ครูคําสอนตั้งแต 25, 50 ป
โอกาสงานชุมนุมครูคําสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5/2015

ครูคําสอน 50 ป
สังฆมณฑล
นครราชสีมา
ราชบุรี

โรงเรียน/ วัด
วัดแมพระปฎิสนธินิรมล ปากชอง
ร.ร.อุดมวิทยา
ร.ร.นารีวุฒิ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อาสาสมัคร

1
2
3
4
5

นักบุญ ชื่อ -นามสกุล
เปาโล ประทีป ทับปง
มารีอานางสุภาภรณ ชอยเครือ
ซิสเตอรอานาโรซา ซิโวรี
อันนา ทิพยวัลย กิจสกุล
อันนา นุกูล ปองศรี

จํานวนป
50
52
50
54
57

ครูคําสอน 25 ป
สังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

ทาแร
โคราช
อุบล

โรงเรียน/ วัด
ร.รวาสุเทวี
ร.รกุหลาบวิทยา
ร.ร อัสสัมชัญศึกษา

1
2
3
แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 4
วัดแมพระประจักษที่ลูรด น้ําบุน
5
วัดพระคริสตประจักษ นาบัว
6
ร.ร.มารียวิทยา
7
วัดแมพระเปนที่พึ่ง บานโนนสวาง
8
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
9

นักบุญ ชื่อ -นามสกุล
มารีอา มาลี น้ําสมบูรณ
มารีอา วิไลวรรณ โพธินิล
อันนา สมนึก สําอาง
เปาโล สมบัติ งามวงศ
มารีอา กานกอง แสนสนุก
ฟรังซิสกา ละมอม แพงยอด
ยอแซฟ สุพจน คลังทรัพย
ลูซีอาลําไย สายเสมา
อันนา ยุพา ชูลีระรักษ

จํานวนป
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ครูคําสอน 25 ปขึ้นไป
สังฆมณฑล
อุดรธานี

โรงเรียน/ วัด
1
วัดนักบุญยอหนบัปติสตา จ.บึงกาฬ
2
วัดนักบุญโครเนลิอัส ไผสีทอง จ.หนองคาย
3
วัดพระเยซูเจาชาวนาซาเร็ธ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 4
วัดนักบุญคลารา ปกหมู จ.หนองคาย
5
วัดนักบุญยูดาห บานดุง อ.บานดุง จ.อุดรธานี

นักบุญ ชื่อ -นามสกุล
อากาทา นางแดง เหลาพรม
อันนา นางลําไพ หลวงจันทร
ยวง นายวิสันต อินทิสาร
เปโตร นายสมัย ลุนอุบล
ลูซีอา นางผการัตน บุราณสาร

จํานวนป
36
34
34
34
30

สังฆมณฑล
นครราชสีมา

อุบลราชธานี

ราชบุรี

โรงเรียน/ วัด
วัดนักบุญอักแนส หวยเซือม จ.บึงกาฬ
ร.ร.รุงอรุณวิทยา
ร.ร.มารียวิทยา
ร.ร.เทเรซาอุปถัมภ
ร.ร.มารดาวนารักษ
วัดคริสตประจักษชานุมาน
วัดนักบุญยอแซฟบานเซซง
วัดแมพระเสด็จเยี่ยม บานคูสวาง
วัดนักบุญยอแซฟบานหนองฟานยืน
นารีวิทยา
ร.ร ดรุณานุเคราะห

ร.ร.เรืองวิทยพระหฤทัย
ร.ร.วีรศิลป

ร.ร.ธีรศาสตร

ร.ร.เทพินทรพิทยา
ร.ร.เทพวิทยา
ร.ร.ดําเนินวิทยา

นักบุญ ชื่อ -นามสกุล
จํานวนป
6 เซซีรีอา นางสมพร ขันอาสา
29
7 ลูซีอา รําพัน ปุณขันธุ
29
8 อันนา นรีญาดา สุริยัพ
46
9 มารีอา เฉลิมศรี วาปกัง
33
32
10 โรซา ประภัสสร ทองอดิศัย
11 เปาโลประเทือง อุตมา
34
12 อักแนสสุดใจ สีลาโคตร
33
13 อังเจลาสุดใจ ดีโพธิ์กลาง
31
14 ฟรังซิสโก ทองพูล อินทนาม
27
15 มารีอา อนงค ศรีสมพงษ
38
45
16 เทเรซา สุดาวัลย โลกวิทย
17 รอซา สุพัตรา คงประเสริฐ
45
18 อักแนส อนงค กอประเสริฐถาวร
34
19 มารีอา รัตนา สารสุข
30
20 เทเรซาวิรัญอร ระดมกิจ
28
21 มารีอาชรฎ โสนนอย
28
22 อักแนส ชมพูนุช ระดมกิจ
28
23 มารีอา วรรณา ศิริประสพ
31
30
24 ยอแซฟ พงศพันธ เอกพันธชัยเดช
25 กาทารีนา สุรีรัตน จีนเอีย
26
26 เทเรซา พนิดา นิ่มนุช
30
27 อันนา นิรัตนดา ตันตระกูล
33
28 อันนา สุดารัตน ชาญเฉลิมชัย
39
29 มารีอา สุรีพร อินทรธนี
26
30 มารีอากอแรตตี วรรณณี แซเตียว
38
31 มารีอากอแรตตี สมศรี มหาเจริญ
30
32 มารีอากอแรตตี รัตนมณี โอภาสุรารักษ 41
33 คัทธารีน ศรีสุรัตน นิธิโรจนสานนท
36
34 เยนอเวฟา ภิรมย สมพามา
33

สังฆมณฑล

โรงเรียน/ วัด
ร.ร. ดรุณาราชบุรี
วัดนักบุญยาโกเบ แมกลอง

ทาร-หนองแสง

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร.ร.ราษฎรบํารุงศิลป

นักบุญ ชื่อ -นามสกุล
35 แบรนาแดต จารุพรรณ เพ็ชรพราว
36 แบรนาแดต นรากร โชติจักรดิกุล
37 เอลิซาเบ็ธ อรนุช ถนอมชาติ
38 มารีอา สําลี สอนที
39 เปโตร วิเชียรรัตน ซึมเมฆ
40 มารีอา สด วองไว
41 เปาลา ประภาส โพธิมล
42 อันนา เพ็ญศรี นิลเขต
43 มารธา คําเบา วงศบัว
44 มารีอา ลําดวน นาดี
45 เทเรซา อรชร ผันพลี
46 อันนา มอญ วองไว
47 เซลิน ชลลดา ศรีเจริญ

จํานวนป
38
28
28
36
44
33
35
35
35
39
29
33
32

