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ประกาศสงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี

เรื่อง การแตงตัง้โยกยายพระสงฆ 
เขาดาํรงตาํแหนงหนาที ่

เพ่ือความเหมาะสมกับงานอภิบาลและเปนไปตามขอกําหนดของสังฆมณ
ฑล 

ขอประกาศแตงต้ังเปลี่ยนแปลงหนาท่ีพระสงฆในสังฆมณฑลอุบลราชธา
นี ดังนี ้

เขตอบุลราชธาน ี

1. อาสนวหิารแมพระนริมล อุบลราชธาน ี

วดันักบญุยอหน บปัตสิต พิบลูมงัสาหาร 

วดัแมพระประจักษเมืองลรูด บานปากเซนอย 

วดันักบญุอนัตน บานดวงเจรญิ(กม.5) - โรงเรียนพระกุมารอบุลฯ 

คุณพอแอนดรูว วิทยา งามวงศ   เจาอาวาส 

คุณพอเคลเมนต พิเชษฐ วงศอนันต  
 ผูชวยเจาอาวาส 

คุณพอฟรังซิส ญาณารณพ มหัตกุล 

 ผูชวยเจาอาวาส 

2. วดัอคัรเทวดาราฟาแอล บานบุงไหม  

โรงเรยีนเทพพทิักษพทิยา 

คุณพออันโตนิโอ สํารอง คําศรี   เจาอาวาส  

บราเดอรเปาโล พรอมพงษ ศรีหารัตน 
 ผูชวยเจาอาวาส 

3. อารามซิสเตอรคณะกาปูชนิ 
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คุณพออันโตนิโอ สํารอง คําศรี   จิตตาภิบาล 

หนึ่ง 
 คุณพอเปาโล ชาญวิทย งามวงศ   จิตตาภิบาล 

สอง 
4. วดัพระหฤทัย บานทัพไทย 

คุณพอดาเนียล วีระชัย บุญประสม   

 เจาอาวาส 

5. วดัแมพระฟาติมา บานนาคาํ - ศนูยคริสตศาสนธรรม  

คุณพอวิกเตอร คําดี ทองมาก    เจาอาวาส 

และผอ.ศูนย 
6. วดันักบญุยอหนบปัติสต วารนิชาํราบ 

คุณพอแบรนารด กิลแม็ง    เจาอาวาส 

7. วดัแมพระเสดจ็เยีย่ม บานคูสวาง 

วดันักบญุเปโตร บานทาขอนไมยงู - บานมารยีรักษ  
คุณพอฟรังซิส อัสซีซี บุญพฤกษ ทองอินทร เจาอาวาส 
 

8. วดันักบญุอนันา บานบวัทา 

คุณพอมีคาแอล สัมฤทธิ์ แสงวงศ   เจาอาวาส 

9. วดัพระคริสตราชา บานพลาญชัย 

วดัพระชมุพาบาล บานหญาคา     

คุณพอเปาโล ชาญวิทย งามวงศ   เจาอาวาส 

10. บานเณรครสิตประจักษ  
คุณพอชารล โบโรเมโอ ประภาส ทองอินทร

 อธิการบานเณร 
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คุณพอเปาโล ชาญวิทย งามวงศ  

 ผูชวยอธิการบาน  

11. อารามซิสเตอรคณะรักกางเขนอุบลฯ   

คุณพอลอเรนซ ชาย ขันทะโฮม  

 จิตตาธิการอารามรักกางเขน 

12. อารามซิสเตอรคณะนักบญุยอแซฟแหงการประจกัษ 
พระสงฆจากอาสนวิหารแมพระนิรมลอุบลฯ 

13. ประจาํสํานกัพระสงัฆราช 

คุณพอเบเนดิกโต บุปผา สลับเช้ือ   เกษียณ – 

ดูแลวัดนอย 

14. บานพกัพระสงฆมิสซงัตางประเทศแหงกรงุปารสี 

คุณพอโยเซฟ เตรบาออล    เจาคณะ – 

กรุงเทพฯ 

คุณพอโบรนิสลาส ปาแซ็ก   อธิการ – 

จิตตาธิการศูนยภาวนา 

คุณพอโรเบิรต กอสเต   

 ศูนยอบรมรักกางเขน 

คุณพออีฟ เลอเบซือ    ดูแลบานพัก 

คุณพอยัง โดรวาล    ชวยดูแลบานพัก 

(เกษียณ) 

คุณพออาริสติค คามิโอ  

 อาจารยสอนบานเณรปากเซและทาแขก 

เขตหนองทามนอย 

1. วดันักบญุยอแซฟหนองทามนอย 

วดันักบญุเปาโลกลบัใจ บานสรางเหลา 
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โรงเรยีนมารดาทรงธรรม 

คุณพอ อันดรูว ประยูร สมศร ี   เจาอาวาส 

 บราเดอร อาทิตย นิยมธรรม   ผูชวยเจาอาวาส 

2. วดัคริสตศริประภา ศรสีะเกษ 

วดันักบญุเปาโลกลบัใจ ขุนหาญ – ขุขนัธ 
วดันักบญุเปโตร ราษไีศล (โรงเรยีนมารยีวทิยา) 

คุณพอยอแซฟ ณัฐพล ศรีมะณี   เจาอาวาส- 

จิตตาภิบาลโรงเรียน 

3. วดัพระหฤทัยบานสถีาน - บานขาม 

คุณพอเอากุสติน สําราญ พันธวิไล  

 เจาอาวาส 

4. วดันักบญุเปาโลบานหนองรงุ  - วดันกับญุเปโตร บานทาสวาง 

วดันักบญุเทเรซากนัทรลกัษ  - (โรงเรยีนมารียอปุถมัภ) 
คุณพอ เปาโล ลิขิต เหลือหลาย   เจาอาวาส - 

