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140.7  รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุม่พิษณุโลก 
ใบรับรองเลขท่ี 1039  ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม  ค.ศ. 2002 

ท่ี นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ท่ีอยู่ และ E-mail โทรศัพท์ วันเกิด วันปฏิญาณ 

  แอนโทน่ี ประเสริฐ  สิทธิ คพ. จิตตาธิ
การ 

228 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก  
65000 

08-1311-9182 1/7/1952 19/5/2002 

1 ลูซีอา สมพร  นุชบ้านป่า สมาชิก 220 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ซ. 7 อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 65000 

08-9637-3880 8/5/1947 19/5/2002 

2 เทเรซา อัญชัน   
จาตุกัญญาประทีป 

สมาชิก 13 ถ. เอกาทศรถ  อ.เมือง จ. พิษณุโลก 
650000 anchan_serra@hotmail.com 

0-5525-8554 
08-6448-1346 

10/1/1954 19/5/2002 

3 มารีอา มนธืรา  คูหาจิต สมาชิก 401/85 ถ. มิตรภาพ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 
65000 

08-9706-7884 1/1/1958 19/5/2002 

4 มีคาแอล สมพงษ์  คูหาจิต สมาชิก 401/85 ถ. มิตรภาพ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 
65000 

08-9958-1155 1/12/1953 19/5/2002 

5 เปาโล บัญชา  รจิตรังสรรค์ สมาชิก 48 ถ. ราเมศวร  อ. เมือง จ. พิษณุโลก 
65000 

0-5530-1684 
08-1888-9923 

4/9/1939 19/5/2002 

6 มารีอา นันทนา   
รจิตรังสรรค์ 

สมาชิก 48 ถ. ราเมศวร  อ. เมือง จ. พิษณุโลก 
65000 

0-5530-2492 
08-1888-9095 

18/1/1941 19/5/2002 

7 มารีอา วัชนี  แย้มกันชู สมาชิก 417/4  ถ. มหาจักรพรรด ิ  อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 65000 

08-5145-9784 29/6/1956 19/5/2002 

8 ยอแซฟ ซําเฮง  แซ่โจว สมาชิก 14/19 ถ.จ่านกร้อง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
65000 

08-1746-7977 12/1/1928 19/5/2002 

9 ยอแซฟ ป้อฮิ้น  แซ่โจว สมาชิก 23  ถ. ราเมศวร  อ. เมือง  จ. พิษณุโลก 
65000 

0-5521-2593 
08-6934-2642 

1/8/1928 19/5/2002 

10 มารีอา สิรินันท์   
จาตุกัญญาประทีป 

สมาชิก 225  ถ. วิสุทธิกษัตริย ์ อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก 

0-5525-8790   1/11/1935 19/5/2002 

11 แบร์นา-
แด็ต 

สุภา   
ปิตินิตย์นิรันดร ์

สมาชิก 198  ถ. สุรงคเดชะ  อ.เมือง จ. พิษณุโลก 
65000 

0-5530-3509   1/3/1944 19/5/2002 

12 มัทธิว นพคุณ   
พัฒนคิมหันต ์

สมาชิก 153  ม. 3 ต. สมอแข  อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก 65000 

08-7315-4524 11/6/1934 19/5/2002 

13 เปโตร หมุ่งหยุง  แซ่ใช่ สมาชิก 299/6  ถ. วิสุทธิกษัตริย ์ อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก 65000 

0-5521-1492   1/12/1925 19/5/2002 

14 เอากุส- 
ติน 

กิตติพงษ์  ทบวงศรี สมาชิก 386 ม.1 ถ. พิษณุโลก-หล่มสัก อ. วังทอง จ.
พิษณุโลก 65130 

    4/7/1958 19/5/2002 

15 อักแนส วิภา  อํ่าบางกระทุ่ม สมาชิก 102/2  ม.5 ต. อรัญญิก  อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก 65000 

0-5521-3652 
08-1534-0046 

23/6/1964 19/5/2002 

16 มารีอา คมคาย  วงษ์วรรณา สมาชิก 434/26 ถ. พิชัยสงคราม  อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก 65000 

    5/3/1934 19/5/2002 
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17 ยอแซฟ ซ่วยไฮ ้ แซ่โก สมาชิก 219  ถ. วิสุทธิกษัตริย์ ซ. 5  อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก 65000 

