
ขอเชิญรับการอบรมคริสตศาสนธรรม 

สําหรับเยาวชนและผูใหญ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 

พี่นองท่ีรัก  

 เราทุกคนตางแสวงหาความกาวหนาและสันติสุขในชีวิต แตชีวิตมนุษยมิไดประกอบดวยรางกายและสติปญญาเทานั้น เรายังมีจิตวิญญาณอีกดวย เราจึงควรเอาใจใสและใหเวลากับเรื่องชีวิตนิรันดร 

 พระคัมภีรกลาววา “พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตรเพียงองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่มีความเช่ือในพระบุตรจะไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร” (ยอหน 3:16) 

 หากทานตองการศึกษาสัจธรรมและวิถีทางชีวิตแบบคริสตคาทอลิก ขอเชิญติดตอไดตามวัดตางๆ ที่ใกลบานของทาน ดังตอไปนี ้

 

วัด ที่อยู โทรศัพท วันที่สอน เวลา 

เขต 1 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ 23 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0-2234-4592 

0-2234-8556 
อาทิตย 10.00-11.30 น. 

วัดเซนตหลุยส สาทร 215/2 ถ.สารทรใต แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2211-0220 

0-2213-0199 
อาทิตย 15.00-16.30 น. 

วัดราชินีแหงสันติสุข  

(วัดซอย 101) 

4/1 ตรอกปุณณวิถี 27 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 0-2741-8520 

ถึง 2 
อาทิตย 15.15-16.30 น. 

วัดพระกุมารเยซ ู 

(กิโลเมตรท่ี 8 บางนา-ตราด) 

9/99 ม.13 ซ.มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

10540 

0-2316-4910 

ถึง 12 
อาทิตย 09.30-11.45 น. 

วัดพระมหาไถ 123/19 ซ.รวมฤดี 5 ถ.วิทยุ แขวงสวนลุมพิน ี เขตปทุม กรุงเทพฯ 10330 0-2256-6422 

0-2256-6157 
อาทิตย 

ขึ้นอยูกับความสะดวกของ

ผูเรียน 

วัดอัครเทวดาราฟาแอล  

(ปากน้ํา) 

 5 ซ. 22  ราฟาแอล 1 ถ.ทายบาน ต.ปากน้ํา  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 0-2701-7047 

0-2395-4688 
อาทิตย 10.15-11.45 น. 



วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน) 1112 ซ.วัดไผเงิน ถ.จันทน แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 0-2212-5439 

0-2212-8098 
- - 

วัดแมพระปฏิสนธินิรมล 

แหงเหรียญอัศจรรย (คลองเตย) 

399 ถ.อาจณรงค แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 0-2249-9587 

ถึง 8 
ขึ้นอยูกับความสะดวกของผูเรียน 

วัดแมพระลูกประคํา  

(กาลหวาร) 

1318 ซ. วานิช 2 ถ. โยธาแขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 0-2266-4849 

0-2236-2727 
เรียนรวมกับอาสนวิหารอัสสมัชัญ 

เขต 2 

วัดนักบุญฟรงัซิสเซเวียร  

(วัดสามเสน) 

94 ซ.มิตรคาม ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ  กรุงเทพฯ 10330 
0-2243-0060-2 อาทิตย 11.00-12.00 น. 

วัดแมพระฟาติมา (ดินแดง) 4080 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 0-2245-1039 

0-2642-9906 

จันทร-ศุกร 

 

อาทิตย 

ขึ้นอยูกับความสะดวกของ

ผูเรียน 10.30-12.00 น. 

วัดอัครเทวดามีคาแอล 

(วัดสะพานใหม) 

343/59 ม.7 ถ.พหลโยธิน แขวงคลอง-ถนน เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10220 0-2521-1408  

 0-2972-4989-90 
อาทิตย 

 16.00-18.30 น. 

วัดพระชนนีของพระเปนเจา  

(วัดรังสิต) 

246/22 ม.1 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี 12130 0-2992-1363 

ถึง 4 
อาทิตย 

 10.15-12.30 น. 

วัดพระแมมหาการุณย  

(ปากเกร็ด) 

69/15 ม.1 ถ.ติวานนท ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0-2583-7163 

 
อาทิตย 

 10.30-12.00 น. 

