
วัด นักบุญ ชื่อ-สกุล 
วัดแมพระปฏิสนธินิรมล ปากชอง เทเรซา กนกชล ออนละออ 

วัดอัครเทวดามีคาแอล ลพบุรี 

 

คุณถาวร ชินประสาทศักดิ์ 

วัดอัครเทวดามีคาแอล ลพบุรี มารีอา-อันนา ณัฏฐากร เกษพรหม 

วัดพระนามพระเยซู ชลบุรี มารีอา นิตยา สังขมณี 

วัดพระนามพระเยซู ชลบุรี ยอแซฟ อนันต ฉายแกว 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต มารีอา วิลาวรรณ สุขชัย 

โรงเรียนวาสุเทวี ซิสเตอรแบรนาแดต วันทนา สาทิสสะรัต 

วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน เทเรซา อรวรรณ สิริวรนาค 

วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน มาการิตา-มารีอา กานตสิรี สิทธ์ิเดชวิกรม 

วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน มารีอา นิอร ศิริเลิศพิทักษ 

วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน มารีอา นุสรา สิริสาธิต 

วัดราชินีแหงสันติสุข เทเรซา พรพิมล อิทธิเมธีวุฒิ 

วัดกาลหวาร มารีอา  ณัฐวรีย โชติจินดา 

วัดเซนตหลุยส เทเรซา มัณฑนา ทองเหวียง 

วัดเซนตหลุยส มารีอา วิภาพรรณ เหลาศิริมงคล 

วัดเซนตหลุยส  คุณอภิชิต เอ้ืออริยกุล 

วัดเซนตหลุยส ฟรังซิสโก วรวุฒิ งามประเทืองโสภา 

วัดเซนตหลุยส เวอรจิเนีย มีคาเอลลา อลิสา ศักดิ์เสรี 

วัดเซนตหลุยส เทเรซา สุวรรณี ธนรรฆากร 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ โยเซฟน พรรณี แจมฤกษแจง 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ เปาโล จิโรจน แจมฤกษแจง 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ ลูซีอา สุวรรณี คูรัตน 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ โรสแมร่ี กุณฑลี คุปตะวาทิน 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ เปาโล ประเสริฐ       ชัยประสิทธ์ิ 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ ลูกา บรรจง        ชัยถาวร 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ เทเรซา สรวงภัทร     เรวัตบวรวงศ 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ เปาโล วิชัย           พงศชัยสิทกุล 

วัดอัครเทวดาราฟาเอล ปากนํ้า อันนา นันทิยา สุรเชษฐ 

วัดอัครเทวดาราฟาเอล ปากนํ้า มารธา สายชล ตันเจริญ 

วัดอัครเทวดาราฟาเอล ปากนํ้า เทเรซา ไพเราะ เจียมผัน 

วัดอัครเทวดาราฟาเอล ปากนํ้า มารีอา ศิริวรรณ ศิริศุภเชษฐ 

วัดอัครเทวดาราฟาเอล ปากนํ้า คาเบรียล วีระ สุภากิจ 

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน ยอหน บัปติสต อดิศักดิ์ ศิริเพฑานันท 

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน ยอแซฟ ศิริเกียรติ พันธุมจินดา 

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน ฟรังซิสเซเวียร ศิริศักดิ์ พันธุมจินดา 

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน มารีอา นวลพิศ พันธุมจินดา 

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน อิมมาคูเรต อิเมริตา พันธุมจินดา 



วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน อานาตาเซีย วิลาส โลกะมิตร 

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน  คุณทะนาน เจริญพันธุ 

วัดเซนตจอหน เทเรซา สุวรรณี พูนเดช 

วัดมารียสวรรค ดอนเมือง เทเรซา พันทิพา เอมพันธุ 

วัดมารียสวรรค ดอนเมือง เทเรซา วรรณทนี ศรีรัตน 

วัดมารียสวรรค ดอนเมือง มารีอา รัตนา สุขชัย 

วัดมารียสวรรค ดอนเมือง ลูโดซีอุส มาโนช สุขชัย 

วัดมารียสวรรค ดอนเมือง มารีอา ณิชานันท สุขชัย 

วัดแมพระฟาติมา เทเรซา จันทนา เอ่ียมมโน 

วัดแมพระฟาติมา ยอหน บัปติสตา ประตินันท วิชชุประภา 
วัดอัครเทวดามีคาเอล สะพานใหม เทเรซา สวรรยา มานิตยกุล 
วัดอัครเทวดามีคาเอล สะพานใหม เอลีซาเบธ ชญานิศวร พัชรเศรษฐศิริ 
วัดแมพระองคอุปถัมภ กรุงเทพกรีฑา เปาโล ขัตติยะ โมนัยกุล 
วัดแมพระองคอุปถัมภ กรุงเทพกรีฑา มารีอา พรอมสุข สินเจริญกุล 
วัดแมพระองคอุปถัมภ กรุงเทพกรีฑา เทเรซา พูนสุข เชิดเกียรติกําจาย 
วัดแมพระองคอุปถัมภ กรุงเทพกรีฑา เทเรซา กรชนก ชางนับ 

วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร เทเรซา สมพร กิจเจริญ 

วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร ยวง ปยะ เพชรสด 

วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร มารีอา ศันสนีย สิริสรานนท 

วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร มีคาแอล ศันทกฤษ ภมรศาสต 

วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร มาทารีนา จุฬาลักษณ นิพนธแกว 

วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร เทเรซา วาสนา วิสานสิงห 

วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร ยอแซฟ พรเทพ สุรบูรณกุล 

วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร มารีอา กอแรตตี สุจิตรา  สงนันตศริ 

วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร ยวง บอสโก สุชา           วลัยเสถียร 

วัดเซนตเทเรซา หนองจอก มารีอา สุดารัตน วิวัฒนพูนผล 

วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจาเจ็ด อันนา ทิพวัลย ไชยเผือก 

วัดแมพระสกลสงเคราะห อันนา มณฑา อาณาชัย 

วัดพระมหาไถ มอนิกา กรรณิการ วงศศาสตร 
วัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ ปากลัด มารธา วาสนา รักษพงษไพโรจน 

 


