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ประกาศคณะรักกางเขน แห่ ง จันทบุรี
เรื่ องการแต่ งตั้งโยกย้ายภคินี ประจาปี การศึกษา 2560/2017

กลุ่มบ้ านศรีราชา ซิสเตอร์ มารีอา สุ พตั รา นนทสุ วรรณ์ หัวหน้ากลุ่มบ้าน
1. สานักพระสั งฆราช-ศูนย์ สังฆมณฑล อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
1. ซิสเตอร์ ดาเมียน มะลิวลั ย์ แซ่โง้ว
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ เทเรซา สุ มาลี สุ ดจินดา
ศูนย์คาสอนสังฆมณฑล
2. วัดพระหฤทัยแห่ งพระเยซู เจ้ า อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
1. ซิสเตอร์ เยราร์ด สริ นยา เพชรศิริพนั ธุ์
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ มารี อา อาไพ ชื่นอารมณ์
3. ศูนย์ อบรมรั กกางเขน อ. ศรี ราชา จ. ชลบุรี
1. ซิ สเตอร์ เทเรซา มิ่งขวัญ ผลมูล
นวกาจารย์ – ผูด้ ูแลสมัครเณรี – ผูด้ ูแลบ้าน
2. ซิสเตอร์ ทาร์ซีซีอุส บุญเทียม โรซา
3. ซิสเตอร์ มารี อา อรนุช อานามวงษ์
ผูด้ ูแลผูส้ นใจ
4. วัดพระนามเยซู-โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อ.เมือง จ. ชลบุรี
1. ซิสเตอร์ มักดาเลนา ดวงแข รัตโนภาส
อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์ อันนา ภณิ ดา มัธยมชาติ
5. มูลนิธิสงเคราะห์ เด็กพัทยา - โรงเรี ยนอนุบาลโสตพัฒนา เมืองพัทยา จ. ชลบุรี
1. ซิสเตอร์ มารี อา สุ พตั รา นนทสุ วรรณ์
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ เจน ชุลี สรรเพชร
3. ซิสเตอร์ อันนา มณี รัตน์ โชติผล
4. นวกเณรี อักแนส วัลภา ธารน้ าเดชา ฝึ กงาน (1 มิ.ย. – 4 ต.ค. 2017)
6. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ - มารีย์เนอสเซอรี่ อ. เมือง จ.ระยอง
1. ซิสเตอร์ เฮแลน เฉลิมพรรณ พัฒนภิรมย์
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ อิมมาคิวเลต ประคอง คาแดง

กลุ่มบ้ านหัวไผ่ ซิสเตอร์ ซีริล จานันท์ ไพรงาม หัวหน้ากลุ่มบ้าน
7. วัดนักบุญฟิ ลิปและยาก็อบ หัวไผ่ - โรงเรียนประชาสงเคราะห์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
1. ซิสเตอร์ มารี อา ดาวเรื อง มาตรง
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ มารี อา นงลักษณ์ สันจิตร
3. ซิสเตอร์ เทเรซา ลัดดา เชยบุญ
ผูอ้ านวยการ
4. นวกเณรี เวโรนิกา จันทร์สม ต๊ะนุ ฝึ กงาน (1 มิ.ย. - 4 ต.ค. 2017)
8. วัดนักบุญยอแซฟ - โรงเรี ยนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ. ชลบุรี
1. ซิสเตอร์ ซี ริล จานันท์ ไพรงาม
อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์ เบนิลด์ สมจิต วิเศษเธียรกุล
9. วัดเซนต์ ปอล แปดริ้ว - โรงเรียนสั นติภาพ อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
1. ซิสเตอร์ คอนสตันซี อา อาภา รุ่ งเรื องผล
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิ สเตอร์ ลูชีอา ศรี ธารา รุ่ งเรื อง
ผูอ้ านวยการ
10. วัดแม่ พระประจักษ์ ทลี่ ูร์ด - โรงเรียนดาราจรัส อ.บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา
1. ซิสเตอร์ เทเรซา นุชฤดี รักคิด
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ อักแนส อาริ ณี วงษ์ไพบูลย์

