“ภคินีรักกางเขน แห่ ง จันทบุรี ประกาศข่ าวดีใหม่
ด้ วยชีวิตที่เป็ นประจักษ์ พยาน
ตามจิตตารมณ์ ของพระสั งฆราชปี แอร์ ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต”

คณะผู้บริหาร
คณะรักกางเขน แห่ ง จันทบุรี ค.ศ. 2020-2024
1.
2.

คุณแม่เทเรซา อุบล ผังรักษ์
ซิสเตอร์ เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี

3.

ซิสเตอร์ เทเรซา อัจฉรา สุขพิบูลย์

4.

ซิสเตอร์กอร์เนลี ลายงค์ อุน้ วุน้

5.

ซิสเตอร์ แคลร์ มัลลิกา วรรณชัยวงศ์

6.

ซิสเตอร์มารี อา ขวัญเรี ยม เพียรรักษา

7.

ซิสเตอร์อนั นา บุญเลิศ โยธารักษ์

[1]

มหาธิการิ ณี
รองมหาธิการิ ณี ที่ปรึ กษาที่ 1
ฝ่ ายอบรม
ที่ปรึ กษาที่ 2
ฝ่ ายสานักกลางและเลขาธิการ
ที่ปรึ กษาที่ 3
ฝ่ ายการศึกษา
ที่ปรึ กษาที่ 4
ฝ่ ายการเงินและทรัพย์สิน
ที่ปรึ กษาที่ 5
ฝ่ ายอภิบาล-แพร่ ธรรม
ที่ปรึ กษาที่ 6
ฝ่ ายการเงินและทรัพย์สิน

กลุ่มบ้ านศรีราชา ซิสเตอร์ มารีอา สุ พตั รา นนทสุ วรรณ์ หัวหน้ากลุ่มบ้าน
1. สานักพระสังฆราช-ศู นย์ สังฆมณฑล
21/3 หมู่ 1 ต. สุรศักดิ์ อ. ศรี ราชา จ. ชลบุรี 20110
โทร 0-3831-2708, 0 3832 -3577 โทรสาร 0- 3831- 2705

1. ซิสเตอร์ดาเมียน มะลิวลั ย์ แซ่โง้ว
2. ซิสเตอร์เทเรซา สุมาลี สุดจินดา
2. วัดพระหฤทัยแห่ งพระเยซู เจ้ า

อธิการิ ณีบา้ น
ศูนย์คาสอนสังฆมณฑล

11/2 ถนน สุขมุ วิท อ. ศรี ราชา จ. ชลบุรี 20110
โทร 0-3831-1031, 086-313-4155 โทรสาร 0-3831-1031 ต่ อ 12

1. ซิสเตอร์มารี อา อาไพ ชื่นอารมณ์
2. ซิสเตอร์ อนั นา มณีรัตน์ โชติผล
3. ศูนย์ อบรมรักกางเขน ศรีราชา

อธิการิ ณีบา้ น

21/88 หมู่ 1 ต. สุรศักดิ์ อ. ศรี ราชา จ. ชลบุรี 20110
โทร 0-3831-0019 (บ้ านสันตะมารี ย์) โทรศัพท์ และโทรสาร 0-3832-7056 (นวกสถาน)

1. ซิสเตอร์มารี อา วรนุช ประนอมมิตร อธิการิ ณีบา้ น ผูด้ ูแลผูส้ นใจ
งาน Talitha Kum Thailand
2. ซิสเตอร์ เทเรซา มิ่งขวัญ ผลมูล
นวกาจารย์ และ ผูด้ ูแลสมัครเณรี
4. วัดพระนามเยซู -โรงเรียนปรีชานุศาสน์
342/2 ถนนเจตน์ จานง อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000
โทร (ร.ร.) 0-3828-3060 (บ้ านซ.) 0-3827-6904 โทรสาร 03826-1440

1. ซิสเตอร์ อนั นา วันเพ็ญ ไชยเผือก
อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์ เรมอนด์ วารุ ณี ลออสิ ทธิภิรมย์
[2]

5. มูลนิธิสงเคราะห์ เด็กพัทยา - โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
ตู้ ป.ณ. 300 ปณฝ. เมืองพัทยา จ. ชลบุรี 20260
โทร 0-3841-6426, (บ้ าน ซ.) 0-3841-6445 โทรสาร 0-3841-6425, 03871-6204

1. ซิสเตอร์มารี อา สุพตั รา นนทสุวรรณ์ อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์เจน ชุลี สรรเพชร
3. ซิสเตอร์ อนั นา กองคา สุระเสี ยง
6. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ - มารีย์เนอสเซอรี่
131/7 ถนนสุขมุ วิท ต.เนินพระ อ. เมือง จ.ระยอง 21000
โทร (วัด) 0-3861-1778 (บ้ าน ซ.) 0-3861-6726 โทรสาร 0-3861-6845

1. ซิสเตอร์มารี อา รุ่ งทิพย์ พัฒนภิรมย์
2. ซิสเตอร์ เอวารี สต์ มาลา ทัดมาลี

อธิการิ ณีบา้ น

กลุ่มบ้ านหัวไผ่ ซิสเตอร์ มารีอา นิภา รักผกาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบ้าน
7. วัดนักบุญฟิ ลิปและยาก็อบ - โรงเรียนประชาสงเคราะห์
72 หมู่ 1 ต.โคกขีห้ นอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร (บ้ านซิ สเตอร์ ) 0-3829-4060 โทร (วัด ) 0-3828-4558 โทรสาร 0-3829-4557

1. ซิสเตอร์มารี อา ดาวเรื อง มาตรง
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์มารี อา นิภา รักผกาวงศ์
ผูอ้ านวยการ
3. ซิสเตอร์ อนั นา พลอยไพลิน ขุนอาจ ยุวภคินี
8. วัดนักบุญยอแซฟ - โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ถนนวัดโรมันคาทอลิก อ.พนัสนิคม จ. ชลบุรี 20140
โทร (บ้ าน ซ.) 0-3878-8192 (วัด) 0-3846-1744 โทรสาร 0-3846-1998

1. ซิสเตอร์มารี อา นงลักษณ์ สันจิตร
อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์ อิมมาคิวเลต ประคอง คาแดง
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9. วัดเซนต์ปอล - โรงเรียนสั นติภาพ
ต. บางตีนเป็ ด อ.เมือง จ. ฉะเชิ งเทรา 24110
โทร (ร.ร.) 0-3882-2917 โทรสาร 0-3851-5839

2. ซิสเตอร์ แอนน์ วนิดา ไตรวุฒิ
อธิการิ ณีบา้ น
3. ซิสเตอร์มารี อา เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส ผูอ้ านวยการ
10. วัดแม่ พระประจักษ์ ที่ลูรด์ - โรงเรียนดาราจรัส
44 ถนนวัฒนปรี ดา อ.บางคล้ า จ. ฉะเชิ งเทรา 24110
โทร (บ้ าน ซ.) 0-3854-1259 โทรสาร 0-3854-2059

1. ซิสเตอร์ อกั แนส อาริ ณี วงษ์ไพบูลย์ อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ อาแมนดา อภิวนั ท์ ภานุพนั ธ์

กลุ่มบ้ านปราจีนบุรี ซิสเตอร์ เทเรซา อัจฉรา สุ ขพิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มบ้าน
11. โรงเรียนมารีวิทยา - วัดอัครเทวดามีคาแอล- บ้ านสวนมารีย์
66 ถนนแก้ วพิจิตร ต. หน้ าเมือง อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี 25000
โทร (ร.ร.) 0-3721-1024, 0-3721-1364 โทรสาร 0-3721-2662
บ้ านสวนมารีย์ 111 หมู่ 14 ต. ดงขีเ้ หล็ก อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี25000 โทร 087-541-8479

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ซิสเตอร์ เทเรซา อัจฉรา สุขพิบูลย์
ซิสเตอร์ แบร์ นาร์ด บุญสร้าง หนึ่งน้ าใจ
ซิสเตอร์อนั นา สุมาลี โชติผล
ซิสเตอร์มารี อา แพงศรี ประทุมตรี
ซิสเตอร์อนั นา ณัฐฐา สิ นบารุ ง
ซิสเตอร์เวโรนีกา จันทร์สม ต๊ะนุ

[4]

อธิการิ ณีบา้ น – ผูอ้ านวยการ

ผูด้ ูแลกลุ่มผูส้ นใจ ม.1-ม.3
รองผูอ้ านวยการ
ยุวภคินี

12. โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์ บุรี - วัดมารีสมภพ
580-581 ถนนฉะเชิ งเทรา-นครราชสีมา อ.กบินทร์ บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร (ร.ร.) 0-3728-1260, 0-3728-1511 โทร (บ้ าน ซ.) 0-3720-2572 โทรสาร 0-3728-2454

1. ซิสเตอร์เฟอร์ดินนั ท์ พนิดา สุขสาราญ อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์ ดอมีนา วิไล สุขสกุล
3. ซิสเตอร์ เรอเน วิภา แซ่ตนั๊
4. ซิสเตอร์ลูซี่ ประดับศรี โถทอง
5. ซิสเตอร์ เทเรซา ลัดดา เชยบุญ
รองผูอ้ านวยการ
6. ซิสเตอร์ เทเรซา ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล
7. ซิสเตอร์ เวโรนีกา นิตยา ชงโคพนาเวศ ยุวภคินี
13. โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
99 หมู่ 6 ต.โคกปี ป อ.ศรี มโหสถ จ. ปราจีนบุรี 25190
โทร 0-3727-6377 โทรสาร 0-3727-6845

