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ท่ี ภพท. 013/2022 

ประกาศหน้าที่ของภคิน ี

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ปีการศกึษา 2565 

เพื่อใหภ้ารกิจในการรักและรับใช้ประชากรของพระเจ้า โดยการร่วมมอืและเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 

ได้บังเกิดผลและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามพระประสงค์ของพระเจ้า จงึขอประกาศหนา้ที่ของภคินี ดังนี้ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

1. อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 

ซิสเตอร์น้ าทิพย์        งามสุทธา  อธิการิณแีละผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

ซิสเตอรอ์รุณี        สอนจันทร์  สอนค าสอนและดูแลฝ่ายโภชนาการ 

2. ส านักงานเลขา สภาพระสังฆราช 

ซิสเตอร์วมิลรัตน์       ศรธีรักษา  ผูช่้วยเลขาธิการสภาพระสังฆราช ส านักเลขาธิการ 

พักประจ าที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

3. วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน  า  

ซิสเตอร์กาญจนา       สิงหส์า   อธิการิณแีละผูอ้ านวยการสถานศกึษา  

ซิสเตอร์มาลีรัตน์        บุญอนันตบุตร           รองผูอ้ านวยการสถานศกึษาฝา่ยจิตตาภบิาล 

และโภชนาการ 

 ซิสเตอรเ์บญญาภา ไทยแก้วรอด  รองผู้อ านวยการสถานศกึษาแผนกอนุบาล 

 ซิสเตอร์สุมาลี          ชลหาญ   สมาชิกของหมู่คณะ 

4.  โรงเรยีนสามัคคสีงเคราะห์ 

ซิสเตอรน์ิภาพันธ์ แสงประดับ  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

5. วัดดวงหทัยนิรมล ปากลัด 

ซสิเตอร์เยาวลักษณ์ รอดงาม  อธิการิณแีละผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

ซิสเตอรส์ุจิตรา   สุขถาวร  สอนค าสอน ดูแลฝา่ยโภชนาการและพิธีกรรมของวัด 

6. วัดแม่พระประจักษ์ บางสะแก 

ซิสเตอรแ์สงอรุณ ธารีจิตร  อธิการิณ ีสอนค าสอนและดูแลฝ่ายโภชนาการ 

ซิสเตอร์บุญเลื่อม สาระสุข  สอนค าสอนและดูแลพิธีกรรมของวัด 
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7. วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง  

ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์  อธิการิณแีละผูจ้ัดการสถานศึกษา  

       ประธานเขต 1-2 ของคณะฯ  

ซิสเตอรก์ฤษณา พูลสวัสดิ์  ดูแลฝ่ายโภชนาการและดูแลพิธีกรรมของวัด  

ซิสเตอร์จิตราพร ณ  ขอนแก่น  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

8. หมู่คณะพระหฤทัย บ้านพระหฤทัยฯ หนองแขม และวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 

ซิสเตอร์สมจติร์  ทรัยพ์อัประไมย  อธิการิณหีมูค่ณะ ประจ าที่บ้านพระหฤทัยนนทบุรี 

      ที่ปรึกษาเขต 4 ของคณะฯ 

8.1  บ้านพระหฤทัยฯ หนองแขม  

ซิสเตอร์โนรา  ระดมกิจ  ผูอ้ านวยการศูนย์เด็กหทัยรัก หนองแขม  

       ประธานฝ่ายสังคมพัฒนาของคณะฯ 

8.2  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 

ซิสเตอรน์ิรมล          ประสูตร์แสงจันทร์ ผูช่้วยอธิการิณีและดูแลฝา่ยโภชนาการ   

9. หมู่คณะพระหฤทัยฯ วัดพระวิสุทธิวงส์ ล าไทร  และศูนย์คอมมูนิต้า 

ซิสเตอรม์ยุรา  วาปีโส   อธิการิณหีมูค่ณะ ประจ าที่วัดพระวิสุทธิวงส ์ล าไทร 

ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

9.1 วัดพระวิสุทธิวงส์ ล าไทร 

ซิสเตอรว์ารรีัตน์ อุดมสิทธิพัฒนา  สอนค าสอน ดูแลฝ่ายโภชนาการและพิธีกรรมของวัด 

9.2 ศูนย์คอมมูนติ้า 

ซิสเตอร์ อาภรรัตน์ เสนางค์นารถ  ผูช่้วยอธิการิณีและผูจ้ัดการหอหญิงศูนย์คอมมูนติ้า 

