธุ ์ กรรมการ 154/5 ถ.ราษฎร์ประสิทธ์ิ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

38 อนัตน สุวฒัน์ ไทยเจริญ กรรมการ 2/76 ต.บางแกว้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

39 ยอแซฟ ชาลี ล้ินทอง กรรมการ 185/6 ซ.ยาโกเบ6 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

40 เปาโล ดาํรงค ์ ศุภผล กรรมการ 157/3 ซ.ยาโกเบ6 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

 

 



ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

41 ยวงบอสโก ณรงค ์ สุขประพนัธ ์ กรรมการ 70 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

42 ยอแซฟ สมคิด ภทัรพงศ ์ กรรมการ 141 ซ.ยาโกเบ3 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

43 ดอมินิโกซาวี

โอ 

เสด็จ ตูจิ้นดา กรรมการ 14/23 ซ.เอกชยั6 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  

44 ยวงบอสโก นพรัตน์ ศรีพกุ กรรมการ 156 ซ.บางจะเกร็ง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

45 ยาโกเบ อดิศกัด์ิ จินดาศกัด์ิ กรรมการ 184/2 ซ.ยาโกเบ6 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

46 มารีอา พฒัน์นรี ทรัพยอ์าํนวย กรรมการ 99/4 ถ.ราษฎร์ประสิทธ์ิ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ. สส. 

47 โรซา บุญญรัตน์  กรรมการ/เยาวชน 697/1 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 เปโตร คุณพอ่ไพบูลย ์ รุจิรัตน์ ประธาน 201 ม. 9 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

2 มารีอา ซิสเตอร์สายทิพย ์ บุญถนอม กรรมการ 201 ม. 9 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

3 เปาโล วชิาญ อดิเรกลาภ ที่ปรึกษา 22 ม.4 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

4 มีคาแอล นิติ วสิิทธ์ิศิลป์ ผูอ้าํนวยการ 201/3 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

5 โทมสั บุญเกียรติ วสิิทธ์ิศิลป์ รองผูอ้าํนวยการ 1 154 ม.2 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

6 ยอห์นบอสโก ชาติสยาม อดิเรกลาภ รองผูอ้าํนวยการ 2 22 ม.4 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

7 เทเรซา อญัชนา หุตะเจริญ รองผูอ้าํนวยการ 3 14 ม.1 ต.ทุ่งลูกนก อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 

8 เชชีลีอา กมลวจี พรมแสง เลขานุการ 89/1 ม.11 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

9 มารีอากอเรตตี สมศรี มหาเจริญ ผูช่้วยเลขานุการ 365 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

10 เบเนดิกต ์ กมล พรมแสง เหรัญญิก 89/1 ม.11 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

11 ยาโกเบ เอกชยั วอ่งไวเจริญ ผูช่้วยเหรัญญิก 122/2 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

12 มีคาแอล สงคราม ชอ้ยเครือ ปฏิคม 345 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

13 คาทารีนา อนุรีย ์ ทิวากร กรรมการ 48/1 ม.1 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

14 เทเรซา วลิาวรรณ ชอ้ยเครือ กรรมการ 327 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

15 เยโนเวฟา นลินรัตน ์ อรรถศิรสิทธ์ิ กรรมการ 175 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

16 เทเรซา วไิลวรรณ วสิิทธ์ิศิลป์ กรรมการ 154 ม.2 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

17 มารีอา จินตนา อดิเรกลาภ กรรมการ 22 ม.4 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

18 เทเรซา นนัทวรรณ ประดิษฐว์งศว์าน กรรมการ 299/7 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

19 เยโนเวฟา วนัดี พรมแสง กรรมการ 89/1 ม.11 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

20 มารีอา เบญจวรรณ ชอ้ยเครือ กรรมการ 89 ม.11 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  



ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

21 ยอห์นบอสโก สิทธิชยั เอกสิทธ์ิชยัพงศ์ กรรมการ 122 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

22 มารีอา สมพงษ ์ หงส์ทอง กรรมการ 47 ม.8 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

23 โรซา เซ่ียวจิน เอกสิทธ์ิชยัพงศ์ กรรมการ 122 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัแม่พระถวายองค์ในพระวหิาร ลูกแก 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 เปโตร คุณพอ่ธาดา พลอยจินดา ประธาน ร.ร.ธีรศาตร์ ตู ้ปณ.12 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

2 เปโตร คุณพ่อชิตพล แซ่โลว้ รองประธาน ร.ร.ธีรศาตร์ ตู ้ปณ.12 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

3 เปาโล ววิฒัน์ เห็นสวา่ง ผูอ้าํนวยการ 63 ม.4 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

4 ยอแซฟ ไพรัช แสงเทียน รองผูอ้าํนวยการ1 53/3 ม.1 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

5 เปโตร เจนกิจ ทรัพยเ์ห็นสวา่ง รองผูอ้าํนวยการ2 85/4 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

6 เทเรซา ศิริมาส พฤหสันนัท ์ เลขานุการ 1 ม.16 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.กาญจนบุรี 

7 เปโตร วนัชยั เซ่ียงเห็น เหรัญญิก 82/2 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

8 เปโตร วนิิจ ฉายาบรรณ์ ปฏิคม 16/164 ม.17 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.กาญจนบุรี 

9 มารีอา วรรณี จนัวฒันาวงศ ์ กรรมการ 2/2 ม.16 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

10 เชชีลีอา สุชาดา วฒักีเจริญ กรรมการ 16/53 ม.17 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

11 มารีอา สุนีย ์ เกษมณี กรรมการ 104 ม.8 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

12 ดอมินิกโก ธีรยทุธ แสงเทียน กรรมการ 68/1 ม.7 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

13 เปาโล ศกัดา วชัรศกัด์ิไพศาล กรรมการ 68/1 ม.7 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

14 มารีอา วรีวรรณ คิดประดบั กรรมการ 82-3 ม.1 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

15 เปโตร อุดม จิตตเ์จริญ กรรมการ 150 ม.8 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

16 มีคาแอล สุรพล โพธ์ิพารากร กรรมการ 93/38 ม. 9 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

17 ยอแซฟ มนสั ศรีมงคล กรรมการ 30/3 ม.3 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

18 อนัตน อภิรักษ ์ สูเ้สง่ียม กรรมการ 83/1 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

19 คาทารีนา วงเดือน สิทธิวไิล กรรมการ 82/3 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

20 หลุยส์ เชลงศกัด์ิ ศกัด์ิสิทธิวงศ ์ กรรมการ 11 ม.14 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.กาญจนบุรี 



ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

21 เบเนดิกโต วรีศกัด์ิ เห็นสวา่ง กรรมการ 9 ม.4 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

22 ยอแซฟ ธีระพงษ ์ นาคขาํ กรรมการ 63 ม.4 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

23 ฟรังซิสโก ณรงค ์ เห็นสวา่ง กรรมการ 32 ม.4 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

24 มารีอา นิตยา ทรัพยเ์ยน็ กรรมการ 2/2 ม.4 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

25 คามิลโล รณยทุธ ทรัพยเ์ยน็ กรรมการ 2/2 ม.4 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

26 มารีอา บวัขาว เต๊ียมเครือ กรรมการ 9 ม.1 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.กาญจนบุรี 

27 ฟรังซิสโก นรา บุญอินทร์ กรรมการ 11/2 ม.14 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

28 มารีอา จินตนา เต๊ียมเครือ กรรมการ 9/12 ม.14 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

