
 
  ท่ี รกจ. 3/2020                                                                                                                      อารามศูนยก์ลางคณะรักกางเขน แห่ง จนัทบรีุ 
                                                                                                                                         108 หมู่ 5 ต. จนัทนิมิต   อ. เมือง  จ. จนัทบุรี  22000 
                                                                                                                                                      โทร 0-3931-2576  โทรสาร 0-3931-2578 

 
ประกาศคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี 

เร่ือง การแต่งตั้งภคินีปฏิบัติภารกจิต่างๆ  ประจ าปีการศึกษา 2563/2020  
 

กลุ่มบ้านศรีราชา ซิสเตอร์มารีอา สุพตัรา  นนทสุวรรณ์  หวัหนา้กลุ่มบา้น 
1. ส านักพระสังฆราช-ศูนย์สังฆมณฑล  อ. ศรีราชา  จ. ชลบุรี   

1. ซิสเตอร์ดาเมียน มะลิวลัย ์ แซ่โงว้   อธิการิณีบา้น 
2. ซิสเตอร์เทเรซา  สุมาลี  สุดจินดา   ศูนยค์  าสอนสังฆมณฑลฯ 

2.  วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า   อ. ศรีราชา  จ. ชลบุรี   
1. ซิสเตอร์มารีอา  อ าไพ  ช่ืนอารมณ์  อธิการิณีบา้น 
2. ซิสเตอร์อนันา มณีรัตน์  โชติผล    

3.  ศูนย์อบรมรักกางเขน  อ. ศรีราชา  จ. ชลบุรี   
1. ซิสเตอร์มารีอา วรนุช ประนอมมิตร    อธิการิณีบา้น ผูดู้แลผูส้นใจ งาน Talitha Kum Thailand 
2. ซิสเตอร์เทเรซา ม่ิงขวญั  ผลมูล     นวกาจารย ์ -  ผูดู้แลสมคัรเณรี 

4.  วัดพระนามเยซู-โรงเรียนปรีชานุศาสน์  อ.เมือง จ. ชลบุรี 
      1.  ซิสเตอร์อนันา วนัเพญ็ ไชยเผือก   อธิการิณีบา้น - ผูอ้  านวยการ  

       2.  ซิสเตอร์เรมอนด ์วารุณี ลออสิทธิภิรมย ์  
5.  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพทัยา - โรงเรียนอนุบาลโสตพฒันา  เมืองพทัยา  จ. ชลบุรี   

1. ซิสเตอร์มารีอา สุพตัรา  นนทสุวรรณ์  อธิการิณีบา้น 
2. ซิสเตอร์เจน ชุลี  สรรเพชร 
3. ซิสเตอร์อนันา กองค า สุระเสียง 

6.  วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ - มารีย์เนอสเซอร่ี  อ. เมือง จ.ระยอง   
             1.  ซิสเตอร์มารีอา รุ่งทิพย ์ พฒันภิรมย ์   อธิการิณีบา้น 
       2.  ซิสเตอร์เอวารีสต ์มาลา ทดัมาลี 

กลุ่มบ้านหัวไผ่ ซิสเตอร์มารีอา นิภา  รักผกาวงศ์ หวัหนา้กลุ่มบา้น   
7.  วัดนักบุญฟิลปิและยากอ็บ หัวไผ่  - โรงเรียนประชาสงเคราะห์  อ.พานทอง จ.ชลบุรี   
            1.  ซิสเตอร์มารีอา  ดาวเรือง  มาตรง   อธิการิณีบา้น 
       2.  ซิสเตอร์มารีอา นิภา รักผกาวงศ ์   ผูอ้  านวยการ  
       3.  ซิสเตอร์อนันา พลอยไพลิน ขนุอาจ   ยวุภคินี 
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8.  วัดนักบุญยอแซฟ - โรงเรียนวัฒนานุศาสน์  อ.พนัสนิคม  จ. ชลบุรี   
1. ซิสเตอร์มารีอา นงลกัษณ์  สันจิตร    อธิการิณีบา้น  -  ผูอ้  านวยการ 
2. ซิสเตอร์อิมมาคิวเลต ประคอง ค าแดง 

