การแต่งตั้งและการปรับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่พระสงฆ์ในสังฆมณฑลอุดรธานี
ประจาปี ค.ศ. 2011
1. พระสงฆ์ประจาสังฆมณฑล
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่งหน้าที่

1.

คุณพ่อโทมัส กาจัด เสาะก่าน

-

เจ้าอาวาสวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้
เจ้าอาวาสวัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง
จิตตาภิบาลคณะพลมารี เขตบ้านห้วยเซือมใต้
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
รองประธานคณะกรรมการการก่อสร้าง
อนุ กรรมการร่างกฎระเบียบของสังฆมณฑล

2.

คุณพ่อยอแซฟ วิชยั อ้วนเย็นดี

-

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น
เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งกวาดาลูเป บ้านสวยหลง
เจ้าอาวาสวัดเซนต์ไมเกิ้ ล บ้านนาพระ
ดูแลเขตบ้านสวยหลง , บ้าน ส.ป.ก. บ้านหมูมน่ และบ้าน
โคก
ผูช้ ่วยพระสังฆราชฝ่ ายสังคม
ผูจ้ ดั การแผนกสงฆ์ สงฆ์หนุ่ ม และวัฒนธรรมอีสาน
กรรมการบริหารสังฆมณฑล
กรรมการดาเนิ นการและติดตามแผนอภิบาล
กรรมการก่อสร้าง
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
อนุ กรรมการร่างกฎระเบียบของสังฆมณฑล

3.

คุณพ่อไมเกิ้ ล ประสิทธิ์ ไกรโหล

- เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล
- เจ้าอาวาสวัดนักบุญอิสิดอร์ บ้านหนองแขม
- ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตและผูจ้ ดั การโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
เมืองพล
- ผูจ้ ดั การแผนกกลุ่มคริสตชนพื้ นฐาน ( BEC)
- ประธานคณะกรรมการกลุ่มคริสตชนพื้ นฐาน ( BEC)
- กรรมการดาเนิ นการและติดตามแผนอภิบาล
- รองประธานคณะกรรมการการศึกษา
- กรรมการการเงิน
- จิตตาภิบาลชมรมข้าราชการคาทอลิก
- จิตตาภิบาลคณะเซอร์ร่า บ้านไผ่และเมืองพล
- จิตตาภิบาลคณะพลมารี เมืองพล

ลาดับ
รายชื่อ

ตาแหน่งหน้าที่

4.

คุณพ่อซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์

- เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม
และชุมชนบ้านสันติสุข
- ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตและผูจ้ ดั การโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
บ้านน้อยสามเหลี่ยม
- ผูช้ ่วยพระสังฆราชฝ่ ายสื่อสารสังคม
- ผูจ้ ดั การแผนกวิทยุและโทรทัศน์
- ผูจ้ ดั การแผนกการแปลและบัญญัติศพั ท์
- กรรมการบริหารสังฆมณฑล
- กรรมการบริหารและติดตามแผนอภิบาล
- กรรมการการศึกษา
- ประธานหน่ วยงานประชาสัมพันธ์
- สมาชิกสภาภิบาลสังฆมณฑล

5.

คุณพ่อเปโตร ประวัติ ญวนเหนื อ

-

6.

คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยูส่ ุข

- ศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านงานอภิบาลเยาวชน ที่ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์

7.

คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี

- เจ้าอาวาสวัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง
- เจ้าอาวาสวัดบุญราศีท้งั เจ็ดแห่งประเทศไทย บ้านทุ่งกว้าง
- เจ้าอาวาสวัดนับุญโรซาแห่งลีมา บ้านคาสีดา และดูแล
สัตบุรุษเขตบ้านปูลแู ละบ้านนาสีนวล
- ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตและผูจ้ ดั การโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
บ้านดุง
- ผูจ้ ดั การแผนกการพิมพ์
- กรรมการการศึกษา
- จิตตาภิบาลคณะเซอร์ร่า เขตบ้านดุง
- จิตตาภิบาลคณะพลมารี เขตบ้านดุง

8.

