ที่ สจ. 024/2020

ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี
เรื่องการแตงตั้งพระสงฆปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ

เนื่องจากพระสงฆสังฆมณฑลจันทบุรี ไดปฏิบัติงานครบวาระ การรับผิดชอบหนาที่
ตาง ๆ รวมทั้งมีพระสงฆเกษียณอายุงาน ดังนั้นคณะที่ปรึกษาพระสังฆราชไดรวมกัน
พิจารณาแตงตั้ง มอบหมายพระสงฆใหปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ เพื่อสานตองานใหเกิด
ความกาวหนา และเพื่อประโยชนสวนรวม จึงขอประกาศใหพระสงฆสังฆมณฑลจันทบุรีพน
จากตําแหนงเดิมและมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ใหม ดังนี้
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CURIA Diocese
1. อุปสังฆราช
2. เลขาธิการสังฆมณฑล
และเลขานุการพระสังฆราช
3. เหรัญญิกสังฆมณฑล
ผูชวยพระสังฆราชตามโครงสรางบริหาร
4. ผูชวยพระสังฆราชฝายอภิบาล
5. ผูชวยพระสังฆราชฝายสังคม
6. ผูชวยพระสังฆราชฝายธรรมทูต
และการศึกษาอบรม
7. ผูชวยพระสังฆราชฝายสื่อสารสังคม
8. ผูชวยพระสังฆราชฝายปกครองวัด
9. ผูชวยพระสังฆราชฝายการเงิน
และทรัพยสิน
10. ผูชวยพระสังฆราชฝายสํานักสังฆมณฑล

คุณพอยอแซฟ ยอด
คุณพอยอแซฟ ธรรมรัตน

เสนารักษ
เรือนงาม

คุณพอยอแซฟ วิศิษฎ

วิเศษเธียรกุล

คุณพอเปาโล ทรงวุฒิ
คุณพอโทมัส อภิชิต
คุณพอยอแซฟ ชาติชาย

ประทีปสุขจิต
ชินวงค
พงษศิริ

คุณพอยอหน บัปติสตา นุพันธุ ทัศมาลี
คุณพอฟรังซิส เซเวียร มานพ ปรีชาวุฒิ
คุณพอยอแซฟ วิศิษฎ
วิเศษเธียรกุล
คุณพอยอแซฟ ธรรมรัตน

หัวหนาแขวง(ดานอภิบาลและบริหารจัดการ)
11. แขวงจันทบุรี
คุณพอฟลิป อดิศักดิ์
12. แขวงศรีราชา
คุณพอเบเนดิกต ประสาน
13. แขวงหัวไผ
คุณพอเปาโล ทรงวุฒิ
14. แขวงปราจีนบุรี
คุณพอฟรังซิส เซเวียร มานพ
15. แขวงสระแกว
คุณพอยอแซฟ สุดเจน
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เรือนงาม
พรงาม
พงศศิริพัฒน
ประทีปสุขจิต
ปรีชาวุฒิ
ฝนเรือง

หัวหนา School Cluster
16. กรุงเทพฯ-นครนายก
17. ชลบุรี-พัทยา-ระยอง
18. พนัสนิคม-หัวไผ-ฉะเชิงเทรา
19. ปราจีนฯ-สระแกว-จันทบุรี