9.  วัดเซนต์ปอล แปดร้ิว  - โรงเรียนสันติภาพ  อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
1. ซิสเตอร์แอนน์ วนิดา ไตรวุฒิ   อธิการิณีบา้น 
2. ซิสเตอร์มารีอา เพญ็จนัทร์ มีนะจรัส   ผูอ้  านวยการ  

10.  วัดแม่พระประจักษ์ท่ีลูร์ด - โรงเรียนดาราจรัส อ.บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา 
        1.  ซิสเตอร์อกัแนส  อาริณี  วงษไ์พบูลย ์  อธิการิณีบา้น 
        2.  ซิสเตอร์อาแมนดา อภิวนัท ์ ภานุพนัธ์  

กลุ่มบ้านปราจีนบุรี ซิสเตอร์เทเรซา อจัฉรา  สุขพบูิลย์ หวัหนา้กลุ่มบา้น 
11.   โรงเรียนมารีวิทยา - วัดอคัรเทวดามีคาแอล - บ้านสวนมารีย์ อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี 

1. ซิสเตอร์เทเรซา  อจัฉรา  สุขพิบูลย ์   อธิการิณีบา้น – ผูอ้  านวยการ 
2. ซิสเตอร์แบร์นาร์ด บุญสร้าง หน่ึงน ้าใจ 
3. ซิสเตอร์อนันา  สุมาลี  โชติผล      
4. ซิสเตอร์มารีอา  แพงศรี ประทุมตรี   ผูดู้แลกลุ่มผูส้นใจ ม.1-ม.3 
5. ซิสเตอร์อนันา ณฐัฐา  สินบ ารุง   รองผูอ้  านวยการ 
6. ซิสเตอร์เวโรนีกา จนัทร์สม ต๊ะนุ   ยวุภคินี  

12.  โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี - วัดมารีสมภพ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
1. ซิสเตอร์เฟอร์ดินนัท ์พนิดา สุขส าราญ  อธิการิณีบา้น - ผูอ้  านวยการ  
2. ซิสเตอร์ดอมีนา วิไล  สุขสกลุ 
3. ซิสเตอร์เรอเน วิภา  แซ่ตัน๊ 
4. ซิสเตอร์ลูซ่ี  ประดบัศรี  โถทอง 
5. ซิสเตอร์เทเรซา ลดัดา เชยบุญ   รองผูอ้  านวยการ 
6. ซิสเตอร์เทเรซา ณฐัวรรณ ฉวีนิรมล   
7. ซิสเตอร์เวโรนีกา นิตยา ชงโคพนาเวศ  ยวุภคินี 

13.  โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ  อ.ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี   
1. ซิสเตอร์เทเรซา  สุรางค ์ ศรีสุระ   อธิการิณีบา้น – ผูอ้  านวยการ 
2. ซิสเตอร์เทเรซา อุไร คงทอง  
3. ซิสเตอร์อนันา ดิษราภรณ์    ศรีประมงค ์  

14.  โรงเรียนเทวรักษ์ - วัดอารักขเทวดา โคกวัด อ.ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี   
1. ซิสเตอร์ฟีเดลิส ประกอบ โยธารักษ ์  อธิการิณีบา้น 
2. ซิสเตอร์เวรอนีกา  กลัยา  ยติุธรรม   ผูอ้  านวยการ 
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15.  โรงเรียนปัญจทรัพย์ วัดน้อยครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร   
1. ซิสเตอร์ซิลแวสแตร์ จิตรา  วงศชี์รี   อธิการิณีบา้น 
2. ซิสเตอร์มารีอา ยวุดี ลอ้ค า   ผูอ้  านวยการ  

16.  บ้านรักกางเขน อ.สามพราน จ. นครปฐม 
คุณแม่โรสลิน  ศรีไพร กระทอง   ท่ีปรึกษาสหพนัธ์รักกางเขนฯ 