1. ซิสเตอร์ เทเรซา สุรางค์ ศรี สุระ
อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์ เทเรซา อุไร คงทอง
3. ซิสเตอร์ อนั นา ดิษราภรณ์ ศรี ประมงค์
14. โรงเรียนเทวรักษ์ - วัดอารักขเทวดา โคกวัด
ต.โคกปี ป อ.ศรี มโหสถ จ. ปราจีนบุรี 25190
โทร (ธุรการ) 0-3727-6921-2 (ผอ.) 0-3727-7005 โทรสาร 0-3727-6148

1. ซิสเตอร์ฟีเดลีส ประกอบ โยธารักษ์
2. ซิสเตอร์เวรอนีกา กัลยา ยุติธรรม
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อธิการิ ณีบา้ น
ผูอ้ านวยการ

15. โรงเรียนปัญจทรัพย์ วัดน้ อยครอบครัวศักดิ์สิทธิ์/ บ้ านมารีพทิ ักษ์
212 หมู่ 3 ซอยโชคชัยร่ วมมิตร ถ.วิภาวดี-รั งสิ ต เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทร (ร.ร.) 0-2276-8636, (บ้ าน ซ.) 0-2277-2902 โทรสาร 0-2276-8007

1. ซิสเตอร์ซิลแวสแตร์ จิตรา วงศ์ชีรี
อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์มารี อา ยุวดี ล้อคา
ผูอ้ านวยการ
16. บ้ านรักกางเขน อ.สามพราน จ. นครปฐม
ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ต.ท่ าข้ าม อ.สามพราน จ.ดนครปฐม 73110

คุณแม่โรสลิน ศรี ไพร กระทอง ที่ปรึ กษาสหพันธ์รักกางเขนฯ
ดาเนินงานโครงการบ้านรักกางเขน อยุธยา
17. ศูนย์ อบรมคริสตศาสนธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
82 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ต.ท่ าข้ าม อ.สามพราน จ.ดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0443, 0-281-5880, 08-2335-2112 โทรสาร: 0-2429-0239

ซิสเตอร์มารี อา เพ็ชรรัตน์ สุขสาราญ

ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ

กลุ่มบ้ านนครสวรรค์ ซิสเตอร์ บรียิตตา บุญชอบ หัวใจ หัวหน้ากลุ่มบ้าน
18. โรงเรียนยอแซฟ - วัดนักบุญยอแซฟ
79 หมู่ 8 ต.ท่ าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร 0-5661-2031, 0-5665-0599 โทรสาร 0-5665-0599, 0-5661-4780

1. ซิสเตอร์บรี ยติ ตา บุญชอบ หัวใจ
2. ซิสเตอร์มอรี ส วันทา สิ ทธิพล
19. สามเณราลัย จอห์ น ปอล นครสวรรค์

อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ

4/1หมู่ 3 ต.วัดไทรย์ อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000 มือถือ 085-2447-161

1. ซิสเตอร์มอนีกา สุมิตรา เชาวน์ดี
2. ซิสเตอร์ไอรี น ฉวีวรรณ เชาวน์ดี
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อธิการิ ณีบา้ น

20. ศูนย์ คาทอลิกบ้ านแม่ต้าน
เลขที่ 705 หมู่ 1 ต.แม่ ต้าน / ตู้ปณ.6 อ.ท่ าสองยาง จ.ตาก 63150

1. ซิสเตอร์มารี อา รพิพรรณ สวัสดิการ
2. ซิสเตอร์เทเรซา ยงศรี สุระเสี ยง
3. ซิสเตอร์ อกั แนส วัลภา ธารน้ าเดชา

อธิการิ ณีบา้ น
ยุวภคินี

กลุ่มบ้ านนครราชสี มา ซิสเตอร์ ซีริล จานันท์ ไพรงาม หัวหน้ากลุ่มบ้าน
21. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
100 หมู่ 13 ถ.บุรีรัมย์ - บรบือ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร 0-4466-1980, 0-4461-2274 โทรสาร 0-4461-3984

1. ซิสเตอร์ซีริล จานันท์ ไพรงาม
2. ซิสเตอร์เทเรซา นงลักษณ์ ประทุมปี
22. โรงเรียนมารีพิทักษ์

อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ

70 ถนนประชาสามัคคี ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร 0-4463-1727 โทรสาร 0-4463-1984

1. ซิสเตอร์ดาเรี ย บุญสม ปิ่ นสุ วรรณ
2. ซิสเตอร์ลูชีอา ศรี คา ปอดอ

อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ

กลุ่มบ้ านสุ ราษฎร์ ธานี ซิสเตอร์ เบดา วันทนา อโศกสกุล หัวหน้ากลุ่มบ้าน
23. โรงเรียนดรุ โณทัย - วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
49 ถนนเจริ ญปั ญญา อ.เมือง จ. ตรั ง 92000
โทร(วัด) 0-7521-8396 (ร.ร.) 0-7521-8362 โทรสาร 0-7521-4760

1. ซิสเตอร์เบดา วันทนา อโศกสกุล
2. ซิสเตอร์ เทเรซา พัตรา ขมสนิท
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อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ

24. โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
31 ถนนเจ้ าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0-7622-4248

1. ซิสเตอร์มกั ดาเลนา ดวงแข รัตโนภาส อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์มารี อา ประทุมพร วิจิตรวงศ์

บ้ านเชียงราย
25. ศูนย์ รักกางเขนแม่ ไร่ - วัดพระหฤทัยแห่ งพระเยซู เจ้ า เชียงราย
425 หมู่ 6 ต.แม่ ไร่ อ.แม่ จัน จ. เชียงราย 57240 โทร 085-0382-560

1. ซิสเตอร์เมรี่ โจน ออฟ อาร์ค พเยาว์ ถาวรวงศ์
2. ซิสเตอร์ วีต้ ี มุกดา วิจิตรวงศ์
3. ซิสเตอร์มารี อา วิมลรัตน์ พัสดุ

อธิการิ ณีบา้ น

กลุ่มบ้ านลูกจันท์ ซิสเตอร์ อนั นา บุญเลิศ โยธารักษ์ หัวหน้ากลุ่มบ้าน
26. โรงเรียนมารดานุสรณ์ - วัดแม่พระรับสาร
ต.ท่ าเรื อ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร (ร.ร) 0-3951-1182, 0-3951-2880
โทร (บ้ าน) ซ. 0-3951-2881 โทรสาร 0-3952-4092

1. ซิสเตอร์อนั นา บุญเลิศ โยธารักษ์
อธิการิ ณีบา้ น - ผูอ้ านวยการ
2. มัซซาแรล ศรี อุทยั พรมสาร
3. ซิสเตอร์เบนิลด์ สมจิตร วิเศษเธียรกุล
4. ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต แสงคา ปอดอ
27. วัดพระหฤทัยแห่ งพระเยซู เจ้ า - โรงเรียนศรีหฤทัย
231 ถ.คริ สตอุดม อ.ขลุง จ. จันทบุรี 22000
โทร (ร.ร.)0-3944-1278 (บ้ าน ซ.) 0-3944-1453 (โทรสาร) 0-3936-6307

1. ซิสเตอร์อลั เบิร์ต ทัศนีย ์ วรอุไร
2. ซิสเตอร์อูร์ซูลา มณี หยองโก

อธิการิ ณีบา้ น
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28. โรงเรียนยอแซฟวิทยา - วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่ าใหม่
113 ถนนศรี นวดิตถ์ อ.ท่ าใหม่ จ. จันทบุรี 22120
โทร (ร.ร.) 0-3943-1232 (บ้ าน ซ.) 0-3943-1393 โทรสาร 0-3943-1916

1. ซิสเตอร์มาร์ติน ศุภางค์ กูลมงคลรัตน์ อธิการิ ณีบา้ น
2. ซิสเตอร์ ราฟาแอล มะลิวลั ย์ ประทุมมี
3. ซิสเตอร์เทเรซา จาเรี ยง ถาวรสิ น
ผูอ้ านวยการ
4. ซิสเตอร์มารี อา มัยตรี สุ ระเสี ยง
29. โรงเรียนลัมแบรต์พชิ ญาลัย
222/4 หมู่ 1 อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร (ร.ร.) 0-3937-1262 (บ้ านซ.) 0-3937-1359 โทรสาร 0-3937-1414

1. ซิสเตอร์ แคลร์ มัลลิกา วรรณชัยวงศ์
2. ซิสเตอร์เวนันส์ สุดา ชาญสว่าง
3. ซิสเตอร์บปั ติสต์ จาเนียร บุญทัน
4. ซิสเตอร์ลูชีอา ศรี ธารา รุ่ งเรื อง
5. ซิสเตอร์ อนั นา อารี ยา พุ่มเจริ ญ
6. นวกเณรี อนั นา กมลวรรณ เกตุพนั ธ์
30. วัดธรรมาสน์ นักบุญเปโตร ท่ าแฉลบ