 ซิสเตอร์วาสนา  พะโกล   ผูดู้แลและอบรมนักเรียนหอหญิง ศูนย์คอมมูนิต้า  

10. วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก 

ซิสเตอร์ล าไพ  เนื่องพลี  อธิการิณ ี ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

และประธานเขต 4  ของคณะฯ 

ซิสเตอร์เพลินตา สุขชัย   สอนค าสอน ดูแลฝา่ยโภชนาการและดูแลพิธีกรรมของวัด 

11. หมู่คณะพระหฤทัยฯ วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่  และ บ้านหทัยการุณย์ ฉะเชิงเทรา 

ซิสเตอรป์รียะจติต์ ชูนิจธนกุล  อธิการิณหีมู่คณะ ประจ าที่วดัเซนต์ร็อค ท่าไข ่

สอนค าสอนและดูแลฝา่ยโภชนาการ 
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 11.1 วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ 

ซิสเตอร์ภาณุมาศ ตรมีุข   สอนค าสอน สอนเรียนและดูแลพิธีกรรมของวัด 

11.2 บ้านหทัยการุณย์ ฉะเชิงเทรา  

ซิสเตอรอ์ัจฉราพรรณ อุ่นหล้า   ผูช่้วยอธิการิณีและผูอ้ านวยการบ้านหทัยการุณย์ 

 ซิสเตอร์จินตนา  สังขอ์นันต์  ผูอ้บรมเด็ก สอนค าสอน-สอนคริสตศาสตร์ 

12.  วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ 

ซิสเตอร์นุจรา  เที่ยงงามดี  อธิการิณ ี ประจ าที่อารามพระหฤทัยฯ 

และที่ปรึกษาเขต 5 ของคณะฯ 

ซิสเตอรส์ุวารี  เทวีพันธ์  ผูช่้วยอธิการิณดีูแลฝ่ายโภชนาการ 

ซิสเตอรธ์าราทิพย์   พะโกล   สอนค าสอน ดูแลพิธีกรรมของวัด 

และช่วยงานฝ่ายโภชนาการ 

13. วัดนักบุญเปาโล บ้านนา 

ซิสเตอรว์ันเพ็ญ  พิมเสน   อธิการิณดีูแลฝา่ยโภชนาการและพิธีกรรมของวัด 

ซิสเตอรน์งนภัส  สุวรรณใจ  ผูอ้ านวยการสถานศกึษาและดูแลเด็กอุปถัมภ์ของวัด 

14. วัดนักบุญเปโตร สามพราน 

ซิสเตอรส์มลักษณ์ มธุรสสุวรรณ  อธิการิณีและผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

ซิสเตอรน์ิภา  เรืองวุฒิชนะพืช  ดูแลฝ่ายโภชนาการและอภบิาลเยี่ยมเยียน 

ซิสเตอรก์ิตติมา  โสภานุสนธิ์  สอนค าสอน และดูแลพิธีกรรมของวัด  

ซิสเตอร์ปรีญาพร พึ่งยนต์   ศกึษาที่วทิยาลัยแสงธรรมและช่วยงานอภบิาลของวัด 

15. หมู่คณะพระหฤทัย  นวกสถานพระหฤทัยฯ สามพราน และบ้านพระหฤทัยสามพราน 

ซิสเตอร์พรทิพย์        ตระกูลเกษมสิริ อธิการิณหีมูค่ณะ นวกจารย์  ประธานฝ่ายอบรบ                     

ประธานเขต 5 และประจ าที่นวกสถานพระหฤทัยฯ 

15.1 นวกสถานพระหฤทัยฯ สามพราน  

 ซิสเตอร์อัมพร  วิจติรวงศ์  ผูช่้วยผู้อบรมและช่วยงานประวัติศาสตร์ของคณะ 

15.2 บ้านพระหฤทัยสามพราน 

 ซสิเตอร์นภาภรณ์ กุ๊นุ   ผูอ้บรมแอสปีรันต์รุ่นใหญ่ 

16. สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 

ซิสเตอรว์ิภารัตน์ กู้ทรัพย์   อธิการิณแีละดูแลฝา่ยโภชนาการ 
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ซิสเตอร์ร าเพียร  วิจติรวงษ์         ดูแลนักเรียนประจ าหอพักชายและช่วยงานฝา่ยโภชนาการ 