คุณพอเปโตร นันทพล
คุณพอยอแซฟ ชาติชาย
คุณพอยอแซฟ ลือชัย
คุณพอยอแซฟ เอนก

สุขสําราญ
พงษศิริ
จันทรโป
ธรรมนิต

ผูรับผิดชอบแผนกตางๆ ตามฝาย
20. ฝายอภิบาล
20.1) แผนกพิธีกรรม
คุณพอยอแซฟ เอกภพ
ผลมูล
20.2) แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์
คุณพอยอแซฟ สุทธิพงษ
สุขสําราญ
20.3) แผนกพระคัมภีร
คุณพอยอหน บัปติสตา นุพันธุ ทัศมาลี
20.4) แผนกคริสตศาสนธรรม
คุณพอยอหน บัปติสตา นุพันธุ ทัศมาลี
20.5) แผนกพระสงฆ
คุณพอเฮนรี่ สมชาย
เกษี
20.6) แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก คุณพอเฮนรี่ สมชาย
เกษี
20.7) แผนกเณรกลาง/ใหญ/
คุณพอเฮนรี่ สมชาย
เกษี
ปฝกงานอภิบาล/ไตรตรองกระแสเรียก
20.8) แผนกครอบครัว
คุณพอยอแซฟ ภูวนารถ
แนนหนา
20.9) แผนกวิถีชุมชนวัด
คุณพอซีมอน เศกสม
กิจมงคล
20.10) แผนกผูถวายตน
ตัวแทนคณะนักบวช
20.11) แผนกองคกรฆราวาส
1) กลุมสภาฆราวาส
คุณพอซีมอน เศกสม
กิจมงคล
2) กลุมโฟโคลาเร
คุณพออันตน ทวี
อานามวัฒน
3) กลุมผูสูงอายุ
คุณพอซีมอน เศกสม
กิจมงคล
4) กลุมคูรซิลโล
คุณพอฟรังซิส เซเวียร กฤษฎา สุขพัฒน
5) กลุมวินเซนเดอปอล
คุณพอดอมินิก ซาวีโอ โสภณ ลือดัง
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6) กลุมเซอรรา
คุณพอเฮนรี่ สมชาย
7) กลุมพลมารีย
คุณพอเปาโล ทรงวุฒิ
8) กลุมพระเมตตา
คุณพอฟรังซิส เซเวียร สมภพ
20.12) แผนกเยาวชน
คุณพอยอแซฟ ประธาน
1) กลุมเยาวชนใน/นอกโรงเรียน คุณพอยอแซฟ ประธาน
2) กลุมกองหนาราเริง
คุณพอเปาโล พูนพงษ
3) กลุมพลศีลฯ
คุณพอเปาโล พูนพงษ
4) กลุม Y.C.S.
คุณพอเปโตร อิทธิพล
5) กลุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก คุณพอยอแซฟ ประธาน