อธิการิ ณีบา้ น

ผูจ้ ดั การ- ผูอ้ านวยการ
ยุวภคินี
ฝึ กงานอภิบาล

ต.บางกะจะ อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000 โทร 0-3931-1148

สมาชิกอารามช่วยงานอภิบาล
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กลุ่มบ้ านแม่ จันทบุรี ซิสเตอร์ เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี หัวหน้ากลุ่มบ้าน
31. โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อ.เมือง จ. จันทบุรี
1. ซิสเตอร์กอร์เนลี ลายงค์ อุน้ วุน้
ผูอ้ านวยการ
2. ซิสเตอร์แอนนาทา เพ็ชรัตน์ เซ็ดเจริ ญ
3. ซิสเตอร์เรแดมป์ ต้า สาลี่ ตันติกุล
รองผูอ้ านวยการ
4. ซิสเตอร์เทเรซา นุชฤดี รักคิด
งานสหการโรงเรี ยน
5. ซิสเตอร์เทเรซา ณัฐวรรรณ อติชาติธานินทร์
รองผูอ้ านวยการ
6. ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต วีณา เฉลิมธุวานนท์
7. ซิสเตอร์เซซีลีอา รชยา ครุ ฑวิเศษ
8. ซิสเตอร์คริ สตีนา สายชล ลี้มงคลเลิศ
9. ซิสเตอร์ลูชีอา สุ ทิศา อิ่มสุ วรรณ
32. อารามบ้ านแม่ อ.เมือง จ. จันทบุรี
1. ซิสเตอร์เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี อธิการิ ณีบา้ น - ผูด้ ูแลยุวภคินี
2. ซิสเตอร์เรแดมป์ ต้า สาลี่ ตันติกุล
รองอธิการิ ณีบา้ น
3. ซิสเตอร์เวรอนิก ไฉน ขมสนิท
4. ซิสเตอร์แอนนาทา เพ็ชรัตน์ เซ็ดเจริ ญ
5. ซิสเตอร์คอนสตันซีอา อาภา รุ่ งเรื องผล
6. ซิสเตอร์เยราร์ด สริ นยา เพชรศิริพนั ธุ์
7. ซิสเตอร์เชแลสติน วิมล เชาวน์ดี
8. ซิสเตอร์ทาร์ซีซีอุส บุญเทียม โรซา
9. ซิสเตอร์ฟอสตา มลิวลั ย์ กูช้ าติ
10. ซิสเตอร์มารี โอ พัฒนา นาวารัตน์
งานโภชนาการโรงเรี ยนและอาราม
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

ซิสเตอร์ลูชีอา วารุ ณี นาวารัตน์
ผูช้ ่วยงานโภชนาการฯ
ซิสเตอร์เทเรซา นุชฤดี รักคิด
ซิสเตอร์อนั นา ภณิดา มัธยมชาติ
พักรักษาตัว
ซิสเตอร์มารี อา อรนุช อานามวงษ์ พยาบาลผูด้ ูแลผูอ้ าวุโสและผูป้ ่ วย
ซิสเตอร์เทเรซา ณัฐวรรณ อติชาติธานินทร์
ซิสเตอร์มารี อา พัชรี ยา โยธารักษ์
ผูช้ ่วยผูด้ ูแลยุวภคินี
ผูด้ ูแลกลุ่มผูส้ นใจ ม.4-ม.6 ผูช้ ่วยงานฝ่ ายสานักกลาง

17.
18.
19.
20.

ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต วีณา เฉลิมธุวานนท์
ซิสเตอร์คริ สตีนา สายชล ลี้มงคลเลิศ
ซิสเตอร์เซซีลีอา รชยา ครุ ฑวิเศษ
ซิสเตอร์ลูชีอา สุ ทิศา อิ่มสุ วรรณ

ยุวภคินี
ยุวภคินี
ยุวภคินี
ยุวภคินี

33. สมาชิกพัก-ภาวนา
1. ซิสเตอร์กอแลตตา เรณู วงศ์ชีรี
3. ซิสเตอร์โปลิน ยินดี ศักดิ์สงฆ์
5. ซิสเตอร์คริ สต็อฟ ประคอง โยธารักษ์
7. ซิสเตอร์ซาโลเม สมบูรณ์ กุลวิทย์
9. ซิสเตอร์อีซีโดโร บุญเทือง ภัทรเสาร์วดี
11. ซิสเตอร์โซเฟี ย บุญศรี วิสุทธิอุทยั กุล
13. ซิสเตอร์เอาเรอา ศรี สมร แซ่เตียว
15. ซิสเตอร์โดโรธีพลอย เซ็ดเจริ ญ
17. ซิสเตอร์มารี นา รัชดา จันทร
19. ซิสเตอร์เฮแลน เฉลิมพรรณ พัฒนภิรมย์
21. ซิสเตอร์อาทานาส อุบล คาทอลิก
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2. ซิสเตอร์มาแซลลี สุ ภา เต็มศิริพนั ธุ์
4. ซิสเตอร์เมรี่ ยอห์น แฉล้ม อารี พรรค
6. ซิสเตอร์ปรักเซดา พลอย พวงเพชร์
8. ซิสเตอร์กาสซิลดา พัชรา อารี พรรค
10. ซิสเตอร์ดอมีติลลา อุทุมพร คูนา
12. ซิสเตอร์ดีมนา ราตรี สมุทรคีรี
14. ซิสเตอร์คริ สตีนา สมจิต แซ่เตียว
16. ซิสเตอร์เทโอดอร์ จารัส อานามนารถ
18. ซิสเตอร์อลั บีนา น้ าเงิน อานามนารถ
20. ซิสเตอร์อลั ฟองส์ รพีพร ชาญสว่าง

33. สานักกลางคณะฯ
1. คุณแม่เทเรซา อุบล ผังรักษ์
มหาธิการิ ณี
2. ซิสเตอร์กอร์เนลี ลายงค์ อุน้ วุน้
ที่ปรึ กษาฝ่ ายการศึกษา
3. ซิสเตอร์มารี อา ขวัญเรี ยม เพียรรักษา ที่ปรึ กษาฝ่ ายอภิบาล - แพร่ ธรรม
34. สมาชิกศึกษาต่อ
ซิสเตอร์มารี อา แพงศรี ประทุมตรี ศึกษาอบรมต่อประเทศฟิ ลิปปิ นส์
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ซิสเตอร์ ผ้ ฉู ลองครบรอบการปฏิญาณ 2019
ฉลองครบรอบการปฏิญาณ 70 ปี
1. ซิสเตอร์ปรักเซดา พลอย พวงเพชร์
ฉลองครบรอบการปฏิญาณ 60 ปี
1. ซิสเตอร์ อาทานาส อุบล คาทอลิก
ฉลองครบรอบการปฏิญาณ 50 ปี
1. ซิสเตอร์ อลั เบิร์ต ทัศนีย ์ วรอุไร
2. ซิสเตอร์ วีต้ ี มุกดา วิจิตรวงศ์
3. ซิสเตอร์ลูซี ประดับศรี โถทอง
4. ซิสเตอร์เรแดมป์ ต้า สาลี่ ตันติกุล
5. ซิสเตอร์แอนน์ วนิดา ไตรวุฒิ
ฉลองครบรอบการปฏิญาณ 25 ปี
1. ซิสเตอร์มารี อา รพิพรรณ สวัสดิการ
2. ซิสเตอร์ลูชีอา ศรี ธารา รุ่ งเรื อง
3. ซิสเตอร์อนั นา ภณิดา มัธยมชาติ
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ซิสเตอร์ ผ้ ฉู ลองครบรอบการปฏิญาณ 2020
ฉลองครบรอบการปฏิญาณ 75 ปี
1. ซิสเตอร์กอแลตตา เรณู วงศ์ชีรี
2. ซิสเตอร์มาร์แซลลี สุภา เต็มศิริพนั ธุ์
ฉลองครบรอบการปฏิญาณ 70 ปี
1. ซิสเตอร์ เวโรนิก ไฉน ขมสนิท
2. ซิสเตอร์บรี ยติ ตา บุญชอบ หัวใจ
3. ซิสเตอร์ซาโลเม สมบูรณ์ กุลวิทย์
4. ซิสเตอร์กาสซิลดา พัชรา อารี พรรค
ฉลองครบรอบการปฏิญาณ 60 ปี
1. ซิสเตอร์ ดาเมียน มะลิวลั ย์ แซ่โง้ว
2. ซิสเตอร์ เยราร์ด สริ นยา เพชรศิริพนั ธุ์
3. ซิสเตอร์ เชแลสติน วิมล เชาวน์ดี
ฉลองครบรอบการปฏิญาณ 50 ปี
1. ซิสเตอร์ แคลร์ มัลลิกา วรรณชัยวงศ์
2. ซิสเตอร์เจน ชุลี สรรเพชร
3. ซิสเตอร์ เบนิลด์ สมจิต วิเศษเธียรกุล
ฉลองครบรอบการปฏิญาณ 25 ปี
ซิสเตอร์มารี อา ยุวดี ล้อคำ
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คณะกรรมการฝ่ ายต่ าง ๆ
ฝ่ ายสานักกลางฯ
1. ซิสเตอร์เทเรซา อัจฉรา สุขพิบูลย์
2. ซิสเตอร์เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี
3. ซิสเตอร์เทเรซา ณัฐวรรณ อติชาติธานินทร์
4. ซิสเตอร์มารี อา พัชรี ยา โยธารักษ์
5. ซิสเตอร์เทเรซา ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล
ฝ่ ายการอบรม
1. ซิสเตอร์เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี
2. ซิสเตอร์แคลร์ มัลลิกา วรรณชัยวงศ์
3. ซิสเตอร์มารี อา วรนุช ประนอมมิตร
4. ซิสเตอร์มารี อา แพงศรี ประทุมตรี
5. ซิสเตอร์เทเรซา มิ่งขวัญ ผลมูล
6. ซิสเตอร์มารี อา พัชรี ยา โยธารักษ์
ฝ่ ายการเงินและทรัพย์สิน
1. ซิสเตอร์แคลร์ มัลลิกา วรรณชัยวงศ์
2. ซิสเตอร์อนั นา บุญเลิศ โยธารักษ์
3. ซิสเตอร์มารี อา ยุวดี ล้อคำ
4. ซิสเตอร์อนั นา ณัฐฐา สิ นบารุ ง
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ประธาน