ซิสเตอร์วรีวรรณ กิจเจรญิ         ดูและนักเรียนประจ าหอพักหญิง 

17. วัดนักบุญอันนา ท่าจีน 

ซิสเตอร์สุพนิ  ตระกูลเกษมสิริ  อธิการิณดีูแลฝา่ยโภชนาการและดูแลพิธีกรรมของวัด 

ซิสเตอรอ์าภาวดี นีลวัชระ  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

18. วัดมารยี์สมภพ บ้านแพน 

ซิสเตอรป์ระเทือง ตรมีรรคา  อธิการิณแีละดูแลฝา่ยโภชนาการ 

ซิสเตอรม์าลินี  กริชไพฑูรย์  ดูแลพิธีกรรมของวัด 

19. หมู่คณะพระหฤทัยฯ  วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคกและวัดแม่พระประจักษ์ สองพ่ีน้อง 

ซิสเตอรก์ัลยา  ตรโีสภา  อธิการิณหีมูค่ณะ ประจ าที่อารามพระหฤทัยฯ 

       ที่ปรึกษาเขต 6 ของคณะฯ 

19.1 วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก 

ซสิเตอร์สุทธิลักษณ์ บรรทร   ผูช่้วยอธิการิณี ดูแลฝา่ยโภชนาการ 

และดูแลพิธีกรรมของวัด 

ซิสเตอรว์ิชชุดา  วิจติรวงศ์  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

 19.2 วัดแม่พระประจักษ์ สองพ่ีน้อง 

ซิสเตอรส์ุณีย์  บุญชว่ย   ผูช่้วยอธิการิณี  ดูแลฝ่ายโภชนาการและพิธีกรรม 

 ซิสเตอร์ทัศนะ  ทิพย์สนิท  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

20. วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด 

ซิสเตอรว์นิดา  ผลาผล   อธิการิณแีละดูแลฝ่ายโภชนาการ 

ซิสเตอร์อรวรรณ จันทร์ชลอ      ผูอ้ านวยการสถานศกึษาและดูแลพิธีกรรมของวัด  

21. หมู่คณะพระหฤทัย วัดพระครสิตประจักษ์ เกาะใหญ่ และ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

ซิสเตอร์ประสานศรี วงศส์วัสดิ์          อธิการิณีหมู่คณะ ผู้อ านวยการสถานศกึษาและ 

         ประธานเขต 6 ของคณะฯ ประจ าที่วัดนักบุญยอแซฟ 

       21.1 วัดพระครสิตประจักษ์ เกาะใหญ่ 

ซิสเตอรไ์พรศรี  มะลิวัลย์  ผูช่้วยอธิการิณีและผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

ซิสเตอร์เอลีญา  ดวงใจไพรวัลย์  ดูแลพิธีกรรมของวัดและดูแลฝา่ยโภชนาการ 
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       21.2 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

ซิสเตอรภ์าวนา  เฮงเจริญ  สอนค าสอน ดูแลฝ่ายโภชนาการและพิธีกรรมของวัด 

22. โรงเรยีนพระหฤทัย พัฒนเวศม์ 

 ซิสเตอร์สมพิศ  กตัญญู          อธิการิณี  ผู้อ านวยการสถานศึกษาและผูร้ับใบอนุญาต 

 ซิสเตอรว์ัฒนา  ตรมีรรคา         ดูแลฝา่ยโภชนาการ ประธานฝ่ายอภิบาลและบริการ 

ซิสเตอรส์ุพัตรา  โสภณ          อบรมดูแลเด็กมูลนิธิของคณะ 

23. หมู่คณะพระหฤทัย ฯ โรงเรยีนพระหฤทัย นนทบุรี และภคินีอาวุโส พระหฤทัย นนทบุรี 

ซิสเตอรส์มจติร์   ทรัพย์อัประไมย  อธิการิณแีละผูป้ฏิบัติหน้าที่แทนผูร้ับใบอนุญาต 

    23.1 โรงเรยีนพระหฤทัย นนทบุรี 

ซิสเตอร์รัชนี  ตระกูลเง็ก  ผูจ้ัดการสถานศกึษา 

ซิสเตอร์ศิรลิักษณ์ ศรุตกิารช่าง  ดูแลฝ่ายโภชนาการ 

ซิสเตอรล์ักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

ซิสเตอร์อรุณี  แซ่ฟรุ้ง   ผูอ้บรมเยาวนารี 

   23.2 ภคินีอาวุโส พระหฤทัย นนทบุรี 

ซิสเตอร์จันทนา  สิรจิันทนากูล  ผูช่้วยอธิการิณี 

ซิสเตอร์ทองคูณ ประราศรี  สมาชิกของหมู่คณะ 

ซิสเตอร์ส าเนียง  วาปีทะ   สมาชิกของหมู่คณะ 

ซิสเตอร์เสถียร  ไชยศรีมา  สมาชิกของหมู่คณะ 

ซิสเตอร์อารี  มั่นศลิป์   สมาชิกของหมู่คณะ 

 24. โรงเรยีนพระหฤทัย ดอนเมือง 

 ซิสเตอรช์วาลา  เวชยันต์   อธิการิณ ี ผูจ้ัดการสถานศึกษา 

ผูป้ฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต 

ที่ปรึกษาเขต  1-2 

ซิสเตอร์อนงค์   สุขสุถ้อย  สมาชิกของหมู่คณะ 

ซิสเตอรพ์ัชรา  นันทจินดา  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา และประธานเขต 3 ของคณะฯ 