กลุ่มบ้ านปราจีนบุรี ซิสเตอร์ เทเรซา อัจฉรา สุ ขพิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มบ้าน
11. โรงเรียนมารีวิทยา - วัดอัครเทวดามีคาแอล - บ้ านสวนมารีย์ อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี
1. ซิสเตอร์ เทเรซา อัจฉรา สุ ขพิบูลย์
อธิการิ ณีบา้ น – ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์ เชแลสติน วิมล เชาวน์ดี
3. ซิสเตอร์ เอวาริ สต์ มาลา ทัดมาลี
4. ซิสเตอร์ มัสซาแรล ศรี อุทยั พรมสาร
5. ซิสเตอร์ เวนันส์ สุ ดา ชาญสว่าง
6. ซิสเตอร์ อันนา สุ มาลี โชติผล
ผูด้ ูแลกลุ่มผูส้ นใจ ม.1-ม.3
7. ซิสเตอร์ เพ็ชรรัตน์ สุ ขสาราญ
รองผูอ้ านวยการ
8. นวกเณรี อันนา พลอยไพลิน ขุนอาจ
ฝึ กงาน (1 มิ.ย. - 4 ต.ค. 2017)
12. โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์ บุรี - วัดมารีสมภพ อ.กบินทร์ บุรี จ.ปราจีนบุรี
1. ซิสเตอร์ เฟอร์ดินนั ท์ พนิดา สุ ขสาราญ
อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์ ดอมีนา วิไล สุ ขสกุล
3. ซิ สเตอร์ เรอเน วิภา แซ่ตนั๊
4. ซิสเตอร์ ลูซี่ ประดับศรี โถทอง
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5. ซิสเตอร์ มารี อา ยุวดี ล้อคา
6. ซิสเตอร์ เทเรซา ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล
7. ซิสเตอร์ เวโรนีกา นิตยา ชงโคพนาเวศ

รองผูอ้ านวยการ
ยุวภคินี

13. โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี
1. ซิสเตอร์ เทเรซา สุ รางค์ ศรี สุระ
อธิการิ ณีบา้ น – ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์ เทเรซา อุไร คงทอง
3. ซิสเตอร์ ลูชีอา ศรี คา ปอดอ
ยุวภคินี
14. โรงเรียนเทวรักษ์ - วัดอารักขเทวดา โคกวัด อ.ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี
1. ซิสเตอร์ ฟี เดลิส ประกอบ โยธารักษ์
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิ สเตอร์ เวรอนีกา กัลยา ยุติธรรม
ผูอ้ านวยการ
15. โรงเรียนปัญจทรัพย์ วัดน้ อยครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร และ บ้ านมารีพทิ กั ษ์
1. ซิสเตอร์ ซิลแวสแตร์ จิตรา วงศ์ชีรี
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ อันนา วันเพ็ญ ไชยเผือก
ผูอ้ านวยการ
16. ศูนย์ นักบวชหญิง สามพราน นครปฐม และ บ้ านรักกางเขน สามพราน
1. ซิสเตอร์ มารี อา แพงศรี ประทุมตรี
ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ

กลุ่มบ้ านนครสวรรค์ ซิสเตอร์ บรียติ ตา บุญชอบ หัวใจ หัวหน้ากลุ่มบ้าน
17. โรงเรียนยอแซฟ - วัดนักบุญยอแซฟ อ.เมือง จ.พิจิตร
1. ซิสเตอร์ บรี ยติ ตา บุญชอบ หัวใจ
อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์ เทเรซา พัตรา ขมสนิท
18. สามเณราลัย จอห์ น ปอล อ. เมือง จ. นครสวรรค์
1. ซิสเตอร์ ไอรี น ฉวีวรรณ เชาวน์ดี
2. ซิสเตอร์ มอนีกา สุ มิตรา เชาวน์ดี

อธิการิ ณีบา้ น

กลุ่มบ้ านนครราชสี มา ซิสเตอร์ ดาเรีย บุญสม ปิ่ นสุ วรรณ หัวหน้ากลุ่มบ้าน
19. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
1. ซิสเตอร์ บัปติสท์ จาเนียร บุญทัน
2. ซิสเตอร์ ราฟาแอล มะลิวลั ย์ ประทุมมี
3. ซิสเตอร์ เทเรซา นงลักษณ์ ประทุมปี

อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
(ดูแลมารดา)
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20. โรงเรียนมารีพิทกั ษ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
1. ซิ สเตอร์ ดาเรี ย บุญสม ปิ่ นสุ วรรณ
2. ซิสเตอร์ มารี อา เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส

อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ

กลุ่มบ้ านสุ ราษฎร์ ธานี ซิสเตอร์ เบดา วันทนา อโศกสกุล หัวหน้ากลุ่มบ้าน
21. โรงเรียนมารีรักพังงา -วัดนักบุญมาร์ ติน เดอ ตูรส์ อ.เมือง จ. พังงา
1. ซิสเตอร์ แอนน์ วนิดา ไตรวุฒิ
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ มารี อา นิภา รักผกาวงศ์
ผูอ้ านวยการ
22. โรงเรียนดรุ โณทัย - วัดนักบุญฟรั งซิสเซเวียร์ อ.เมือง จ. ตรัง
1. ซิสเตอร์ เบดา วันทนา อโศกสกุล
อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์ มารี อา ประทุมพร วิจิตรวงศ์

บ้ านเชียงราย
23. ศูนย์ รักกางเขน แม่ จัน จ.เชี ยงราย
1. คุณแม่ เมรี่ โจน ออฟ อาร์ค พเยาว์ ถาวรวงศ์ อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิ สเตอร์ วีต้ ี มุกดา วิจิตรวงศ์
24. ศูนย์ คาทอลิก เวียงแก่ น จ.เชียงราย
1. ซิ สเตอร์ รุ่ งทิพย์ พัฒนภิรมย์

กลุ่มบ้ านลูกจันท์ ซิสเตอร์ อันนา บุญเลิศ โยธารักษ์ หัวหน้ากลุ่มบ้าน
25. โรงเรียนมารดานุสรณ์ - วัดแม่ พระรับสาร อ.เมือง จ.ตราด
1. ซิสเตอร์ อันนา บุญเลิศ โยธารักษ์
อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์ เอาเรอา ศรี สมร แซ่ เตียว
3. ซิสเตอร์ แคลร์ มัลลิกา วรรณชัยวงศ์
งานแปลเอกสารและสอนที่นวกสถาน
4. มารี อา รพิพรรณ สวัสดิการ
5. ซิสเตอร์ แบรนาแด็ต แสงคา ปอดอ
ยุวภคินี
26. วัดพระหฤทัยแห่ งพระเยซู เจ้ า - โรงเรียนศรีหฤทัย อ.ขลุง จ. จันทบุรี
1. ซิสเตอร์ อัลเบิร์ต ทัศนีย ์ วรอุไร
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ อูร์ซูลา มณี หยองโก
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27. โรงเรียนยอแซฟวิทยา - วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร อ.ท่ าใหม่ จ. จันทบุรี
1. ซิสเตอร์ มาร์ติน ศุภางค์ กูลมงคลรัตน์
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ เรมอนด์ วารุ ณี ลออสิ ทธิภิรมย์
3. ซิสเตอร์ เทเรซา จาเรี ยง ถาวรสิ น
ผูอ้ านวยการ
4. ซิสเตอร์ มารี อา วิมลรัตน์ พัสดุ
28. โรงเรียนลัมแบรต์ พชิ ญาลัย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1. ซิสเตอร์ เทเรซา อุบล ผังรักษ์
อธิการิ ณีบา้ น- ผูจ้ ดั การ
2. ซิสเตอร์ มอรี ส วันทา สิ ทธิพล
3. ซิสเตอร์ อันนา ณัฐฐา สิ นบารุ ง
ผูอ้ านวยการ
4. ซิสเตอร์ อันนา ดิษราภรณ์ ศรี ประมงค์
29. วัดธรรมาสน์ นักบุญเปโตร ท่ าแฉลบ อ.เมือง จ. จันทบุรี
1. ซิสเตอร์ แบร์ นาร์ด บุญสร้าง หนึ่งน้ าใจ
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ อาแมนดา อภิวนั ท์ ภานุพนั ธ์

กลุ่มบ้ านจันทบุรี ซิสเตอร์ มารีอา ขวัญเรียม เพียรรักษา หัวหน้ากลุ่มบ้าน
30. โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อ.เมือง จ. จันทบุรี
1. ซิสเตอร์ กอร์ เนลี ลายงค์ อุน้ วุน้
2. ซิสเตอร์ แอนนาทา เพ็ชรัตน์ เซ็ดเจริ ญ
3. ซิสเตอร์ เรแดมป์ ต้า สาลี่ ตันติกุล
4. ซิสเตอร์ มารี อา มัยตรี สุ ระเสี ยง
5. ซิสเตอร์ อันนา กองคา สุ ระเสี ยง
6. ซิสเตอร์ เทเรซา ณัฐวรรรณ อติชาติธานินทร์
7. ซิสเตอร์ แบร์ นาแด็ต วีณา เฉลิมธุวานนท์
8. ซิ สเตอร์ คริ สตีนา สายชล ลี้มงคลเลิศ
9. ซิ สเตอร์ อันนา อารี ยา พุม่ เจริ ญ
10. ซิสเตอร์ เซซีลีอา รชยา ครุ ฑวิเศษ
11. ซิ สเตอร์ ลูชีอา สุ ทิศา อิ่มสุ วรรณ
31. อารามบ้ านแม่ อ.เมือง จ. จันทบุรี
1. ซิสเตอร์ มารี อา ขวัญเรี ยม เพียรรักษา
2. ซิสเตอร์ เรแดมป์ ต้า สาลี่ ตันติกุล
3. ซิสเตอร์ เวรอนิก ไฉน ขมสนิท
4. ซิสเตอร์ กาสซิลดา พัชรา อารี พรรค

ผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายอนุบาล
ยุวภคินี
ยุวภคินี
ยุวภคินี
ยุวภคินี
ยุวภคินี
อธิการิ ณีบา้ น
รองอธิการิ ณีบา้ น

5

5. ซิสเตอร์ อีซีโดโร บุญเทือง ภัทรเสาร์ วดี
6. ซิ สเตอร์ คริ สตีนา สมจิต แซ่เตียว
7. ซิสเตอร์ แอนนาทา เพ็ชรัตน์ เซ็ดเจริ ญ
8. ซิสเตอร์ โดโรธี พลอย เซ็ดเจริ ญ
9. ซิสเตอร์ เทโอดอร์ จารัส อานามนารถ
10. ซิ สเตอร์ อัลบีนา น้ าเงิน อานามนารถ
11. ซิสเตอร์ อาทานาส อุบล คาทอลิก
12. ซิสเตอร์ เอแฟรม สาเนา มงคลรัตน์
13. ซิ สเตอร์ ฟอสตา มลิวลั ย์ กูช้ าติ
14. ซิสเตอร์ กอร์ เนลี ลายงค์ อุน้ วุน้
15. ซิสเตอร์ มารี โอ พัฒนา นาวารัตน์
16. ซิสเตอร์ ลูชีอา วารุ ณี นาวารัตน์
17. ซิสเตอร์ มารี อา มัยตรี สุ ระเสี ยง
18. ซิสเตอร์ อันนา กองคา สุ ระเสี ยง
19. ซิสเตอร์ เทเรซา ยงศรี สุ ระเสี ยง
20. ซิสเตอร์ แบร์ นาแด็ต วีณา เฉลิมธุวานนท์
21. ซิ สเตอร์ คริ สตีนา สายชล ลี้มงคลเลิศ
22. ซิ สเตอร์ อันนา อารี ยา พุม่ เจริ ญ
23. ซิสเตอร์ เซซีลีอา รชยา ครุ ฑวิเศษ
24. ซิ สเตอร์ ลูชีอา สุ ทิศา อิ่มสุ วรรณ

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์
งานโภชนาการโรงเรี ยนและอาราม
ผูช้ ่วยงานโภชนาการ
ผูด้ ูแล น.ร. ทุนลูกพ่อลัมแบรต์
ผูด้ ูแลกลุ่มผูส้ นใจ ม.4-ม.6
พยาบาลดูแลผูอ้ าวุโสและผูป้ ่ วย
ผูช้ ่วยงานพยาบาลดูแลผูอ้ าวุโส
ผูช้ ่วยผูด้ ูแลกลุ่มผูส้ นใจ ม..4-ม.6
ผูช้ ่วยงานด้านเอกสารและสานักกลางฯ
งานโรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์
งานโรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์

32. สมาชิกพัก-ภาวนา
1. ซิสเตอร์ กอแลตตา เรณู วงศ์ชีรี
3. ซิสเตอร์ มาแซลลี สุ ภา เต็มศิริพนั ธุ์
5. ซิสเตอร์ เมรี่ ยอห์น แฉล้ม อารี พรรค
7. ซิสเตอร์ กลอธิลดา พังงา แซ่ตนั๊
9. ซิสเตอร์ ซาโลเม สมบูรณ์ กุลวิทย์
11. ซิสเตอร์ ดอมีติลลา อุทุมพร คูนา
13. ซิสเตอร์ ดีมนา ราตรี สมุทรคีรี
15. ซิสเตอร์ มารี นา รัชดา จันทร