ประธาน

ประธาน

ฝ่ ายการศึกษา
1. ซิสเตอร์กอร์เนลี ลายงค์ อุน้ วุน้
2. ซิสเตอร์เฟอร์ดินนั ท์ พนิดา สุ ขสาราญ
3. ซิสเตอร์อนั นา วันเพ็ญ ไชยเผือก
4. ซิสเตอร์เวรอนีกา กัลยา ยุติธรรม
5. ซิสเตอร์เทเรซา จาเรี ยง ถาวรสิ น
6. ซิสเตอร์เทเรซา สุ รางค์ ศรี สุระ
7. ซิสเตอร์อนั นา บุญเลิศ โยธารักษ์
8. ซิสเตอร์เทเรซา อัจฉรา สุ ขพิบูลย์
9. ซิสเตอร์ลูชีอา ศรี ธารา รุ่ งเรื อง
ฝ่ ายอภิบาล-แพร่ ธรรม
1. ซิสเตอร์มารี อา ขวัญเรี ยม เพียรรักษา
2. ซิสเตอร์มารี อา รุ่ งทิพย์ พัฒนภิรมย์
3. ซิสเตอร์มารี อา วรนุช ประนอมมิตร
4. ซิสเตอร์อนั นา สุ มาลี โชติผล
5. ซิสเตอร์เทเรซา พัตรา ขมสนิท
6. ซิสเตอร์มารี อา มัยตรี สุ ระเสี ยง
7. ซิสเตอร์เทเรซา ยงศรี สุ ระเสี ยง
8. ซิสเตอร์มารี อา เพ็ชรรัตน์ สุ ขสาราญ
9. ซิสเตอร์มารี อา นงลักษณ์ สันจิตร
10. ซิสเตอร์มารี อา วิมลรัตน์ พัสดุ
11. ซิสเตอร์เทเรซา ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล
12. ซิสเตอร์ลูชีอา ศรี คา ปอดอ
[16]

ประธาน

ประธาน

ผู้รับผิดชอบประสานงาน
กับหน่ วยงานฝ่ ายอภิบาลคริสตชนสั งฆมณฑลจันทบุรี
1. คุณแม่เทเรซำ อุบล ผังรักษ์
แผนกผูถ้ วำยตน
2. ซิสเตอร์มำรี อำ ขวัญเรี ยม เพียรรักษำ
แผนกพระคัมภีร์ วิถีชุมชนวัด
งำนยุวธรรมทูต ศำสนสัมพันธ์ รณรงค์จิตตำรมณ์มหำพรต แผนกสตรี
3. ซิสเตอร์มำรี อำ วรนุช ประนอมมิตร
Talitha Kum Thailand
4. ซิสเตอร์เทเรซำ สุมำลี สุดจินดำ
งำนคำสอนคำทอลิก
5. ซิสเตอร์เจน ชุลี สรรเพชร
กลุ่มคูร์ซิลโล
6. ซิสเตอร์อลั เบิร์ต ทัศนีย ์ วรอุไร
กลุ่มพลมำรี
7. ซิสเตอร์เอลิซำเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี
กลุ่มพระเมตตำ
8. ซิสเตอร์มำรี อำ นิภำ รักผกำวงศ์
กลุ่มพลศีล
9. ซิสเตอร์ เทเรซำ มิ่งขวัญ ผลมูล
กลุ่มเซอร์ร่ำ
10. ซิสเตอร์มำรี อำ แพงศรี ประทุมตรี
แผนกเยำวชนสังฆมณฑลจันทบุรี
11. ซิสเตอร์มำรี อำ อรนุช อำนำมวงษ์
คณะกรรมกำรวำงแผนครอบครัว
และ กลุ่มผูส้ ูงอำยุ
12. ซิสเตอร์เทเรซำ ลัดดำ เชยบุญ
กลุ่ม วำย ซี เอส
13. ซิสเตอร์อนั นำ ดิษรำภรณ์ ศรี ประมงค์ กองหน้ำร่ ำเริ ง
14. ซิสเตอร์เซซีลีอำ รชยำ ครุ ฑวิเศษ
แผนกดนตรี ศกั ดิ์สิทธิ์

[17]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

คณะกรรมการประสานงานฆราวาสรักไม้กางเขน
คุณแม่เทเรซา อุบล ผังรักษ์
ที่ปรึ กษา
คุณแม่โรสลิน ศรี ไพร กระทอง
ที่ปรึ กษา
ซิสเตอร์มารี อา ขวัญเรี ยม เพียรรักษา
ประธาน
ซิสเตอร์อลั เบิร์ต ทัศนีย ์ วรอุไร
ซิสเตอร์เจน ชุลี สรรเพชร
ซิสเตอร์มารี อา อาไพ ชื่นอารมณ์
ซิสเตอร์อนั นา วันเพ็ญ ไชยเผือก
ซิสเตอร์เวรอนีกา กัลยา ยุติธรรม
ซิสเตอร์มารี อา รุ่ งทิพย์ พัฒนภิรมย์
ซิสเตอร์เทเรซา จาเรี ยง ถาวรสิ น
ซิสเตอร์อนั นา สุมาลี โชติผล
ซิสเตอร์อนั นา บุญเลิศ โยธารักษ์
ซิสเตอร์อกั แนส อาริ ณี วงษ์ไพบูลย์
ซิสเตอร์มารี อา เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส
ซิสเตอร์มารี อา นิภา รักผกาวงศ์
ซิสเตอร์มารี อา มัยตรี สุ ระเสี ยง
ซิสเตอร์มารี อา นงลักษณ์ สันจิตร
ซิสเตอร์เทเรซา ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล

[18]

จานวนสมาชิกคณะรักกางเขน แห่ ง จันทบุรี
ประจาปี การศึกษา 2563/2020
*****************************************
จานวนสมาชิก
1. สมาชิกปฏิญาณตนตลอดชีพ

112

คน

2. สมาชิกปฏิญาณตนชัว่ คราว

9

คน

121

คน

1. โนวิสปี 2

1

คน

2. โนวิสปี 1

6

คน

3. โปสตุลนั ต์

2

คน

4. แอสปิ ลันต์

6

คน

5. ผูส้ นใจ ม. 4 - ม. 6

8

คน

6. ผูส้ นใจ ม.1 - ม. 3

17

คน

40

คน

รวมสมาชิกทั้งสิ้น
จานวนผู้ฝึกหัดระดับต่ าง ๆ

รวม

*** หมายเหตุ สารวจวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2020 ***

[19]

อาทิตย์

จันทร์

5
12
19
26

6
13
20
27

5
8
7-11
12
19
21
24

1
2
3
4

เดือน เมษายน พ.ศ. 2563/ ค.ศ. 2020
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29
30

ศุกร์
3
10
17
24

วันอาทิตย์ใบลาน
คณะผูบ้ ริ หาร วาระ 2020-2024 เข้ารับหน้าที่
สัปดาห์ศกั ดิ์สิทธิ์
วันอาทิตย์ปัสกา
วันฉลองพระเมตตา
ประชุมผูบ้ ริ หารคณะ
ประกาศภารกิจ ปี การศึกษา 2563
วันสาคัญสาหรับสมาชิก
วันเกิด ซ.ซาโลเม สมบูรณ์ กุลวิทย์ ซ.มารี นา รัชดา จันทร
ซ.เยราร์ด สริ นยา เพชรศิริพนั ธุ์
วิญญาณ ซ.มารี อา มาการิ ต มะนา จีนหลง (2010)
วันเกิด ซ.อันนา ดิษราภรณ์ ศรี ประมงค์
วันเกิด ซ.อันนา สุมาลี โชติผล
[20]