29 คาทารีนา วนิดา ชอบธรรม กรรมการ/พลมารี 25 ม.3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

30 อนัตน สามารถ ทรัพยเ์ยน็ กรรมการ/เยาวชน 46/8 ม. 18 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.กาญจนบุรี 

31 เทเรซา ไพเราะ กร่ิงกาญจนา ที่ปรึกษา 16 ม.16 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

32 มารีอากอเร็ตตี กาญชฎา จิตตเ์จริญ ที่ปรึกษา 128 ม.8 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

33 เชชีลีอา วไิลรัตน์ จิตเจริญทวโีชค ที่ปรึกษา 71/1-2 ม.6 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

34 เปโตร สุรพล แสวงทอง ที่ปรึกษา 28 ม.8 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

35 ยวงบอสโก น้ิม เขม็ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่ปรึกษา 8 ม.8 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

36 เชชีลีอุส วศิาล เห็นสวา่ง ที่ปรึกษา 63/3 ม.4 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

37 เปโตร ประสาน จนัวฒันาวงศ ์ ที่ปรึกษา 2/2 ม.16 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.กาญจนบุรี 

38 ยอแซฟ ไพยนต ์ มนิราช ที่ปรึกษา 60/1 ม.5 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

39 เปโตร ประจกัษ ์ ทรัพยเ์ยน็ ที่ปรึกษา 151 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

40 เปาโล บุญจง ทรัพยเ์ยน็ ที่ปรึกษา 46/8 ม.18 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.กาญจนบุรี 

41 มารีอา วรรณา ศิริประสพ ที่ปรึกษา 19/21 ม.7 ต.ท่าไม ้อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัแม่สายประคาํหลกัห้า 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 เอากุสติน คุณพอ่

ประดิษฐ ์

วอ่งวารี ประธาน วดัแม่พระสายประคาํหลกัหา้ อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

2 ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย ์ สิทธิเดช ผูอ้าํนวยการ 64/1ต.บา้นแพว้ อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 74120 

3 ยอแซฟ สุขมุ โรจนรัต รองผูอ้าํนวยการ1 329หมู่7ต.หนองสองหอ้ง อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 74120 

4 อนัตน ศิริ ครูประเสริฐ รองผูอ้าํนวยการ2 119 หมู่6 ต.หนองบงั อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคา 74120 

5 ฟรังซิสโก สุนทร ระดมกิจ รองผูอ้าํนวยการ3 50หมู่6 ต.ประสาทสิทธ์ิอ.ดาํเนินสะดวกจ.ราชบุรี 70120 

6 มารีอา จนัทนา จิตตอ์าํไพ เลขานุการ 145หมู่5ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี70120 

7 ยอแซฟ ดาํรง ระดมกิจ กรรมการ 189หมู่1ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70120 

8 อกัแนส ซ้ิวยิน้ กรนพเกลา้ หวัหนา้ 

ศาสนสมัพนัธ ์

143หมู่3ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70120 

9 มารีอา บุปผา ระดมกิจ กรรมการ 50หมู่61ต.ประสาทสิทธ์ิอ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 7120 

10 มารีอา สดศรี โชติกุล กรรมการ 44/1หมู่1ต.ยกกระบตัร อ.บา้นแพว้จ.สมุทรสาคร 74120 

11 เปาโล สมศกัด์ิ แกว้เกียรติยศ กรรมการ 26/6ต.หนองบวั อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 74120 

12 ยอห์นบปัติสตา ประเวช ลิมประชยั กรรมการ 165 ต.ดอนไผ ่อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70120 

 
 
 
 
 
 
 

     



ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

13 ยอห์นบอสโก ธงชยั ล้ิมเฉลิม กรรมการ 18หมู่5 ต.ดอนไผ ่อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70120 

14 ดิมินิก ไพโรจน์ แกว้เกียรติยศ กรรมการ 58หมู่9 ต.หนองบวั อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 74120 

15 ยอแซฟ ดนยั โรจนรัต กรรมการ 86หมู่ 7 ต.หนองบวั อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 74120 

16 อกัเนส รุ่งนภา โรจนรัตน์ กรรมการ 86หมู่ 7 ต.หนองบวั อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 74120 

17 มารีอา อรุณี เตยพรมทอง กรรมการ 213หมู่2ต.ดอนไผ ่อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70120 

18 อนัตน ชนะพล จิตตอ์าํไพ กรรมการ 142หมู่5 ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี70120 

19 เทเรซา ประยรู จิตตอ์าํไพ กรรมการ 321หมู่5 ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70120  

20 อนัตน ทนงศกัด์ิ โรจนรัต กรรมการ 329หมู่7ต.หนองสองหอ้ง อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 74120 

21 ยอแซฟ วฑิูรย ์ สิทธิเดช กรรมการ 64/1หมู่1 ต.บา้นแพว้ อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัพระวสุิทธิวงศ์ ยีส่าร  

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 ยอแซฟ คุณพอ่สุรพล นนัทพรพสุิทธ์ิ เจา้อาวาส วดัพระคริสตหฤทยัวดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 70170  

2 เปโตร สมชวน คาํวงษ ์ ผูอ้าํนวยการ 

สภาวดั 

96/3 หมู่ 5 ต.ยีส่าร อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม  

3 มารีอา ปรียา คาํวงษ ์ รองผูอ้าํนวยการ 

สภาวดั 

96/3 หมู่ 5 ต.ยีส่าร อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม  

4 มาริอา 

กอเร็ตตี 

ชนาพร คาํวงษ ์ เลขา 96/3 หมู่ 5 ต.ยีส่าร อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม  

5 ลูซีอา วารี พรหมชาต เหรัญญิก 44/2หมู่4 ต.ยีส่าร อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

6 มารีอา 

กอเร็ตตี 

จิดาภา คาํวงษ ์ ผูช่้วยเหรัญญิก 4หมู่5 ต.แพรกหนามแดง อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

7 ยอแซฟ ศิริชยั คาํวงษ ์ คณะกรรมการ 4/1หมู่ 5 ต.แพรกหนามแดง อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

8 มารีอา ธิดา คาํวงษ ์ คณะกรรมการ 4/1หมู่ 5 ต.ยีส่าร อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

9 เปโตร ชนินทร คาํวงษ ์ คณะกรรมการ 96/3หมู่5 ต.ยีส่าร อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

10 เปโตร ระเบียง พรหมชาต คณะกรรมการ 44/2หมู่ 4 ต.ยีส่าร อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

11 เบเนเร็ตโต วชิยั ศิลาโคตร คณะกรมการ 34/2หมู่2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

12 เปโตร บุญลือ อ่อนน่ิม คณะกรรมการ 95/1หมู่ 5 ต.ยีส่าร อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

13 เปโตร สุวรรณ สร้อยทอง คณะกรรมการ 190หมู่5 ต.ยีส่าร อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

14 เทเรซา ณัฐพร พยคัพนัธ์ คณะกรรมการ 164/1หมู่4 ต.แพรกหนามแดง อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

 

 



ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

15 เทรเซา สิริพร พนัธผ์า คณะกรรมการ 162/1หมู่ 4 ต.แพรกหนามแดง อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

16 ยอแซฟ สุวชิา ศิลาวงศ ์ คณะกรรมการ 162/1หมู่ 4 ต.แพรกหนามแดง อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

