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140.1   รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพฯ  
ใบรับรองเลขท่ี  ?   ลงวันท่ี  22 พฤษภาคม 1982  

ที่ นักบุญ ชื่อ - ชื่อสกุล  สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 
  ยอห์น 

บัปติสต์ 
วิวัฒน์ แพร่สิริ คพ.  จิตตาธิ

การ 
วัดนักบุญยอแซฟ  ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ  
frvivatpraesiri@yahoo.co.th 

089-483-7878   

1  มารีอา ประภัสสร อรรถ
มานะ 

สมาชิก 419/762 ซ.5/7 หมู่ 10 หมู่บ้านสยาม
นิเวศน์  ต.ในคลองบางปลากด  อ.กิ่งพระ
สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  
pppygift@yahoo.com 

02-8169644 
02-8169645 

7/8/1958 

2  เปโตร บัญชา มหาพรึกษ์
พงษ์ 

สมาชิก 137 ซ.รามคําแหง 12 (อุดมยศ 1)  ถ.
รามคําแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป ิ 
กรุงเทพฯ 10240 
banchapruk@yahoo.com 

081-637-5261 29/6/1965 

3 ยวงบัป
ติสตา 

ไพโรจน์ สุทธิเกียรติ สมาชิก 71/1  ซ. กิ่งพลู  เซนต์หลุยส์ 3  ยานนาวา  
สาทร  กรุงเทพฯ  10120 

02-2129989   
02-2125992 

16/5/1938 

4  ยอแซฟ วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ สมาชิก 507/349  หมู่บ้านนครไทย  ถ.สาธุประดิษฐ์  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  
10120 vinijv@yahoo.com 

02-2102281  
02-6742188 

5/5/1957 

5 เปโตร-
แมร่ี 

สงวน ธนารักษ์ สมาชิก 69/319 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส (ต้นแยก 
26)  ถ.รามคําแหง ซอย 164  แขวง/เขต
มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  
thaicarcare@hotmail.com 

02-978-6552  
F02-978-6551  
086-027-3193 

12/6/1939 

6 มารีอา ทิพากร เรืองวุฒิ
ชนะพืช 

สมาชิก 927 ถ.สุขสวัสด์ิ 26  แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140  
thipakorn.r@hotmail.com 

02-4273933  
02-4276431  
086-900-1962 

28/1/1964 

7 วินเซนต์  อภิชาติ สิริวรนาค สมาชิก 507/289 หมู่บ้านนครไทย  ถ.สาธุประดิษฐ์  
ช่องนนทรี  ยานนาวา  กทม. 10120 

02-2102645-6  
02-2102646 

10/6/1944 

8 เปโตร สุนันท์ แหวนทองคํา สมาชิก 14/1  หมู่ 2  ถ.ประชาพัฒนา  แขวงทับ
ยาว  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520 

02-172-9692  
081-575-9474 

1/4/1931 

9 มารีอา พัทยา อนงค์จรรยา สมาชิก 85/2    ถ.ประชาพัฒนา  แขวงทับยาว  
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520 

081-901-1855 28/1/1944 

10 ยวง 
บอสโก 

เชาว์ กีรติพงษ์ สมาชิก พอใจอพาร์ทเม้นท์  991/6  ห้อง 308 ซ.
สาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโคล่ เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120 

02-212-8404-5  
085-134-2050 

9/8/1944 

11 ยอแซฟ ประดิษฐ์ โลหะวิ
ริยศิริ 

สมาชิก 89/183 ซ.โอฬาร 2 ถ.นวมินทร์ แขวงคลอง
กุ่ม เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 
jueniper@truemail.co.th 

02-6741005  
02-6740367 

18/8/1942 
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12 ยอแซฟ ประจวบ อนนตพันธ์ สมทบ 128/36  ซ.ประสานมิตร  ถ.สาธุประดิษฐ์  
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร  กรุงเทพฯ 
10120 

02-3990241 20/1/1946 

13 พอล แม
รี่  

สุวิช สุวรุจิพร สมทบ 35  ซ. อารีย์ 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
paulms@samart.co.th 

02-2227398   
02-2245551 

10/5/1943 

14 เทเรซา ปัทมา ลีสวัสด์ิ
ตระกูล 

สมทบ 99  ร่วมฤดีเอ็กซ์คลูซีฟ  ซ.ร่วมฤดี 3  เพลิน
จิต  กรุงเทพฯ  10330 

02-6509200 16/2/1965 

15 ตาตี
เชียร์ 

ประคัลภ์ อุดมอักษร สมทบ 16 ซ. 17  หมู่บ้านเสรี ถ. รามคําแหง 
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  25/3/1940 

16 ยอแซฟ สัญชัย จีระภัทรศิลป ์ สมทบ 243/25  ซ. วัดไผ่เงิน ถ.จันทร์ แขวงทุ่งวัด
ดอน  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

02-2129597   
02-2113141 

6/4/1937 

17 ยอแซฟ อภินันท์ จารุ
รัตนรงค์ 

สมทบ 41/358  ซ. นวมินทร์ 111  ถ.นวมินทร์  
แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  
10230 

081-8328838 6/4/1959 

18 ฟรังซิส
เซเวียร์ 

ชนะ ธนสมบูรณ์ สมทบ 250  ซ. พระอรรค  ถ.สามเสน  แขวงวชิรพ
ยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

02-2432033 25/4/1936 

19 อันเดร วิรัตน์ อังกุรัตน์ สมทบ 436/26  ลาดพร้าว 47 ถ.ลาดพร้าว  วัง
ทองหลาง  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10310 
wiratang11@gmail.com 

02-9594578   
02-9396598 

27/7/1957 

20 ดอมินิก พูลศักด์ิ ชัยอัมพร สมทบ 19/125  หมู่ 3  ซ.กล่อมจิต  ถ.อุดมสุข  
แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กทม.  
10260 

02-7431409 
0811425-0274 

21/8/1955 

21 เทเรซา  จิตธิดา ทุมกานนท์ สมทบ 295/133  ซ. วัดบัวขวัญ  ถ.งามวงศ์วาน  
จ.นนทบุรี  11000 

02-5890594 
081-810-2447 

1/12/1945 

22 ดอมินิก  ภูวนารถ วิพุธานุ
พงษ์ 

สมทบ 71/549  มบ.เมืองเอก-รังสิต  โครงการ 4  
ต.หลักหก อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000 

02-5640240 
081-833-2633 

28/12/1957 

23 มารีอา  เนตรนภิศ กอ
สุวรรณ 

สมทบ 406/1  ถ.เทศบาลสาย 1  ต.วัดกัลยาณมิตร  
ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

  30/12/1962 

24 เปาโล  มานพ เหล่าขวัญ
สถิตย์ 

สมทบ 11/71  เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน  ลาดยาว  
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

02-5796020 1/12/1936 

25 ยอแซฟ พลชาติ ไกรบุญ สมทบ 302/10  ซ. ทวีมิตร 1 ถ.พระราม 9 เขต
ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10320 

02-2353563   
02-2336388 

28/7/1945 

26 ยวง วิโรจน์ โรจนอําไพ สมทบ 500/14 ม.12 ถ.สุขสวัสด์ิ บางปะกอก 
ราษฎร์บูรณะ กทม.10140 

02-2714188-9   
02-2712539 

  

27 ลอเรนซ์ อินทรีย์ บัวสมบูรณ์ สมทบ 95/46 ถ.ประชาราษฎร์ แขวงบางซ่ือ เขต
ดุสิต กทม.10300 
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28 เบเนดิก ประสงค์ ชมพะนันท์ สมทบ 1176  ซ. วัดไผ่เงิน  ถ.จันทน์  บางโคล ่ 
ยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 

02-2112551 
089-966-5609 

15/11/1920 

29 โมเสส วิทย์ ชินทร์นลัย สมทบ 204/13 ซ. สุวรรณประสิทธ์ิ ถ.นวมินทร์ 
แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 
10240 

02-3773994   

30 เปโตร ทัศพงษ์ วิชชุประภา สมทบ 201/128  ซ.ผาสุกหทัย 7  ถ.พัฒนาการ 
แขวงประเวศ เขตพระโขนง กทม.10250 

02-2490106  
02-3226322 

  