   ด าเนินงานโครงการบา้นรักกางเขน อยธุยา 
17.  ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 

ซิสเตอร์มารีอา เพช็รรัตน์  สุขส าราญ   ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ 
 

กลุ่มบ้านนครสวรรค์  ซิสเตอร์บรียิตตา บุญชอบ  หัวใจ  หวัหนา้กลุ่มบา้น 
18.  โรงเรียนยอแซฟ - วัดนักบุญยอแซฟ อ.เมือง จ.พจิิตร 

1. ซิสเตอร์บรียติตา  บุญชอบ  หวัใจ   อธิการิณีบา้น - ผูอ้  านวยการ  
2. ซิสเตอร์มอรีส วนัทา สิทธิพล 

19.  สามเณราลยั จอห์น ปอล  อ. เมือง จ. นครสวรรค์  
1. ซิสเตอร์มอนีกา  สุมิตรา  เชาวน์ดี   อธิการิณีบา้น 
2. ซิสเตอร์ไอรีน ฉวีวรรณ  เชาวน์ดี 

20.  ศูนย์คาทอลกิบ้านแม่ต้าน  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก 
1. ซิสเตอร์มารีอา รพิพรรณ  สวสัดิการ  อธิการิณีบา้น 
2. ซิสเตอร์เทเรซา  ยงศรี  สุระเสียง 
3. ซิสเตอร์อกัแนส วลัภา ธารน ้ าเดชา   ยวุภคินี 

 

กลุ่มบ้านนครราชสีมา ซิสเตอร์ซีริล จ านันท์  ไพรงาม  หวัหนา้กลุ่มบา้น 
21.  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   

1. ซิสเตอร์ซีริล จ านนัท ์ไพรงาม   อธิการิณีบา้น - ผูอ้  านวยการ  
2. ซิสเตอร์เทเรซา นงลกัษณ์  ประทุมปี   

22.  โรงเรียนมารีพิทักษ์   อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์   
1. ซิสเตอร์ดาเรีย บุญสม  ป่ินสุวรรณ   อธิการิณีบา้น - ผูอ้  านวยการ 
2. ซิสเตอร์ลูชีอา ศรีค า  ปอดอ 

 

กลุ่มบ้านสุราษฎร์ธานี ซิสเตอร์เบดา วันทนา  อโศกสกุล  หวัหนา้กลุ่มบา้น 
23.  โรงเรียนดรุโณทัย  -  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  อ.เมือง จ. ตรัง 

1. ซิสเตอร์เบดา วนัทนา  อโศกสกุล   อธิการิณีบา้น - ผูอ้  านวยการ 
2. ซิสเตอร์เทเรซา พตัรา ขมสนิท 
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24.   โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเกต็ อ.เมือง จ.ภูเกต็ 
1. ซิสเตอร์มกัดาเลนา ดวงแข รัตโนภาส  อธิการิณีบา้น - ผูอ้  านวยการ 
2. ซิสเตอร์มารีอา  ประทุมพร วิจิตรวงศ์   

บ้านเชียงราย   
25.  ศูนย์รักกางเขนแม่ไร่   - วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อ.แม่จัน   จ.เชียงราย 

1. คุณแม่เมร่ี โจน ออฟ อาร์ค พเยาว ์ ถาวรวงศ์ อธิการิณีบา้น 
2. ซิสเตอร์วีต้ี มุกดา  วิจิตรวงศ ์
3. ซิสเตอร์มารีอา วิมลรัตน์ พสัดุ 

 

กลุ่มบ้านลูกจันท์ ซิสเตอร์อนันา บุญเลิศ  โยธารักษ์  หวัหนา้กลุ่มบา้น 
26.  โรงเรียนมารดานุสรณ์ - วัดแม่พระรับสาร  อ.เมือง จ.ตราด 

1. ซิสเตอร์อนันา  บุญเลิศ  โยธารักษ ์   อธิการิณีบา้น - ผูอ้  านวยการ  
2. ซิสเตอร์มซัซาแรล  ศรีอุทยั พรมสาร 
3. ซิสเตอร์เบนิลด ์ สมจิต  วิเศษเธียรกุล 
4. ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต  แสงค า ปอดอ   

