รายชื่อคณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ ร่าประเทศไทย สมัยที่ 20 วาระปี 2019 – 2020
#
1.

ตําแหน่ ง
คุณพ่อ
จิตตาภิบาล
อธิ การบ้านเณร
วิทยาลัยแสงธรรม
2.
ที่ปรึ กษาสภาฯ
อดีตประธานเซอร์ ร่าโลก ปี 2004 - 2005
3.
ที่ปรึ กษาสภาฯ
4.

5.

6.

ที่ปรึ กษาสภาฯ
เขต 140
กรุ งเทพ
ที่ปรึ กษาสภาฯ
ที่ปรึ กษาสภาฯ
เขต 140
นครสวรรค์

ชื่อ นามสกุล / ทีอ่ ยู่
Name / Contact
เปโตร
Rev. Fr. Peter
เจริญ
ว่องประชานุกูล
Charoen
VONGPRACHANUKUL
อธิ การสามเณราลัย วิทยาลัยแสงธรรม
081-875-8918
20 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
charoenv@yahoo.com // padrepietro55@gmail.com
ราฟาแอล
Dr. Raphael
ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย
Chainarong MONTHIENVICHIENCHAI
1110 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
086-896-9393
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
cnarong@stjohn.ac.th
พอล แมรี่
Paul Mary
สุ วชิ
สุ วรุจิพร
Suvij
SUWARUJIPORN
35 ซ.อารี ย ์ 3 ถ.พหลโยธิ น
02-279-7575
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
paulms@samart.com
ยอแซฟ
Joseph
ประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ
Pradit
LOHAVIRIYASIRI
Xavier Intl Transport & Logistics Co.,Ltd.
081-485-0251
479 ฟอร์ จูนคอนโด ห้อง 315/554 ถ.สาธุ ประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
jueniper@gmail.com
ยอแซฟ
Joseph
วินิจ
วสุ พงศ์ พพิ ฒ
ั น์
Vinij
VASUPONGPIPAT
507/349 ม.นครไทย ถ.สาธุ ประดิษฐ์
081-831-1701
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
vinijv@yahoo.com
ยอห์น แมรี่
บุญขีด
เรไร
ซ.87/5 ถ.สวรรค์วถิ ี
089-2727277
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
boonkeet_rerai@hotmail.com

#
7.

8.

9.

10.

11.

12.

ตําแหน่ ง
ที่ปรึ กษาสภาฯ
เขต 140
บ้านโป่ ง
ที่ปรึ กษาสภาฯ
เขต 172
เซนต์จอห์น
ที่ปรึ กษาสภาฯ
เขต 172
ศรี ราชา
อดีตประธานสภา
2018 - 2019
ประธานสภา
ปี 2019 – 2020

ว่าที่ประธานสภา
เขต 172/ เซนต์จอห์น
13.
รองประธาน
ฝ่ ายกิจกรรม
เขต 172/ เซนต์จอห์น

ชื่อ นามสกุล / ทีอ่ ยู่
ยอร์ จ
พิเชษฐ์
รุจิรัตน์
35/135 ผูใ้ หญ่บุญ 9 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
ยอห์นบอสโก สมชาย
เทวีทวิ ารักษ์
17/21 ม.การ์เด้นโฮมวิลเลจ ถ.พหลโยธิ น
ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
มารี อา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่ อง
174/4 หมู่ 10
ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
เปโตร
นิคม
กายราช
199 ม.6 ถ.ราษฎร์ เจริ ญ
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
อากาทา
สิ ริพร
มาตุรงค์ พทิ กั ษ์
ร้านฟาติมา 52/2-3 ถ.นเรศวร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000
มาระโก
คุณนิพนธ์ แสงประดับ
มาระโก
นิพนธ์
แสงประดับ
89/95 หมู่บา้ นไลฟ์ บางกอกบูเลอวาร์ ด ถ.กาญจนภิเษก
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10560

George

Name / Contact
Pichet
RUCHIRAT

081-943-1658
pr.pichet3330@gmail.com
John Bosco
Somchai
THEVEETHIVARAK
081-803-3475
somchai@zagro.com
Mary Magdalene Rutchaneekul PUANGPONG
089-603-0990
rach0990@gmail.com
Peter
Nikhom
KAIYARAJ
081-739-6312
nikhom48@yahoo.com
Agatha
Siriporn
MATURONGPITUCK
081-962-5872
s_maturongpituck@hotmail.com
Mark
Niphon
SAENGPRADAB
Mark

Niphon

SAENGPRADAB
081-911-9522
niphonsa@yahoo.com

#
14.

15.