31   ภาสธร วิพุธานุพงษ์ สมทบ 47/454 ซ.26 ม.วรารมย์ ถ.ประชาอุทิศ-
คู่สร้าง แขวงทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
10140 

02-8159673  
081-890-4090 

  

32 ฟรังซิส
เซเวียร์ 

ยุทธนา ทองกําผลา RIP     31/12/1952 

33 สเตฟา
โน 

ชาญ พรมงคล RIP     4/5/1924 

34 ยาโกเบ ประเสริฐ บัว
สมบูรณ์ 

RIP     25/12/1925 

35   ไพรัช อนงค์จรรยา RIP       

36   ศิริ แสงหาญ RIP       
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140.2   รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มเชียงใหม่  
ใบรับรองเลขท่ี 691  ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม  ค.ศ.1989   

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  ยอแซฟ คพ.วุฒิเลิศ แห่ล้อม จิตตาธิ
การ 

 อาสนวิหารพระหฤทัย  225  ถ.เจริญ
ประเทศ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 

053-271859  
053-271861 

  

1  เปาโล ประชา สังขรัตน์ สมาชิก  35   หมู่  2  ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี จ.
เชียงใหม่  50100 

053-425099 
081-980 1162 

6/2/1956 

2 เปโตร สมชาติ พัชรากิตติ สมาชิก  124/98  หมู่  3  ต.หนองป่าคร่ัง  อ.เมือง   
จ.เชียงใหม่  50000 

053-248875  
053-248875 
081-8815673 

11/11/1956 

3 ออกัส
ติน 

ณรงค ์สุขหทัยนิ
รันดร์ 

สมาชิก  383  หมู่  14  ต.ยุหว่า      อ.สันป่าตอง  
จ.เชียงใหม่  50100 

   1/1/ - 

4 เปโตร วิชัย ศิริรัตน์ สมาชิก  14/4  หมู่  8   ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.
เชียงใหม่  50100 

  1/8/ - 

5 เปโตร สยอง กิจพิทักษ์ สมาชิก  225/2  ถ.เจริญประเทศ   ต.ช้างคลาน  อ.
เมือง  จ.เชียงใหม่  50100 

053-821222 27/5/1937 

6 ยอแซฟ พรชัย กายสุต สมาชิก  113/21  หมู่ 1   ต.ท่าศาลา  อ.เมือง  จ.
เชียงใหม่  50100 

  8/8/ - 

7 เปโตร มานพ เลาหบุตร สมาชิก  นครพิงค์การแว่น  189/33   ต.ช้างคลาน  
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100 

053-272484 
081-9526058 

7/2/1943 

8 หลุยส์ มานะ เนียมพรหม
ราช 

สมาชิก  69   ม.  5  ต.สันทราย  อ.สารภี   จ.
เชียงใหม่  50140  
bnkthailand@yahoo.com 

053-966272  
053-966272 
081-8852469 

27/5/1941 

9 เปาโล มานิจ แย้มกรรณ์ สมาชิก  8  ซ. 10  มงฟอร์ตวิลล่า   อ.เมือง   จ.
เชียงใหม่  50100 

053-246813  
053-246813 
081-9601217 

1/1/1938 

10 ยอแซฟ พรพจน์ ศรีมหาโช
ตะ 

สมาชิก  1164/78-79  ต.ช้างคลาน   อ.เมือง   จ.
เชียงใหม่  50100 

053-271566  
053-274911 
081-812 7871 

4/6/1955 

11 เปาโล เจริญ คําปัน สมาชิก  5/6  หมู่  1  หมู่บ้านนันทนา  ต.ป่าแดด  
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100 

053-270808 
086 180 4711 

7/4/1953 

12  เปโตร เกษม ไชยพร สมาชิก  177  หมู่  2  ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่  50210  
kasemshop@hotmail.com 

053-491675  
053-491675 
081-9511738 

2/2/1948 

13  เปาโล จําลอง หอสุวรรณ์ สมาชิก  192/5  ถ.เจริญประเทศ  อ.เมือง  จ.
เชียงใหม่  50100 

053-272518 
081-4737804 

8/8/1949 
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14 ยวง 
บอสโก 

เสรี ขันธปรีชา สมาชิก  1  ซอย 5  ศรีลานนา  ต.ป่าตัน  อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่  50100 

 053-219213 31/10/ - 

15 ลูกา ไพโรจน์ วิจิตรพร สมาชิก 180 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100 

053-272522  
053-272522 
081-9600795 

14/8/1939 

16 อันตน ประจักษ์ เจียจวบ
ศิลป ์

สมาชิก  118/2  หมู่ 5  ถ.สายอ้อมเมือง  อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่  50100 

053-245570-5 12/4/ - 

17 มารีอา พวงรัตน์ เวโรจน์ สมาชิก  25/25  หมู่  3  ต.ท่าศาลา  ถ.ต้นข่าม  2  
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100 

053-244578 
081-8843694 

13/3/ - 

18 โทมัส เรวัต ย่ังยืน สมาชิก  460/20  เชียงใหม่แลนด์  ต.ช้างคลาน  อ.
เมือง  จ.เชียงใหม่  50100 

053-272894 
089-9545492 

20/11/1943 

19 ซีมอน มนัส ยวงอัคเรศ สมาชิก  1/2  หมู่  5  ต.สันกลาง  อ.สันกําแพง  จ.
เชียงใหม่  50130 

053-338283 27/6/1952 

20 เปโตร สมศรี แสงสว่าง สมาชิก  69  ซ. 10  มงฟอร์ตวิลล่า  อ.เมือง        
จ.เชียงใหม่  50100 

081-8815673 10/5/ - 

21 ยอแซฟ ศิริพงษ์ ธัญวงค์ สมาชิก 18/9 ม.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 

053-272222   

22 ฟรังซิส
โก 

ภักดี สร้างสุขดี สมทบ  223/1   ถ.เจริญประเทศ  อ.เมือง  จ.
เชียงใหม่  50100 

053-273433 17/4/1939 

23 เปโตร ปรีชา วิจิตรพร สมทบ  168/2  ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน   อ.
เมือง  จ.เชียงใหม่  50100 

053-821148 
089-9507145 

8/5/1949 

24 ฟรังซิส
โก 

เพียร วังมณ ี สมทบ  135  เมืองศาตร  ซ.  2   ต.หนองหอย  อ.
เมือง  จ.เชียงใหม่  50100 

  4/6/ - 

25 เปโตร สมเดช อัฐธรรมรัตน์ สมทบ  98  ราชมรรคะ  ต.พระสิงห์   อ.เมือง  จ.
เชียงใหม่  50100 

  14/1/ - 

26 เปโตร พิสิทธ์ิ ดํารงศักด์ิ สมทบ  168/2  เจริญประเทศ  อ.เมือง  จ.
เชียงใหม่  50100 

053-819045   

27 ลอเรนต์ สมพงษ์ อัฐ
ธรรมรัตน์ 

สมทบ      9/4/ - 

28 เปาโล สุดใจ วรรณประทีป RIP     25/6/1941 
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140.3  รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มอาสนวิหารแม่พระบังเกิด (บางนกแขวก)  
ใบรับรองเลขท่ี  786  ลงวันท่ี  ?                        