ซิสเตอร์นุชนาถ  เอกตระกูล  ดูแลฝ่ายโภชนาการ 

ซิสเตอรส์ุภาพร  จันทร์ปาน  อบรมดูแลเด็กมูลนิธิของคณะ  
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สังฆมณฑลราชบรุี 

1. วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง 

 ซิสเตอรม์าลี  เอี่ยวศิร ิ  อธิการิณแีละดูแลฝา่ยโภชนาการ 

ซิสเตอรท์ิพย์อาภา นีลวัชระ  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

2. บ้านพระหฤทัย ด าเนินสะดวก 1 และ 2 

 ซิสเตอร์กุหลาบ  นามวงศ์  อธิการิณี 

ซิสเตอรอ์นุวงศ์  ประเสริฐศรี  ผูร้่วมงาน 
 

3. บ้านหาดหฤทัย หัวหิน 

 ซิสเตอรส์ุปาณี  สุขถาวร  อธิการิณี 

ซิสเตอรส์ุรีย์พร  สินประเสรฐิ  ผูร้่วมงาน 

 

สังฆมณฑลนครสวรรค ์

1. บ้านพระหฤทัย พิษณุโลก 

ซิสเตอรส์ุรัชนี  เล้าวงศ์   อธิการิณี 

ซิสเตอร์มารศรี  จันทร์ชลอ  พักรักษาตัว  สอนค าสอนและอภิบาลเยี่ยมเยียน 

2. หมู่คณะพระหฤทัยฯ   วัดนักบุญลูกา บางขามและวัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง 

ซิสเตอรป์ระทุม  สิงหม์ัจฉา  อธิการิณหีมูค่ณะ ประจ าทีว่ัดนักบุญลูกา 

       สอนค าสอน อภบิาลเยี่ยมเยียน 

     2.1  วัดนักบุญลูกา บางขาม 

ซิสเตอร์ศิรวิรรณ ชินวงศ์   สอนค าสอน ดูแลพิธีกรรมและอภิบาลเยี่ยมเยียน 

 

     2.2 วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง 

ซิสเตอรป์ระกอบ ทรงหาค า  ผูช่้วยอธิการิณี สอนค าสอนและอภบิาลเยี่ยมเยียน 

ซสิเตอร์สราลี  ปลัดศรี   สอนค าสอนดูแล พิธีกรรมของวัดและอภบิาลเยี่ยมเยียน 

3.  หมู่คณะพระหฤทัยฯ  โรงเรยีนพระหฤทัยสวรรคโลกและบ้านพระหฤทัยสวรรคโลก    

 ซิสเตอร์มารีย์รักษ์ ไกรทองสุข           อธิการิณหีมู่คณะและผู้จัดการบ้านพระหฤทัย  

       ประจ าที่บ้านพระหฤทัยสวรรคโลก 
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    3.1  โรงเรยีนพระหฤทัย สวรรคโลก 

ซิสเตอร์สุภาสินี  กิจทวี   สอนค าสอนและอภบิาลเยี่ยมเยียน 

ซิสเตอร์อนงค์   วาปีกัง   ดูแลฝ่ายโภชนาการ  

ซิสเตอร์รัชนก  อุปพงษ์    ผูป้ฏิบัติหน้าที่แทนผูร้ับใบอนุญาต 

และผู้อ านวยการสถานศึกษา 

     

   3.2  บ้านพระหฤทัย สวรรคโลก 

ซิสเตอรพ์าคีนันท์ ธวัชวงศ์       สอนคริสตศาสตร์และผูช่้วยอบรมเด็กมูลนิธิของคณะ 

 

สังฆมณฑลเชียงใหม ่

1. อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ 

ซิสเตอรว์รรณวิมล สุขสวัสดิ ์  อธิการิณแีละผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