2. ซิ สเตอร์ ซี ต้ ี องุ่น สันโดษ
4. ซิ สเตอร์ โปลิน ยินดี ศักดิ์สงฆ์
6. ซิสเตอร์ คริ สต็อฟ ประคอง โยธารักษ์
8. ซิสเตอร์ ปรักเซดา พลอย พวงเพชร์
10. ซิ สเตอร์ วาเลรี อารี ศักดิ์สงฆ์
12. ซิสเตอร์ โซเฟี ย บุญศรี วิสุทธิอุทยั กุล
14. ซิ สเตอร์ ฟรังกา กะวิน สฤษดิกิจ
16. ซิ สเตอร์ อัลฟองส์ รพีพร ชาญสว่าง

6

33. บ้ านศูนย์ กลางคณะฯ อ.เมือง จ. จันทบุรี
1. คุณแม่ โรสลิน ศรี ไพร กระทอง
2. ซิสเตอร์ เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี

มหาธิการิ ณี
ที่ปรึ กษาฝ่ ายอบรม – ดูแลยุวภคินี –
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ที่ปรึ กษาฝ่ ายแพร่ ธรรม

3. ซิสเตอร์ มารี อา วรนุช ประนอมมิตร

สมาชิกศึกษาต่ อ
- ซิสเตอร์ มารี อา พัชรี ยา โยธารักษ์ ศึกษาระดับปริ ญญาโท Master of Arts in Counseling for
Ministry and Spirituality Spiritual Direction Concentration ที่ Loyola University, Chicago, U.S.A
คณะกรรมการฝ่ ายต่ าง ๆ
ฝ่ ายสานักกลางฯ
1. ซิสเตอร์ เทเรซา อัจฉรา สุ ขพิบูลย์
2. ซิสเตอร์ เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี
3. ซิสเตอร์ มารี อา ยุวดี ล้อคา
4. ซิสเตอร์ เทเรซา ณัฐวรรณ อติชาติธานินทร์
5. ซิสเตอร์ เทเรซา ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล
ฝ่ ายการศึกษา
1. ซิสเตอร์ เฟอร์ดินนั ท์ พนิดา สุ ขสาราญ
2. ซิสเตอร์ อันนา วันเพ็ญ ไชยเผือก
3. ซิสเตอร์ ซีริล จานันท์ ไพรงาม
4. ซิสเตอร์ กอร์เนลี ลายงค์ อุน้ วุน้
5. ซิสเตอร์ เทเรซา อุบล ผังรักษ์
6. ซิสเตอร์ มักดาเลนา ดวงแข รัตโนภาส
7. ซิสเตอร์ เทเรซา จาเรี ยง ถาวรสิ น
8. ซิสเตอร์ มารี อา วรนุช ประนอมมิตร
9. ซิสเตอร์ อันนา บุญเลิศ โยธารักษ์
10. ซิสเตอร์ เทเรซา สุ รางค์ ศรี สุระ
11. ซิสเตอร์ เทเรซา อัจฉรา สุ ขพิบูลย์
12. ซิสเตอร์ อันนา ณัฐฐา สิ นบารุ ง

ประธาน

ประธาน
รองประธาน
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ฝ่ ายการอบรม
1. ซิสเตอร์ เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี
2. ซิสเตอร์ แคลร์ มัลลิกา วรรณชัยวงศ์
3. ซิสเตอร์ อันนา สุ มาลี โชติผล
4. ซิสเตอร์ มารี อา กองคา สุ ระเสี ยง
5. ซิ สเตอร์ เทเรซา มิ่งขวัญ ผลมูล
ฝ่ ายการเงินและทรัพย์สิน
1. ซิสเตอร์ เทเรซา อุบล ผังรักษ์
2. ซิสเตอร์ เฟอร์ดินนั ท์ พนิดา สุ ขสาราญ
3. ซิสเตอร์ เทเรซา อัจฉรา สุ ขพิบูลย์
4. ซิสเตอร์ มารี อา ยุวดี ล้อคา
5. ซิสเตอร์ อันนา ณัฐฐา สิ นบารุ ง
ฝ่ ายอภิบาล-แพร่ ธรรม
1. ซิสเตอร์ มารี อา วรนุช ประนอมมิตร
2. ซิสเตอร์ อัลเบิร์ต ทัศนีย ์ วรอุไร
3. ซิสเตอร์ เจน ชุลี สรรเพชร
4. ซิสเตอร์ เทเรซา สุ มาลี สุ ดจินดา
5. ซิสเตอร์ มารี อา อาไพ ชื่นอารมณ์
6. ซิสเตอร์ เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี
7. ซิสเตอร์ มารี อา ขวัญเรี ยม เพียรรักษา
8. ซิสเตอร์ มารี อา มัยตรี สุ ระเสี ยง
9. ซิสเตอร์ มารี อา นงลักษณ์ สันจิตร
10. ซิสเตอร์ มารี อา เพ็ชรรัตน์ สุ ขสาราญ
11. ซิสเตอร์ เทเรซา ลัดดา เชยบุญ