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  ยอห์น 
บอสโก 

คพ. ปรีชา พลอย
จินดา 

จิตตาธิ
การ 

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  ต.บางนกแขวก  
อ.บางคนท ี จ.สมุทรสงคราม  75120 

034-761347   

1 มารีอา ศรีสุภัค กาญจนสินธ์ุ สมาชิก 45 หมู่ 10 ต.บางย่ีรงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-768362 
086-1778023 

30/1/1958 

2 อันตน ไพรินทร์ บรรเลงจิต สมาชิก 61 หมู่ 10 ต.บางย่ีรงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761547 15/3/1936 

3 มารีอา วนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์ สมาชิก 41 หมู่ 7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761801 
089-2559180 

8/11/1949 

4 อันตน อุดม รุจิรัตน์ สมาชิก 10 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761236 
034-734117 

3/8/1931 

5 เทเรซา สายสุนีย์ เสียง
ไพเราะ 

สมาชิก 91 หมู่ 6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761507 
086-7575471 

12/7/1949 

6 อันตน ไพรินทร์ บรรเลงจิต สมาชิก 61 หมู่ 10 ต.บางย่ีรงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761547 15/3/1936 

7 เอากุ
สติน 

รณรงค ์เทพอํานวย สมาชิก 38 หมู่ 2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-768196 
085-0678815  

16/4/1941 

8 ลูซีอา เดือนฉาย จรัสศรี สมาชิก 56 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761461 20/1/1937 

9 ยอห์น มานะ กู้ชาติ สมาชิก 26 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761294  
034-761339 
089-1521675 

11/10/1940 

10 ยอห์น ชูศักด์ิ ตนประเสริฐ สมาชิก 6 หมู่ 5 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761067 1/1/1932 

11 มารีอา ประไพ กอประเสริฐ
ถาวร 

สมาชิก 1 หมู่ 7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761613 10/1/1941 

12 เทราซา ปรีดา มณีนพรัตน์ สมาชิก 36 หมู่ 1 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-768160 9/1/1941 

13 ยอแซฟ วิเนตร สินอนันตชัย สมาชิก 15 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-734336 17/2/1947 

14 เทราซา ละออง ฉายาบรรณ์ สมาชิก 7 หมู่ 6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761659 6/6/1935 

15 ยอแซฟ วัฒน์ เตชะสกุล สมาชิก 11 หมู่ 2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761549 19/1/1925 
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16 เทราซา อุบล ระงับพิศม์ สมาชิก 17 หมู่ 2 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-768090 29/4/1948 

17 เยนอเว
ฟา 

แจ่ม โกมล สมาชิก 2 หมู่ 10 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761548 24/7/1929 

18 โรซา ราตรี ทองใบ สมาชิก 29 หมู่ 6 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-734369 24/12/1932 

19 ยาโกเบ ยุทธ คงสถาพรชัย สมทบ 4 หมู่ 6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-730465 18/10/1941 

20 อักแนส ประไพพิศ ปักษา สมทบ 35/3 หมู่ 2 ต.บางย่ีรงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

  29/4/1958 

21 ลูซีอา รุ่งฤดี ถวิลรักษ์ สมทบ 57 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

    

22 ยอห์น นิมิตร ฤทธิปัญญา สมทบ 36 หมู่ 10 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-761 118  
034-730860 

6/2/1943 

23 กาทารี
นา 

สุปราณ ียอแซฟ สมทบ 6 หมู่ 1 ต.บางย่ีรงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-768 175   

24   ยุพิน เทพอํานวย สมทบ                   

25   อรุณี พ่ึงยนต์ สมทบ                   

26   เพ็ญจันทร์ วีระ
ปรีชานท์ 

สมทบ                   

27   ธิติมา กิ่งแก้ว สมทบ                   

28 เทเรซา ประยูรศรี ประจง
การ 

สมทบ 31 หมู่ 2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-768178 7/4/1937 

29 คาทารี
นา 

สุปราณ ียอแซฟ สมทบ 6 หมู่ 1 ต.บางย่ีรงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-768175 14/1/1966 

30 เซซีลีอา ชุนไฉ่ ยอแซฟ สมทบ 16/1 หมู่ 1 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-768186 4/9/1929 

31 ฟรังซีส
โก 

วิทย์ ภิญโญ สมทบ 46 หมู่ 7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-7622127 6/2/1928 

32 เทเรซา นุชรัตน์ รังสิกุล สมทบ 7 หมู่ 10 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 75120 

034-734482 1/4/1978 
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140.4 รายชื่อสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มวัดแม่พระฟาติมา (ประจวบคีรีขันธ์) 
รับใบรับรองเลขท่ี  ?  วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 1995 

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  ยอห์น ยอห์น ตามาโย 
คพ. 

จิตตาธิ
การ 

วัดแม่พระฟาติมา  ตู้ ปณ. 5  อ.ทับสะแก  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  77130   

0-3257-4444 
0-3257-4515 

  

1 มารีอา วารินทร์  ศรีสดใส สมาชิก 138 ม.4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130  sreesodsai-_-
kul@hotmail.com 

08-1597-1609 03/11/1954 

2 ยอห์น 
บอสโก 

ชาญ  ฤทธ์ิสาร
พิทักษ์ 

สมาชิก 91/1 ม.5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

08-4918-2478 10/05/1948 

3 อันนา เสมอ  ยนปลัดยศ สมาชิก 106/1 ม.5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

0-3257-4185   03/12/1936 

4 มารีอา สํารวม  ลิ้นทอง สมาชิก 100/1 ม.5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

0-3257-4164   15/02/1948 

5 อันนา อัมพร  จารุวิภาค สมาชิก 162/1 ม.4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

0-3257-4461 
08-9258-0920 

20/10/1937 

6 มารีอา ประดับ  ตน
ประเสริฐ 

สมาชิก 141 ม.5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

0-3257-4090   13/06/1943 

7 มารีอา สําลี  จิตอุทัศน์ สมาชิก 101/2 ม.5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

0-3257-4155   07/07/1939 

8 มารีอา ง่วนชุน  จิตอุทัศน์ สมาชิก 101/1 ม.5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

    1931 

9 โรซา ระเบียบ  ไพศาล
แสงอุดม 

สมาชิก 108 ม.5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

0-3257-4455   03/03/1928 

10 ฟรังซิสโก มนตรี  ทองศุภผล สมาชิก 301 ม.3 ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน จ.
ประจวบฯ 77130 

0-3267-9391 
08-1850-2399 

09/06/1954 

11 มารีอา กอ
เร็ตตี 

บุญสม  สุขไพบูลย์  สมทบ 102/1 ม.7 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

    10/03/1960 

12 อันนา ประทุม  จันทน
โสตถ์ิ 

สมทบ 195/4 ม.4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

0-3257-4025   11/10/1937 

13 อักแนส ประกายดาว  
อาณานุการ 

สมทบ 48 ม.1 ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน จ.
ประจวบฯ 77130 

    06/04/1961 

14 ยอแซฟ ณรงค์ชัย  ผดุงผล สมทบ 40/1 ม.2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

08-1294-9112 29/12/1966 

15 ยอแซฟ ณรงค ์ฉัตร
บรรยงค์ 

สมทบ         
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16 ยอแซฟ สมพงษ์ อ่องนาวา สมทบ         

17 อักแนส จุฑามาศ  เนื้อจีน สมทบ         

18 หลุยส์ อนุ  ธีรานุวรรตน์ ย้าย 102/2 ม.7 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

    24/09/1948 

19 อันนา ศรีวรรณ  อิงคา
มาระธร 

ย้าย 107/1 ม.7 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

08-9745-4511 19/14/1945 

20 กาทารีนา พยงค์  ระงับพิศม์ ย้าย 4/1 ม.2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 

0-3257-4412   25/11/1930 

21 มารีอา   สายพิญ  มณีโชติ ย้าย       

22 ฟรังซิสโก บรรยงค์  ชัยกุล
เสรีวงศ์ 

เสียชีวิต     05/12/1940 

23 ฟรังซิสโก ประสิทธ์ิ  รุจิรัตน์ เสียชีวิต       

24 ฟิลิบ สุกรี  ริ้วงาม เสียชีวิต       

25 มารีอา สุมาลี  โรมันวงค์ เสียชีวิต       



 16 

140.5  รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มอาสนวิหารนักบุญอันนา (นครสวรรค์) 
         ใบรับรองเลขท่ี  822   ลงวันท่ี  23 กุมภาพันธ์ 1995      

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  ยอห์น ศิริชาญ เอียงผาสุข 
คพ. 