คุณพ่อเปโตร วินัย แสนงาม

- เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร บ้านชัยพร
- เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีสวรรค์แห่งนิ กรเทวดา บ้านโนน
ยางคา
- ผูจ้ ดั การแผนกผูป้ ระสบภัยและผูล้ ี้ ภัย

ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล เลย
ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตและผูจ้ ดั การโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เลย
ผูจ้ ดั การแผนกพิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ และดนตรีศกั ดิ์สิทธิ์
กรรมการการศึกษา

ลาดับ
รายชื่อ
9.
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร

10.

คุณพ่อเปโตร เลิศอัมพร พรมผาย

11.

คุณพ่อนิ โคลัส สราวุธ สหายแก่น

12.

คุณพ่อเปโตร ปิ ยพงษ์ ลือเลื่อง

ตาแหน่งหน้าที่

-

เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี
เจ้าอาวาสวัดนักบุญไอลีน บ้านหนองแสง
ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี
ผูจ้ ดั การแผนกผูส้ งู อายุ
ผูช้ ่วยอธิการสถานฝึ กธรรมสันติราชา
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดนับุญเทเรซา บ้านปากดง
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดน้อยแม่พระนิ จจานุ เคราะห์ โพนสูงน้อย
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดพระบิดามหาการุญ บ้านโนนสมบูรณ์
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดนับุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวฒ
ั นา
ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตและผูจ้ ดั การโรงเรียนอนุ บาลมหาไถ่
ศึกษา บ้านโพนสูงน้อย
ผูจ้ ดั การเยาวชน
ผูจ้ ดั การแผนกยุวธรรมทูต
ผูจ้ ดั การแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิ จจานุ เคราะห์
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดน้อยแม่พระรับสาร
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปภัมถ์
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดน้อยมารียพ์ ิทกั ษ์
ผูจ้ ดั การแผนกผูย้ ากไร้และด้อยโอกาส
เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ บ้านไผ่
เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิ จจานุ เคราะห์ บ้านโนนโจด
ผูจ้ ดั การโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่

-

2. พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ (C.Ss.R )
ลาดับ

รายชื่อ

13.

คุณพ่อไมเกิ้ ล เช

14.

คุณพ่อเปโตร ประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์

ตาแหน่งหน้าที่

-

เจ้าอาวาสวัดนักบุญโครเนลิอสั บ้านไผ่สีทอง
เจ้าอาวาสวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย
จิตตาภิบาลหน่ วยงานการอภิบาลผูต้ ิดเชื้ อ
เจ้าอาวาสวัดนักบุญทั้งหลาย บ้านม่วงใหญ่
เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านชาด
ที่ปรึกษาพระสังฆราช
ผูจ้ ดั การแผนกฆราวาส

ลาดับ

รายชื่อ

15.

คุณพ่อพอล พล เนตรธรรม

16.

คุณพ่อเปโตร อินที ใสสว่าง

17.

คุณพ่อไมเกิ้ ล วัฒนา ศรีวรกุล

18.

คุณพ่อมาระโก จักรายุทธ ปาละลี

19.

คุณพ่อเปาโล สุขุม ธนะสิงห์

20.

คุณพ่อเปโตร เทียนชัย เกษสุรินทร์

21.

คุณพ่อลอเรนซ์ ชาย ขันทะโฮม

22.

