
รายชื่อนักศึกษาคริสตศาสตร ช้ันป 1 – 4 

ที่พักประจําในศูนยอบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2557/2014 

ลําดับที ่ ชื่อนักบุญ ชื่อ – นามสกุล สังกัดสังฆมณฑล/โรงเรยีน/วัด 

ช้ันป 1 
1 โนแอล ชลิต   อนันตวไิล สังฆมณฑลเชยีงใหม 
2 มารีอา ลอเรนซ ฉมามาศ   รอดชมพ ู ฝายธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
3 มารีอากอเร็ตตี   กาญจน   แสงไกร อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอลสังฆมณฑล

สุราษฏรธาน ี
4 มารีอา ฌาณาภรณ จนัทรุภัณฑ ทุนสวนตวั  วดัพระมหาไถ  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(ขาราชการบํานาญ) 

ช้ันป 2 

1 ยอหนบอสโก พูลทรัพย  ลีนานุรักษ คณะธรรมธูตไทย (TMS) 
2 อังเยลา สโรศิณียเบ รัตนกุล   วัดแมพระแหงภูเขาคารแมลงาว จ.ลําปาง   
3 เอลีซาเบธ วิชุดา  ขันติอาภรณ สังฆมณฑลเชยีงใหม 
4 มารีอา สุวกาญจน  อินประดิษฐ ร.ร.อรุณวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ 
5 มารีอา อารียา  ศรีพวงปาริชาต สังฆมณฑลเชยีงใหม 
6 แอนนา สุวนนัท  สังฆาสี  อาสนวิหารน.อันนา จ. นครสวรรค 
7 แบรนาแด็ท รัฐติกาล   ทัศนสัมพนัธ สังฆมณฑลเชยีงใหม 

ช้ันป 3 

1 มารโก เดวอท  อาเมนนิคอย คณะธรรมธูตไทย (TMS) 
2 เปาโล สมศักดิ์  จะทอ คณะธรรมธูตไทย (TMS) 
3 ยอหน รุงโรจน  สิงขรจรูญ วัด น.เปโตร บานพะเดะแมสอด  สังฆมณฑลนครสวรรค 
4 เปาโล เปาโลดนพุล  หินฝนทอง วัด น.เปโตร บานพะเดะ  แมสอด สังฆมณฑล

นครสวรรค 
5 เปโตร เรืองชัย  วรรณธัญญรัตน ศูนยคําสอนสงัฆมณฑลอุดรฯ 
6 เปาโล วิศรุต   ปญจลาภสกุล โรงเรียนธีรศาสตร จ.ราชบุรี 
7 ยอแซฟ ตรีเนตร   ปลูกสราง วัดพระหฤทยั จ.เชียงใหม 
8 เทเรซา ศิริกุล  เอียงผาสุข อาสนวิหารน.อันนา จ. นครสวรรค 
9 โรซา ปวีณา   ดวงประทีป ร.ร.เซนตโยเซฟ  จ. นครสวรรค 

10 แปรเปตุอา วราภร  ธงชัย วัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี  
11 มารีอา อัจจิมา  สุขอุบล สังฆมณฑลสรุาษฏรธาน ี
12 มารีอา ฉัตฑริกา  อภิชนังกูร ร.ร.ธิดาแมพระ จ. สุราษฎรธาน ี



ช้ันป 4 

1 ฟรังซิสเซเวียร บุญทวี   กันทรค้ําฟา สังฆมณฑลเชยีงใหม 
2 มารธา ศตนันทน  ชมไพรวัลย สังฆมณฑลเชยีงใหม 
3 มารีอา ปลา  หมอโปะกู สังฆมณฑลเชยีงใหม 
4 กาตารีนา เรณู  สินวรพร สังฆมณฑลเชยีงใหม 
5 มารธา น้ําฝน โวยแม สังฆมณฑลเชยีงใหม 
6 แบรนาแด็ท โศรดา ภาคภูมิอนันต สังฆมณฑลเชยีงใหม 
7 อากาทา ญานนิกุล  ศุภนิมิตร สังฆมณฑลเชยีงใหม 
8 มารียมักดาลา บุศรินทร  ศรชยัปญญา ศูนยคาทอลิกเวียงแกน  จ. เชียงใหม 
9 มารีอา ณัชชา  ฮีมินกลู อาสนวิหารน.อันนา จ. นครสวรรค 

10 มารีอา วิลาสนิี   ขันอาสา ศูนยคําสอนสงัฆมณฑลนครราชสีมา 
11 เทเรซา อรปรียา  เข็มมณี ศูนยคําสอนสงัฆมณฑลนครราชสีมา 
12 อันนา สุภาพร   คําปตะ ศูนยคําสอนอคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 
13 เทเรซา ชญาภรณ  ยนปลัดยศ วัดน.อันตนโคกมดตะนอย จ.ราชบุรี 
14 ยาชนิทา สุกัญญา  เพง็มะเริง โรงเรียนเทพพทิักษพิทยา จ.อุบลราชธาน ี

หมายเหตุ  :   -  นางสาวปวีณา   วีแกว   สังกัดคณะธรรมธูตไทย (TMS) ลาพักรักษาตัว(จบชัน้ป 1) 

  -  นางสาวณัฐติยา   บุญรักษ  สังกัด  ศูนยคําสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  นกัศกึษาชัน้ปที่ 3  

     ขอพักรักษาสุขภาพ ในภาคเรียนที ่1 / 2014 

สังฆมณฑลเชียงใหม   14 คน 

สังฆมณฑลนครสวรรค   6 คน 

สังฆมณฑลสรุาษฏรธาน ี  4 คน 

คณะธรรมฑูตไทย (TMS)   3 คน 

อัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ   2 คน 

สังฆมณฑลนครราชสีมา   2 คน 

สังฆมณฑลราชบุรี   2 คน 

อัครสังฆมณฑลทาแร - หนองแสง  1 คน 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี   1 คน 

สังฆมณฑลอุดรธานี   1 คน 

สังฆมณฑลจันทบุรี   1 คน 
  

ชาย     10   คน 
หญิง    27 คน 
รวม    37 คน 

 