27.  วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า -  โรงเรียนศรีหฤทัย อ.ขลุง  จ. จันทบุรี 
1. ซิสเตอร์อลัเบิร์ต  ทศันีย ์ วรอุไร   อธิการิณีบา้น 
2. ซิสเตอร์อูร์ซูลา  มณี  หยองโก 

28.  โรงเรียนยอแซฟวิทยา - วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร อ.ท่าใหม่  จ. จันทบุรี 
1. ซิสเตอร์มาร์ติน ศุภางค ์ กูลมงคลรัตน์  อธิการิณีบา้น 
2. ซิสเตอร์ราฟาแอล มะลิวลัย ์ประทุมมี 
3. ซิสเตอร์เทเรซา  จ าเรียง  ถาวรสิน     ผูอ้  านวยการ 
4. ซิสเตอร์มารีอา มยัตรี  สุระเสียง 

29. โรงเรียนลมัแบรต์พชิญาลยั อ.นายายอาม จ.จันทบุรี   
1. ซิสเตอร์แคลร์  มลัลิกา  วรรณชยัวงศ ์  อธิการิณีบา้น 
2. ซิสเตอร์เวนนัส์  สุดา  ชาญสวา่ง    
3. ซิสเตอร์บปัติสต ์ จ าเนียร  บุญทนั 
4. ซิสเตอร์ลูชีอา  ศรีธารา  รุ่งเรือง   ผูจ้ดัการ - ผูอ้  านวยการ  
5. ซิสเตอร์อนันา อารียา พุ่มเจริญ   ยวุภคินี     
6. นวกเณรีอนันา กมลวรรณ เกตุพนัธ์   ฝึกงานอภิบาล 

30. วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ  อ.เมือง  จ. จันทบุรี   
 สมาชิกอารามช่วยงานอภิบาล  
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กลุ่มบ้านจันทบุรี ซิสเตอร์เอลซิาเบ็ธ  อุไรวรรณ  พุมมี  หวัหนา้กลุ่มบา้น 
31.  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์   อ.เมือง จ. จันทบุรี 

1. ซิสเตอร์กอร์เนลี  ล ายงค ์ อุน้วุน้      ผูอ้  านวยการ 
2. ซิสเตอร์แอนนาทา  เพช็รัตน์  เซ็ดเจริญ 
3. ซิสเตอร์เรแดมป์ตา้ สาล่ี ตนัติกุล      รองผูอ้  านวยการ 
4. ซิสเตอร์เทเรซา นุชฤดี  รักคิด   งานสหการโรงเรียน 
5. ซิสเตอร์เทเรซา ณฐัวรรรณ  อติชาติธานินทร์   รองผูอ้  านวยการ  
6. ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต  วีณา เฉลิมธุวานนท์   
7. ซิสเตอร์เซซีลีอา รชยา ครุฑวิเศษ    
8. ซิสเตอร์คริสตีนา  สายชล ล้ีมงคลเลิศ    
9. ซิสเตอร์ลูชีอา  สุทิศา  อ่ิมสุวรรณ    