คุณพ่อโจเซฟ ตวน

ตาแหน่งหน้าที่

- เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยนิ รมลแม่พระ ท่าบ่อ
- เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก
ศรีเชียงใหม่
- เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา บ้านนาเมืองไทยและสัตบุรุษเขต
บ้านผือ
- ผูจ้ ดั การแผนกผูถ้ วายตัว
- เจ้าอาวาสวัดพระศรีหฤทัย โพนพิสยั
- เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านโป่ งเย็น
- เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสาร บ้านโนนสมบูรณ์
- หัวหน้าเขตหนองคายและบึงกาฬ
- กรรมการดาเนิ นการและติดตามแผนอภิบาล
- กรรมการกลุ่มคริสตชนพื้ นฐาน (BEC)
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนกครอบครัว
- เจ้าอาวาสวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย
- เจ้าอาวาสวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหนองสองห้อง
- กรรมการกลุ่มคริสตชนพื้ นฐาน (BEC)
- เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคา บ้านเวียงคุก
- เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม
- เจ้าอาวาสวัดนักบุญเยราร์ด ขอนแก่น
- เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าทรงคืนพระชนม์ บ้านโนนสมบูรณ์
- เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูเซีย บ้านคาใหญ่
- หัวหน้าเขตขอนแก่น
- ดูแลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลและนักศึกษา
- กรรมการดาเนิ นการและติดตามแผนอภิบาล
- จิตตาภิบาลคณะเซอร์ร่า เขตขอนแก่น
- จิตตาภิบาลคณะพลมารี เขตขอนแก่น
- ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดพระเยซูทรงคืนพระชนม์ บ้านโนน
สมบูรณ์
- ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญลูซีอา บ้านคาใหญ่
- ดูแลทีมเทศน์ในประเทศลาว
- สมาชิกบ้านเยราร์ด ขอนแก่น
- จิตตาธิการซิสเตอร์รกั กางเขนอุบลราชธานี
- สมาชิกบ้านเยราร์ด ขอนแก่น
- มิชชัน่ ในประเทศลาว

3. พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งสเปน
ลาดับ

รายชื่อ

23. คุณพ่ออังเฮล เบเคริล
24. คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน

25. คุณพ่อหลุยส์ มิเกล อาบีเลส

ตาแหน่งหน้าที่

-

เจ้าอาวาสวัดนักบุญคลารา บ้านปั กหมู
ผูช้ ่วยพระสังฆราชฝ่ ายการเงินและทรัพย์สิน
วิญญาณรักษ์สถานฝึ กธรรมสันติราชา
เหรัญญิกสังฆมณฑล
ที่ปรึกษาพระสังฆราช
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
ผูจ้ ดั การแผนกการเงิน
รองประธานคณะกรรมการการเงิน
ผูอ้ านวยการศูนย์คาสอน
กรรมการบริหารสังฆมณฑล
กรรมการดาเนิ นการและติดตามแผนอภิบาล
กรรมการกลุ่มคริสตชนพื้ นฐาน (BEC)
กรรมการที่ดิน
กรรมการก่อสร้าง
อนุ กรรมการร่างกฎระเบียบของสังฆมณฑล
เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง
เจ้าอาวาสวัดน้อยแม่พระนิ จจานุ เคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย
เจ้าอาวาสวัดพระบิดามหาการุญ บ้านโนนสมบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวฒ
ั นา
หัวหน้าเขตอุดรธานี
กรรมการดาเนิ นการและติดตามแผนอภิบาล
กรรมการกลุ่มคริสตชนพื้ นฐาน (BEC)
กรรมการที่ดิน
จิตตาภิบาลคณะเซอร์ร่า เขตโพนสูง
จิตตาภิบาลคณะพลมารี เขตโพนสูง

4. พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล ( O.M.I.)
ลาดับ

รายชื่อ

26. คุณพ่อโทมัส ทศพร นารินรักษ์

ตาแหน่งหน้าที่

- เจ้าอาวาสวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหมันขาว
- ผูจ้ ดั การแผนกกลุ่มชาติพนั ธุ ์

5. พระสงฆ์คณะธรรมทูตของนักบุญวินเซน เดอ ปอล (C.M.)
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่งหน้าที่

27. คุณพ่อแดนนี อาโบกาโด

28. คุณพ่อเปโตร อุทยั ถาวร

29. คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม

-

ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดพระเยซูชาวนาซารีน พรเจริญ
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านสังคมพัฒนา
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี บ้านซ่อมกอก
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล เซกา
เจ้าอาวาสวัดพระเยซูชาวนาซารีน พรเจริญ
เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านสังคมพัฒนา
เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี บ้านซ่อมกอก
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล เซกา
ผูช้ ่วยอธิการบ้านพระมารดาพระสงฆ์
เลขานุ การพระสังฆราช
จิตตาภิบาลคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม
จิตตาภิบาลสมาคมนักบุญวินเซน เดอ ปอล อุดรธานี

“ ความสาเร็จของมนุษย์อยูใ่ นพระหัตถ์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (บสร 10:5)
ขอให้พระสงฆ์ทุกท่านเข้ารับตาแหน่งหน้าที่ใหม่ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2011
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2011

อวยพรมาในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสยั
(ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี)