ซิสเตอร์วนดิา   เดโชชัยไกวัล  ดูแลฝ่ายโภชนาการ 

ซิสเตอรศ์ศวิิมล  เมืองรัตน์  ผูช่้วยงานจิตตาภบิาลในโรงเรียน งานอภบิาลของวัด 

ดูแลนักเรียนประจ าและนักเรียนนาซาแร็ธ 

ซิสเตอร์สายทอง ธรรมสรณ์กุล  สอนค าสอน สอนครสิตศาสตร์ 

และดูแลพิธีกรรมวัด 

2. บ้านพระหฤทัย ล้านนา 

 ซิสเตอร์เชลียง  เวชยันต์   อธิการิณ ีผู้น าการเข้าเงยีบและอภบิาลเยี่ยมเยียน 

 ซิสเตอรน์ันทิชา  โยพา   สอนค าสอนและอภบิาลเยี่ยมเยียน 

 

3. หมู่คณะพระหฤทัย ฯ  บ้านสวนพระหฤทัย ล าปาง และวัดแม่พระแห่งลูรด์ 

ซิสเตอร์สังวาลย์          วาปีทะ อธิการิณหีมูค่ณะ ผูอ้บรมดูแลนักเรียนมูลนธิิของคณะฯ    

และประธานเขต 7 ของคณะ 

ซิสเตอร์สุชาตรี  กิจประเสริฐ  สอนค าสอนและผู้ช่วยอบรมดูแลเด็กมูลนิธิของคณะ 

ซิสเตอร์พรทิพย์  กันทู   สอนค าสอนและผู้ช่วยอบรมดูแลเด็กมูลนิธิของคณะ 
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4.  วัดแม่พระแห่งลูร์ด ล าปาง 

ซิสเตอรพ์รพิมล  วิธีธรรม      ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

ซิสเตอรอ์ารียา  รัตนเวียงผา  ดูแลฝ่ายโภชนาการและพิธีกรรมของวัด 
 

สังฆมณฑลเชียงราย 

1. วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน 

 ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรอืงโรจน์      อธิการิณแีละผูอ้ านวยการสถานศกึษา  

 ซิสเตอร์เอมอร  แซ่เล้า       สอนค าสอน ดูแลด้านโภชนาการ 

       และอภบิาลเยี่ยมเยียน 

ซิสเตอร์อรพินธ์  นับเงินอนันต์  สอนคริสตศาสตร์ 

หมู่คณะส านักศูนย์กลาง  

  ซิสเตอรศ์ริิรัตน์  เหล่าวัฒนพงศ์  อธิการิณ ีและผู้อบรมยุวภคินี 

1. สมาชิกประจ า 

ซิสเตอร์ศรีกัลยา เดื่อมคั้น  ผูช่้วยอธิการิณี /แผนกโภชนาการโรงเรียน / 

อาหารซิสเตอร์ 

  ซิสเตอร์นิภาพันธ์ แสงประดับ  ผูช่้วยอธิการิณี /แผนกอาคารสถานที่ 

ซิสเตอร์สุกัญญา สุขชัย   ผูช่้วยอธิการิณี /แผนกอาภรณ์ศักดิ์สทิธิ์ 

  ซิสเตอร์สุพรรณี แย้มกรรณ์  สมาชิกหมูค่ณะ 

  ซิสเตอร์จ ารัส  กิจเจรญิ  สมาชิกหมูค่ณะ 

  ซิสเตอร์ร าพึง  วิจติรวงศ์  สมาชิกหมูค่ณะ 

  ซิสเตอร์อุทัยวรรณ คุโรวาท   สมาชิกหมูค่ณะ 

  ซิสเตอร์สมใจ  สิงหส์า   สมาชิกหมูค่ณะ 

ซิสเตอร์วรรณี  ธาราฉัตร  สมาชิกหมูค่ณะ 

  ซิสเตอร์เทวา  สร้างสุขดี  สมาชิกหมูค่ณะ 

  ซิสเตอร์จารุณี   กิจบ ารุง  สมาชิกหมูค่ณะ 

ซิสเตอร์รภัสสา  ประทุมานนท์  ผูช่้วยฝ่ายประกาศข่าวดี 

  ซิสเตอร์สาวิตรี  จนิประยูร  ผูอ้บรมแอสปีรันต์ 

  ซิสเตอร์วัชราภรณ์ ผลลาภ   สมาชิกหมูค่ณะ   
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โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 

ซิสเตอร์สุรยี์พร           ระดมกิจ ผูจ้ัดการและผูป้ฏิบัติหน้าที่แทนผูร้ับใบอนุญาต  