17 ลูกา อภินนัท ์ คลงัศิริ คณะกรรมการ 163หมู่4ต.แพรกหนามแดง อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

18 มารีอา กนกทิพย ์ เกิดละมูล คณะกรรมการ 163หมู่4ต.แพรกหนามแดง อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ  

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 เปโตร คุณพอ่มงคล จนัทรสุขสนัต ์ ประธาน ร.ร.อนุชน 1/1 ชลประทานฝ่ังซา้ย ต.ตะครํ้ าเอน อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี 71130 

2 ลุกา ไพบูลย ์ สวสัดี ผูอ้าํนวยการ 623 ถ.แสงชูโต อ.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 

3 อนันา ศุภรัตน์ มาสภสัร์ รองผูอ้าํนวยการ 106/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 

4 ยอแซฟ พงศร์ภสั โสธน เลขานุการ 30 ถ.แสงชูโต(หมู่บา้นหลงั ธ.ทหารไทย)ต.ท่าเรือ  

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 

5 องัเยลา สายฝน สารธรรม เหรัญญิก 56 ถ.แสงชูโต23 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 

6 เปโตร ดาํรง พลอยจินดา ปฏิคม 72/1 ต.ตะครํ่าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 

7 เปาโล จาํลอง ภูเสาร์ กรรมการ 20/3ถ.ริมนํ้ า ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 

8 ฟิลิป ราเชน ไทยสนธิ กรรมการ 27หมู่ 6 ต.ตะครํ้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 

9 เปาโล ชยัยะ ศิริรักวงษา กรรมการ 27/1หมู่ 3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 

10 เปาโล วรีศกัด์ิ ทรัพยเ์ยน็ กรรมการ 20/4หมู่ 10 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

71130 

11 มารีอา นงวรรณ สุขจิต กรรมการ 48หมู่ 7 ต.ตะครํ้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 

12 มารีอา นิภารัตน์ ชูชาติ กรรมการ 176/8ถ.รถไฟ 4ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี71130 

13 มารีอา จินตนา นาคสีสุข กรรมการ 90/47ม.3 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 

14 อกัแนส วาสนา เงินถาวรกุล กรรมการ 176/8 ถ.รถไฟ4ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม  

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 เปโตร คุณพอ่สุเทพ ภูผา ประธาน 32/1-4 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

2 คริสตินา สุรัตน์ คุม้ญาติ ผูอ้าํนวยการ 

สภาภิบาลวดั 

370/3 ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

3 ยาชินทา บวัแกว้ บุญเลิศ ที่ปรึกษา 189ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

4 มารีอา กญัญา ประเสริฐศิลป์ รองประธาน1 370/1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

5 เปาโล กาํพร ตนประเสริฐ รองประธาน2 251/1ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

6 มารีอา สุก บุญเลิศ เลขา 205ม.6 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

7 เทเรซา เล็ก บุญมา กรรมการ 6ม.5 ม.1ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

8 มารีอา กุลจิรา ทิพยกิ์จเจริญ กรรมการ 309 หมู่ 6 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

9 มารีอา สุข จินอ้ย กรรมการ 9หมู่ 6 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญองัเยลา ซอนต้า  

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 มาร์โก คุณพอ่สิทธิชยั เพญ็คาํ ประธาน บา้นสติกมาติน217ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

2 เปาโล สญัญา โถวสกุล ผูอ้าํนวยการ 199ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

3 ฟรังซิสโก มนูญ นนัทวสุิทธ์ิ รองผูอ้าํนวยการ1 151ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

4 จอห์นปอล นพรุจ ขนุศิริ รองผูอ้าํนวยการ2 224/1ม.4ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

5 มารีอา ศุภตรา โถวสกุล เลขานุการ 199 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

6 องัเยลา อุบลวรรณ ม่วงทอง เหรัญญิก 159 ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

7 ฟรังซิสโก สมหวงั พทิกัษสิ์นธ ์ กรรมการ 123 ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

8 มารีอา เปรมิกา ขนุศิริ กรรมการ 224/1ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

9 อนันา วนัทนีย ์ มธัยมชาติ กรรมการ 192/1 ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

10 อนันา วนัทนา มาลา กรรมการ 166 ม. 4 ต. รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  

11 มารีอากอเร็ตตี ประนอม หน่ึงแววแดง กรรมการ 122ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

12 เปโตร เฉลียว แสงสุริยะ กรรมการ 158 ม. 4 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  

13 เกรโกรี เฉลิม นนัทวสุิทธ์ิ กรรมการ 126 ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัเมตตาไทรงาม  

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 เปโตร คุณพอ่บุญส่ง หงส์ทอง ประธาน วดัพระเมตตาไทรงาม 89ม.2 ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

70140 

2 ฟลอลิดา เอ้ือง แสงจนัทร์ ผูอ้าํนวยการ 89/3ม.2 ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 

3 มารีอา บุญส่ง ไชยสีติ๊บ กรรมการ 89/2 ม.2 ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 

4 เปโตร สมชยั เตง็วนัสวสัด์ิ กรรมการ 31ม.2 ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 

5 อนัตน สมชาย พลอยเหล่ียม กรรมการ 26 ม.2 ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 

6 โรซา แสงจนัทร์ แสงเป่า กรรมการ 51/2ม.2 ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 

7 เทเรซา อลิษา ทุมพนัธ ์ กรรมการ 70ม.2 ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 

8 เปโตร ชยัณรงค ์ ไชยสีติ๊บ กรรมการ 89/2 ม.2 ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 

9 มารีอากอเร็ตตี สุรินทร์ เตง็วนัสวสัด์ิ กรรมการ 78 ม.2 ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญลูกา หนองนางแพรว  

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 บาร์นาบสั คุณพอ่จาํเนียร จิตเสรีวงศ์ ประธาน 80 ถ.คทาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

2 อนัตน ชะลูด สุสุทธิ ผูอ้าํนวยการ 72 ม.11 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

3 เปโตร สมพร จนัทร์จรูญ รองผูอ้าํนวยการ 20/1 ม.9 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

4 มารีอา ปราณี จนัทร์จรูญ เลขานุการ 19 ม.9 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

5 เปาโล ธีรศกัด์ิ แสงสมัฤทธ์ิ กรรมการ 7/25 หมู่ 6 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

6 ดอมินิก สมเกียรติ จนัทร์จรูญ กรรมการ 19 หมู่ 9 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

7 มารีอากอเร็ตตี สมจิตร ถวลิรัตน์ กรรมการ 92 ม.6 ต.นํ้ าพ ุอ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

8 มารีอา บุญญารัตน์ จนัทร์จรูญ กรรมการ 17 หมู่ 9 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

9 ยอแซฟ ววิทิย ์ พกัตร์ผอ่งศรี กรรมการ 60 ม.6 ต.นํ้ าพ ุอ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

10 เดซีเคราโต ดุษฎี จิตรบาํรุง กรรมการ 13 ม.6 ต.นํ้ าพ ุอ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

11 มารีอา วราพร จิตรบาํรุง กรรมการ 13 ม.6 ต.นํ้ าพ ุอ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

12 มารีอา อุบล จิตรบาํรุง กรรมการ 20/1 ม.9 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญองัแนส  ชัฏป่าหวาย 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 เอากุสติน คุณพอ่ประสิทธ์ิ รุจิรัตน์ ประธาน 18 ม.8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

2 เทเรซา ประภสัสร จนัทร์ดาํรงค ์ ผูอ้าํนวยการ 54/1 ม.8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

