
รายชื่อสมาชิกเซอร์ร่าบ้านโป่ง  ปี 2018-2019 

ID. นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 
 ยอห์น    

บัปติสต ์
คพ.ยอห์น ลิสซันดริน 
lissan@loxinfo.co.th 

จิตตาธิการ ตู้ ปณ. 24 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110    032-211-188      
086-802-4548 

14/10/1949 

1 แอนนา อภิญญา มหัคฆพงศ ์ สมาชิก 16 ม.9 ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง           
จ.ราชบุรี 70110 

087-700-0364 02/01/1955 
2 โรซา ปัทมา มหัคฆพงศ ์ สมาชิก 092-418-0220 14/08/1970 
3 มารีอา จีรวรรณ กล ่าศร ี สมาชิก 34 ม.4 ถ.หนองท่าวัด-ดงยาง ต.สวน

กล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
089-185-3797 18/09/1952 

4 ยาโกเบ บุญยนิตย์ กล ่าศร ี RIP 086-765-6871 02/04/1939 
5 เทเรซา ศจี จิระภัทรศิลป ์ สมาชิก                                               

90/78 ม.1 ต. หนองอ้อ อ. บ้านโป่ง      
จ. ราชบุรี 70110 
 

086-790-7837 04/07/1946 
6 คาธารีนา ดวงเดือน จิระภัทรศลิป ์ สมทบ 083-687-8935 02/05/1960 
7 อันนา จีราภรณ์ จริะภัทรศิลป ์

jirapatsin2499@hotmail.com 
สมาชิก 095-786-9984 20/03/1956 

8 มารีอา วารินทร์ จันลา สมาชิก 11/10 ม.4 ถ.หนองท่าวัด-ดงยาง ต.สวน
กล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

085-507-4447 06/01/1960 
9  ยอแซฟ สงวน สงวนวารินทร ์ สมาชิก 081-378-0746 10/04/1958 
10 โรซา อภิวันท์ เสนางค์นารถ สมาชิก 49/9 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง       

จ.ราชบุรี 70110  
084-676-4226 03/03/1945 

11 เปาโล วิชานันท์ เสนางค์นารถ 
a0818567245@gmail.com 

สมาชิก 085-901-3481 05/08/1948 

12 อักเนส เพชรา รุจิรตัน ์ RIP 35/135 ถ .ปากแรด 5 อ. บ้านโป่ง         
จ. ราชบุรี 70110 
 

095-458-2162 09/05/1944 
13 ยอร์ช พิเชษฐ์ รุจิรัตน ์

pr.pichet3330@gmail.com 
สมาชิก 032-211-316 

081-943-1658 
29/05/1942 

14 มารีกอเรต็ต ี วีราพร บุญญฤทธ์ิ สมทบ 50 ม. 4 ต. สวนกล้วย อ. บ้านโป่ง          
จ.ราชบุรี 70110 

032-201-450 13/12/1952 
15 ยอแซฟ กสิณ บุญญฤทธ์ิ สมทบ 081-490-8888 21/01/1955 
16 เทราซา วิไล จ้องจันตะ สมาชิก 160/6 ม. เอเวอร์แลนด์ ต. สวนกล้วย    

อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
091-698-3727 20/08/1956 

17 เทราซา วิไล ระดับปญัญาวุฒิ สมทบ 49/2  ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง      
จ.ราชบุรี 70110 

032-201-226 
089-913-9873 

07/08/1948 

18 มารีอา ผ่องศรี อรุณพลูศิลป ์ สมทบ 9/19 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง        
จ.ราชบุรี 70110 

032-221-659 
086-828-3452 

01/04/1944 

19 มารีอา สุนีย์ อรณุพูลศลิป ์ สมทบ 26 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

 01/04/1942 

20 เจนฟรังซิส ประภา พลูสวน ย้ายที อยู ่ 32/1 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง       
จ.ราชบุรี 70110 

081-303-3645 19/11/1943 

21 เซซีลีอา พรทิพย์ ทนุผล สมทบ 35 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง          
จ.ราชบุรี 70110 

032-200-527 31/01/1961 
22 สตีเฟน ทศพล ทนุผล สมทบ 081-485-5199 11/02/1957 
23 มารีอา พรจิตร นัฎสุภคัพงค์ สมาชิก 123/40 ถ.เทพการ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

70110 
087-415-3077 23/07/1950 

24 - ธราดล นัฎสภุัคพงค์ สมาชิก 088-859-1043 09/11/1949 
25 เทเรซา วันเพ็ญ คิดหาโชค สมทบ 19 ถ. เนียนนิยม อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 

70110 
032-211-126 24/04/1943 

26 ฟรังซิสโก ศักดิ์ชาย คิดหาโชค RIP  11/02/1939 
27 มารีอา พงษ์ทิพย์ ทองดี สมาชิก 140-142 ถ.ทรงพล อ.บ้านโป่ง           