เสาร์
4
11
18
25

7
8
9

12
14

15
17
19
21
24
28

วันเกิด ซ.ซิลแวสแตร์ จิตรา วงศ์ชีรี
วิญญาณ ซ.มารี อา ปี อา แฉล้ม สิ งหา (1997)
วิญญาณ ซ.อันนา เยนอเวฟา ตรอน โลกานิทย์ (2001)
ฉลอง คุณแม่ กาสซิลดา พัชรา อารี พรรค
วิญญาณ ซ.ลูซีอา ฟรังซัว สุภาพ ประดิษฐ์ศิลป์ (1984)
วิญญาณ ซ.คัธริ น อุมาภรณ์ ทวีการ (2017)
วิญญาณ ซ.มักดาเลนา ซาบีนา เทีย นาลาภ (1987)
ฉลอง ซ.ดอมมีนา วิไล สุขสกุล
วันเกิด ซ.ลูชีอา วารุ ณี นาวารัตน์
วิญญาณ ฯพณฯ ยาโกเบ แจง เกิด สว่าง (1952)
วิญญาณ ซ.อันนา สกอลัสติกา เสน่ห์ มานูแอล (2011)
วันเกิด ซ.มารี อา เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส
วันเกิด ซ.เทเรซา สุมาลี สุดจินดา
วันเกิด ซ.ลูชีอา สุ ทิศา อิ่มสุ วรรณ
วิญญาณ ซ.ลูซีอา เอวเพมีอา เลียม อาภรรัตน์ (1995)
วิญญาณ คุณแม่ อันนา อานาสตาซีอา พาณี อันนาวงศ์ (1977)
อดีตอธิการิ ณีใหญ่
ฉลอง ซ.ฟี เดลีส ประกอบ โยธารักษ์
วันเกิด ซ.มารี อา วิมลรัตน์ พัสดุ

[21]

อาทิตย์
3
10
17
24
31
2
5
19
24
22-30
31

1
2
3

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563/ ค.ศ. 2020
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

ศุกร์
1
8
15
22
29

เข้าเงียบประจาเดือนระดับบ้าน
วันเข้ารับภารกิจในสถานที่ใหม่ สาหรับผูโ้ ยกย้าย
ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่ สวรรค์
นพวารเตรี ยมรับเสด็จพระจิตเจ้า
สมโภชพระจิตเจ้า
วันสาคัญสาหรับสมาชิก
วันเกิด ซ.ดอมมีนา วิไล สุขสกุล
ฉลอง ซ.อาทานาส อุบล คาทอลิค
วันเกิด ซ.เรอเน วิภา แซ่ตนั๊
วิญญาณ ซ.มักดาเลนา อักแนส สุรีย ์ สฤษดิกิจ (1960)
วิญญาณ ซ.กาทาริ น ปังกราซีโอ บุญรอด เชาวน์ดี (1987)
[22]

เสาร์
2
9
16
23
30

4
5
7
8
11
12
14
15
16
18
19
20
21
24
25
26

วิญญาณ ซ.เอลิซาเบ็ธ โรซา ตา วงศ์ชีรี (1997)
วันเกิด ซ.เวโรนิกา จันทร์สม ต๊ะนุ
วันเกิด ซ.แคลร์ มัลลิกา วรรณชัยวงศ์
วันเกิด ซ.ฟี เดลีส ประกอบ โยธารักษ์
วันเกิด ซ.เทเรซา ลัดดา เชยบุญ
วิญญาณ คุณพ่อร็อค สนิท วรศิลป์ (1983) อดีตวิญญาณารักษ์
ฉลอง ซ.ดอมีติลลา อุทุมพร คูนา
วันเกิด ซ.มอรี ส วันทา สิ ทธิพล
ฉลอง ซ.มัสซาแรล ศรี อุทยั พรมสาร
ฉลอง ซ.ดีมนา ราตรี สมุทรคีรี และ ซ.อีซีโดโร บุญเทือง ภัทรเสาร์วดี

วันเกิด ซ.โปลิน ยินดี ศักดิ์สงฆ์
วันเกิด ซ.มารี อา ประทุมพร วิจิตรวงศ์
วันเกิด ซ.อันนา อารี ยา พุ่มเจริ ญ
ฉลอง ซ.เวนันส์ สุดา ชาญสว่าง
วันเกิด ซ.อัลฟองส์ รพีพร ชาญสว่าง
ฉลอง ซ.เชแลสติน วิมล เชาวน์ดี
วันเกิด ซ.เฮแลน เฉลิมพรรณ พัฒนภิรมย์
วันเกิด ซ.มารี อา ดาวเรื อง มาตรง
วิญญาณ ซ.มารี อา ตัด๊ (1945)
วิญญาณ ซ.มารี อา เทกลา มารี อานามนารถ (1975)
ฉลอง ซ.เบดา วันทนา อโศกสกุล
วันเกิด ซ.กอแลตตา เรณู วงศ์ชีรี
[23]

30

ฉลองคุณแม่ เมรี่ โจน ออฟ อาร์ค พเยาว์ ถาวรวงศ์
ฉลอง ซ.เฟอร์ดินนั ท์ พนิดา สุขสาราญ
วิญญาณ ซ.มาร์ธา ออยีลา ยี วงศ์ชีรี (1994)
ฉลองศาสนนาม ฯพณฯ ซิลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี

31

อาทิตย์
7
14
21
28
6
7
14
14-18

19
29

เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2563/ ค.ศ. 2020
จันทร์ อังคาร
พุธ พฤหัสบดี
1
2
3
4
8
9
10
11
15
16
17
18
22
23
24
25
29
30

ศุกร์
5
12
19
26

เสาร์
6
13
20
27

เข้าเงียบประจาเดือนระดับกลุ่มบ้าน
สมโภชพระตรี เอกภาพ
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริ สตเจ้า
สัมมนาสมาชิกประจาปี
ระลึกถึงวันมรณภาพพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต (1679)
พิธีเข้าสู่นวกภาพ และสมัครภาพ
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
สมโภช นักบุญ เปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก

[24]

2
5
11
12
15
18
22
24
25
27
26
28
29

วันสาคัญสาหรับสมาชิก
วันเกิด ซ.เทโอดอร์ จารัส อานามนารถ
วันเกิด ซ. อัลบีนา น้ าเงิน อานามนารถ
วิญญาณ ซ.มารี อา ทาร์ซีลา นิยม บุญรติวงศ์ (2006)
วิญญาณ ซ.ลูชีอา บุญชู ซื่อตรง (2010)
ระลึกถึงวันมรณภาพของ พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต(1979)
วันเกิด ซ.ปรักเซดา พลอย พวงเพชร์
วิญญาณ ซ.มารี อา เดซีเร ราพึง นุชประเสริ ฐ (2010)
ฉลอง ซ.โปลิน ยินดี ศักดิ์สงฆ์
วันฉลอง ซ.บัปติสต์ จาเนียร บุญทัน
วันเกิด ซ.อันนา ณัฐฐา สิ นบารุ ง
วันเกิด ซ.มารี อา วรนุช ประนอมมิตร
วิญญาณ ซ.กลอติลดา พังงา แซ่ตนั๊ (2017)
ฉลอง ซ.มารี นา รัชดา จันทร
วันเกิด ซ.มัชชาแรล ศรี อุทยั พรมสาร
วิญญาณ ซ.อันนา แบรคมันส์ อนงค์ อนันตวงศ์ (2007)
ฉลองคุณพ่อ เปโตร สมัคร เจ็งสื บสันต์ อดีตจิตตาภิบาล

[25]

อาทิตย์

จันทร์

5
12
19
26

6
13
20
27

4
14
1
2
5
10
11
12
17
19

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563/ ค.ศ. 2020
อังคาร
พุธ พฤหัสบดี
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29
30

ศุกร์
3
10
17
24
31

เสาร์
4
11
18
25

เข้าเงียบประจาเดือนระดับกลุ่มบ้าน
ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
วันสาคัญสาหรับสมาชิก
วันเกิด ซ.คริ สตีนา สมจิต แซ่เตียว และ ซ.ดาเรี ย บุญสม ปิ่ นสุ วรรณ

วันเกิด ซ.โซเพีย บุญศรี วิสุทธิอุทยั กุล
วิญญาณ ซ.ยออันนา มาร์แซลลา ยอนา ประดิษฐ์ศิลป์ (1999)
วันเกิด ซ.มักดาเลนา ดวงแข รัตโนภาส
วิญญาณ ซ.มารี อา โบนา จูซิ้ม แซ่โอ (2014)
วันเกิด ซ.เซซีรียา รชยา ครุ ฑวิเศษ
วิญญาณ ซ.อันนา ออลกา ชึ้ง อานามนารถ (1984)
ฉลอง ซ.อาแมนดา อภิวนั ท์ ภานุพนั ธ์
วิญญาณ คุณพ่อแบร์นาร์ด บุญคั้นผล (1974) อดีตวิญญาณารักษ์
ฉลอง ซ.เอาเรอา ศรี สมร แซ่เตียว
วิญญาณ ซ.อากาทา อีซาแบลลา นา สาทรกิจ
[26]

21
22
23
24
26

ฉลอง ซ.ปรักเซดา ลักขณา พวงเพชร์
ฉลอง ซ.มักดาแลนา ดวงแข รัตโนภาส
ฉลอง ซ.กอแลตตา เรณู วงศ์ชีรี และ ซ.บรี ยติ ตา บุญชอบ หัวใจ
ฉลอง ซ.คริ สติน่า สายชล ลี้มงคลเลิศ
วิญญาณ ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี (1983)
ฉลอง ซ.คริ สต๊อฟ ประคอง โยธารักษ์ ซ.แอนน์ วนิดา ไตรวุฒิ
ซ.อันนา วันเพ็ญ ไชยเผือก ซ.อันนา สุมาลี โชติผล
ซ.อันนา มณี รัตน์ โชติผล ซ.อันนา บุญเลิศ โยธารักษ์
ซ.อันนา ภณิ ดา มัธยมชาติ ซ.อันนา กองคา สุระเสี ยง
ซ.อันนา ณัฐฐา สิ นบารุ ง