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

(วัดคลองจั่น) 

49 ม.5 ซ.โอฬาร 2 ถ.นวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 0-2375-8296  

0-2375-8294 
อาทิตย 

 10.30-12.00 น. 

วัดเซนตจอหน 1110/9 ถ.พหลโยธิน หาแยกลาดพราว ซ.2  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

0-2938-7783-4 

Fax 02-5137-164 
อาทิตย 

10.30 -12.00 น. 

(ผูใหญ+เดก็) 

วัดนักบุญมารโก (วัดปทุมธาน)ี 47/9 ม.3 ต.บานฉาง  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000 01-811-5575 

 

มีสอนเดือนละ 1 ครั้ง  1 ชัว่โมง 

มีสอนพระคัมภีร (น.เปาโล) 

ทุกอาทิตย 1 ชั่วโมง 



วัดแมพระกุหลาบทิพย 

(ลาดพราว) 

3  ซ. ลาดพราว 124  แขวงวังทองหลาง เขตวัดทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 

0-2514-0501 

ถึง 2 

 

อังคาร เสาร 

อาทิตย 

10.30-12.00 น. 16.00-

17.00 น. 11.30-12.30 น. 

วัดแมพระองคอุปถัมภ 210 ถ. กรุงเทพฯ กรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 0-2731-7100 

ถึง 12 
อาทิตย 

 11.00-12.00 น. 

(ผูใหญ+เดก็) 

วัดคอนเซ็ปชัญ 167 ซ.มิตรคาม ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10330 0-2243-2617  

0-2243-0064 
อาทิตย 10.00-11.00 น. 

วัดมารียสวรรค ดอนเมือง 18/95 ม.1 ถ. สรงประภา แขวงทุงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 0-2566-1555 

0-2928-2565 
เสาร 15.30-17.00 น. 

เขต 3 

วัดแมพระประจักษเมืองลูรด  

(วัดบางสะแก) 

21/1 วุฒากาศ 37 ถ.วุฒากาศ แขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 0-2468-1641   

02-476-4913 
อาทิตย 10.15-11.15 น. 

วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร  

(วัดบางเชือกหนงั) 

84 ม.3 ถ.จรัลสนิทวงศ 13 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 0-2865-2371 

ถึง 5 
ขึ้นอยูกับความสะดวกของผูเรียน 

วัดพระแมสกลสงเคราะห  

(วัดบางบัวทอง) 

179 ม.5 ถ.เทศบาล 11 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0-2920-1015 

ถึง 6 
อาทิตย 10.00-12.00 น. 

วัดศีลมหาสนิท (วัดตล่ิงชัน) 15/1 ม.10 ถ.สวนผัก แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรงุเทพฯ 10170 0-2433-4529  

 0-2882-0283-4 
ขึ้นอยูกับความสะดวกของผูเรียน 

วัดซางตาครูส (วัดกุฎีจีน) 112  ซ.กุฎีจีน ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 0-2472-0153 

ถึง 4 
วันอาทิตย 9.30-10.30 น. 

วัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ  

(วัดปากลัด) 

505 ถ.นครเขื่อนขันธฝงซาย ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สุมทรปราการ 10130 0-2463-1541 

0-2463-1585 
วันอาทิตย 10.00-11.00 น. 

วัดนักบุญหลุยสมารีฯ  

(วัดบางแค) 

30/37 ม.3 หมูบานเศรษฐกิจ ถ.เพชรเกษม แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 0-2421-2760 

0-2444-2188 
ทุกวัน 

ขึ้นอยูกับความสะดวกของ

ผูเรียน 



 
เขต 4 

วัดแมพระประจักษเมืองลูรด  

(วัดหัวตะเข) 

53 ม.2 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 0-2738-0969 

 
วันอาทิตย 10.30 -12.00 น. 

วัดนักบุญยอแซฟ (วัดหนองร)ี 

129 ม.8 ถ.สุวรรณศร ต.ศรีกะอางค อ.บานนา จ.นครนายก  26110 (ตูปณ.11) 03730-6523 

ถึง 24 
วันอาทิตย 10.00-12.00 น. 

วัดเซนตแอนโทน ี(วัดแปดริ้ว) 

129 ถ.สรรคประศาสน ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000 0-3851-2015 

0-3851-1075 
วันอาทิตย 14.30-16.00 น. 