32.  อารามบ้านแม่ อ.เมือง จ. จันทบุรี 

1. ซิสเตอร์เอลิซาเบธ็  อุไรวรรณ  พุมมี  อธิการิณีบา้น -  ผูดู้แลยวุภคินี 
2. ซิสเตอร์เรแดมป์ตา้ สาล่ี ตนัติกุล   รองอธิการิณีบา้น 
3. ซิสเตอร์เวรอนิก  ไฉน  ขมสนิท                                                   
4. ซิสเตอร์แอนนาทา เพช็รัตน์ เซ็ดเจริญ  
5. ซิสเตอร์คอนสตนัซีอา อาภา รุ่งเรืองผล 
6. ซิสเตอร์เยราร์ด สรินยา  เพชรศิริพนัธุ์ 
7. ซิสเตอร์เชแลสติน วิมล เชาวน์ดี 
8. ซิสเตอร์ทาร์ซีซีอุส บุญเทียม โรซา 
9. ซิสเตอร์ฟอสตา  มลิวลัย ์ กูช้าติ   
10. ซิสเตอร์มารีโอ  พฒันา  นาวารัตน์   งานโภชนาการโรงเรียนและอาราม 
11. ซิสเตอร์ลูชีอา วารุณี  นาวารัตน์   ผูช่้วยงานโภชนาการฯ 
12. ซิสเตอร์เทเรซา นุชฤดี รักคิด    
13. ซิสเตอร์อนันา ภณิดา  มธัยมชาติ   พกัรักษาตวั 
14. ซิสเตอร์มารีอา อรนุช  อานามวงษ ์   พยาบาลผูดู้แลผูอ้าวุโสและผูป่้วย 
15. ซิสเตอร์เทเรซา ณฐัวรรณ  อติชาติธานินทร์        
16. ซิสเตอร์มารีอา พชัรียา  โยธารักษ ์              ผูช่้วยผูดู้แลยวุภคินี   ผูดู้แลกลุ่มผูส้นใจ ม.4-ม.6 

              ผูช่้วยงานฝ่ายส านกักลาง 
17. ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต  วีณา  เฉลิมธุวานนท์ ยวุภคินี  
18. ซิสเตอร์คริสตีนา สายชล ล้ีมงคลเลิศ   ยวุภคินี  
19. ซิสเตอร์เซซีลีอา รชยา ครุฑวิเศษ   ยวุภคินี  
20. ซิสเตอร์ลูชีอา  สุทิศา  อ่ิมสุวรรณ   ยวุภคินี 
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33.  สมาชิกพกั-ภาวนา 
1. ซิสเตอร์กอแลตตา เรณู  วงศชี์รี 2.  ซิสเตอร์มาแซลลี สุภา เตม็ศิริพนัธุ์ 
3. ซิสเตอร์โปลิน  ยนิดี  ศกัด์ิสงฆ ์ 4.  ซิสเตอร์เมร่ี ยอห์น แฉลม้  อารีพรรค 
5. ซิสเตอร์คริสต็อฟ  ประคอง โยธารักษ ์ 6.  ซิสเตอร์ปรักเซดา พลอย พวงเพชร์ 
7.  ซิสเตอร์ซาโลเม สมบูรณ์ กุลวิทย ์ 8.  ซิสเตอร์กาสซิลดา  พชัรา อารีพรรค 
9. ซิสเตอร์อีซีโดโร บุญเทือง  ภทัรเสาร์วดี 10. ซิสเตอร์ดอมีติลลา อุทุมพร คูนา 
11. ซิสเตอร์โซเฟีย บุญศรี  วิสุทธิอุทยักุล 12. ซิสเตอร์ดีมนา  ราตรี สมุทรคีรี 
13. ซิสเตอร์เอาเรอา  ศรีสมร แซ่เตียว 14. ซิสเตอร์คริสตีนา สมจิต แซ่เตียว 
15. ซิสเตอร์โดโรธีพลอย  เซ็ดเจริญ 16. ซิสเตอร์เทโอดอร์ จ ารัส อานามนารถ 
17. ซิสเตอร์มารีนา รัชดา จนัทร 18. ซิสเตอร์อลับีนา  น ้าเงิน  อานามนารถ 
19. ซิสเตอร์เฮแลน เฉลิมพรรณ พฒันภิรมย ์ 20. ซิสเตอร์อลัฟองส์ รพีพร  ชาญสวา่ง 
21. ซิสเตอร์อาทานาส อุบล คาทอลิก  
34. ส านักกลางคณะฯ 
       1.  คุณแม่เทเรซา อุบล  ผงัรักษ ์ มหาธิการิณี 
 2.  ซิสเตอร์กอร์เนลี ล ายงค ์ อุน้วุน้ ท่ีปรึกษาฝ่ายการศึกษา  