จิตตาธิ
การ 

ซ.95 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

056-222 608  
056-312 894  
081- 5338050 

  

1 เทราซา สุดารัตน์ สิทธิ สมาชิก  196/147 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 60000 

081-532 1102    

2 ยอห์น
แมร่ี 

บุญขีด เรไร สมาชิก ช.87/5 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000  boonkeet_rerai@hotmail.com 

056-224452 
089-2727277 

23/11/1941 

3 อันตน พรเลิศ พันธ์รัตน์ สมาชิก ช.87/3 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

056-226159 
081-7407864 

27/1/1963 

4 มีคาแอล พัทธนันท์ จิตต์อําไพ สมาชิก ซ.94 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

081-13240137   

5 อันนา รุ่งสุรีย์ อุทัยพัฒน์ สมาชิก  ช. 99/1 ซ.เทวาวิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

056-331069 
081-284 3019 

1/1/1963 

6 อักเนส สุนีย์ ทรัพย์
ประเสริฐ 

สมาชิก 8/6 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

056-213999 20/11/1958 

7 อันนา บุษบา ทองดี สมาชิก ช.99/13 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

056-224714 
086-9356701 

6/7/1971 

8 เซซีลิอา นริศรา แสงสุข สมาชิก ซ.97/13  ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 60000 

056-229 030    

9 เปโตร ละเมียด พันธุรัตน์ สมาชิก 92/2 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

056-220176 11/12/1928 

10 ยอแซฟ โนรี ธารีจิตร สมาชิก 8/6  ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

056-213999 12/8/1937 

11 มารีอา ประภา พันธ์รัตน์ สมาชิก 96/1 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

056-330066 6/9/1968 

12 เทราซา วารี พันธุรัตน์ สมาชิก โรงเรียนลาซาลโชติรวี ต.โภสีย์ อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 60000 

056-212126 20/3/1964 

13 เทเรซา ยุพดี ณะกลองดี สมาชิก ช.92/11 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

089-6413748 11/5/1969 

14 โรซา ธนัญญา เอ่ียม
สวรรค์ 

สมาชิก 1016/42    ม.9  ถ.มหาเทพ อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 60000 

056-225777 
086-6818735 

4/9/1969 

15 มารีอา ลัดดา กิจเจริญ สมาชิก ช.98 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

  1/5/1937 
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16 หลุยส์ ภัทรพงศ์ วิจิตรวงศ ์ สมาชิก 97/6 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

056-223126 20/4/1972 

17 มารีอา วิภา ผลลาภ สมทบ ช.100 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 

081-2831782 9/4/1975 

18 มารีอา ยุพา หนุนทรัพย์ RIP     23/9/1934 

19   พนา พันธ์รัตน์ RIP       
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140.6 รายชื่อสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง (บ้านโป่ง)   
ใบรับรองเลขท่ี  1008  วันท่ี 15 เมษายน 2001 

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  ยอห์น คพ.ยอห์น แปร์ติเล่ จิตตาธิ
การ 

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.
ราชบุรี 70110 

0-3221-1188  
0-3234-1094 

  

1 แอนนา อภิญญา มหัคฆพงษ์ สมาชิก 16 ม. 9 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3220-0342   2/1/1956 

2 มารีอา จิรวรรณ กล่ําศรี สมาชิก 35/141     ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3221-0928   16/1/1951 

3 ยาโกเบ บุญนิตย์ กล่ําศรี สมาชิก 35/141     ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3221-0928  21/4/1939 

4 อันนา จีราภรณ ์จิระภัทร
ศิลป 

สมาชิก 90/78 หมู่ 1 ต.หนองอ้อ  กรุณาการ์เด้นท์ 8 
อ.บ้านโป่ง   
jirapatsin2499@hotmail.com 

08-4123-0487 20/3/1956 

5 เทเรซา วารินทร์ จันลา สมาชิก ถนน แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3222-1791     

6 ยอแซฟ สงวน คุณธรรมสกุล สมาชิก ถนน แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

08-1378-0746 4/10/1958 

7 โรซา อภิวันท์   เสนางค์
นารถ 

สมาชิก 49/9 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3222-1651 
08-1640-8737 

3/3/1945 

8 เปาโล วิชานันท์ เสนางค์นา
รถ 

สมาชิก 49/9 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110  vipwichanan@hotmail.com 

0-3222-1651 
08-1856-7245 

8/8/1948 

9 ยอร์ช พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สมาชิก 35/135 ถ.ปากแรด5 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110  pr.pichet3330@gmail.com 

0-3221-1316 
08-1943-1658 

29/5/1942 

10 มารี กอ
เร็ตตี 

วีราพร บุญญฤทธิ์ สมาชิก 50 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3220-1450   13/12/1952 

11 เทราซา วิไล จ้องจันตะ สมาชิก 49/9 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3222-1651   20/8/1957 

12 เทราซา วิไล ระดับปัญญา
วุฒิ 

สมาชิก 49/2  หมู่ 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.
ราชบุรี 70110 

0-3220-1226 
08-9913-9873 

7/8/1948 

13 มารีอา ผ่องศรี อรุณพูลศิลป ์ สมาชิก 9/19 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3222-1659 
08-6828-3452 

1/4/1944 

14 เจน 
ฟรังซิส 

ประภา พูลสวน สมาชิก 32/1 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

08-1303-3645 19/11/1943 

15 เซซีลี พรทิพย์ ทนุผล สมาชิก 35 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3220-0527   31/1/1961 
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16 สตีเฟน ทศพล ทนุผล สมาชิก 35 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110  pol_thanu@hotmail.com 

08-1485-5199 11/2/1957 

17 มารีอา พรจิตร นัฎสุภัคพงค์ สมาชิก 123/40     ถ.เทพการ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3222-1050   23/7/1950 

18   ธราดล นัฎสุภัคพงค์ สมาชิก 123/40     ถ.เทพการ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3222-1050     

19 เทเรซา วันเพ็ญ คิดหาโชค สมาชิก 19     ถ.เทพการ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3221-1126   24/4/1943 

20 ฟรังซีส
โก 

ศักด์ิชาย คิดหาโชค สมาชิก 19     ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3221-1126   11/2/1939 

21 มารีอา พงษ์ทิพย์ ทองดี สมาชิก 140-142 ถ.ทรงพล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

08-9232-9105 18/8/1949 

22 เซซิลีอา วิจิตรา คิดรุ่งเรือง สมาชิก 48/3 ถ.บ้านปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3221-1506 
08-1307-9562 

3/5/1967 

23 เปโตร
นิลลา 

บังอร ศิริวรศิลป์ สมาชิก 315/7 ถ.เทพการ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3222-1498   22/2/1955 

24 เทเรซา ศจ ีจิระภัทรศิลป สมาชิก 41-1 ถ.หลังวัดปลักแรต อ.บ้านโป่ง จ.
ราชบุรี 70110 

    4/7/1946 

25 มารี ปราณ ีถนอมวัฒนา สมาชิก 6/61 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3220-1463   20/5/1934 

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

0-3221-1688   18/6/1947 

27 มาร์การี
ตา 

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

0-3220-1596   12/12/1949 

28 ยอห์น อนันต์ชัย ทัฬหะกุล
ธร 

สมาชิก 47 ถ.ศรีวังตาล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 0-3221-1821   27/1/1972 

29 โรซา ปัทมา มหัคฆพงศ์ สมาชิก 16 หมู่ 9 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3220-0342   14/8/1970 

30 เปโตร พิทักษ์ ชิดเครือ สมาชิก 26 ถนนหน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 phitak05@hotmail.com 

0-3200-970 
08-6368-7359 

4/6/2011 

31 เทราซา ศิริเพ็ญ เลาหชัย
นนท์ 

สมาชิก 6/49 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3220-1246   15/8/1946 

32 ยอแซฟ เชษฐ ชาวนาแกว้ สมาชิก 48 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3222-1665 
08-1838-5521 

14/7/1941 

33 เทเรซา สายสุดา ชาวนาแก้ว สมาชิก 48 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 
 

0-3222-1665 
01-9443987 

2/9/1947 
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34 อังเนส จันทร์เพ็ญ ดีเอ่ียม สมาชิก 70/2 ถ.ค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี
70110 

0-3220-1596   1/11/1965 

35  อันตน มนัส พลีพลอย สมาชิก 330 ม. 11 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.
ราชบุรี 70110 

0-3220-0073   21/9/1939 

36 ยอแซฟ ภานพ ภาแสงเทียน สมาชิก 36 ถ.โฆสิตสกุล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 0-3221-0033     

37 มารีอา ชไมพร บุตรนาค สมาชิก 8/4 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3222-1448   20/11/1939 

38 มารีอา วิชุดา กิตติวัฒนา
นางนารถ 

สมาชิก 8/4 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3220-0994   1/1/1950 

39 เทราซา พัชรินทร์ กิตติ
วัฒนานางนารถ 

สมาชิก 8/4  ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3220-0746   1/3/1947 