28

ซ.อันนา ดิษราภรณ์ ศรี ประมงค์

ซ.อันนา อารี ยา พุ่มเจริ ญ ซ.อันนา พลอยไพลิน ขุนอาจ
วิญญาณคุณพ่อยออากิม (อดีตวิญญาณารักษ์)
วันเกิด ซ.เทเรซา สุรางค์ ศรี สุระ

[27]

อาทิตย์
2
9
16
23
30
1
15
18

1
6
7
8
10
11

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563/ ค.ศ. 2020
จันทร์ อังคาร
พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

เสาร์
1
8
15
22
29

เข้าเงียบประจาเดือนระดับกลุ่มบ้าน
วันสมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติสู่สวรรค์ท้ งั กายและวิญญาณ
ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
วันสาคัญสาหรับสมาชิก
ฉลอง ซ.อัลฟองส์ รพีพร ชาญสว่าง
วันเกิด ซ.เวโรนิก ไฉน ขมสนิท
วันเกิด ซ.อีซีโดโร บุญเทือง ภัทรเสาร์วดี และ ซ. อูร์ซูลา มณี หยองโก

วันเกิด ซ.ซีริล จานันท์ ไพรงาม
วันเกิด ซ.ลูซี่ ประดับศรี โถทอง และ ซ.มารี อา สุ พตั รา นนทสุ วรรณ์

ฉลองศาสนนามพระสังฆราชกิติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
ฉลอง ซ.แคลร์ มัลลิกา วรรณชัยวงศ์
วิญญาณ ซ.อันนา บีบีอานา แสง อานาภรณ์ (2014)
[28]

12
15

17
18
19
20
23
25
25
27
28
29

ฉลอง ซ.เจน ชุลี สรรเพชร
ฉลอง ซ.ทาร์ซีซีอุส บุญเทียม โรซา ซ.มารี อา อาไพ ชื่นอารมณ์
ซ.มารี อา สุพตั รา นนทสุวรรณ์
ซ.มารี อา รุ่ งทิพย์ พัฒนภิรมย์
ซ.มารี อา ประทุมพร วิจิตรวงษ์
ซ.มารี อา วรนุช ประนอมมิตร
ซ.มารี อา เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส
ซ.มารี อา ดาวเรื อง มาตรง
ซ.มารี อา นิภา รักผกาวงศ์
วันเกิด ซ.เอาเรอา ศรี สมร แซ่เตียว และ ซ.วีต้ ี มุกดา วิจิตรวงศ์
วิญญาณ ซ.มารี อา มารี เพชร สาทรกิจ (2015)
ฉลอง ซ. เฮแลน เฉลิมพรรณ พัฒนภิรมย์
วิญญาณ ซ.โรซา ฮีอาชินทา บูรพา แซ่เตียว (2014)
ฉลอง ซ.แบร์นาร์ด บุญสร้าง หนึ่งน้ าใจ
วันเกิด ซ.เทเรซา นุชฤดี รักคิด และ ซ.เทเรซา อัจฉรา สุขพิบูลย์
วันเกิด ซ.มอนีกา สุมิตรา เชาวน์ดี
วิญญาณ ซ.มอนีกา ยูลีอา ธัญญา อานามนารถ (2008)
ฉลอง ซ.มอนีกา สุมิตรา เชาวน์ดี
วิญญาณ ซ.เอลิซาเบ็ธ กอลุมบา กิ่ง อุกฤษ (2005)
วันเกิด ซ.ดีมนา ราตรี สมุทรคีรี
วิญญาณ ซ.อันนา อันเดร เปรมจิต ประทุมราช (2012)
วันเกิด ซ.อันนา บุญเลิศ โยธารักษ์

[29]

อาทิตย์

จันทร์
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เดือน กันยายน พ.ศ. 2563/ ค.ศ. 2020
อังคาร
พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
1
2
3
4
8
9
10
11
15
16
17
18
22
23
24
25
29
30

เสาร์
5
12
19
26

เริ่ มทานพวารเตรี ยมฉลองเทิดทูนกางเขน
ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
เข้าเงียบเตรี ยมฉลองเทิดทูนกางเขนระดับกลุ่มบ้าน
ฉลองเทิดทูนกางเขน ระดับกลุ่มบ้าน
วันสาคัญสาหรับสมาชิก
วิญญาณ ซ.เวรอนีกา อังเยลา ร่ อง โชติผล (1988)
วันเกิด ซ.เชแลสติน วิมล เชาวน์ดี
ฉลอง คุณแม่โรสลิน ศรี ไพร กระทอง
วันเกิด ซ.มารี อา อรนุช อานามวงษ์

6

วันเกิด ซ.เมรี่ ยอห์น แฉล้ม อารี พรรค และ ซ.เทเรซา อุไร คงทอง
วิญญาณคุณแม่ลูชีอา มารี หลุยส์ เกษร กิจทา (2013) อดีตมหาธิการิ ณี

8

ฉลอง ซ.มารี อา ยุวดี ล้อคา
ซ.มารี อา เพ็ชรรัตน์ สุขสาราญ
ซ.มารี อา พัชรี ยา โยธารักษ์
วิญญาณ ซ.อันนา มักดาเลนา แจ่ม สาทรกิจ (1961) อดีตมหาธิการิ ณี
[30]

9
14
15
16

17
18
19
22
25
26
27
28
29
30

วิญญาณ ซ.มักดาเลนา เจิ๊บ อานามนารถ (1969) อดีตมหาธิการิ ณี
ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
วันเกิด ซ.มารี อา เพ็ชรรัตน์ สุ ขสาราญ
ฉลอง ซ.มารี อา วิมลรัตน์ พัสดุ
ฉลอง ซ.กอร์เนลี ลายงค์ อุน้ วุน้
วันเกิด ซ.อักแนส วัลภา ธารน้ าเดชา
วิญญาณ ซ.มอนีกา (อากาทา) มาลา ปทุมตรี (2014)
วันเกิด ซ.มาร์ติน ศุภางค์ กูลมงคลรัตน์
วันเกิด ซ.เวนันส์ สุดา ชาญสว่าง
ฉลอง ซ.คอนสตันซีอา อาภา รุ่ งเรื องผล
ฉลอง ซ.มอรี ส วันทา สิ ทธิพล
วิญญาณ ซ.มารี อา เซซีลีอา กิ๊ม นามประดิษฐ์ (1986)
วิญญาณ ซ.มารี อา เอวฟราซีอา ทองใบ ซิมศิริ (1989)
ฉลอง ซ.ดาเมียน มะลิวลั ย์ แซ่โง้ว
วิญญาณ ซ.เอลิซาเบ็ธ (มารทา) เย่อ อานามนารถ (1974)
วันเกิด ซ.มารี โอ พัฒนา นาวารัตน์
วันเกิด ซ.เฟอร์ดินนั ท์ พนิดา สุขสาราญ
ฉลอง ซ.ราฟาแอล มะลิวลั ย์ ประทุมมี
ฉลอง ซ.โซเฟี ย บุญศรี วิสุทธิอุทยั กุล

[31]

อาทิตย์
4
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18
25
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1

4
7

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563/ ค.ศ. 2020
จันทร์ อังคาร
พุธ พฤหัสบดี
1
5
6
7
8
12
13
14
15
19
20
21
22
26
27
28
29

ศุกร์
2
9
16
23
30

เสาร์
3
10
17
24
31

เข้าเงียบประจาเดือนระดับกลุ่มบ้าน
ประชุมคณะ
วันสาคัญสาหรับสมาชิก
ฉลอง คุณแม่เทเรซา อุบล ผังรักษ์
ซ.เบนิลด์ สมจิต วิเศษเธียรกุล ซ.เทเรซา สุมาลี สุดจินดา
ซ.เทเรซา จาเรี ยง ถาวรสิ น ซ.เทเรซา สุรางค์ ศรี สุระ
ซ.เทเรซา นุชฤดี รักคิด
ซ.เทเรซา นงลักษณ์ ประทุมปี
ซ.เทเรซา พัตรา ขมสนิท
ซ.เทเรซา อัจฉรา สุขพิบูลย์
ซ.เทเรซา อุไร คงทอง
ซ.เทเรซา มิ่งขวัญ ผลมูล
ซ.เทเรซา ยงศรี สุระเสี ยง
ซ.เทเรซา ลัดดา เชยบุญ
ซ.เทเรซา ณัฐวรรณ อติชาติธานินทร์ ซ. เทเรซา ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล
วันเกิด ซ.คริ สต๊อฟ ประคอง โยธารักษ์
ฉลอง ซ.มารี อา อรนุช อานามวงษ์
วันเกิด ซ.อันนา พลอยไพลิน ขุนอาจ
[32]