3 มทัธิว ราชนั ทรัพยเ์ยน็ รองผูอ้าํนวยการ 24 ม.2 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

4 มารีอากอเร็ตตี อนงค ์ คนัชอย เลขานุการ 237/3 ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

5 มารีอากอเร็ตตี สาวติรี เลา้บุญทวพีรผล เหรัญญิก 53 ม.8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

6 มารีอา สุภาพร จนัทร์ดาํรงค ์ กรรมการ 54/1ม.8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

7 อกัแนส ป่ิน สร้อยทอง กรรมการ 64 ม. 8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

8 เทเรซา ราตรี แกมี้ศรี กรรมการ 10 ม.8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

9 มารีอา วไิล ตะโกเนียม กรรมการ 7 ม.8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 

10 มารีอา จนัทร์พร ทรัพยเยน็ กรรมการ 24 ม.2 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

11 เปโตร ปรินทร์ เลา้บุญทวพีรผล กรรมการ 53 ม.8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญเวนันซีโอ  เพชรบุรี 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 อนัตน คุณพอ่วชิาญ กิจเจริญ ประธาน วดันกับุญเวนนัซีโอ เพชรบุรี 

2 มารีอา พาณี ขาํทว ี ผูอ้าํนวยการ 18 ถ.ไชยสุรินทร์ ม.1 ต.บา้นกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

3 มารีอา เดือน กล่ินไพธ์ิกลบั รองผูอ้าํนวยการ 14/1ม.6 ต.ตน้มะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

4 เทเรซา สิริลกัษณ์ สะคราญ เลขานุการ 383 ม.8 ต.ธงชยั อ.เมือง จ.เพชรบุรี  

5 ยอแซฟ อาํนาจ ขาํทว ี เหรัญญิก 18 ถ.ไชยสุรินทร์ ม.1 ต.บา้นกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

6 ยอแซฟ สรศกัด์ิ อรุณสุริยะ กรรมการ 103/1ม.4 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

7 มารีอา สุรีย ์ สุขสวสัด์ิ กรรมการ 103/1ม.4 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

8 อนัตน บุญเลิศ พนมเกียรติศกัด์ิ กรรมการ 149/1ม.7ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

9 อนันา สุภาพร พนมเกียรติศกัด์ิ กรรมการ 149/1ม.7ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

10 ยอห์นบอสโก มนตรี เตชตรีสุคนธ์ กรรมการ 172 ม.3 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

11 มารีอา สุภาพร เตชตรีสุคนธ์ กรรมการ 172 ม.3 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

12 ยอแซฟ สิงหา วงศเ์ทียมจนัทร์ กรรมการ 26 ซ.วดัเกาะแกว้ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

13 มารีอา เตือน อุ่นมณี กรรมการ 2/1ถ.ราชดาํเนิน ซ.เสมาทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

14 เปโตร สุวทิย ์ อุ่นมณี กรรมการ 2/1ถ.ราชดาํเนิน ซ.เสมาทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

15 วานดาร์ค ปรียา มานุมาพร กรรมการ 78/18 หมู่บา้นสะแกวลั อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

16 เทเรซา เมตตา กล่ินบวัแกว้ กรรมการ 22/4ม.1 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

17 มารีอา บุปผา ฉตัรบรรยงค์ กรรมการ 89/3 ม.10ต.บางครก อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี 

18 เปาโล คง ครองอินทร์ กรรมการ 212ม.4 ต.บา้นหมอ้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

19 คลารา จาํรอง ครองอินทร์ กรรมการ 212ม.4 ต.บา้นหมอ้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญมาร์การีตา(บางตาล)  

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1  คุณพอ่วลิเตอร์  ประธาน วดันกับุญมาร์การีตา บางตาล 

2 โทมสั วเิลศ กิจเจริญ ผูอ้าํนวยการ 19ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

3 ยอแซฟ ปราโมทย ์ บุญพทิกัษก์ุล รองผูอ้าํนวยการ 115ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

4 มาอาวิกตอเรียน สุมินตรา นุย้ป้อม เลขานุการ 115ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

5 ยอห์นบอสโก ณัฐชยั เกียรติวงศ์ ปฏิคม 64ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

6 เปาโล ปราโมท ประชาธิมุตติ เหรัญญิก 7/1ม.12 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมือง จ.นครปฐม 

7 ยอห์นบอสโก รณศกัด์ิ ศิริรัตนกูล กรรมการ 7/1ม.12 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมือง จ.นครปฐม 

8 เปโตร สุรัตน์ สวสัดี กรรมการ 23/2ม.10 ต.หนองออ้ อ.เมือง จ.ราชบุรี 

9 อาลองซึอุส ประทีป บุญพทิกัษก์ุล กรรมการ 19ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

10 เปโตร บรรจง วงศเ์ทียมจนัทร์ กรรมการ 19ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

11 โทมสั สมบติั สวสัดี กรรมการ 19ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

12 เปโตร สุรชยั กิจเจริญ กรรมการ 19ม.1 ต.หนองดินแดน อ.เมือง จ.นครปฐม 

13 มาร์การีตา สายพญิ พงษรั์กษ ์ กรรมการ 19ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

14 เปโตร ธนาวฒิุ วงัตาล กรรมการ 19ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

15 ยอห์นบอสโก ภวตั วงัตาล กรรมการ 19ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญมาร์การีตา(บางตาล)  

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

16 มีคาแอล แยม้ สุทธิการ กรรมการ 114/2ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

17 ยอห์นบอสโก ประสงค ์ สวสัดี กรรมการ 78/1ม.1 ต.หนองกบ องบา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

18 ยอแซฟ บุญชยั บุญพทิกัษก์ุล กรรมการ 111ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

19 ยอแซฟ ไพศาล แสงเทียน กรรมการ 60ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

20 ยอแซฟ สุพจน์ ศิริรัตนกุล กรรมการ 62ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

21 เทเรซา เรวดี ศิริรัตนกุล กรรมการ 62ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

22 เปาโล ธวชัชยั พรหิรัญรัตน์ กรรมการ 1/6ม.13 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

23 ยอแซฟ ธนบูรณ์ สวสัดี กรรมการ 78/1ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

24 มารีอา ไพฑูรย ์ ตะคุนะ กรรมการ 100/1ม.1 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญมีคาแอล  ดอนกระเบือ้ง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 ยออากิม คุณพอ่เจษฏา บุญรติวงศ ์ ประธาน วดัอคัรเทวดามีคาแอล ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้งโป่ง  

จ.ราชบุรี 

2 เปาโล คุณพอ่วริิยะ สูเ้ส่ียม รองประธาน วดัอคัรเทวดามีคาแอล ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้งโป่ง  

จ.ราชบุรี 

3 เกลเมนต ์ คุณพอ่วโิรจน์ เสียงไพเราะ รองประธาน วดัอคัรเทวดามีคาแอล ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้งโป่ง  

จ.ราชบุรี 

4 เปาโล วจิิตร เทาล้ิม ผอ.สภาภิบาลวดั 89ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง องบา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

5 มีคาแอล ธนวฒัน์ คว้นเครือ ที่ปรึกษา 32ม.10 ต.นครชุมน ์อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  70120 

6 เมารีซีโอ มงคล ชอ้ยเครือ รอง ผอ. 120ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70110  

7 สเตฟาโน สุชาติ ก๊กเครือ รอง ผอ. 30/1ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