40 ซาบีน่า ปรานอม อุ่นทรัพย์ สมาชิก 6/50 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3222-2457   29/8/1943 

41 แอนนา จิตรา ประเสริฐศรี สมาชิก 10/5 หมู่ 4 ต.สวนกล้วย ซอย1อ.บ้านโป่งจ.
ราชบุรี 70110 

08-5191-5547 8/11/1956 

42 มารี กอ
เร็ตตี 

กัลยา สุนทร
อภิวัฒน์ 

สมาชิก 28  ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 0-3220-0443   22/2/1955 

43 เซซีเลีย วัฒนา ขาวอ่อน สมาชิก 37/48 ม.   ถ.บา้นแร่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3221-1507   11/6/1942 

44 เทราซา วัลยา ทัฬหะกุลธร สมาชิก 47 ถ.ศรีวังตาล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 0-3221-1821   7/5/1938 

45 ยาโกเบ นฤชัย เสนางค์นารถ สมาชิก 40 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3220-1768 
08-1611-5257 

8/10/1957 

46 มารีอา สุนีย์ อรุณพูลศิลป์ สมาชิก 26 หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรุี 70110     1/4/1944 

47 คาธารี
นา  

ดวงเดือน จิระภัทร
ศิลป 

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

08-3687-8935 2/5/1960 

48 เทเรซา ภาวนา ลิ้มอําไพ สมาชิก 23/17  ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

    20/7/1961 

49 อักเนส เพชรา รุจิรัตน์ สมาชิก 35/135 ถ.ปากแรด5 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

    9/5/1944 

50 ยอแซฟ กสิณ บุญญฤทธิ์ สมาชิก 50 ม. 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 

0-3220-1450 
08-1490-8888 

21/1/1955 

51 ยออัน
นา เทเร
ซา 

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

0-3221-1644   18/6/1968 
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140.7  รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก 
ใบรับรองเลขท่ี 1039  ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม  ค.ศ. 2002 

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  แอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ คพ. จิตตาธิ
การ 

228 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก  
65000 

08-1311-9182 1/7/1952 

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

08-9637-3880 8/5/1947 

2 เทเรซา อัญชัน  จาตุกัญญา
ประทีป 

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

0-5525-8554 
08-6448-1346 

10/1/1954 

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

08-9706-7884 1/1/1958 

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

08-9958-1155 1/12/1953 

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

0-5530-1684 
08-1888-9923 

4/9/1939 

6 มารีอา นันทนา  รจิต
รังสรรค์ 

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

0-5530-2492 
08-1888-9095 

18/1/1941 

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

08-5145-9784 29/6/1956 

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

08-1746-7977 12/1/1928 

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

0-5521-2593 
08-6934-2642 

1/8/1928 

10 มารีอา สิรินันท์  จาตุกัญญา
ประทีป 

สมาชิก 225  ถ. วิสุทธิกษัตริย์  อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก 

0-5525-8790   1/11/1935 

11 แบร์นา
แด็ต 

สุภา  ปิตินิตย์นิ
รันดร์ 

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

0-5530-3509   1/3/1944 

12 มัทธิว นพคุณ  พัฒน
คิมหันต์ 

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

08-7315-4524 11/6/1934 

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

0-5521-1492   1/12/1925 

14 เอากุ
สติน 

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

    4/7/1958 

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 

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

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

0-5530-2302   12/9/1935 

18 มารีอา กาญจนา  เจีย
วัฒนากุล 

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

08-3411-4018 20/6/1965 

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

0-5521-2932 
08-9708-7992 

26/12/1965 

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 

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

0-5521-0819-
10   

1/1/1930 

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

08-1971-4643 1/2/1954 

23 ยวงบอส
โก 

สุรพันธ์  สินอุดม
ไพศาล 

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

08-9884-2206 22/8/1969 

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

08-6931-5255 18/8/1966 

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

  28/9/1925 

26 มารีอา อ๋ินวา  พัฒน
คิมหันต์ 

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

  1/4/1930 

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

  23/10/1933 

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

  22/7/1935 

 



 23 

140.8   รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มแม่แจ่ม 
ใบรับรองเลขท่ี  1042   ลงวันท่ี  ?             

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  ลอเรนซ์ คพ.ชาคริต แซ่ท้าว จิตตาธิ
การ 

วัดนักบุญปาตริก ตู้ปณ 4  อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

    

1 ยอห์น นวกชน   สถิตพงษ์
เดชา 

สมาชิก 97 หมู่ 3 ป่าตึง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  18/06/ 

2 แคททา
รีน 

ชนาพร สมบูรณ์พูล
เพ่ิม 

สมาชิก 156 หมู่ 13 ป่าตึง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

    

3 เปโตร สงวน อนุรักษ์ไท
พงษ์ 

สมาชิก 97 หมู่ 11 ป่าตึง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  2498 

4 เปโตร จันทร์เป๊ง เดชธรรม
เลิศ 

สมาชิก 45/1 หมู่ 13 ป่าตึง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  30/10/- 

5 เฟเบีย พีรพล อร่ามเวศ
วิบูล 

สมาชิก 77 หมู่ 10 กวน ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

    

6 ปาตริก บุญศรี สมบูรณ์พูล
เพ่ิม 

สมาชิก 156 หมู่ 13 ป่าตึง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  13/8/1966 

7 ฟรังซิส
เซเวียร์ 

ธีรพงษ์ มาลีวรสิทธ์ิ สมาชิก 50 หมู่ 6 ป่าตึง ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  1/1/1970 

8 ยอแซฟ สุรเกียรติ กระบวน
สุวรรณ 

สมาชิก 39 หมู่ 13 ป่าตึง ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  05/05/ 

9 เทเรซา พอดี ประสงค์สันติ  สมาชิก 36/2 หมู่ 10 กวน ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  1/1/1964 

10 มารีอา ส่าเง พิชิตไพรศาล สมาชิก 98 หมู่ 10 ป่าตึง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  3/9/1983 

11 ฟิลิป แชดี โชติธนากุล สมาชิก 105 หมู่ 10 ป่าตึง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

    

12 เทเรซา แส่มู พิชิตไพรศาล สมาชิก หมู่ 10 ป่าตึง ต.บ้านกวน อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

    

13 ลอเรนส์ เกาะเนาะ เกษมธีร
ญาณ 

สมาชิก 60/1 หมู่ 10 ป่าตึง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  2487 

14 ยอห์น กาพอ พิชิตไพรศาล สมาชิก 98 หมู่ 10 ป่าตึง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  7/6/1983 

15 อลิส
ซาเบธ 

บุญ พ่ึงเกษตร สมาชิก 49/1 หมู่ 10 กวน ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  6/4/1967 

16 ยอห์น พะงิ ประสงค์
สันติภาพ  

สมาชิก 49 หมู่ 10 ป่าตึง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  2501 
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17 เฟรม สะมะดิ พ่ึงเกษตร สมาชิก 49 หมู่ 10 กวน ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

    

18 นิโคลัส เดอะ รัตนพงษ์ไพร สมาชิก 97 หมู่ 10 กองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ 50270 

  1/1/1973 

19 เทเรซา วราภรณ์ พ่ึงเกษตร สมาชิก 49/1 หมู่ 10 กวน ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  3/6/1977 

20 อากาทา ศรีพรรณ อร่ามเวศ
วิบูล 

สมาชิก 77 หมู่ 10 กวน ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  15/11/1974 

21 แบร์นา
แด๊ต 

บุญดี โชติธนากุล สมาชิก 93 หมู่ 10 ป่าตึง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

  01/01/ 

22 มารีอา แมะลา รัตนพงศ์
ไพรรักษา 

สมาชิก 97 หมู่ 10 ป่าตึง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

    

23 เทเรซา โมะพอ กิตติเดชอา
มร 

สมาชิก 112 หมู่ 10 ป่าตึง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 50270 

   2504 

24 มารีอา บังอร อัตตะแจ่มใส สมาชิก แม่ตุม ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
50270 

    

25 มารีอา วัฒนา อัตตะแจ่มใส สมาชิก หมู่ 13 ป่าตึง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจม่ จ.
เชียงใหม่ 50270 

    