10
11
13
14
15
16
17
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31

วันเกิด ซ.อักแนส อาริ ณี วงษ์ไพบูลย์ และ ซ. ยงศรี สุระเสี ยง
วิญญาณ ซ.มารี อา เลาแรนซีโอ ยุพิน แซ่ฉวั่ (2000)
วันเกิด ซ.เจน ชุลี สรรเพชร
วิญญาณ ซ.เวรอนีกา แยร์ตรู เด แจ้ง สมุทรคีรี (1994)
วันเกิด ซ.มารี อา อาไพ ชื่นอารมณ์
วันเกิด ซ.ดาเมียน มะลิวลั ย์ แซ่โง้ว
วิญญาณ ซ.อันนา เซเรนา วิไล ภานุพนั ธ์ (2012)
วิญญาณ ซ.อักแนส ยออันนา เน ประทุมราช (1975)
ฉลอง ซ.ไอรี น ฉวีวรรณ เชาวน์ดี
วันเกิด คุณแม่กาสซิลดา พัชรา อารี พรรค
ฉลอง ซ.อูร์ซูลา มณี หยองโก
ฉลอง ซ.ซาโลเม สมบูรณ์ กุลวิทย์
วิญญาณ ซ.มักดาเลนา มาการี ตา สาลี้ ประดิษจุสิน (1964)
ฉลอง ซ.ดาเรี ย บุญสม ปิ่ นสุ วรรณ
ฉลอง ซ.เอวาริ สต์ มาลา ทัดมาลี
วิญญาณ ซ.มารี อา ยูสตีนา นวย อานามนารถ (1966)
วิญญาณ คุณพ่อ ยอแซฟ เศียร โชติพงษ์ (1998) อดีตวิญญาณารักษ์
วิญญาณ ซ.เวรอนีอา เอลิซาเบ็ธ วาด กิจทา (1983)
ฉลอง ซ.เยราร์ด สริ นยา เพชรศิริพนั ธุ์
วิญญาณ คุณพ่อ เอวเยน บุญชู ระงับพิษ (1993)

[33]

อาทิตย์
1
8
15
22
29
1
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เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563/ ค.ศ. 2020
จันทร์ อังคาร
พุธ พฤหัสบดี
2
3
4
5
9
10
11
12
16
17
18
19
23
24
25
26
30

ศุกร์
6
13
20
27

เสาร์
7
14
21
28

สมโภช นักบุญทั้งหลาย
ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
เข้าเงียบประจาปี
สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริ ยแ์ ห่งจักรวาล วันกระแสเรี ยก
วันสาคัญสาหรับสมาชิก
วันเกิด ซ.เทเรซา ณัฐวรรณ อติชาติธานินทร์
วันเกิด ซ.อันนา มณี รัตน์ โชติผล ซ.ลูชีอา ศรี ธารา รุ่ งเรื อง
ซ.เทเรซา มิ่งขวัญ ผลมูล
วิญญาณ ซ.ลูชีอา เอากุสติโน ฉลวย น้ าเย็น (2016)

6
7

วันเกิด ซ.มาร์แซลลี สุ ภา เต็มศิริพนั ธุ์ และ ซ.เวรอนีกา กัลยา ยุติธรรม

8
9

วันเกิด ซ.เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี และ ซ.คริ สตีน่า สายชล ลี้มงคลเลิศ

วิญญาณ ซ.มักดาเลนา กอสมา สาเนียง ฉินสิ น (1986)
วิญญาณ ซ.เอลิซาเบท ยูเลียน ซาแว นามวงศ์ (2016)
ฉลอง ซ.เทโอดอร์ จารัส อานามนารถ
[34]

11
12
13

ฉลอง ซ.มาร์ติน ศุภางค์ กูลมงคลรัตน์
ฉลอง ซ.เรอเน วิภา แซ่ตนั๊
วันเกิด คุณแม่เมรี่ โจน ออฟ อาร์ค พเยาว์ ถาวรวงศ์
ฉลอง ซ.แอนนาทา เพ็ชรัตน์ เซ็ดเจริ ญ
วิญญาณ เปาโล พิสิฐ (ช่างเช็ง) วิสิฐนนทชัย (1997) ผูม้ ีพระคุณต่อคณะ

15
17
21
22
23
26
27
28

ฉลอง ซ.อัลเบิร์ต ทัศนีย ์ วรอุไร
วิญญาณ ยอแซฟ โชคชัย ปัญจทรัพย์ (2006) ผูม้ ีพระคุณต่อคณะ
ฉลอง ซ.เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี
วันเกิด ซ.โดโรธี พลอย เซ็ดเจริ ญ
ฉลอง ซ.มารี อา นงลักษณ์ สันจิตร
ฉลอง ซ.วีต้ ี มุกดา วิจิตวงศ์ และ ซ.เซซีลีอา รชยา ครุ ฑวิเศษ
วิญญาณ ซ.เวรอนีกา ฟี โลมีนา เงียม กิจพานิช (1986)
ฉลอง ซ.ซิลแวสแตร์ จิตรา วงศ์ชีรี
วันเกิด ซ.ซิสตี องุ่น สันโดษ
วิญญาณ คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ กิจ วรศิลป์ (1997) อดีตวิญญาณารักษ์

วันเกิด พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต

[35]

อาทิตย์

จันทร์
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เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563/ ค.ศ. 2020
อังคาร
พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
1
2
3
4
8
9
10
11
15
16
17
18
22
23
24
25
29
30
31

เสาร์
5
12
19
26

เข้าเงียบประจาเดือนระดับกลุ่มบ้าน
สมโภชพระนางมารี ยผ์ ปู ้ ฏิสนธินิรมล
ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
สมโภชพระคริ สตสมภพ
วันสาคัญสาหรับสมาชิก
วันเกิด ซ.ทาร์ซีซีอุส บุญเทียม โรซา
วิญญาณ ซ.อันนา ยาก็อบ มณี สมานจิต (2016)
วิญญาณ ซ.อันนา เลโอนี น้อมจิต อารี พรรค (2014)
ฉลอง ซ.อิมมาคิวเลต ประคอง คาแดง ซ.มารี อา ขวัญเรี ยม เพียรรักษา
ซ.มารี อา รพิพรรณ สวัสดิการ ซ.มารี อา แพงศรี ประทุมตรี

วันเกิด ซ.ราฟาแอล มะลิวลั ย์ ประทุมมี
10
11

วันเกิด ฯพณฯ ซิลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี และ ซ.เทเรซา พัตรา ขมสนิท

วิญญาณ ซ.กลอติลดา ซีเมออน ฉลวย ภูมิวาร (2008)

[36]
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24
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31

ฉลอง ซ.ลูซี ประดับศรี โถทอง ซ.ลูซีอา ศรี ธารา รุ่ งเรื อง
ซ.ลูชีอา วารุ ณี นาวารัตน์
ซ.ลูชีอา ศรี คา ปอดอ
ซ.ลูชีอา สุ ทิศา อิ่มสุ วรรณ
วิญญาณ มักดาเลนา เฮเลนา รส (1960)
วันเกิด ซ.เทเรซา นงลักษณ์ ประทุมปี
วันคล้ายวันสมภพ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
วันเกิด ซ.มารี อา รพิพรรณ สวัสดิการ
วันเกิด ซ.ไอรี น ฉวีวรรณ เชาวน์ดี
ฉลอง ซ.ฟอสตา มลิวลั ย์ กูช้ าติ
วิญญาณ ซ.อันนา ซูซนั นา ฝอย แสวงทรัพย์ (1971)
วิญญาณ ซ.อันนา เปโตรลีนา ทั้ม พรประสิ ทธิ์ (1977)
วิญญาณ ซ.เอลิซาเบ็ธ มาแยลลา เด้ว นาลาภ (1991)
วันเกิด ซ.มารี อา ยุวดี ล้อคา
วิญญาณ ซ.ลูชีอา มอนีกา หวึก สุ พรรณพายัพ (1969)
วิญญาณ คุณแม่อนั นาซิมพอโรซา เทอม ประทุมราช (1984)อดีตอธิการิ ณีใหญ่

วันเกิด ซ.อิมมาคิวเลต ประคอง คาแดง ซ.มารี อา แพงศรี ประทุมตรี
วิญญาณ ซ.เทเรซา เทโอฟิ ล ศรี นวล ค้าพลอย (1976)
ฉลอง ซ.เมรี่ ยอห์น แฉล้ม อารี พรรค
วันเกิด ซ.ดอมีติลลา อุทุมพร คูนา
วิญญาณ ซ.อักแนส ริ ตา้ รังสี แซ่โง้ว (2016)
วันเกิด ซ.เบนิลด์ สมจิต วิเศษเธียรกุล
ฉลอง ซ.อัลบีนา น้ าเงิน อานามนารถ
วิญญาณ ซ.เซซีลีอา คามิลลา บังอร สมหมาย (2014)
[37]

อาทิตย์
3
10
17
24
31
1
2
19
1
7
13
16
19

เดือน มกราคม พ.ศ. 2564/ ค.ศ. 2021
จันทร์ อังคาร
พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29