0-5530-2302   12/9/1935 22/1/2005 

18 มารีอา กาญจนา   
เจียวัฒนากุล 

สมาชิก 148/39  ถ. วิสุทธิกษัตริย์ อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก 65000 

08-3411-4018 20/6/1965 22/1/2005 

19 มารีอา วาสนา  มาตราช สมาชิก 46/9-10 ถ. วิสุทธิกษัตริย ์ อ. เมอืง จ. 
พิษณุโลก 65000 

0-5521-2932 
08-9708-7992 

26/12/1965 22/1/2005 

20 เปาโล วันชาติ  ภูฐานันท์ สมาชิก 113  ม. 5  ต.  แก่งโสภา  อ.วังทอง  จ. 
พิษณุโลก 65220  
wanchat_ex@thaimail.com 

08-1887-7668 13/5/1957 22/1/2005 

21 มารีอา ฝุยหลัน  แซ่ฉิน สมาชิก 524/28  ถ. มิตรภาพ  อ. เมือง  จ. 
พิษณุโลก 65000 

0-5521-0819-
10   

1/1/1930 22/1/2005 

22 อันนา มาล ี ประวิทย์ชาต ิ สมาชิก 25/10  ม. 9 ต. แก่งโสภา อ. วังทอง  จ. 
พิษณุโลก  65220 

08-1971-4643 1/2/1954 22/1/2005 

23 ยวง 
บอสโก 

สุรพันธ์   
สินอุดมไพศาล 

สมาชิก 6/1  ม. 8  ต. มะขามสูง  อ. เมือง  จ. 
พิษณุโลก  65000 

08-9884-2206 22/8/1969 22/1/2005 

24 ลูซีอา อภิชญา  อ่อนบัว สมาชิก 220/3  ถ. วิสุทธิกษัตริย ์ ซ. 7  อ. เมือง  จ. 
พิษณุโลก  65000 

08-6931-5255 18/8/1966 22/1/2005 

25 ยอแซฟ สิน  คูหาจิต สมทบ 202  ถ. วิสุทธิกษัตริย ์ อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก  65000 

  28/9/1925 19/5/2002 

26 มารีอา อ๋ินวา   
พัฒนคิมหันต ์

สมทบ 153  ม. 3 ต. สมอแข  อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก 65000 

  1/4/1930 19/5/2002 

27 อันนา ฟ้า  เอ่ียมสุภาษิต สมทบ 220/3  ถ. วิสุทธิกษัตริย ์ ซ. 7  อ. เมือง  จ. 
พิษณุโลก  65000 

  23/10/1933 19/5/2002 

28 มารีอา ทัศนีย์  โจชัยชาญ สมทบ 223/3  ถ. วิสุทธิกษัจริย ์ อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก 65000 

  22/7/1935 19/5/2002 

29 ������ ���	�
� ��������	� �����ก 136 �.��ก�
��� �.����� .������ ก 

65000  

055-259234 1 �.!. 2486 26/05/2013 

30 ������ � ���	��� �ก��
��

��
� 
�����ก 128/37 �.��ก�
��� �.����� .������ ก 

65000  

055-258135 

085-9987586 
28 �.�.

2491 

26/05/2013 

31 ������ 

�	ก"� � 
�#���� !#�$ก%� �����ก 13/7 �.��&����"���	� �.����� .������ ก 

65000  

090-1465851 5 ก.�. 2503 26/05/2013 

32 ����ก� ������ !'&��� �����ก 450/5 �.8 �.��	((�ก �.����� .������ ก 

65000 AUN1270 @hotmail.com  

055-303285  

089-6442006 
13 ).!.

2510 

26/05/2013 

33 �
��*� ��"� �	ก+ก����� �����ก &�',-%����
�� �.������ ก--/���0 

������ ก 65000  
 

087-7391030 9 ��.!.2485 26/05/2013 
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34 ��ก�
� ������  

������!���
	ก�� 
�����ก �%��1����� 52/2-3 �.������ �.����� .

������ ก 65000 Arh_fatima 

@hotmail.com  

055-258902 

 081-9625872 
29 �.!. 

2504 

26/05/2013 

35 ��!�$�  2ก�3
)�4 ��%�ก�	(5' �����ก 81/19 &�', 8 �. &	��� �.����� .������ ก 

65000 krairit4711 @gmail.com  

089-6399300 8 ��.�.2509 26/05/2013 

 

* แก้ไขครั้งล่าสุด 26 มิ.ย. 2014  