ประธานฝ่ายการศกึษาของคณะ 

  ซิสเตอร์สุชาดา  ศรสีุระ   ประจ าห้องพยาบาลของโรงเรียน 

ซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง  ฝา่ยจิตตาภบิาลและรับผิดชอบ 

                                                             หอพักนักเรียนประจ า ประธานฝ่ายประกาศขา่วดี 

  ซิสเตอร์สุนันทา  สถาพรวลัยรัตน์  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

  ซิสเตอร์เกศิน ี  มังกร   ผูช่้วยผู้อ านวยการสถานศกึษาแผนกอนุบ

  

บ้านพระแม่ผู้ปฏิสนธินริมล 

  ซิสเตอร์อรัญญา กิจบุญชู  ที่ปรึกษาบ้านพระแม่ฯ และที่ปรึกษาเขต  7  

ของคณะฯ 

ซิสเตอร์พรรณี  ภูเ่รือนหงษ์  อธิการิณี 

ซิสเตอร์นัยนา  จันทรสุขสันต์  ผูช่้วยอธิการิณี  

  ซิสเตอรจ์ันทร์ตรา วัฒนานุกุลพงศ์  ผูช่้วยอธิการิณี 

  ซิสเตอร์มารีเอวเยน กิจส าเร็จ 

  ซิสเตอร์อันตัวแนต เวชยันต์ 

ซิสเตอร์เนลลี  แซ่จัน 

  ซิสเตอร์มารียอแซฟ รุจพิงศ์ 

ซิสเตอร์มารีเดอลูร์ด ด าริ 

  ซิสเตอร์อาร์แมล ฉายาเจรญิ 

ซิสเตอร์กิมหยุน  แซ่โล้ว 

ซิสเตอร์ปาตรีส  ทรงศักดิ์ศรี 

ซิสเตอร์ลอืเซียน วาปีโส 

ซิสเตอร์เฉลิมศรี กิจสงวน 

ซิสเตอร์สุนันทา  มั่นวงศ์วโิรจน์  

  ซิสเตอร์สุวรรณ  ประราศรี 

  ซิสเตอร์พลอย  ประทุมปี 
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  ซิสเตอร์สมศรี  กิจพิทักษ ์  

  ซิสเตอร์กฤษณา หอมสุคนธ์ 

  ซิสเตอร์สมพร  กตัญญู 

  ซิสเตอร์วภิา  วิวัฒนมนตรี   

  ซิสเตอร์ระเบียบ  ยิ่งยืน    

  ซิสเตอร์สุนยี์พร  กตัญญู 

  ซิสเตอร์ธีรนุช  จันวัฒนาวงศ์ 

  ซิสเตอร์สนอง  ค้าแหวน 

  ซิสเตอร์สุพรรณวดี ชาวปากน้ า 

  

ส านักงานฝ่ายประกาศข่าวดี 

  ซิสเตอร์กัลยา  ตรโีสภา          ที่ปรึกษาฝ่ายประกาศขา่วดีของคณะฯ 

                ที่ปรึกษาฝ่ายอภิบาลและบริการของคณะฯ 

                ผูอ้บรมภคินีตลอดชีพ 1-5 ปี 

ส านักงานฝ่ายอบรมตอ่เนื่อง 

ซิสเตอร์นุจรา           เที่ยงงามดี          ที่ปรึกษาฝ่ายอบรมและผู้ช่วยเหรัญญิกของคณะฯ

      

ส านักงานเลขาธิการ-งานประวัติศาสตร์คณะ 

  ซิสเตอร์อุไรวรรณ     คูหามงคลไพศาล         เลขาธิการของคณะฯ ที่ปรึกษาส านักกลาง 

        ที่ปรึกษางานประวัติศาสตร์ของคณะฯ 

 

ส านักงานทรัพย์สนิ-มลูนิธิ 

ซิสเตอร์สมจติร์       ทรัพย์อัประไมย เหรัญญิกของคณะฯที่ปรึกษางานทรัพย์สินและ

มูลนิธิของคณะฯ 

ธรรมทูตประเทศกัมพชูา พนมเปญ 

  ซิสเตอร์ดรุณี  ศรปีระมงค์  อธิการิณแีละร่วมงานอภบิาลของวัด 

  ซสิเตอร์บังอร  มธุรสสุวรรณ  สอนค าสอนและร่วมงานอภิบาลของวัด 

  ซิสเตอร์ลาวัลย์  แสนยากุล  สอนค าสอนและร่วมงานอภิบาลของวัด 
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ศกึษาต่อต่างประเทศ 