26 ยอห์น 
บัปติสต์ 

ภิภพ อัตตะแจ่มใส สมาชิก แม่ตุม ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
50270 
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140.9 รายชื่อสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี (ลพบุรี) 
ใบรับรองเลขท่ี 1158    ลงวันท่ี  26 มิถุนายน 2011          

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  มีคา
แอล 

คพ.พิทักษ์ ศิลาโคตร จิตตาธิ
การ 

79 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-9703-6868 3/9/1965 

1 อันนา บุษบา   สนใจ สมาชิก 95 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 budsaba_ba@hotmail.com 

08-7596-6195 28/7/1965 

2 เทเรซา กานต์สินี  กุลศิรวิัชร 
นนท์ 

สมาชิก 133 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  

15180  karnsi.nee@hotmail.com 

08-9697-6034 19/8/1970 

3 มาร์ธา รัตนา    สิงห์สา สมาชิก 22 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-1293-8369 13/4/1967 

4 มารีอา สุมาลัย   ทางดี สมาชิก 92 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-3698-6773 5/4/1959 

5 มารีอา พาณีย์  พรหม
ประดิษฐ์ 

สมาชิก 57 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-2361-1918 12/3/1965 

6 มารีอา อ่อนศรี   สุขขีวัด สมาชิก 69 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-5184-1887 9/2/1967 

7 เทเรซา ธารา   สิงห์สา สมาชิก 132 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-5355-2611 3/4/1965 

8  มารีอา จําเรียง  สิกุลจ้อย สมาชิก 116 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-6802-9731 1/1/1975 

9 ยวง 
บอสโก 

ประดิษฐ์ นันทจินดา สมาชิก 88 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-7595-1207  12/2/1935 

10 มาร์ธา คัมภีรพรรณ  กลัด
ล้อม 

สมาชิก 79 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-1577-7300 28/5/1980 

11 มารีอา อรพร   พุฒตาลศรี สมาชิก 137 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-2447-8022 20/7/1987 

12 อันเดร อรายุธท   สุมานิตย์ สมาชิก 71 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-1789-7700 28/4/1976 

13 มารีอา บุญยอ   บุญทา สมาชิก 97 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-3149-1434 5/8/1969 

14 มารีอา สุวรรณา ศรีสาเอี่ยม สมาชิก 16/9 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

- 9/8/1967 

15 ยอแซฟ ประพงศ์   บุญทา สมาชิก 97 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-9482-8629 21/6/1962 

16 มารีอา สมพร   สิงห์สา สมาชิก 104/1 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  08-2724-1115 27/3/1951 
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15180 

17 มารีอา สมควร  ยังนึก สมาชิก 4/99 ม 4 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

-   

18 อังเยลา ประเสริฐ   สิงห์สา สมาชิก 50 ม 4 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

- 19/3/1960 

19 อันนา ปราณ ี  สนใจ สมาชิก 95 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-0596-2459   

20 อันนา ประนอม  สําอางค ์ สมาชิก 95 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

-   

21 แบร์นา
แด็ต 

ดวงใจ   สิงห์สา สมาชิก 58 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-0577-0754 21/2/1954 

22 อันนา สุวรรณ  สิงห์สา สมาชิก 109 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-7050-3703 1/1/1946 

23 มารีอา สุนีย์   สิงห์สา สมาชิก 97 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
15180 

036-644077 1/1/1946 

24 ซูซาน
นา 

สุวิมล   สิงห์สา สมาชิก 71 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-5195-7600 3/3/1975 

25 มารีอา บุญมี    ธาราฉัตร สมาชิก 25 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

-   

26 อันนา เนตรประวีณ์ 
สุขีวัฒน์ 

สมาชิก 129 ม 9 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
15180 

08-1208-1682 17/10/1972 
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เขต 172 
 

กลุ่มวิทยาลัยเซนต์จอห์น (เซนต์จอห์น) 

กลุ่มอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล (จันทบุรี) 

กลุ่มนครราชสีมา 

กลุ่มบางแสน 

กลุ่มศรีราชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

     172.1   รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มวิทยาลัยเซนต์จอห์น (เซนต์จอห์น)  
        ใบรับรองเลขท่ี  630  ลงวันท่ี 31 ธันวาคม 1986       

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  ยอห์น 
บอสโก  

คพ.วิจิตต์ แสงหาญ จิตตาธิ
การ 

วัดเซนต์จอห์น  1110  ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

02-938-7783-4 
02-511-0367 
081-837-5228 

  

1 ราฟา
แอล 

ชัยณรงค ์มนเทียร
วิเชียรฉาย 

สมาชิก ม.เซนต์จอห์น   1110 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
cnarong@stjohn.ac.th 

02-938-7015-
20 02-500-
0135   

10/1/2488 

2 มาเรีย 
มักดาเล
นา 

มนต์จันทร์ หิรัญราม
เดช 

สมาชิก 70/340 ซ.5 ม.ประชานิเวศน์2 ถ.ประชาชื่น 
ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000 

089-898-3544   

3 เปาโล มนัส สุขสวัสด์ิ สมาชิก 99/170 ม.รุ่งเจริญ ลาดพร้าว 31   ลาดยาว 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

02-512-2799 
081-439-6822 

8/8/2494 

4 ยอห์น 
บอสโก 

นส.พ.สมชาย เทวี
ทิวารักษ์ 

สมาชิก 17/21 ม.การ์เด้นโฮมวิลเลจ  ถ.พหลโยธิน 
ต.คูคต อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12130  
somchai@zagro.com 

02-993-5441-2  
081-803-3475 

20/2/2493 

5 มาร์โก นิพนธ์ แสงประดับ สมาชิก 89/1 หมู่ 4   ต.บางบ่อ อ.บางบอ่   
สมุทรปราการ 10560  
niphonsa@yahoo.com 

02-313-4527-8  
02-707-0014 
081-911-952 

21/1/2499 

6 ยอแซฟ สวัสด์ิ สืบสําราญ สมาชิก 40/27 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย 5   ต.บาง
ระทึก อ.สามพราน กรุงเทพฯ 73110 

02-4410653  
081-995-8221 

1/3/2490 

7  เปาโล มนัส สุขสวัสด์ิ สมาชิก 99/170 ม.รุ่งเจริญ ลาดพร้าว 31   ลาดยาว 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

02-512-2799  
081-439-6822 

8/8/2494 

8 เปโตร ไพจิตร นิโรภาส สมาชิก 34/20  ม.โอษธิศ 5โชคชัย 4 ซ.
36   ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

02-538-8878  
084-104-4662- 

13/8/2488 

9 มารีอา วรรณา นิโรภาส สมาชิก 34/20 ม.โอษธิศ 5 โชคชัย 4ซ.
36   ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

02-538-8878  
02-551-0438 
081-843-8972 

22/3/2492 

10 โรซา มณีวรรณ วิเศษบุญ
ชัย 

สมาชิก 73/123 หมู่ 1ถ.สามัคค ี  ต.ท่าทราย อ.
เมือง นนทบุรี 11000 

02-952406  
02-937255  
081-869-2702 

6/5/2510 

11 เซซีลีอา สุภาพ เทวีทิวารักษ์ สมาชิก 17/21 ม.การ์เด้นโฮมวิลเลจ  ถ.พหลโยธิน 
ต.คูคต อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 

02-993-5441-2  
02-258-0592   

12/12/2489 

12 ยอแซฟ โชคชัย ปิตินิตย์นิ
รันดร์ 

สมาชิก 9/266 หมู่ 4  ถ.รามอินทรา    แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

02-522-1959  
081-311-1376 

26/6/2506 
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13 เครทรีน กาญจนา จิตตกล สมาชิก 31/79 ลาดพร้าว   แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

086-777-1607 12/3/2495 

14 ยอห์น  มานิตย์ วัชวงษ์ สมาชิก 327/1 ซ.ศรีอัมพร 1  ถ.พหลโยธิน 32 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

02-561-2317  
02-513-8582  
086-785-2789 

28/7/2484 

15 มารีอา นุจรินทร์ ลัคนทิน
ตระกูล 

สมาชิก 240/6 ถ.งามวงศ์วาน     ต.บางกระสอ อ.
เมือง นนทบุรี   

02-588-2751 
081--628-4118 

21/8/2491 

16 จูรีเอน
นา 

นวรัตน์ จิตตกล สมาชิก 31/79 ลาดพร้าว   แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