8 ย.บอสโก ณรงค ์ ปรมตัถว์โิรจน์ รอง ผอ. 111ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

9 เปโตร สายณัต ์ ระดมกิจ รอง ผอ. 38/4ม.9 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

10 ดอมิดิก สราวธุ นิลเพช็ร รองผอ. 6ม.9 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

11 ยลีูอานา สนัทนา เทาล้ิม เหรัญญิก 13/1ม.5 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

12 เทเรซา กรุณา วญิญารักษ ์ เลขานุการ1 105/1ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

13 มารีอา เสาวนีย ์ บุญสม เลขานุการ2 43ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

14 เปโตร วเิชียร นิลเพชร ปฏิคม 7/1ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

15 ย.บอสโก สวงศ ์ ชอ้ยเครือ ปฏิคม 10/2ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง องบา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญมีคาแอล  ดอนกระเบือ้ง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

16 ม.มสัซาแรลโล ปราณี พึ่งฮั้ว ปฏิคม 10/2ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

17 ย.บอสโก ดาํรง ราํพรรณ์ ปฏิคม 11/1ม.5 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

18 ย.บอสโก เสกสรร ทบัปิง ปฏิคม 88/114 ม.5 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

19 โรซา เหรียญจู๊ เล็กจินดา ปฏิคม 80/2ม.8 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

20 เทเรซา สุนีรัตน์ พอ่งเกิด ปฏิคม 25/7ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

21 อนัเดร สมยศ ทรัพยเ์ยน็ กรรมการ 88ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

22 เปโตร วราวฒิุ คว้นเครือ กรรมการ 16ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

23 เบเนดิกโต ประภพ ย ัง่ยนื กรรมการ 160/5ม.14 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

24 อนันา บุญสม ลวดคาํ กรรมการ 64ม.1ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

25 เทเรซา สุวรรณา สุทธิโสตถ์ิ กรรมการ 35ม.5 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

26 ด.ซาวโิอ ปรีชา นิลเพชร กรรมการ 73ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

27 อกัเนส จาํเรียง เหมอุดม กรรมการ 38/2ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

28 เทเรซา ระยอง แสงฮวด กรรมการ 88/1ม.1ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

29 เชชีลีอา สุนารี รจนา กรรมการ 67ม.2ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

30 ลูกา สุริยา ธิติธรรม กรรมการ 5/1ม.4ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

31 มารีอากอแรตตี ธิดารัตน์ จารุไพสิฐ กรรมการ 5ม.4ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญมีคาแอล  ดอนกระเบือ้ง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

32 มารีอา สุจิตรา กงัก๋ง กรรมการ 91/1ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

33 เปโตร สุรัน ไทยเล้ียง กรรมการ 3/1ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

34 มารีอา จุฑามาศ บุญเสริม กรรมการ 19ม.9 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

35 ดอมินิก สุสณัห์ ธิติธรรม กรรมการ 15/1ม.9 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

36 ม.กอแร็ตตี วรรณณี แซ่เตียว กรรมการ 13ม.9  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

37 มารีอา กาญจนา สืบวสิยั กรรมการ 7/5ม.2  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

38 ดอมินีโกซาวีโอ สุทธิศกัด์ิ ส้ิมศรีมงคลชยั กรรมการ 29/3ม.9  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

39 เปโตร สุชาติ นิลเพช็ร กรรมการ 54/4ม.9 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

40 มารีอา พวงทอง พลอยเหล่ียม กรรมการ 56ม.9   ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

41 อนันา ชบาไพ สุขสนวน กรรมการ 44/4ม.9  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

42 มีคาแอล เชิญ ราํพรรณ์ กรรมการ 60ม.5 ต.หนองออ้น อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

43 เทเรซา อมัพกิา เป่ียมจู กรรมการ 26/4ม.5 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

44 ลูซีอา ปราณี บุญชยัยะ กรรมการ 178/2 ม.14 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

45 เทเรซา ทองคาํ ชอ้ยเครือ กรรมการ 34/7ม.2 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

46 ม.กอแร็ตตี นิรมล ทองดี กรรมการ 107/2ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

47 อนันา สุพนิ เทาล้ิม กรรมการ 89ม.2  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญมีคาแอล  ดอนกระเบือ้ง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

48 มารีอา วนีสั แสงเป่า กรรมการ 105/1ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

49 เชชีลีอา ภคมน พชรปราณีต กรรมการ 61/1ม.9 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

50 มารีอามกัดาเลนา กิมลว้น เจ้ียหลี กรรมการ 39 ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

51 อเล็กซานเดอร์ เทอดศกัด์ิ สุทธิรัตนากร กรรมการ ม.3  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

52 ม.ฟรังซิสกา ยลีุ ปิตยานนท ์ กรรมการ 113-114 ม.5 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110  

53 มีคาแอล ชูเกียรติ วรสนัตะติพงษ ์ กิตติมศกัด์ิ 7ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

54 เบเนดิกโต สมเกียรติ วรสนัตะติพงษ ์ กิตติมศกัด์ิ 7ม.2  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

55 ยอแซฟ สรศกัด์ิ สืบวสิยั กิตติมศกัด์ิ 7/5ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

56 ย.บอสโก สมบติั จูรอด กิตติมศกัด์ิ 7/2 ม.2  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

57 เทเรซา อาวรณ์ หมัน่มาก กิตติมศกัด์ิ 9 ม.5  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

58 กาทารีนา ศรีสอางค ์ ชอ้ยเครือ กิตติมศกัด์ิ 22/2 ม. 1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

59 ลูซีอา ปราณี ฉตัรบรรยงค์ กิตติมศกัด์ิ 31ม.2  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

60 ซลัวาตอร์ เอ่ียม คว้นเครือ กิตติมศกัด์ิ 1 ม.5 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

61 เทเรซา วไิลพร ไทยเล้ียง กิตติมศกัด์ิ 44/4 ม.3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

62 ดอมินิก กุ่ย ราํพรรณ์ กิตติมศกัด์ิ 70 ม.5  ต.หนองออ้  อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี  70110 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญมีคาแอล  ดอนกระเบือ้ง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

63 เปโตร สุรศกัด์ิ นิลเพชร กิตติมศกัด์ิ 9/9 ม. 9 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

64 อกัแนส วภิา นามแสง กิตติมศกัด์ิ 44 ม.9  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

65 โรซา สุนีย ์ ทรัพยเ์ยน็ กิตติมศกัด์ิ 88 ม.1  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

66 เปโตร วรัิตน์ เหมบุตร กิตติมศกัด์ิ 1 ม.5   ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

67 มารีอามกัดาเรนา สุนนัทา วทิยปรีชา กิตติมศกัด์ิ 9/3 ม.5 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

68 ลูกา ณรงค ์ กูท้รัพย ์ กรรมการ 28/1 ม.1  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

69 กาทารีนา องัคณา แสงเทียน กรรมการ 25 ม.1  ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญยอแซฟ  บ้านโป่ง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 ยอห์น คุณพอ่ยอห์น แปร์ติแล ประธาน วดันกับุญยอแซฟ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

2 ไมเก้ิล คุณพอ่สุเทพ จูสวย รองประธาน วดันกับุญยอแซฟ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

3 สเตฟาโน ทศพล ทนุผล ผูอ้าํนวยการ 35 ม.10 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

4 คามิลโล มานิตย ์ ศิริวรศิลป์ รองผูอ้าํนวยการ1 52/68 หมู่บา้นภานุพงษ ์ม.2 ต.ปากแรต อ.บา้นโป่ง  