เกษี
ประทีปสุขจิต
แซโก
ตันเจริญ
ตันเจริญ
คูนา
คูนา
หางสลัด
ตันเจริญ

21. ฝายธรรมทูตและการศึกษาอบรม
21.1) แผนกธรรมทูต/ยุวธรรมทูต คุณพอยอแซฟ พงษศักดิ์
แซเตียว
21.2) แผนกคริสตชนสัมพันธ
คุณพอยอแซฟ พงษศักดิ์
แซเตียว
21.3) แผนกเสวนาและวัฒนธรรมสัมพันธ คุณพอยอแซฟ พงษศักดิ์ แซเตียว
21.4) แผนกโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลฯ (ร.ส.จ.) เลือกตั้งใหม ตามวาระ
21.5) แผนกมรดก และวัฒนธรรม คุณพอเฮนรี่ สมชาย
เกษี
22. ฝายสังคม
22.1) แผนกพัฒนาสังคม
คุณพอโทมัส อภิชิต
ชินวงค
22.2) แผนกยุติธรรมและสันติ
คุณพอโทมัส อภิชิต
ชินวงค
22.3) แผนกผูอพยพยายถิ่น
คุณพอยอแซฟ เอกภพ
ผลมูล
22.4) แผนกเพื่อการทองเที่ยวและผูเดินทะเล คุณพอยอแซฟ เอกภพ ผลมูล
22.5) แผนกผูถูกคุมขัง
คุณพอซีมอน เศกสม
กิจมงคล
22.6) แผนกสุขภาพอนามัย
พระสงฆคณะคามิลเลียน
22.7) แผนกสิทธิสตรี
ซิสเตอรคณะรักกางเขน จันทบุรี
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23. ฝายสื่อสารสังคม
23.1) แผนกสื่อมวลชน
คุณพอยอหน บัปติสตา นุพันธุ ทัศมาลี
23.2) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพอยอแซฟ ธรรมรัตน
เรือนงาม
24. ฝายปกครองวัด
24.1) แผนกอภิบาลดูแลแขวง
คุณพอฟรังซิส เซเวียร มานพ ปรีชาวุฒิ
24.2) แผนกสภาอภิบาลสังฆมณฑล คุณพอฟรังซิส เซเวียร มานพ ปรีชาวุฒิ
25. ฝายการเงินและทรัพยสิน
25.1) แผนกการเงิน
คุณพอยอแซฟ วิศิษฎ
วิเศษเธียรกุล
25.2) แผนกบัญชี
คุณพอยอแซฟ วิศิษฎ
วิเศษเธียรกุล
25.3) แผนกทรัพยสินและสิทธิประโยชน
คุณพอยอแซฟ ยอด เสนารักษ
26. ฝายสํานักงานสังฆมณฑล
26.1) แผนกอํานวยการ
คุณพอยอแซฟ ธรรมรัตน เรือนงาม
26.2) แผนกบริหารงานบุคคล
คุณพอยอแซฟ ธรรมรัตน เรือนงาม
26.3) แผนกโภชนาการ
คุณพอยอแซฟ ธรรมรัตน เรือนงาม
26.4) แผนกธุรการ สารบรรณ
คุณพอยอแซฟ ธรรมรัตน เรือนงาม
26.5) แผนกเลขานุการ/ตรวจหนังสือสําคัญ คุณพอยอแซฟ ธรรมรัตน เรือนงาม
26.6) แผนกประชาสัมพันธ
คุณพอยอแซฟ ธรรมรัตน เรือนงาม
26.7) แผนกสุขภาพอนามัยพระสงฆ(ส.ส.จ.) เลือกตั้งใหม ตามวาระ
26.8) แผนกสวัสดิการพระสงฆ(ส.ส.จ.)
เลือกตั้งใหม ตามวาระ
26.9) แผนกกองทุนมิสซา(ส.ส.จ.)
เลือกตั้งใหม ตามวาระ
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แขวงจันทบุรี
27. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดนักบุญยอหน อัครธรรมทูต มะขาม
วัดพระคริสตราชา ปะตง
วัดแมพระถวายองค มูซู
วัดประจําอารามคารแมล
วัดประจําอารามรักกางเขน จันทบุรี
บานยอแซฟพิทักษ
เจาอาวาส/ผูรับใบอนุญาต
คุณพอฟลิป อดิศักดิ์
พรงาม
ผูชวยเจาอาวาส
คุณพอฟรังซิส เซเวียร สมภพ แซโก
คุณพอดอมินิก ซาวีโอ โสภณ ลือดัง
คุณพอเปโตร อานุภาพ
วงษแกว
คุณพอยอหน อัครสาวก เอกพงษ สุวิชากร
28. วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ขลุง
โรงเรียนศรีหฤทัย
เจาอาวาส/ผูแทนผูรับใบอนุญาต
คุณพอยอแซฟ พินันต
พรประสิทธิ์
ผูชวยเจาอาวาส/ผูจัดการ
คุณพอยอหน อัครสาวก ยศธร ทองเหลือง
29. วัดแมพระรับสาร ตราด
ชุมชนคริสตชนบอไร
เจาอาวาส
คุณพอยอหน บัปติสต วิเชียร ฉันทพิริยกุล
30. วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ทาใหม
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร ทาศาลา
(จิตตาภิบาลโรงเรียนลัมแบรต)
เจาอาวาส
คุณพอเปโตร สมภพ
ประทุมราช
6

31. วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร ทาแฉลบ
วัดอารักขเทวดา แหลมประดู
เจาอาวาส