ประธาน

ประธาน

ประธาน

ผู้รับผิดชอบประสานงานกับหน่ วยงานฝ่ ายอภิบาลคริสตชนสั งฆมณฑลจันทบุรี
1. คุณแม่ โรสลิน ศรี ไพร กระทอง
แผนกผูถ้ วายตน
2. ซิสเตอร์มารี อา วรนุช ประนอมมิตร
รณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต แผนกสตรี
และ Talitha Kum Thailand
3. ซิสเตอร์ เทเรซา สุ มาลี สุ ดจินดา
งานคาสอนคาทอลิก
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ซิสเตอร์ เจน ชุลี สรรเพชร
ซิสเตอร์ อัลเบิร์ต ทัศนีย ์ วรอุไร
ซิสเตอร์ เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี
ซิสเตอร์ มารี อา ขวัญเรี ยม เพียรรักษา
ซิสเตอร์ เทเรซา ยงศรี สุ ระเสี ยง
ซิสเตอร์ เทเรซา มิ่งขวัญ ผลมูล
ซิสเตอร์ มารี อา มัยตรี สุ ระเสี ยง
ซิสเตอร์ มารี อา เพ็ชรรัตน์ สุ ขสาราญ

12. ซิสเตอร์ มารี อา นงลักษณ์ สันจิตร

กลุ่มครู ซิลโลและวิถีชุมชนวัด
กลุ่มพลมารี
กลุ่มพระเมตตา
แผนกพระคัมภีร์ วิถีชุมชนวัด ผูป้ ระสานงานยุวธรรมทูต
คณะกรรมการวางแผนครอบครัวและ กลุ่มผูส้ ู งอายุ
กลุ่มเซอร์ ร่า
กลุ่มพลศีล แผนกดนตรี ศกั ดิ์สิทธิ์
กลุ่ม วาย ซี เอส และกองหน้าร่ าเริ ง
ศาสนสัมพันธ์และวิถีชุมชนวัด
และเยาวชนสังฆมณฑล จันทบุรี

คณะกรรมการประสานงานฆราวาสรักไม้ กางเขน
1. คุณแม่โรสลิน ศรี ไพร กระทอง
ที่ปรึ กษา
2. ซิสเตอร์ มารี อา วรนุช ประนอมมิตร
ประธาน
3. ซิสเตอร์ เฮแลน เฉลิมพรรณ พัฒนภิรมย์
4. ซิ สเตอร์ แบรนาร์ ด บุญสร้าง หนึ่งน้ าใจ
5. ซิสเตอร์ ซี ริล จานันท์ ไพรงาม
6. ซิสเตอร์ เจน ชุลี สรรเพชร
7. ซิสเตอร์ อัลเบิร์ต ทัศนีย ์ วรอุไร
8. ซิสเตอร์ มารี อา อาไพ ชื่นอารมณ์
9. ซิสเตอร์ มารี อา มักดาเลนา ดวงแข รัตโนภาส 10. ซิ สเตอร์ เวรอนีกา กัลยา ยุติธรรม
11. ซิสเตอร์ เทเรซา สุ รางค์ ศรี สุระ
12. ซิสเตอร์ มารี อา ขวัญเรี ยม เพียรรักษา
13. ซิสเตอร์ เทเรซา อัจฉรา สุ ขพิบูลย์
14. ซิสเตอร์ มารี อา รพิพรรณ สวัสดิการ
15.ซิสเตอร์ มารี อา ยุวดี ล้อคา
16. ซิสเตอร์ เทเรซา ยงศรี สุ ระเสี ยง
17.ซิสเตอร์ มารี อา นงลักษณ์ สันจิตร
18. ซิ สเตอร์ ลูชีอา ศรี ธารา รุ่ งเรื อง
ขอให้ภคินีที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย เข้ารับหน้าที่ใหม่ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2017
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2017

(คุณแม่โรสลิน ศรี ไพร กระทอง)
มหาธิการิ ณี

9

10