3. ซิสเตอร์มารีอา ขวญัเรียม  เพียรรักษา ท่ีปรึกษาฝ่ายอภิบาล - แพร่ธรรม 
35.  สมาชิกศึกษาต่อ 

ซิสเตอร์มารีอา  แพงศรี   ประทุมตรี  ศึกษาอบรมต่อประเทศฟิลิปปินส์ 

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ฝ่ายส านักกลางฯ 

1. ซิสเตอร์เทเรซา  อจัฉรา  สุขพิบูลย ์           ประธาน 
2. ซิสเตอร์เอลิซาเบธ็ อุไรวรรณ พุมมี 
3. ซิสเตอร์เทเรซา ณฐัวรรณ  อติชาติธานินทร์ 
4. ซิสเตอร์มารีอา พชัรียา  โยธารักษ ์
5. ซิสเตอร์เทเรซา ณฐัวรรณ ฉวีนิรมล 

ฝ่ายการอบรม 
1. ซิสเตอร์เอลิซาเบธ็  อุไรวรรณ  พุมมี              ประธาน 
2. ซิสเตอร์แคลร์ มลัลิกา  วรรณชยัวงศ ์
3. ซิสเตอร์มารีอา วรนุช ประนอมมิตร 
4. ซิสเตอร์มารีอา แพงศรี ประทุมตรี 
5. ซิสเตอร์เทเรซา ม่ิงขวญั  ผลมูล 
6. ซิสเตอร์มารีอา พชัรียา โยธารักษ ์
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ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
1. ซิสเตอร์แคลร์ มลัลิกา วรรณชยัวงศ ์               ประธาน 
2. ซิสเตอร์อนันา บุญเลิศ โยธารักษ ์
3. ซิสเตอร์มารีอา ยวุดี  ลอ้ค า 
4. ซิสเตอร์อนันา ณฐัฐา สินบ ารุง 

ฝ่ายการศึกษา 
1. ซิสเตอร์กอร์เนลี  ล ายงค ์  อุน้วุน้          ประธาน 
2. ซิสเตอร์เฟอร์ดินนัท ์พนิดา สุขส าราญ 
3.  ซิสเตอร์อนันา วนัเพญ็  ไชยเผือก 
4. ซิสเตอร์เวรอนีกา กลัยา ยติุธรรม 
5. ซิสเตอร์เทเรซา จ าเรียง  ถาวรสิน 
6. ซิสเตอร์เทเรซา สุรางค ์ ศรีสุระ 
7. ซิสเตอร์อนันา บุญเลิศ  โยธารักษ ์
8. ซิสเตอร์เทเรซา อจัฉรา  สุขพิบูลย ์
9. ซิสเตอร์ลูชีอา ศรีธารา รุ่งเรือง 

ฝ่ายอภิบาล-แพร่ธรรม 
1. ซิสเตอร์มารีอา  ขวญัเรียม  เพียรรักษา                       ประธาน 
2. ซิสเตอร์มารีอา รุ่งทิพย ์พฒันภิรมย ์
3. ซิสเตอร์มารีอา วรนุช ประนอมมิตร 
4. ซิสเตอร์อนันา สุมาลี  โชติผล 
5. ซิสเตอร์เทเรซา พตัรา ขมสนิท  
6. ซิสเตอร์มารีอา มยัตรี สุระเสียง 
7. ซิสเตอร์เทเรซา ยงศรี สุระเสียง 
8. ซิสเตอร์มารีอา เพช็รรัตน์  สุขส าราญ 
9. ซิสเตอร์มารีอา นงลกัษณ์  สันจิตร 
10. ซิสเตอร์มารีอา วิมลรัตน์ พสัดุ 
11. ซิสเตอร์เทเรซา  ณฐัวรรณ ฉวีนิรมล 
12. ซิสเตอร์ลูชีอา ศรีค า ปอดอ 
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ผู้รับผิดชอบประสานงานกบัหน่วยงานฝ่ายอภิบาลคริสตชนสังฆมณฑลจันทบุรี 
 