จ.ราชบุรี 70110 

5 ยอห์นบอสโก สาธิค ศนัสนยทุธ รองผูอ้าํนวยการ2 24 ถ.อุดมพทิยา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

6 เชชีลีอา กรนุช เจริญผล เลขานุการ 88 ม.10 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

7 เชชีลีอา ชลธิชา กิจเต่ง ผูช่้วยเลขานุการ 92/1 ม.11 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

8 มารีอากอเร็ตตี วรีาพร บุญญฤทธ์ิ เหรัญญิก 50ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

9 เชชีลีอา พรทิพย ์ ทนุผล ผูช่้วยเหรัญญิก 35 ม.10 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

10  ผูแ้ทนจากโรงเรียนสารสิทธ์ิ กรรมการ 76 ถ.สารสิทธ์ิ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

11  ผูแ้ทนจากโรงเรียนนารีวฒิุ กรรมการ 64 ถ.อุดมพทิยา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

12  แทนจากบา้นเณรนาซาเร็ท กรรมการ 6 ถ.หนา้สถานี อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

13  ผูแ้ทนจากร.ร.อาชีวะดอนบอสโกบา้นโป่ง กรรมการ 108 ม.3 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

14  ผูแ้ทนจาก ร.พ.ซานตามิลโล กรรมการ 31 ม.10 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

15  ผูแ้ทนจากบา้นเบธานี กรรมการ 4/12 ม.12 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110  

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญยอแซฟ  บ้านโป่ง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

16  ผูแ้ทนจากบา้นอบรมคณะคามิลเลียน กรรมการ 4/11ม.12 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

17 ยอห์นบอสโก วสิิษฎ ์ กิจสวสัด์ิ กรรมการ 14ถ.ทรงพล อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

18 โยเซฟ เชษฐ์ ชาวนาแกว้ กรรมการ 48ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

19 มารีอากอเร็ตตี อุมาพร โรจนกาญจนานนัต ์ กรรมการ 17ม.10 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

20 ฟรังซิสโก วรีะชยั งามยนืยงค ์ กรรมการ 415ม.13 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

21 โยเซฟ ณรงคย์ศ เล็กเปล่ียน กรรมการ 13ม.13 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

22 มารีอากอเร็ตตี สุภาพร เอกภพพนัธ ์ กรรมการ 18/3ถ.อุดมพทิยา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

23 มารีอา วชุิดา โลเรนซาโต กรรมการ 30 ถ.หนา้สถานี อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

24 โยเซฟ วชิาญ ทีปาจารย ์ กรรมการ 31 ถ.รินนํ้ า อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

25 เชชีลีอา วจิิตรา คิดรุ่งเรือง กรรมการ 48/3 ถ.แสงชูโต อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

26 อนันา ทรงศรี โสภณนาค กรรมการ 20/28 ถ.บา้นปากแรต อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

27 โยเซฟ ภานพ ภาแสงเทียน กรรมการ 36 ถ.โฆสิตสกุล อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

28 เปโตรนิลลา บงัอร ศิริวรศิลป์ กรรมการ 315/7 ถ.เทพการ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

29 อาคาทา กุลธิดา ศิริวรศิลป์ กรรมการ 52/68 ต.ปากแรต อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

30 อนันา สมพร ศิลปเทศ กรรมการ 74/53 ม.4 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

31 เปโตรนิลลา สุภาภรณ์ ชอ้ยเครือ กรรมการ 257/1 ถ.บา้นดอนตูม อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญยอแซฟ  บ้านโป่ง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

32 อนันา อภิญญา มหคัฆพงศ ์ กรรมการ 16 ม.9 ต.ปากแรต อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

33 โรซา จารุพรรณ เทียนทอง กรรมการ 72/1 ม.3 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  70110 

34 มารีอากอเร็ตตี พมิพใ์จ เทียนทอง กรรมการ 6/4ม.2 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

35 มารีอา จีรวรรณ กลํ่าศรี กรรมการ 34 ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

36 มารีอา อรพนิทร์ แดงช่วง กรรมการ 4 ถ.หลงัสถานีรถไฟ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

37 มารีอากอเร็ตตี กลัยา กษีดิกุล กรรมการ 40/2 ถ.อุดมพยิา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

38 ยาโกเบ บุญนิตย ์ กลํ่าศรี กรรมการ 35 ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

39 โรซา อภิวนัท ์ เสนางคน์ารถ กรรมการ 49/9ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

40 ออกสัติน ณัฐวฒิุ หงีใจงาม กรรมการ 7/13 ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

41 โยเซฟ กสินณ บุญญฤทธ์ิ กรรมการ 50 ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

42 เปโตร พทิกัษ ์ ชิดเครือ กรรมการ 26 ถ.หนา้สถานี อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

43 เทเรซา วลยัลกัษณ์ คิมหะจนัทร์ กรรมการ 395 ลาภอนนัต ์ถ.ทรงพล อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

44 ดอมินิกซาวีโอ วชัรินทร์ สุวดินทร์กูร กรรมการ 56 ถ.อุดมพทิยา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

45 
มาร์การีตามารีอาอารากอ๊ก 

พรทิพย ์ คงกระพนัธ ์ กรรมการ 52/19 ม.2 ต.ปากแรต อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

46 อนัเดร ปิยะ คนัสนยทุธ กรรมการ 139/1 ม.3 ต.ปากแรต อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

47 ยาโกเบ นฤชยั เสนางคน์ารถ กรรมการ 40 ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

48 มอนีกา สุภา จิตดาํรงชยั กรรมการ 71/15 ม.11 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110  

49 ยอห์น อนนัตช์ยั ทฬัหะกุลธร กรรมการ 47 ถ.ศรีวงัตาล อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญยอแซฟ  บ้านโป่ง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

50 สกอลสัติกา พมิพม์ณี จิรวฒันาพนัธ์ กรรมการ 66/9 ม.11 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110  

51 เทเรซา ศิริเพญ็ เลาหชยันนัท ์ กรรมการ 6/46 ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

52 มารีอา ชไมพร บุตรนาก กรรมการ 8/4ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

53 โยเซฟ สงวน คุณธรรมสกุล กรรมการ 44/7ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

54 อนัตน ชชัชยั ลิมาลยั กรรมการ 49/5 ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

55 ยอร์ช พเิชษฐ์ รุจิรัตน์ กรรมการ 30 ถ.หนา้สถานี อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

56 อนันา จิราภรณ์ จิระภทัรศิลป์ กรรมการ 90/78 กรุณาการ์เดน้ท ์ซ.8ม.1 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง 

จ.ราชบุรี 70110  

57 มารีอากอเร็ตตี กลัยา สุนทรอถิวฒัน ์ กรรมการ 28 ถ.แสงชูโต อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

58 อนัตน เสกสรร ตั้งสจัธรรม กรรมการ 12 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110  

59 โยเซฟ พรเสริม วรรณางกูร กรรมการ 70 ถ.โฆษิตสกุล อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

60 ยอหน์มารีอาบอสโก ศศิธร ทิวากร กรรมการ 15/12 ถ.ปากแรต อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

61 ยอห์นบอสโก ชวลิต จิรังรักษว์ฒันา กรรมการ 6/68ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

62 เปโตร พนสั แคลว้เครือ กรรมการ 6/33ม.4 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

63 คามิลโล พศิิษฐ์ จิระภทัรศิลป กรรมการ 215/23 ม.3 ต.เบิกไพร อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110  