02-513-5687   12/6/2472 

17 เปโตร วันชัย เจียไพบูลย์ สมาชิก 29/78 ม.ทิพย์ธานีพัฒนา    ลาดพร้าว 41 
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

02-512-1952  
081--311-6919 

7/7/2501 

18 อุสุรา วิรัชดา อ่องสุรักษ์ สมาชิก 66/40 ม.ทิพย์นคร ลาดพร้าว 80   ถ.
ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

02-539-5314   14/12/2490 

19 ยอห์น  ปัญญา ผิวเกล้ียง สมทบ 35/47 หมู่ 3 ม.ราชตฤณมัย ถ.พหลโยธิน 
อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220 

02-938-6066  
02-552-6330 

8/10/2484 

20 ยอแซฟ สุชน แพงไพรี สมทบ 9/410 ถ.โชคชัย 4 ซ. 50      ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10310 

02-539-2119   15/6/2487 

21 นิโค
เดมัส 

สมชาติ รุ่งเรืองผล สมทบ 140 ม.7  ถ.รามอินทรา39   แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

02-552-1276  
081-325-2283 

8/1/2487 

22 ซาวีโอ อรัญ ศรีประทุม สมทบ 181/242 ถ.พหลโยธิน 50 คลอง
ถนน   บางเขน กรุงเทพฯ 10220 

02-552-0579  
081-400-0857 

8/1/2487 

23 เทเรซา ลาวัณย์ มีแสงธรรม สมทบ 35/25 ม.อยู่เจริญ ลาดพร้าว 18 ลาดยาว 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

02-511-4655  
081-741-2918 

6/11/2498 

24 เวนิเฟซ ชนาภา วอนอวยพร สมทบ 38/109 ม.นครหลวง ถ.ลาดปลาเค้า 
ลาดพร้าว   กรุงเทพฯ 10310 

02-848-3182
กด-8  089-
022-9791 

5/4/2500 

25 เทเรซา สุภาวดี ไกรสร สมทบ 86/166 รามอินทรา 13 ถ.รามอินทรา 
อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220 

02-521-2934  
081-424-8780 

1/11/2490 

26 เทเรซา ปรางทิพย์ โองาวา สมทบ 133 อินทรามระ 44 ถ.สุทธิสาร ดินแดง 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400 

02-277-1744   30/7/2500 

27 มารีอา อ้อย มาลานิยม สมทบ 64/36 ม.เจริญสุขนิเวศน์ 1  ลาดปลาเค้า  
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

02-570-4783  
081-313-6618 

24/12/2492 

28 ยอแซฟ สุทัศน์ มาลานิยม สมทบ 64/36 ม.เจริญสุขนิเวศน์ 1  ลาดปลาเค้า 6 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

02-570-4783  
081-313-6618 

7/8/2486 

29 อาเม
เลีย 

พัชรี รุจิรัตน์ สมทบ 104 ซ.ลาดพร้าว 50  ถ.ลาดพร้าว วัง
ทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 

02-933-8020 
02-742-7114 
089-170-1323 

6/1/2489 
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30 เปาโล ไพโรจน์ ปิติสันต์ สมทบ 21/126 ถ.ลาดพร้าว 19   ลาดยาว จตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

02-513-3824  
01-311-1376   

20/9/2483 

31 ยอแซฟ พรหมอาสน์ 
ประดิษฐ์ 

สมทบ 128/6 ซ.เฉยพ่วง   ลาดยาว จตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

02-617-9669   27/11/2502 

32 อันตน พงษ์เทพ สังวาล
เพชร 

สมทบ 234/2 ซ.รุ่งอรุณ ลาดพร้าว 12   ลาดยาว 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

02-513-7086   17/5/2493 

33 เปโตร วินัย ผิวเกล้ียง สมทบ 69/68 หมู่ 1 ซ.แม่พระฯ   ต.บ้านใหม่ อ.
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

02-961-5710   4/12/2499 

34 เปโตร วิศิษฏ์ สายพรหม สมทบ 40/77 หมู่ 1 ม.รัตนธานี   ต.บางแก้ว อ.
บางพลี สมุทรปราการ 10540 

02-316-7085 8/11/2496 

35   วัลลภา สนใจ สมทบ 165 ซ.คลองน้ําใจ ลาดพร้าว42 ลาดยาว 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

02-513-0712   13/12/2498 

36 ลูซีอา กานดา ทองท่ัว สมทบ 68/421 หมู่ 4 ม.เสนาวิลล่า 91   ต.
ประชาธิปัตย์   ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 

02-997-0341  
02-997-1380   

25/12/2477 

37 ดอมินิก ชิต วงศ์รุ่ง สมทบ 82/139 หมู่ 6 ถ.ประชาราษฎร์   ต.ตลาด
ขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 

02-527-0500   7/11/2484 

38   สุพจน์ เชี่ยวนาวิน สมทบ                   

39 เลโอ ยุทธนา กิจสวัสด์ิ สมทบ                 12/3/2488 

40   วารุณี พานิชยานนท์ สมทบ                   

41 หลุยส์ ประสิทธ์ิ วิทยานุ
ลักษณ์ 

RIP     14/7/2472 

42   เฉลิม รุ่งเรืองผล RIP       

43   วันชัย สมบูรณ์นิจ RIP       

44   สนิท สังขรัตน์ RIP       
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172.2 รายชื่อสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มอาสนวิหารแม่พระปฏสินธินิรมล (จันทบุรี)  
ใบรับรองเลขท่ี 789  ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 1993    

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  ดอมินิก
ซาวีโอ  

ศักดา  เกียรติเกษม  จิตตาธิ
การ 

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล 
จันทบุรี 

0-3931-1578 
08-1863-2405 

 6/06/2516 

1 วินเซน
เต 

สมหมาย  เกษมสุข  สมาชิก  6  ซอยกระจ่าง 7  ต. วัดใหม่ อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3931-3411  05/03/2472 

2 ลูชีอา  ขวัญใจ  เชียงใหม่  สมาชิก  4/8 ตรอกแจ่มจันทร์ ถ. ศรีจันทร์ อ.เมือง 
จ.จันทบุร ี 22000 

0-3932-2950  
08-1640-4500 

7/11/2491 

3 อักแนส  ตันหยง  สวัสดิการ  สมาชิก  73  ซอยท่าแฉลบ 1  ต. ตลาด  อ. เมือง  
จ. จันทบุรี  22000 

0-3931-3193  
08-9408-7850 

 19/10/2492 

4 ลูชีอา  จารุวรรณ  ศรีโกศัย  สมาชิก  105  หมู่  3  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000  

0-3932-5261 
08-7127-7240 

 10/10/2488 

5 ยอแซฟ  ชูศักด์ิ  ประมงกิจ  สมาชิก  45/3  หมู่ 2  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3932-4821   23/02/2491 

6 ซีมอน  สนทยา  วิศพรรณ์  สมาชิก  74  หมู่ 4  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000  staya2550@gmail.com 

0-3931-2290 
08-6112-3139 

 18/11/2502 

7 มารีอา  ไพรวัลย์  ยนพัตร์  สมาชิก  122/2  หมู่ 4  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3931-4729  
08-1744-3266 

 20/10/2504 

8 มารีอา  ยาใจ  ศรีวิศาลศักด์ิ  สมาชิก  120  หมู่ 4  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ.
จันทบุรี  22000  
yajai2491@hotmail.com 

0-3934-3081 
08-9245-0128 

 27/05/2491 

9 อันนา  กนกนาถ  สมหมาย  สมาชิก  3  ซอยกระจ่าง 6  ต. ตลาด อ. เมือง จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3931-3808   18/12/2489 

10 ยอแซฟ  จรูญ  อัตถาหาญ  สมาชิก  119/1  หมู่ 3  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000   

0-3932-5265   31/12/2468 

11 ยออากิม  ฉอ้อน  หลิมเจริญ  สมาชิก  161  หมู่ 3  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี   22000 

0-3932-5249    06/09/2473 

12 เปาโล  เทวัย  สามิภักด์ิ  สมาชิก  3  หมู่ 3  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี   22000 