ซิสเตอร์กัญญพัชร์ เทพสมพร     

ซิสเตอรธ์ิคณา  แซะพะ 

ศกึษาต่อในประเทศ 

    ซิสเตอรก์ฤษดา  สาตร์พันธ์ 

    ซิสเตอร์เกศิน ี  มังกร 

    ซิสเตอร์กิตติมา  โสภานุสนธิ์ 

เตรียมฉลอง  25  ปี   ซสิเตอร์อัจฉราพรรณ   อุ่นหล้า  

    ซิสเตอร์ลักษณาวดี   วงษ์วิไลวารินทร์ 

    ซิสเตอร์พรพมิล   วิธีธรรม 

    ซิสเตอรอ์ุไรวรรณ  คูหามงคลไพศาล 

เตรียมฉลอง  50  ป ี ซิสเตอร์วรรณี    ธาราฉัตร 

    ซิสเตอร์อารี    มั่นศลิป์ 

    ซิสเตอร์กัลยา    ตรโีสภา 

    ซิสเตอร์จันทนา   สิรจิันทนากูล 

    ซิสเตอร์วนดิา    ผลาผล 

กรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะพระหฤทัยฯ 

ฝ่ายประกาศข่าวดี 

 ที่ปรึกษา ซิสเตอร์กัลยา  ตรโีสภา   

 ประธาน ซิสเตอร์กรรณกิาร์  เอี่ยมไธสง 

 กรรมการ    

   ซิสเตอร์ประทุม  สิงหม์ัจฉา 

   ซิสเตอร์จันทนา  สิรจิันทนากูล 

ซิสเตอร์ประสานศรี วงศส์วัสดิ์ 

ซิสเตอร์นิภา  เรืองวุฒิชนะพืช 

ซิสเตอร์มารศรี  จันทร์ชลอ 

ซิสเตอร์ร าเพียร  วิจติรวงศ์ 
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   ซิสเตอร์ดรุณี  ศรปีระมงค์ 

   ซิสเตอร์สุณยี์  บุญชว่ย    

   ซิสเตอร์บังอร   มธุรสสุวรรณ   

   ซิสเตอร์กฤษณา พูลสวัสดิ์ 

   ซิสเตอร์สุทธิลักษณ์ บรรทร 

   ซิสเตอร์ธาราทิพย์ พะโกล    

   ซิสเตอร์ลาวัลย์  แสนยากุล 

   ซิสเตอร์สายทอง ธรรมสรณ์กุล 

   ซิสเตอร์อรพินธ์  นับเงนิอนันต์ 

   ซิสเตอร์จินตนา  สังขอ์นันต์ 

ฝ่ายการศึกษา 

 ที่ปรึกษา ซิสเตอร์กาญจนา สิงห์สา   

 ประธาน ซิสเตอร์สุรีย์พร ระดมกิจ   

 กรรมการ  

ซิสเตอร์สมพิศ  กตัญญู 

ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ 

ซิสเตอร์สมจติร์  ทรัพย์อัประไมย 

ซิสเตอร์ชวาลา  เวชยันต์ 

ซิสเตอร์พัชรา  นันทจินดา 

ซิสเตอร์มยุรา   วาปีโส 

ซิสเตอร์รัชนี  ตระกูลเง็ก 

ซิสเตอร์น้ าทิพย์  งามสุทธา 

ซิสเตอร์ล าไพ  เนื่องพลี 
ซิสเตอร์เยาวลักษณ์ รอดงาม 

ซิสเตอร์อาภาวดี นีลวัชระ 

ซิสเตอร์ไพรศรี  มะลิวัลย์ 

ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ 

ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรอืงโรจน์ 



คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซูเจ้า  
แห่งกรุงเทพฯ    
94 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110  
  (662) 2490054,2496643 , 2402158  

 Fax  6711543  
 

13 
 

The Congregation of the Sisters of the 

Sacred Heart of Jesus of Bangkok 
94  Sunthornkosa Road   

Klongtoey  Bangkok 10110 

E-mail: secretary_shb@yahoo.com 
 

   

ซิสเตอร์สุนันทา  สถาพรวลัยรัตน์ 

ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ 

ซิสเตอร์พรพมิล  วิธีธรรม 

ซิสเตอร์รัชนก  อุปพงษ์ 

   ซิสเตอร์จติราพร  ณ  ขอนแก่น 

ซิสเตอร์เกศิน ี  มังกร 

 