      

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัโป่งยอ 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 เปโตร สมนึก อยูอ่น้  98 ม.10 ต.เขาขลุง องบา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

2 มารีอามกัดาแลนา เอ็นดู จนัทร์เพญ็  71 ม.10 ต.เขาขลุง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

3 อาลิซาเบธ เรณู แจง้บุตร  28 ม.10 ต.เขาขลุง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

4 เทเรซา ทองอยู ่ อยูอ่น้  72/4 ม.10 ต.เขาขลุง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 เจมส์ คุณพอ่กนัตภณ ดาํรงศกัด์ิ ประธาน วดัแม่พระมหาทุกข ์

2 ยอห์นบอสโก คุณพอ่เสกสิฐ เลา้กิจเจริญ รองประธาน วดัแม่พระมหาทุกข ์

3 มารีอา วนัทนีย ์ กิจเจริญ ผูอ้าํนวยการ ร.ร.อาํนวยวทิยก์าญจนบุรี ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง  

จ.กาญจนบุรี 71110 

4 เทเรซา อนงค ์ ชยักิจตระกูล รองผูอ้าํนวยการ 665ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

5 มารีอา วนิดา กูท้รัพย ์ รองผูอ้าํนวยการ 489/8ม.2  ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

6 เปาโล สุทิพย ์ ไทยสนธิ ที่ปรึกษา 646/39ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

7 เทเรซา มาเรียม กิจทว ี เลขานุการ โรงเรียนวรีศิลป์ ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

8 ยาโกเบ วศิาล ระดมกิจ เหรัญญิก,ผูแ้ทน 

คณะพระเมตตา 

646/4ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

9 มารีอา รัตติกร จวบสมยั ผูแ้ทนผูสู้งอาย ุ 646/44ม.2ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

10 ยอแซฟ อนุสรณ์ แจ่มแจง้ ผูแ้ทนคณะพลมารี 671/8ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

11 มารีอา ชรฏ โสนนอ้ย ผูแ้ทนครู 646/18 ม.2  ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

12 ยอแซฟ ธนนท ์ ภูผา กรรมการ 646/12 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

13 ฟรังซิสโก สมจิตร ชอ้ยเครือ กรรมการ 100ม.7 ต.วงัขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

14 อนัตน รุ่งโรจน์ หอมสง่า กรรมการ 57/2 ม.7 ต.วงัศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

15 เทเรซา สุดใจ ภูผา กรรมการ 28/2 ม.7 ต.วงัศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

16 เทเรซา อรุณ คาํดี กรรมการ ร.ร.วรีศิลป์ ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

17 มารีอา รัตนา จนัทรพนัท ์ กรรมการ 672/9 ศิริชยั 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110  

18 อกัแนส ระรินทิพย ์ คาํเทศ กรรมการ 284ม.3  ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

19 ยอห์นบอสโก สนัติสุข ทิวากร กรรมการ 599/1 ม.2  ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

20 ฟรังซิสกา กานดา มิตรเจริญถาวร กรรมการ 228/17ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110  

21 เทเรซา องัคณา อยัภาคย ์ กรรมการ 1108/6ม.4  ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

22 ยอแซฟ ประเสริฐ เขมะนุเชษฐ์ กรรมการ 1025ม.2  ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

23 ยอแซฟ สุวรรณ แห่ลอ้ม กรรมการ 192/2ม.2 ต.วงัขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

24 ยอห์นบปัติสตา จกัรพนัธ์ ธนเมธีกุลนนัท ์ กรรมการ 20/5ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

25 มารีอา รัตนา ศรีมงคลงาม กรรมการ 652/3ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

26 เทเรซา พกิุล บุญเลิศ กรรมการ 682/34 ม.2  ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

27 ยอแซฟ สมศกัด์ิ เขมะนุเชษฐ์ กรรมการ 646/28 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

28 เปาโล วชิิต คุณสวา่ง กรรมการ 636/3ม.2  ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

29 เทเรซา เสาวลกัษณ์ นิกรพรอุดม กรรมการ 639-640 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

30 เปโตร ยงยทุธ กิจเต่ง กรรมการ โรงเรียนวรีศิลป์ ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

31 เทเรซา ฐิตินนัท ์ ตั้งมัน่ กรรมการ 646/44ม.2  ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

32 มาการีตา มากาเร็ต ระดมกิจ กรรกมาร 646/6ม.2  ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

33 อนันา ละเอียด หอมสง่า กรรมการ 57/2ม.4 ต.วงัขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  71110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 เปโตร คุณพอ่สมเกียรติ จูรอด ปะธาน 9ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

2 ยอห์นบอสโก รัตน์ชยั กิจสวสัด์ิ ผูอ้าํนวยการ 2/8ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

3 ยอแซฟ สนธยา สายรักษ ์ รองผูอ้าํนวยการ 4 ถ.กระต่ายทอง ต.บา้นเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

4 อกัแนส สิริ ปฐมวรีาวรรธน์ เลขานุการ/การศึกษา 533ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 

5 มารีอา บุษราคมั จิรวฒันาพนัธ์ เหรัญญิก 2/4ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

6 อนัตน ธนกฤติ โพธ์ิสีรุ่ง ปฏิคม 194 ถ.อู่ทอง ซ.1 ต.บา้นเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

7 ยอแซฟ วนิิจ โรจน์วงศ์ กรรมการท่ีปรึกษา 17/1ซ.สนัติสุข ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง 

 จ.กาญจนบุรี 71000 

8 อนันา ราวนิ จิรวฒันาพนัธ์ กรรมการท่ีปรึกษา 2/9ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

9 มีคาแอล ประสิทธ์ิ ราํพรรณ์ กรรมการท่ีปรึกษา 14/12-14ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

10 เปาโล กิมซวั สวสัดี กรรมการท่ีปรึกษา 245ม.3 ต.วงัเยน็ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

11 มาธีอสั วสนัต ์ วอ่งประชานุกูล กรรมการท่ีปรึกษา 277/16 ถ.แสงชูโต ต.บา้นเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  

12 ยวง จาํลอง แซ่ตนั กรรมการท่ีปรึกษา 42/1ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี 71250 

13 ยอห์นบอสโก เกษม ศรีพกุ กรรมการท่ีปรึกษา 177ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

14 มารีอา สุนทรีย ์ ดิษฐบ์รรจง กรรมการ/พิธีกรรม 121ม.7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 

15 เทเรซาพระกุมาร ฯ พรทิพย ์ หนุนภกัดี กรรมการ/พีธีกรรม ม.1 ซ.พญาเสือ ต.ลาดหญา้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 

16 แบร์นาแด๊ต มาลี วงศข์จรกรกิจ กรรมการ/พิธีกรรม 177ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

17 มารีอา กอแรตตี วชัรีย ์ นามประดิษฐ ์ กรรมการ/พีธีกรรม หมู่บา้นพฤกษากาญจน์4 เลขที่ 7/105 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี 71000 

18 มารีอา สุประวณ์ี พฒันะพชิยั กรรมการ/ 

ประกาศพระวรสาร 

225 ซ.5/1 ถ.แสงชูโต อ.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

71000 

19 ยอแซฟ นฤพล จิรวฒันาพนัธ์ กรรมการ/ 

ประกาศพระวรสาร 

2/1ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

20 ยอแซฟ สมจิตร์ จิรวฒันาพนัธ์ กรรมการ/ 

ชีวิตครอบครัว 

2/2 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

21 เทเรซา สุกญัญา กิจสวสัด์ิ กรรมการ/ 

ชีวิตครอบครัว 

2/8ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

22 ยอแซฟ สมศกัด์ิ จิรพฒันาพนัธ ์ กรรมการ/ผูสู้งอาย ุ 2/1ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