1. คุณแม่เทเรซา อุบล ผงัรักษ ์ แผนกผูถ้วายตน 
2. ซิสเตอร์มารีอา  ขวญัเรียม  เพียรรักษา แผนกพระคมัภีร์ วิถีชุมชนวดั ผูป้ระสานงานยวุธรรมทูต

 ศาสนสัมพนัธ์  รณรงคจิ์ตตารมณ์มหาพรต แผนกสตรี    
3. ซิสเตอร์มารีอา วรนุช  ประนอมมิตร Talitha Kum  Thailand 
4. ซิสเตอร์เทเรซา สุมาลี สุดจินดา งานค าสอนคาทอลิก 
5. ซิสเตอร์เจน  ชุลี  สรรเพชร กลุ่มคูร์ซิลโล 
6. ซิสเตอร์อลัเบิร์ต ทศันีย ์ วรอุไร กลุ่มพลมารี 
7. ซิสเตอร์เอลิซาเบธ็ อุไรวรรณ พุมมี กลุ่มพระเมตตา 
8. ซิสเตอร์มารีอา นิภา รักผกาวงศ ์ กลุ่มพลศีล 
9. ซิสเตอร์เทเรซา  ม่ิงขวญั  ผลมูล กลุ่มเซอร์ร่า 
10. ซิสเตอร์มารีอา แพงศรี ประทุมตรี แผนกเยาวชนสังฆมณฑลจนัทบุรี 
11. ซิสเตอร์มารีอา  อรนุช อานามวงษ ์ คณะกรรมการวางแผนครอบครัว และ กลุ่มผูสู้งอาย ุ  
12. ซิสเตอร์เทเรซา ลดัดา เชยบุญ                  กลุ่ม วาย ซี เอส  

13. ซิสเตอร์อนันา ดิษราภรณ์  ศรีประมงค ์        กองหนา้ร่าเริง 

14. ซิสเตอร์เซซีลีอา รชยา ครุฑวิเศษ แผนกดนตรีศกัด์ิสิทธ์ิ  
 

คณะกรรมการประสานงานฆราวาสรักไม้กางเขน 
1. คุณแม่เทเรซา อุบล ผงัรักษ ์ ท่ีปรึกษา 
2. คุณแม่โรสลิน ศรีไพร  กระทอง ท่ีปรึกษา 
3. ซิสเตอร์มารีอา  ขวญัเรียม เพียรรักษา ประธาน 
4. ซิสเตอร์อลัเบิร์ต  ทศันีย ์  วรอุไร 
5. ซิสเตอร์เจน  ชุลี  สรรเพชร 
6. ซิสเตอร์มารีอา  อ าไพ  ช่ืนอารมณ์ 
7. ซิสเตอร์อนันา วนัเพญ็ ไชยเผือก 
8. ซิสเตอร์เวรอนีกา  กลัยา  ยติุธรรม 
9. ซิสเตอร์มารีอา รุ่งทิพย ์พฒันภิรมย ์
10. ซิสเตอร์เทเรซา จ าเรียง ถาวรสิน 
11. ซิสเตอร์อนันา สุมาลี โชติผล 
12. ซิสเตอร์อนันา บุญเลิศ โยธารักษ ์
13. ซิสเตอร์อกัแนส อาริณี วงษไ์พบูลย ์
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14. ซิสเตอร์มารีอา เพญ็จนัทร์ มีนะจรัส 
15. ซิสเตอร์มารีอา นิภา รักผกาวงศ ์
16. ซิสเตอร์มารีอา มยัตรี  สุระเสียง 
17. ซิสเตอร์มารีอา  นงลกัษณ์  สันจิตร 
18. ซิสเตอร์เทเรซา ณฐัวรรณ ฉวีนิรมล 
 

               ขอใหภ้คินีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโยกยา้ย เขา้รับหนา้ท่ีใหม่ภายในวนัองัคารท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 

                ประกาศ ณ วนัท่ี  24  เมษายน ค.ศ.  2020 
  

 
     
    (คุณแม่เทเรซา อุบล ผังรักษ์) 
                                          มหาธิการิณี 