จ.ราชบุรี 70110 
089-232-9105 18/12/1949 

28 เซซิลีอา วิจิตรา คิดรุ่งเรือง สมทบ 48/3 ถ. บ้านปากแรต อ.บ้านโป่ง         
จ.ราชบุรี 70110 

032-211-506 
081-307-9562 

30/05/1967 

29 เปโตรนิลลา บังอร ศิริวรศิลป์ สมทบ 315/7 ถ.บุญญลักษณ์ อ.บ้านโป่ง        
จ.ราชบุรี 70110 

032-221-498 
082-727-2881 

21/06/1957 

lissan@loxinfo.co.th
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pr.pichet3330@gmail.com


30 มารีอา ปราณี ถนอมวัฒนา สมทบ 6/61 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง          
จ.ราชบุรี 70110 

032-201-463 20/05/1943 

31 เทเรซา กัลยา กษิดิกุล สมาชิก 40/2  ถ.หน้าสถานีรถไฟ อ.บ้านโป่ง       
จ.ราชบุรี 70110 

032-211-688 18/06/1947 

32 เทเรซา ศิริเพ็ญ เลาหชัยนนท์ สมาชิก 6/49 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง         
จ.ราชบุรี 70110 

032-201-246 15/08/1946 

33 มาร์การตีา พรทิพย์ แนบเนียน สมาชิก 70/2 ถ.ค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

032-201-596 12/12/1949 
34 อักเนส จันทร์เพ็ญ ดเีอี ยม สมาชิก 081-178-5306 01/11/1965 
35 เทเรซา วัลยา ทัฬหะกลุธร RIP 47 ถ.ศรีวังตาล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

70110 
032-211-821 07/05/1938 

33 ยอห์น อนันต์ชัย ทัฬหะกุลธร สมาชิก 063-214-6146 27/01/1972 
37 เปโตร พิทักษ์ ชิดเครือ 

peterphitak@gmail.com 
สมาชิก 26 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

70110   
086-368-7359 15/05/1958 

38 เทเรซา สายสดุา ชาวนาแก้ว สมทบ 48 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง            
จ.ราชบุรี 70110 

081-944-3987 02/09/1947 
39 ยอแซฟ เชษฐ์ ชาวนาแก้ว สมทบ 081-838-5521 14/07/1941 
40 อันตน มนัส พลีพลอย สมทบ 330 ม. 11 ต. สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง       

จ.ราชบุรี 70110 
032-200-073 21/09/1939 

41 ยอแซฟ ภานพ ภาแสงเทียน สมทบ 36 ถ.โฆษิตสกุล อ.บ้านโป่ง                 
จ.ราชบุรี 70110 

032-210-033  

42 มารีอา ชไมพร บุตรนาค สมทบ 8/4 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง           
จ.ราชบุรี 70110 

032-200-994 
081-614-2044 

20/11/1939 
43 มารีอา วิชุดา กิตติวัฒนางนารถ สมทบ 01/01/1950 
44 เทเรซา พัชรินทร์ กิตติวัฒนางนารถ สมทบ 01/03/1947 
45 ซาบีน่า ปรานอม อุ่นทรัพย ์ สมทบ 6/50 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง          

จ.ราชบุรี 70110 
032-222-457 29/08/1943 

46 แอนนา จิตรา ประเสริฐศร ี สมทบ 10/5 ม.4 ต.สวนกล้วย ซ.1 อ.บ้านโป่ง    
จ.ราชบุรี 70110 

085-191-5547 08/01/1956 

47 มารีกอเรต็ต ี กัลยา สุนทรอภิวัฒน ์ สมทบ 28  ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

032-200-443 22/02/1955 

48 เซซีลีอา วัฒนา ขาวอ่อน สมทบ 37/48 ถนนบ้านปากแรต 3 อ.บ้านโป่ง   
จ.ราชบุรี 70110 

032-211-507 11/06/1942 

49 ยาโกเบ นฤชัย เสนางค์นารถ สมทบ 40 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง             
จ.ราชบุรี 70110 

032-200-798 
081-611-5257 

08/10/1957 

50 ยออันนา    
เทเรซา 

เกสนี ศิลาถาวรวงษ์ สมทบ 92/10-11 ถ.บ้านปากแรต  อ.บ้านโป่ง     
จ.ราชบุรี 70110 

032-211-644 18/06/1968 
 

51 เทเรซา ภาวนา ลิ้มอ่าไพ 
pavli81@hotmail.com 

สมาชิก                                                  
18/36 ซ. เจริญสุข ถ. เฉลิมพระเกียรติ  
ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 

032-917-071 
089-204-2696 

20/07/1961 

52 เปโตร ธีรวัฒน์ ลิ้มอ่าไพ 
limampai@gmail.com 

สมาชิก 089-206-4709 27/11/1966 
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