ฝ่ายสังคมพัฒนา 

 ที่ปรึกษา ซิสเตอร์ชวาลา  เวชยันต์ 

 ประธาน ซิสเตอร์โนรา  ระดมกิจ 

 กรรมการ   

ซิสเตอร์สุภาสินี  กิจทวี 

ซิสเตอร์วิภารัตน์  กู้ทรัพย์ 

ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ 

ซิสเตอร์ปรียะจติต์ ชูนิจธนกุล 

ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ อุ่นหล้า 

ซิสเตอร์มารีย์รักษ์ ไกรทองสุข 

ซิสเตอร์สุพัตรา  โสภณ 

ซิสเตอร์ศิรวิรรณ ชินวงศ์ 

ซิสเตอร์ธาราทิพย์  พะโกล 

ซิสเตอร์อาภรรัตน ์ เสนางค์นารถ 

ซิสเตอร์พรทิพย์  กันทู 

ซิสเตอร์สุภาพร  จันทร์ปาน 

ซิสเตอร์ศศวิิมล  เมืองรัตน์ 

ฝ่ายอบรม 

 ที่ปรึกษา ซิสเตอร์นุจรา  เที่ยงงามดี 

 ประธาน ซิสเตอร์พรทิพย์ ตระกูลเกษมสิริ 

 กรรมการ 
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   ซิสเตอร์เชลียง   เวชยันต์ 

   ซิสเตอร์กัลยา  ตรโีสภา 

   ซิสเตอร์ศิรริัตน์  เหล่าวัฒนพงศ์ 

   ซิสเตอร์สาวิตรี  จนิประยูร 

   ซิสเตอร์อรุณี  แซ่ฟรุ้ง 

   ซิสเตอร์นภาภรณ์ กุ๊นุ 

   ซิสเตอร์กิตติมา  โสภานุสนธิ์ 

ฝ่ายอภบิาลและบริการ 

 ที่ปรึกษา ซิสเตอร์กัลยา  ตรโีสภา 

 ประธาน ซิสเตอร์วัฒนา  ตรมีรรคา 

 กรรมการ 

ซิสเตอร์วันเพ็ญ  พิมเสน 

ซิสเตอร์นัยนา  จันทรสุขสันต์ 

ซิสเตอร์นิภาพันธ์ แสงประดับ 

ซิสเตอร์นิรมล  ประสูตร์แสงจันทร์ 

ซิสเตอร์สุกัญญา สุขชัย 

ซิสเตอร์ศรีกัลยา เดื่อมคั้น 

ซิสเตอร์นุชนาถ  เอกตระกูล 

ซิสเตอร์สุพนิ  ตระกูลเกษมสิริ 

ซิสเตอร์ภาวนา  เฮงเจริญ 

ซิสเตอร์สุวารี  เทวีพันธ์ 

ซิสเตอร์สุปาณี  สุขถาวร 

ซิสเตอร์แสงอรุณ ธารีจิตร์ 

ซิสเตอร์อรุณี  สอนจันทร์ 

ซิสเตอร์วนดิา  เดโชชัยไกวัล 
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ฝ่ายประวัติศาสตร์คณะ 

ที่ปรึกษา/ประธาน ซิสเตอร์อุไรวรรณ  คูหามงคลไพศาล 

  กรรมการ ซิสเตอร์อัมพร  วิจติรวงศ์ 

    ซิสเตอร์มารศรี  จันทร์ชลอ 

    ซิสเตอร์นิภาพันธ์ แสงประดับ 

    ซิสเตอร์บังอร  มธุรสสุวรรณ 

    ซิสเตอร์มารีย์รักษ์ ไกรทองสุข 

ซิสเตอร์วมิลรัตน์ ศรธีรักษา 

ซิสเตอร์เกศิน ี  มังกร 
 

ฝ่ายทรัพย์สนิและมูลนิธิ 

 ที่ปรึกษา/ประธาน ซิสเตอร์สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย 

  กรรมการ ซิสเตอร์วรีวรรณ กิจเจรญิ 

    ซิสเตอร์นุจรา  เที่ยงงามดี 

ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์ 

    ซิสเตอรน์้ าทิพย์  งามสุทธา 

    ซิสเตอร์อุไรวรรณ คูหามงคลไพศาล 

    ซิสเตอร์วมิลรัตน์ ศรธีรักษา 

 

ทั้งนีข้อให้ภคนิีทุกท่านได้เข้าประจ าต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายในวันที่  10  พฤษภาคม ค.ศ. 2022  
 

 ประกาศ ณ วันอาทติย์ที่  24  เมษายน ค.ศ. 2022    

               

 

 

                (ซิสเตอร์อรัญญา กิจบุญชู)  

       มหาธิการณีิ 