เสาร์
2
9
16
23
30

วันขึ้นปี ใหม่ สมโภชพระนางมารี ย ์ พระชนนีพระเป็ นเจ้า
เข้าเงียบประจาเดือนระดับกลุ่มบ้าน
ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
วันสาคัญสาหรับสมาชิก
วันเกิด ซ.เบดา วันทนา อโศกสกุล ซ.แบร์นาแด๊ต แสงคา ปอดอ
ซ.ลูชีอา ศรี คา ปอดอ
ฉลอง ซ.เรมอนด์ วารุ ณี ลออสิ ทธิภิรมย์
ฉลอง ซ.เวรอนีกา ไฉน ขมสนิท
ซ. เวรอนีกา กัลยา ยุติธรรม
ซ.เวโรนีกา นิตยา ชงโคพนาเวศ ซ. เวโรนีกา จันทร์สม ต๊ะนุ
ฉลอง ซ.มาแซลลี สุภา เต็มศิริพนั ธุ์
วันเกิด ซ.ฟอสตา มลิวลั ย์ กูช้ าติ
ฉลอง ซ.มารี โอ พัฒนา นาวารัตน์
วันเกิด ซ.อันนา กองคา สุ ระเสี ยง
[38]

20

วันเกิด ซ.เรมอนด์ วารุ ณี ลออสิ ทธิภิรมย์
วิญญาณ ซ.ลูชีอา กาทาริ น ซุน โกศาคาร (2000)

21
23
24
27
30
31

ฉลอง ซ.อักแนส อาริ ณี วงษ์ไพบูลย์ และ ซ.อักแนส วัลภา ธารน้ าเดชา

วิญญาณ ซ.อักแนส ดอมินิก ชนิดา วงศ์ชีรี (2010)
วิญญาณ คุณพ่อ เปโตร สุเทพ นามวงศ์ (1998) อดีตวิญญาณารักษ์
วิญญาณ ซ.โรซา เรยีนา ซา เพชรจินดา (1993)
วันเกิด ซ.อันนา วันเพ็ญ ไชยเผือก และ ซ. อันนา ภณิดา มัธยมชาติ
วันเกิด ซ.แอนน์ วนิดา ไตรวุฒิ

อาทิตย์
7
14
21
28
6
16
17

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564/ ค.ศ. 2021
จันทร์ อังคาร
พุธ พฤหัสบดี
1
2
3
4
8
9
10
11
15
16
17
18
22
23
24
25
วันชุมนุมวันนักบวชสากล
ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
วันพุธรับเถ้า

[39]

ศุกร์
5
12
19
26

เสาร์
6
13
20
27

6
7
9
10
14
18

21
23
24
24
25
27

วันสาคัญสาหรับสมาชิก
ฉลอง ซ.โดโรธี พลอย เซ็ดเจริ ญ
วิญญาณ ซ.วาเลรี อารี ศักดิ์สงฆ์ (2018)
วันเกิด ซ.มารี อา ขวัญเรี ยม เพียรรักษา
วันเกิด ซ.แอนนาทา เพ็ชรัตน์ เซ็ดเจริ ญ
วันเกิด ซ.มารี อา นงลักษณ์ สันจิตร
ฉลอง ซ.แบร์นาแด็ต แสงคา ปอดอ
ฉลอง ซ.แบร์นาแด็ต วีณา เฉลิมธุวานนท์
วิญญาณ ซ.เทเรซา อัลเฟรด เรณู ชัยสมบูรณ์
วิญญาณ ซ.อันนา แยร์มานา กา ภานุพนั ธ์ (2008)
วันเกิด ซ.มารี อา นิภา รักผกาวงศ์
วันเกิด ซ.คอนสตันซีอา อาภา รุ่ งเรื องผล
วันเกิด ซ.มารี อา รุ่ งทิพย์ พัฒนภิรมย์
วิญญาณ ซ.อันนา แชร์แมน วันเพ็ญ บารุ งกิจ (2001)
วันเกิด คุณแม่เทเรซา อุบล ผังรักษ์
วันเกิด ซ.แบร์นาแด็ต วีณา เฉลิมธุวานนท์
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อาทิตย์
7
14
21
28
6
10-18
19
23
28

1
2
4
6
8
10

เดือน มีนาคม
จันทร์ อังคาร
1
2
8
9
15
16
22
23
29
30

พ.ศ. 2564/ ค.ศ. 2021
พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
3
4
5
10
11
12
17
18
19
24
25
26
31

เสาร์
6
13
20
27

เข้าเงียบประจาเดือนระดับกลุ่มบ้าน
นพวารเตรี ยมสมโภชนักบุญโยเซฟ
สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารี ย ์
ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
วันอาทิตย์ใบลาน

วันสาคัญสาหรับสมาชิก
วิญญาณ ซ.เทเรซา ยออากิม มาลี ศรี สุระ (2013)
วันเกิด ซ.มารี อา มัยตรี สุระเสี ยง
วันเกิด ซ.อาแมนดา อภิวนั ท์ ภานุพนั ธ์ ซ.บัปติสต์ จาเนียร บุญทัน
วันเกิด ซ.บรี ยติ ตา บุญชอบ หัวใจ และ คุณแม่โรสลิน ศรี ไพร กระทอง

วันเกิด ซ.อาทานาส อุบล คาทอลิค
วิญญาณ ซ.เทเรซา สายัณห์ แซ่เตียว (2014)
[41]
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ฉลอง ซ.คริ สตีนา สมจิต แซ่เตียว
วิญญาณ ซ.มารี อา วาแลนติน สงวน ศรี สุระ (1987)
วิญญาณ คุณพ่อเปาโล เมธี วรรณชัยวงศ์ (2011) อดีตวิญญาณารักษ์
วิญญาณ ซ.ลูชีอา มาทิลดา แควน อานามนารถ (1986)
วันเกิด ซ.กลอติลดา พังงา แซ่ต้ นั
ฉลอง ซ.ซีริล จานันท์ ไพรงาม
วันเกิด ซ.กอร์เนลี ลายงค์ อุน้ วุน้
วิญญาณ ซ.เทเรซา ฟิ ลิป อนงค์ ไพรงาม (1994)
วันเกิด ซ.แบร์นาร์ด บุญสร้าง หนึ่งน้ าใจ
วิญญาณ ซ.มารี อา รู ปีนา ยอม วงศ์ชีรี (1993)
วันเกิด ซ.อัลเบิร์ต ทัศนีย ์ วรอุไร
วันเกิด ซ.เอวารี สต์ มาลา ทัดมาลี ซ.เรแดมป์ ต้า สาลี่ ตันติกุล
ซ.เทเรซา ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล
ฉลอง ซ.เรแดมป์ ต้า สาลี่ ตันติกุล และ ซ.มารี อา มัยตรี สุ ระเสี ยง
วันเกิด ซ.จาเรี ยง ถาวรสิ น
วันเกิด ซ.เวโรนิกา นิตยา ชงโคพนาเวศ
วิญญาณ ซ.โรซา มณี แซ่อ้ ึง (2015)
วันเกิด ซ.มารี อา พัชรี ยา โยธารักษ์
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อาทิตย์
4
11
18
25
1-3
4
21-25
24

1
2
3
4
7
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เดือน เมษายน พ.ศ. 2564/ ค.ศ. 2021
จันทร์ อังคาร
พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30

เสาร์
3
10
17
24

สัปดาห์ศกั ดิ์สิทธิ์
วันอาทิตย์ปัสกา
สัมมนาคณะประจาปี
ฉลองสมโภชการปฏิญาณครบรอบ 75 ปี 70 ปี 60 ปี 50 ปี และ 25 ปี
วันสาคัญสาหรับสมาชิก
วันเกิด ซ.ซาโลเม สมบูรณ์ กุลวิทย์ ซ.มารี นา รัชดา จันทร
ซ.เยราร์ด สริ นยา เพชรศิริพนั ธุ์
วิญญาณ ซ.มารี อา มาการิ ต มะนา จีนหลง (2010)
วันเกิด ซ.อันนา ดิษราภรณ์ ศรี ประมงค์
วันเกิด ซ.อันนา สุมาลี โชติผล
วันเกิด ซ.ซิลแวสแตร์ จิตรา วงศ์ชีรี
วิญญาณ ซ.มารี อา ปี อา แฉล้ม สิ งหา (1997)
วิญญาณ ซ.อันนา เยนอเวฟา ตรอน โลกานิทย์ (2001)
[43]
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12
14

15
17
19
21
24
28

ฉลอง คุณแม่ กาสซิลดา พัชรา อารี พรรค
วิญญาณ ซ.ลูซีอา ฟรังซัว สุภาพ ประดิษฐ์ศิลป์ (1984)
วิญญาณ ซ.คัธริ น อุมาภรณ์ ทวีการ (2017)
วิญญาณ ซ.มักดาเลนา ซาบีนา เทีย นาลาภ (1987)
ฉลอง ซ.ดอมมีนา วิไล สุขสกุล
วันเกิด ซ.ลูชีอา วารุ ณี นาวารัตน์
วิญญาณ ฯพณฯ ยาโกเบ แจง เกิด สว่าง (1952)
วิญญาณ ซ.อันนา สกอลัสติกา เสน่ห์ มานูแอล (2011)
วันเกิด ซ.มารี อา เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส
วันเกิด ซ.เทเรซา สุมาลี สุดจินดา
วันเกิด ซ.ลูชีอา สุ ทิศา อิ่มสุ วรรณ
วิญญาณ ซ.ลูซีอา เอวเพมีอา เลียม อาภรรัตน์ (1995)
วิญญาณ คุณแม่ อันนา อานาสตาซีอา พาณี อันนาวงศ์ (1977)
อดีตอธิการิ ณีใหญ่
ฉลอง ซ.ฟี เดลีส ประกอบ โยธารักษ์
วันเกิด ซ.มารี อา วิมลรัตน์ พัสดุ

[44]