16.

17.

18.

19.

ตําแหน่ ง
รองประธาน
ฝ่ ายกระแสเรี ยก
เขต 194 / ท่าแร่
รองประธาน
ฝ่ ายสมาชิก
เขต 140 / บ้านโป่ ง
รองประธาน
ฝ่ ายสื่ อสาร
เขต 172 / บางแสน
เลขานุการสภาฯ
เขต 140/ เซนต์หลุยส์
ผูช้ ่วย
เลขานุการสภาฯ
เขต 140 / กรุ งเทพ
เหรัญญิกสภาฯ
เขต 140 / กรุ งเทพ

ชื่อ นามสกุล / ทีอ่ ยู่
เปาโล
สมฤทธิ์
กายราช
265 หมู่ 6 ถ.ถิ่นไทย 1
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
เปโตร
ธีรวัฒน์ ลิม้ อําไพ
18/36 ซ.เจริ ญสุ ข ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
อันเดร
วิชัย
บุญเจือ
53 ถ.บางแสนล่าง
ต.บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
อากาทา
เหมือนฝัน พลางกูร
อาคารโฮม แมนชัน่ 2 ซ.ลาดพร้าววังหิ น 82
ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230
มารี อา
ทิพากร
เรืองวุฒิชนะพืช
927 ถ.สุ ขสวัสดิ์ 26
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพมหานคร 10140
มารี อา
ทิพากร
เรืองวุฒิชนะพืช
927 ถ.สุ ขสวัสดิ์ 26
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพมหานคร 10140

Paul

Name / Contact
Somrit
KAIRAT

Peter

Thirawat

Andre

Wichai

Agatha

Muanfun

Maria

Thipakorn

Maria

Thipakorn

087-715-5020
Paul_somrit@yahoo.co.th
LIMAMPAI
089-206-4709
limampai@gmail.com
BUNCHUA
087-606-2321
Wichai2000@gmail.com
BALANKURA
061-983-6145
Jibby1975479300@gmail.com
RUEANGWUTTHICHANAPUET
086-900-1962
thipakorn.r@hotmail.com
RUEANGWUTTHICHANAPUET
086-900-1962
thipakorn.r@hotmail.com

#
20.

21.

22.

23.

24.

25.

ตําแหน่ ง
กรรมการ
ประธานเขต 140
กรรมการ
ประธานเขต 172
กรรมการ
ประธานเขต 194
กรรมการ
ว่าที่ประธาน
เขต 140 / กรุ งเทพ
กรรมการ
ว่าที่ประธาน
เขต 172 / บางแสน
กรรมการ
ว่าที่ประธาน
เขต 194 / อุบล

ชื่อ นามสกุล / ทีอ่ ยู่
Name / Contact
เทเรซา
Teresa
อัญชัน
จาตุกญ
ั ญาประทีป
Anchan
JATUKANYAPRATEEP
143 ถ.เอกาทศรฐ
081-886-6035
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
anchan_serra@hotmail.com
ฟรังซิ ส เซเวียร์ เจตต์ ฎางค์ กูรณ์ พวงผ่ อง
Francis Xavier Jakkangkul PUANGPONG
174/4 หมู่ 10
081-335-7533
ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
Jad3357533@gmail.com
ยอห์น
John
ธนัช
วัชรตานนท์
Thanat
WATCHARATANON
ตู ้ ป.ณ.3 ปท.โพศรี
080-404-6559
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002
ging.amp1784@gmail.com
ยอแซฟ
Joseph
Pradit
LOHAVIRIYASIRI
ประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ
Xavier Intl Transport & Logistics Co.,Ltd.
081-485-0251
479 ฟอร์ จูนคอนโด ห้อง 315/554 ถ.สาธุ ประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
jueniper@gmail.com
เทเรซา
Teresa
Wanlada
LAOKOBKUL
วัลลดา
เล้ากอบกุล
244/62 มบ. วังมุขแลนด์ ถ.ลงหาดบางแสน
086-795-8050
ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
wanlada87@gmail.com
เทเรซา
Teresa
Boonsong
NANSINGHA
บุญส่ ง
แน่ นสิ งห์
297 ถ.ศรี ณรงค์
089-917-8543
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