23 อกัแนส วรนนัท ์ จิรพฒันาพนัธ ์ กรรมการ/ผูสู้งอาย ุ 2/1ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

24 มารีอา สุดาภรณ์ รุกขชาติ กรรมการ/ 

ศาสนสัมพนัธ์ 

65 ม.1 ต.หนองบวั อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 

25 ยากอบ ชยัพฒันา เขมะนุเชษฐ์ กรรมการ/ 

ศาสนสัมพนัธ์ 

8/15ม.8 ถ.เล่ียงเมือง ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

26 เทเรซา วารุนนัท ์ ชุนฟุ้ง กรรมการ/ 

สังคมพฒันา 

3/17 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

27 เปาโล โยคิน วอ่งประชานุกูล กรรมการ/ 

สังคมพฒันา 

277/16 ถ.แสงชูโต ต.บา้นเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  

71000 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดัแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

28 ดิมินิกซาวีโอ ธวชั จิรวฒันาพนัธ์ กรรมการ/เยาวชน 2/6 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

29 ฟรังซิส ชลภทัร จิรวฒันาพนั์ กรรมการ/เยาวชน 2/2 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

30 มีทธีอสั สุวตั สุภผลดี กรรมการ/ 

สัมพนัธ์ชุมชน 

โรงแรมเทวมีนตร์ทรา 9/99 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี 71000 

31 เปโตร เทิดศกัด์ิ ศรีมงคลงาม กรรมการ/ 

สัมพนัธ์ชุมชน 

99/2029 ม.6 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

32 อนันา ศิริรัตน์ ศรีมงคลงาม กรรมการ/ 

สัมพนัธ์ชุมชน 

99/2029 ม.6 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

33 ยอแซฟ บุญนาํ ชยัวสุิทธ์ิ กรรมการ/เวชบุคคล เสียชีวติ 4 ต.ค.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญเปาโล  โพธาราม 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 เปาโล คุณพอ่วริิยะ สู่เสง่ียม เจา้อาวาส/ประธาน วดันกับุญเปาโลกลบัใจโพธาราม 

2 มารีอา รุจพร รุจิฑิฆมมัพร ท่ีปรึกษา ร้านขาเยี้ยง 94-96 ถ.หนา้วดัโพธาราม อ.โพธาราม จ.

ราชบุรี 70120 

3 มารีอา มาลี รุจิฑิฆมัพร ท่ีปรึกษา/ 

งานพระเมตตา 

ร้านขาเยี้ยง 94-96 ถ.หนา้วดัโพธาราม อ.โพธาราม จ.

ราชบุรี 70120 

4 ยอห์นบอสโก กุญชร รุจิฑิฆมัพร ท่ีปรึกษา ถ.หนา้วดัโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

5 เทโรซา สุนีย ์ องักูรวโิรจน์ ท่ีปรึกษา ร้านดาราศิลป์ 67 ถ.หนา้อาํเภอ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

6 เยนอเวฟา ดรุณี ศิลปะวลิาวลัย ์ ท่ีปรึกษา 82-84 ถ.หนา้เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

7 ยอห์นบอสโก ธญัญา ศิโรรัตน์ธญัโชค ผูอ้าํนวยการ 14ม.2 บา้นแม่พระอุปถมัภ ์ต.บา้นเลือก อ.โพธารม  

จ.ราชบุรี70120  

8 ยอแซฟ พบิูลย ์ ดาราศิลป์ รองผูอ้าํนวยการ ร้านดาราศิลป์67 ถ.หนา้อาํเภอ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

70120 

9 เปาโล เอกรัตน์ ซาเสียง เลขานุการ 59/3 ม.3 ต.บา้นสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

10 มารีอา วนัเพญ็ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เหรัญญิก/ 

งานพระเมตตา 

51/1ม.1 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญเปาโล  โพธาราม 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

11 เทเรซา พนิดา แหวกวารี ประชาสัมพนัธ์ 62 ชอย 3 ถ.ขนานทางรถไฟ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

12 เปาโล เดช สงัขรัตน์ ปฏิคม 48/4 ม.8 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

13 มารีอา สมจิตร์ ศกัด์ิสิทธิกร กรรมการ/ผูสู้งอาย ุ 6/9 ถ.โรงพยาบาล ต.บา้นฆอ้ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

14 มารีอา จินตนา ภาสุรวราวธุ กรรมการ/ 

งานพระเมตตา 

124/1ม.8 ต.วงัเยน็ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  

15 เทเรซา วรรษมน วรภกัดี กรรมการ 57/14 ม.3 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

16 อกัเนส สมบูรณ์ พทุธชยัยงค์ กรรมการ วทิยาลยัเทคนิค โพธาราม 56/4 ม. ต.บา้นฆอ้ง อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี 70120 

17 เทเรซา อารีย ์ ซาเสียง กรรมการ 59/3ม.3 ต.บา้นสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

18 เปาโล อรรถสิทธ์ิ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการ คลินิกหมอจารุวรรณ ต.บา้งสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

19 มาร์ดาริตา กิตติภา ศิโรรัตน์ธญัโชค กรรมการ 14 ม.2 บา้นแม่พระอุปถมัภ ์อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

20 มารีอา สุนนัต ์ ดาราศิลป์ กรรมการ ร้านดาราศิลป์ 67 ถ.หนา้อาํเภอ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

21 มารีอากอเตตี สุกญัญา ดาราศิลป์ กรรมการ ร้านดาราศิลป์ 67 ถ.หนา้อาํเภอ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

22 ฟิลิป อรุทยั กิจสวสัด์ิ กรรมการ สามพรานฟาร์ม88 ม.1 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

23 โรมรูา ปรียา กิจสวสัด์ิ กรรมการ สามพรานฟาร์ม88 ม.1 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

24 มารีอา หฤทยั กิจสวสัด์ิ กรรมการ สามพรานฟาร์ม88 ม.1 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

25 อนันา พรนภา กิจสวสัด์ิ กรรมการ สามพรานฟาร์ม88 ม.1 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

 

 



รายช่ือสภาอภบิาลวดันักบุญเปาโล  โพธาราม 

ลาํดบั นักบุญ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ทีอ่ยู่ 

26 มารีอา เสง่ียม แหวกวารี กรรมการ 72 ช.3 ถ.ขนานทางรถไฟ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

27 มารีอากอเรตตี ณัฐชยา แหวกวารี กรรมการ 72 ช.3 ถ.ขนานทางรถไฟ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

28 เปโตร เรืองศิลป์ ไพศาลนนัท ์ กรรมการ 61/1 ม.4 ต.บา้งสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

29 เทเรซา กรุณา สิทธิแสวงชยั กรรมการ 114 ต.บา้งสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

30 ดาเรีย อมลฑวรรณ ไพศาลนนัท ์ กรรมการ 114 ต.บา้งสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

31 มาร์คาริตา ดวงกมล นาคสาทา กรรกมาร ต.เจด็เสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

32 มารีอา สุภาพ เลา้กิจเจริญ กรรมการ ศูนยส์งัฆมณฑลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

 

 

 

 

 

 