จิตตาภิบาลโรงเรียน 

5. วดัแมพระเปนที่พึง่บานโนนสวาง 

วดัแมพระประจักษเมืองลรูด บานสะพาน 

คุณพอนิโคลัส ถวัลย พันธวิไล   เจาอาวาส 

6. วดัแมพระสนัติภาพบานหนองดนิดาํ  

วดันักบญุฟรงัซสิ น้าํยนื 

วดันักบญุเทเรซาบานโนนแสบง -ชุมชน ดอนช ีเดชอดุม 

คุณพอเปโตร อมรรัตน บุญสุข   เจาอาวาส 

เขตหนองค ู

1. วดัพระวิสุทธวิงศบานหนองค ู

วดันักบญุยอแซฟ บานนาจาน - โรงเรยีนวสิุทธวิงศ 
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คุณพอ เปโตร ไพฑูรย แสนสวัสดิ์   เจาอาวาส 

 บราเดอร ยออากิม นราธิป งามวงศ 
 ผูชวยเจาอาวาส 

2. วดัแมพระถือศลีชาํระบานเอือดนอย 

วดันักบญุเปโตร บานโนนเพก็ - วดันกับญุเทเรซาบานนาสามขา
  

คุณพอ แอนดรูว อรรณพ ใจทาน   เจาอาวาส 

3. วดันักบญุยอแซฟบานเซซง 

วดันักบญุเปาโล บานนาดนู 

คุณพอ ยอหน เสกสรร สมศรี    เจาอาวาส 

4. วดัแมพระรบัเกียรตยิกขึน้สวรรค อํานาจเจรญิ 

วดัคาทอลกิบานปากอ (โรงเรียนอาเวมารอีา อํานาจเจริญ) 

คุณพอเปโตร ประสิทธิ์ ตรงสหพงศ  เจาอาวาส – 

จิตตาภิบาลโรงเรียน 

5. วดัคริสตประจกัษ ชานมุาน - วดัพระหฤทัยเขมราฐ 

วดันักบญุยอหนอคัรสาวก บานหวยกระแสน 

นกับญุลกูา บานดอนบาก – วดันกับุญอันนา บานดงเยน็ 

คุณพอ เปาโล โอสถ ลือเรื่อง   เจาอาวาส 
 

6. วดันักบญุยอแซฟ บานหนองฟานยนื 

วดันักบญุเทเรซา บานโนนสวาง (ดงตาหวงั) 
วดันักบญุอนันา บานปากถลางและบรเิวณ 

คุณพอ มีคาแอล สมยศ แสวงนาม   เจาอาวาส 

เขตซงแย 
1. วดัอคัรเทวดามคีาแอล บานซงแย 
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วดันักบญุอนัตน บานหนองแก 

โรงเรยีนซงแยทิพยา 

คุณพอดอมินิก ธวัชชัย จันทรกาญจน  เจาอาวาส 

คุณพอมีคาแอล รังสันต วงอาษา  

 ผูชวยเจาอาวาส 

2. วดัแมพระประจักษเมืองลรูด หนองคนูอย 

โรงเรยีนมารยีนุเคราะห 
คุณพอมีคาแอล วีรเดช ศิลาโคตร   เจาอาวาส 

3. วดัแมพระรบัสาร บานดงขีน้าคโนนมาล ี 

วดันักบญุอนันา บานโคกกลาง 
วดันักบญุเปโตร และเปาโล บานเหลาอาง 
วดันักบญุเทเรซา บานหนองแสง  

คุณพอเฮนรี วินัย ระติเดช    เจาอาวาส 

4. วดัแมพระสากลโลก ยโสธร 

วดันักบญุเปาโล บานหนองแวง      
วดัแมพระประจักษ บานมะหรี ่ 
 ศนูยเลีย้งเด็กมารยีพิทกัษ 

คุณพอเปาโล เติมศักดิ ์ เจริญบุญ   เจาอาวาส 

5. วดัแมพระมหาชัยรอยเอด็ 

โรงเรยีนพระกมุารรอยเอด็   

คุณพอมัทธิว เชาวฤทธิ์ สาสาย   เจาอาวาส 

6. วดัแมพระรบัเกียรตยิกขึน้สวรรค มหาสารคาม 

โรงเรยีนพระกมุาร มหาสารคาม 

วดันักบญุเปโตรวาปปทุม   

คุณพอมัทธิว เชาวฤทธิ์ สาสาย   เจาอาวาส 
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7. วดัแมพระองคอปุถมัภ พยัคฆภูมพิิสยั 

โรงเรยีนพระกมุารศกึษา พยคัฆภูมิพสิยั 

วดัแมพระประจักษเมืองลรูดสรุนิทร - โรงเรยีน พระกมุารสุรนิทร 
คุณพอ สเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา  เจาอาวาส 

 
สามเณราลัยพระวสิุทธวิงศ(บานเณรกลาง) 

คุณพอยากอบ อัครเดช  วงศอนันต 
ศกึษาตอ 

ประเทศฟลปิปนส 
1. คุณพอยอหน บัปติสต พิทักษ จันทรกาญจน 
2. คุณพอเปาโล ประดบัสิน ดวงทอง 

ประเทศฝรัง่เศส 

1. คุณพอยอแซฟ สานิตย พลมาก 

 
สําหรับหัวหนาหนวยงาน และคณะกรรมการตางๆ 

จะประกาศแตงต้ังภายหลัง 
ท้ังนี้ใหพระสงฆเขารับหนาท่ีใหมอยางชาในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2013  

ประกาศ ณ วันท่ี 26 มีนาคม ค.ศ. 2013 โอกาสเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ 
 
 

พระสังฆราช ฟลิป บรรจง ไชยรา 

ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
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