วัดเซนตร็อค (วัดทาไข) 66/1/1 ม.2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000 0-3884-7480-1 วันเสาร 17.30-18.30 น. 

วัดนักบุญเทเรซา 

(วัดหนองจอก) 

64 ม.4 ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 0-2988-9754 

 
วันอาทิตย 7.30-8.30 น. 

วัดพระวิสุทธิวงส (วัดลําไทร) 3 ม.5 ต.ลําไทร อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 0-2563-1013 

0-2563-1412 
วันอาทิตย 10.40-11.45 น. 

วัดแมพระฟาติมา (วัดบางวัว) 

 

45 ม.12 ซ.สมัครนรการ ถ.บางนา-ตราด  

ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 
0-3883-0109 

  

วัดนักบุญเปาโล (วัดบานนา) 

 303 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.บานนา อ.บานนา จ.นครนายก 26110 

0-3738-1019 

0-3732-3942   

เขต 5 

วัดนักบุญอันนา (วัดทาจนี) 

 79 ม.4 ต.บางหญาแพรก  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

0-3481-9216 

ถึง 17 

วันอาทิตย 

 

10.30-12.00 น. 

 

วัดนักบุญเปโตร (วัดนครชยัศรี) 

 

20 ม.3 ซ.วัดโรมัน ถ.เพชรเกษม ต.ทาขาม  

อ.สามพราน จ.นครปฐม  73110 

0-3428-7630 

ถึง 1 

วันอาทิตย 

 

10.30-11.30 น. 

 

วัดพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค 

(สุสานศานติคาม) 

2/5 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม  73110 0-2429-0117-8 

0-2429-0481 
วันอาทิตย 

 

10.15-11.45 น.. 

คําสอนเด็ก ระหวางมิสซา 

9.00 น. 



วัดพระตรีเอกภาพ (วัดหนองหิน) 27 ม.13 ต.โพรงมะเดื่อ  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0-3438-7060 อาทิตย 10.30-12.00 น. 

วัดพระครสิตกษัตริย  

(วัดนครปฐม) 222/4 ถ.ราชดําเนิน ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
0-3425-9113 

  

วัดนักบุญอันเดร (วัดบางภาษี) 105  ม.5 ต.บางภาษี  อ.บางเลน  จ.นครปฐม 73130 

0-3423-6491 

0-3439-1525   

วัดนักบุญมัทธิว (วัดทุงลูกนก) 105 ม.5 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 

0-3439-1525 

0-3423-6491   

เขต 6 

วัดนักบุญยอแซฟ (วัดอยุธยา) 30 ม.11 ต.สําเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 0-3532-1447 อาทิตย 10.30-12.00 น. 

วัดมารียสมภพ (วัดบานแพน) ม.10/1  ถ.ธรรมสิทธ์ิเสนา  ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 0-3521-6544   

วัดนักบุญเทเรซา (วัดหนาโคก) 

และศูนยอภิบาลอางทอง 

28 ม.5 ต.หนาโคก อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา  13120 
0-3539-2012 

  

วัดนักบุญยวง บัปติสตา 

(วัดเจาเจ็ด) 

 

5  ม.6  ต.บานแถว  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 

 

0-3520-1175 

0-3520-1971 

0-3521-6652   

วัดพระคริสตประจักษ  

(วัดเกาะใหญ) 3 ม.1 ต.ไมตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  13190 
035-741051-2 

  

วัดแมพระประจักษแหงภูเขาคาร

แมล (วัดสองพี่นอง) 

14 ม.4 ต. ตนตาล อ.สองพี่นอง จ. สุพรรณบุรี 72110 0-3553-1160 

0-3553-1326 

0-3554-2608-10   

วัดนักบุญลูกา (วัดอูทอง)  

และกลุมครสิตชนดานชาง 

 

134/1  ม.2  ถ. มาลัยแมน  อ.อูทอง จ. สุพรรณบุรี 72160 

 

0-3555-1407 

0-3555-1976-7 

0-3556-4289   

วัดนักบุญบารโธโลมิว อัครสาวก 200/1 ม.1 ต.ดอนตาล อ.เมือง  จ. สุพรรณบุรี 72000 0-3555-0409-10   

 