คุณพอราฟาเอล สมพร

มีมุงกิจ

แขวงศรีราชา
32. วัดแมพระนิจจานุเคราะห ระยอง
มารียเนอสเซอรี่
เจาอาวาส
33. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ระยอง
เจาอาวาส
34. วัดแมพระลูกประคํา สัตหีบ
เจาอาวาส
พักประจํา/ชวยงานอภิบาล
35. วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
วัดอัสสัมชัญ พัทยา
เจาอาวาส
36. วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ศรีราชา
วัดนอยโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
เจาอาวาส
ผูชวยเจาอาวาส
ชวยงานอภิบาล
พักประจํา/ชวยงานอภิบาล
37. วัดนักบุญยาโกเบ บอวิน
เจาอาวาส

คุณพอดอมินิก วีระชน

นพคุณทอง

คุณพอเปาโล สุพจน

นัมคณิสรณ

คุณพอยอแซฟ ชูชาติ
คุณพอลูกา บรรจง

ชุณหกิจ
พานุพันธ

คุณพอยอหน อัครสาวก เอนก นามวงษ
คุณพอยอแซฟ ยอด
คุณพอยอแซฟ เอกภพ
คุณพอเปาโล สมนึก
คุณพอซีมอน เศกสม

เสนารักษ
ผลมูล
ประทุมราช
กิจมงคล

คุณพอซีมอน เศกสม กิจมงคล
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38. วัดแมพระเมืองลูรด บางแสน
เจาอาวาส
คุณพอยอหน บัปติสต สมศักดิ์ พรประสิทธิ์
39. วัดพระนามเยซู ชลบุรี
โรงเรียนปรีชานุศาสน
เจาอาวาส/ผูแทนผูรับใบอนุญาต
คุณพอเบเนดิกต ประสาน พงศศิริพัฒน
40. บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา
อธิการ
คุณพอเฮนรี่ สมชาย
เกษี
รองอธิการ
คุณพอมัทธิว วรวุฒิ
มาหา
(ชวยงานอภิบาลวัดศรีราชา)
41. โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
ผูแทนผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ คุณพอยอแซฟ ชาติชาย
พงษศิริ
ผูจัดการ
คุณพอยอแซฟ สุทธิพงษ
สุขสําราญ
(ชวยงานอภิบาลวัดศรีราชา)
42. วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ผูแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ
คุณพอยอแซฟ วิศิษฎ
วิเศษเธียรกุล
(จิตตาภิบาลโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต)
พักประจํา
คุณพอบารโธโลมิว สันติ
สุขสวัสดิ์
43. มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา (สถานรับเลี้ยงเด็กกําพรา)
ผูอํานวยการ
คุณพอมีคาแอล วีระ
ผังรักษ
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา/ผูรับใบอนุญาต
รองผูอํานวยการ
คุณพอฟรังซิส เซเวียร กฤษฎา สุขพัฒน
(ชวยงานอภิบาลวัดนิโคลัส พัทยา)
44. วัดนอยครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ดินแดง
โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง
ผูอภิบาล/ผูแทนผูรับใบอนุญาต
คุณพอยอแซฟ อนุสรณ
พงษสวัสดิ์
พักประจํา / ชวยงานสภาพระสังฆราช คุณพอเปโตร ธีรพงษ
กานพิกุล
8

45. โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี
ผูแทนผูรับใบอนุญาต
คุณพอเปโตร นันทพล
สุขสําราญ
ผูอํานวยการ/ผูจัดการ (ชวยงานอภิบาลวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ปญจทรัพย)
พักประจํา / ศึกษาตอฯ /
คุณพอออกัสติน กฤษณพงษ อติชาติธานินทร
(ชวยงานอภิบาลวัดพระผูไถ เสาวภา)
แขวงหัวไผ
46. วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม
โรงเรียนวัฒนานุศาสน
เจาอาวาส/ผูแทนผูรับใบอนุญาต
ผูชวยเจาอาวาส
47. วัดนักบุญฟลิปและยากอบ หัวไผ
โรงเรียนประชาสงเคราะห
เจาอาวาส/ผูแทนผูรับใบอนุญาต
ผูชวยเจาอาวาส/ผูจัดการ
ผูชวยเจาอาวาส
48. วัดเซนตปอล แปดริ้ว
โรงเรียนสันติภาพ
เจาอาวาส/ผูแทนผูรับใบอนุญาต
49. วัดแมพระประจักษที่ลูรด บางคลา
ชุมชนคริสตชนบางกระดานและบางบอ
โรงเรียนดาราจรัส
เจาอาวาส/ผูแทนผูรับใบอนุญาต
50. วัดนักบุญอันตน พนมสารคาม
เจาอาวาส

คุณพอยอแซฟ ลือชัย
คุณพออันตน ภัทรติยะ

จันทรโป
อินทวัน

คุณพอเปาโล ทรงวุฒิ
ประทีปสุขจิต
คุณพอเปโตร อิทธิพล
หางสลัด
สังฆานุกรฟรังซิส เซเวียร อานนท ตันชัย

คุณพอยอแซฟ เกียรติศักดิ์

รุงเรือง

คุณพอซิมปลีซีโอ จิรพันธ

สุจิรานุธรรม

คุณพอยอแซฟ ปรีชา

สกุลออน
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51. วัดนักบุญอันนา สระไมแดง
เจาอาวาส

คุณพอยอแซฟ ไพรัช จักรวาลธนารักษ
แขวงปราจีนบุรี

52. วัดอารักขเทวดา โคกวัด
โรงเรียนเทวรักษ
เจาอาวาส/ผูแทนผูรับใบอนุญาต
ผูชวยเจาอาวาส/ผูจัดการ
53. วัดพระผูไถ เสาวภา
โรงเรียนคริสตสงเคราะห
โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห
เจาอาวาส/ผูแทนผูรับใบอนุญาต
54. วัดพระคริสตประจักษ บานเลา
วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก
เจาอาวาส
55. วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ
เจาอาวาส
56. วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
เจาอาวาส
57. วัดราชินีสายประคําศักดิ์สิทธิ์ บานสราง
เจาอาวาส
58. วัดแมพระที่พึ่งแหงคริสตัง แหลมโขด
เจาอาวาส

คุณพอเปาโล ปรีชา
คุณพอเปาโล พูนพงษ

สวัสดี
คูนา

คุณพอสเตเฟน วัชรินทร

สมานจิต

คุณพอเปาโล อันเด

ไชยเผือก

คุณพออันตน ทวี

อานามวัฒน

คุณพอฟรังซิส เซเวียร มานพ ปรีชาวุฒิ
คุณพอยอหน ปอล สุทัศน

เภกะสุต

คุณพอมอริส นภา

กูชาติ
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59. วัดมารียสมภพ กบินทรบุรี
ชุมชนคริสตชนประจันตคาม
เจาอาวาส

คุณพอฟรังซิส เซเวียร ประสพ เจริญนิตย

แขวงสระแกว
60. วัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค สระแกว
วัดพระจิตเจา บานทัพ
โรงเรียนดาราสมุทร สระแกว
เจาอาวาส/ผูแทนผูรับใบอนุญาต
คุณพอยอแซฟ สุดเจน
61. วัดนักบุญเบเนดิก เขาฉกรรจ
ศูนยสังคมพัฒนา สระแกว
เจาอาวาส/ผูอาํ นวยการ
คุณพอโทมัส อภิชิต
62. วัดนักบุญลอเรนซ นางาม
เจาอาวาส
คุณพอยอแซฟ นิคม
63. วัดราชินีแหงสันติภาพ อรัญประเทศ
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ
เจาอาวาส/ผูแทนผูรับใบอนุญาต
คุณพอยอแซฟ เอนก
ผูชวยเจาอาวาส
คุณพอเปโตร อนุสรณ
64. วัดนักบุญวินเซนต เดอ ปอล เขานอยพรหมสุวรรณ
เจาอาวาส
คุณพอดอมินิก ซาวีโอ ศักดา
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ฝนเรือง

ชินวงค
โยธารักษ

ธรรมนิต
พงศศิริพัฒน
เกียรติเกษม

หนวยงานเต็มเวลา
65. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน (นอก/ในสถานศึกษา)
ผูอํานวยการ
คุณพอยอแซฟ ประธาน
ตันเจริญ
66. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคําสอนคาทอลิก
ผูอํานวยการ
คุณพอยอหน บัปติสต นุพันธุ ทัศมาลี
67. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสื่อมวลชน
ผูอํานวยการ
คุณพอยอหน บัปติสต นุพันธุ ทัศมาลี
ผูชวยผูอํานวยการ
คุณพอเปโตร นรเทพ
ภานุพันธ
68. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่องานธรรมทูต
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อยุวธรรมทูต
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนสัมพันธ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการเสวนา และวัฒนธรรมสัมพันธ
ผูอํานวยการ
คุณพอยอแซฟ พงษศักดิ์
แซเตียว
(จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนตปอล คอนแวนต)
69. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อครอบครัว
ผูอํานวยการ
คุณพอยอแซฟ ภูวนารถ
แนนหนา
70. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาฯ
ผูอํานวยการ
คุณพอโทมัส อภิชิต
ชินวงค
71. สํานักงานวินิจฉัยคดี
ผูอํานวยการ
คุณพอยอแซฟ อังคาร
เจริญสัตยสิริ
72. แผนกวิถีชุมชนวัด
ผูอํานวยการ
คุณพอซีมอน เศกสม
กิจมงคล
(ชวยงานอภิบาลวัดศรีราชา)
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หนาที่พิเศษตาง ๆ
73. ธรรมทูตตางประเทศ
คุณพอเปาโล ชัชชัย รวมอราม
คุณพอยอแซฟ บุญชอบ พงศศิริพัฒน
คุณพอลอเรนซ พงษนริ ันดร นัมคณิสรณ
74. ชวยงานอภิบาลตางสังฆมณฑล
คุณพอเปโตร ประยูร นามวงศ
คุณพอยอแซฟ สมชัย พงศศิริพัฒน
คุณพอฟรังซิส สมคิด เจริญนารถ
คุณพอเปาโล ประเวช เตชะพิทักษธรรม
75. บานเณรแสงธรรม และวิทยาลัยแสงธรรม
คุณพอยอหน สมชัย พิทยาพงศพร
คุณพอยอแซฟ ชาติชาย พงษศิริ
76. ศึกษาตอตางประเทศ
ศึกษาตอดานเทววิทยาจริยศาสตร
คุณพอยอหน อัครสาวก วัชรพล กูชาติ
77. ศึกษาตอในประเทศ
ศึกษาตอดานจิตวิทยาแนะแนว
คุณพอออกัสติน กฤษณพงษ อติชาติธานินทร
ศึกษาตอดานสื่อสารมวลชน
คุณพอเปโตร นรเทพ ภานุพันธ
78. ชวยงานสภาพระสังฆราช
คุณพอเปโตร ธีรพงษ กานพิกุล
79. พักภารกิจ
คุณพอมาระโก สมจิตร
พึ่งหรรษพร
คุณพอฟรังซิส เซเวียร ชาติชาย เวฬุรัตนกูล
คุณพอฟรังซิส เซเวียร เสกสรร สุวิชากร
คุณพอดอมินิก ซาวีโอ เอกราช สุขชาติ
คุณพอยอหน บัปติสต ศิรวิชย มารียพัฒนกิจ
80. เกษียณอายุ
พระสังฆราชลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต
คุณพอเปโตร อาทร
พัฒนภิรมย
คุณพออเล็กซานเดอร วิจิตร ไตรภพ
คุณพอยอแซฟ วิโรจน
สมหมาย
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