0-3932-5323   13/09/2466 

13 มารีอา  นิภา  ประดิษฐ์ศิลป ์  สมาชิก  30  ซอยกระจ่าง 3  ต. วัดใหม่  อ. เมือง  
จ. จันทบุรี  22000 

0-3931-2756   26/12/2503 

14 อานัสตา
ซีอา 

นิภา  ประจําเรือ  สมาชิก  8/3  หมู่ 4  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3934-4595  
08-9248-7725 

 01/08/2483 

15 อันนา  นิตยา  สินทรัพย์  สมาชิก  21  หมู่ 3  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ.  
จันทบุรี  22000 

0-3931-2395   05/08/2489 
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16 เปโตร  บุญยงค์  วงเวียน  สมาชิก  49/1  หมู่ 2  ต.จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3931-3960   24/08/2487 

17 อันนา  บังเอิญ  สุขพัฒน์  สมาชิก  39  ซอยกระจ่าง 3  ต. วัดใหม่  อ. เมือง 
จ. จันทบุรี  22000 

0-3931-3999   23/09/2475 

18 เทเรซา  ปราณี  เจริญภูมิ  สมาชิก  11  หมู่ 4  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3934-4366   12/06/2499 

19 ลูชีอา  ไพรวัลย์  ประจํา
เรือ 

 สมาชิก  111/3  หมู่ 3  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3931-4391  
08-9249-9002 

 16/11/2503 

20 อันนา  ไพเพ็ญ  อานามนา
รถ 

 สมาชิก  1  ซอยกระจ่าง 6  ต. วัดใหม่  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3931-2996    18/04/2482 

21 มารีอา  วรนุช  โกศาคาร  สมาชิก  53/9  หมู่ 1  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000  
vkosakhan@yahoo.com 

0-3935-4342  
08-1590-1522 

 04/09/2495 

22 เปโตร  วินัย  ประจําเรือ  สมาชิก  8/3  หมู่ 4  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3934-4595 
08-7133-2733 

 12/08/2483 

23 ลูชีอา  วิสอน  ประจําเรือ  สมาชิก  3  ซอยศรีจันทร์ 5  ต. วัดใหม่ อ.เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3934-6308   06/11/2497 

24 คริสตินา  ศิริพร ศรีธวัช  ณ 
อยุธยา 

 สมาชิก  48/31ร.พ.พระปกเกล้า ถ.เลียบเนิน อ.
เมืองจันทบุรี 22000 

08-9235-4757  08/02/2472 

25 ยอแซฟ  สุริยนต์  ผาสุก  สมาชิก  123/1 หมู่ 3  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3934-4619  
08-1861-6242 

 26/08/2508 

26 ลูชีอา  สายัญ  โลกานิตย์  สมาชิก  119/1  หมู่ 3  ต.จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

0-3932-5265   20/09/2483 

27 ยอแซฟ  สมคิด  ลือวงษ์  สมาชิก  196/66  หมู่ 4 ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

    02/07/2492 

28 มารีอา
มักดาเล
นา 

สลด  ประดิษฐ์ศิลป์  สมาชิก  30 ซอยกระจ่าง 3 ต. วัดใหม่  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

 0-3931-2756   06/09/2478 

29 ยอแซฟ  อาคม  ยางนึก  สมาชิก  29/2  ถนนศรีจนัทร์ ต. วัดใหม่  อ. เมือง  
จ. จันทบุรี  22000 

 0-3931-1331   23/02/2501 

30 มารีอา  อารมณ์  สุขพัฒน์  สมาชิก  16  ถนนศรีจันทร์  ต. วัดใหม่  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 

 0-3931-2977   02/11/2474 

31 มารีอา  อิม  อานาภรณ์  สมาชิก  13/1 ถนนศรีจันทร์ 3 ต.วัดใหม่  อ. เมือง 
จ. จันทบุรี 22000 

 0-3932-2849   08/02/2472 

32 มารีอา  อําไพ  จิตติรัตน์  สมาชิก  3/32  หมู่ 4  ต. จันทนิมิต  อ. เมือง  จ. 
จันทบุรี  22000 
 

 0-3932-8866   10/06/2490 
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33 ยอแซฟ  ถนัด  กิจมงคล สมทบ  13  หมู่ 3 ต. จันทนิมิต  อ. เมือง จ. 
จันทบุรี  22000 

 0-3931-3933   30/11/2464 

34 ยอแซฟ  สุธี  วงษ์ชีรี สมทบ  49 หมู่ 1 ต. จันทนิมิต  อ. เมือง จ. 
จันทบุรี  22000 

 0-3935-4628   18/03/2480 
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172.3   รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา  
ใบรับรองเลขที่ 905  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  1998 

ท่ี นักบุญ ชื่อ - นามสกุล สถานภาพ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

1 เปโตร ค.พ.สุรชัย เจริญ
พงศ์ 

จิตตาธิ
การ 

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ท่ีเมืองลูร์ด อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

044-256268 
F044-254433 
082-1205717 

  

2 มารีอา ยุพวรรณ ธาราสิงห์ สมาชิก 120/2 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-353761 
F044-353761  

  

3 มารีอา ภูวริศา พุ่มร่มบุตร สมาชิก 2482 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-213065  
086-8652837 

  

4 ออกัสติน ไพโรจน์ ปทุมมา
นนท์ 

สมาชิก 57/16 ซ.กิ่งสวายเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-261122  
089-8441406 

  

5 เทเรซา วิไลวรรณ เริงสุข
พิพัฒนะ 

สมาชิก 158/4 ถ.จักรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-241889  
085-4139094 

  

6 ยอห์น 
บัปติส 

วีระ ธาราสิงห์ สมาชิก 120/2 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-353761 
F044-353761 
080-3347546 

  

7 มาแซร์ลิ
โน 

สมปอง ปทุมมา
นนท์ 

สมาชิก 217/15 ถ.คลองส่งน้ํา ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

081-579428   

8 มารีอา ประเทือง สมัคร
จิตร์ 

สมาชิก 579/4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-254287  
084-7116172 

  

9 มารธา วีรนาถ แซ่เจา สมาชิก 134/4 ตรอกวัดท่าตะโก ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 

044-261571  
087-2612454 

  

10 มารีอา สุพร เรือนทอง สมาชิก 468 ถ.สืบศิริ 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-274503     

11 อากาทา ลําไย นิยมธรรม สมาชิก 169 ถ.มหาวิทยาลัย ต.หนองจะบก อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 

081-4478002   

12 มารีอา รนิจ แน่นชาล ี สมาชิก 3313 ถ.สืบศิริ 51 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-353195  
081-7759310 

  

13 โยลันดา จงกล กอสเตอร์ สมาชิก 137 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-241424  
087-9608590 

  

14 อักแนส สํารวย ทองอยู่ สมาชิก 137 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-241424     

15 อันนา อรุณี เกษมสิทธ์ิ สมาชิก 481 ถ.มิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-298372  
081-4706549 
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16 ฟรังซิส นาวิน โรจนรัต สมาชิก 164/6 ซ.มหาชัย ถ.มหาชัย ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

044-276457  
086-9822462 

  

17 หลุยส์ พ.ต.ประสิทธ์ิ ซ้ิม
ประเสริฐ 

สมาชิก 255 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 

044-270759     

18 เปโตร ณรงค ์เริงสุขพิพัฒ
นะ 

สมาชิก 158/4 ถ.จักรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-241889  
084-8331164 

  

19 เลโกรีโอ วีรพล ฉายาบรรณ สมาชิก 348 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 

044-248961  
081-9171040 

  



 36 

172.4  รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน  
ใบรับรองเลขท่ี 1065  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2004   

ท่ี นักบุญ ชื่อ - นามสกุล สถานภาพ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  มิเกล มิเกล กาไรซาบาล  
ค.พ. 

จิตตาธิ
การ 

167 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.
ชลบุรี 20130  miguel7f@gmail.com 

08-6114-2082   

1 อันเดร วิชัย บุญเจือ  นาย สมาชิก 53 ถ.บางแสนลา่ง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.
ชลบุรี 20130  wichai2000@gmail.com 

038-383-109 
08-7606-2321 

  

2 เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล 
น.ส. 

สมาชิก ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา ต.แสน
สุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  
wanlada87@gmail.com 

038-748483  
08-6795-8050 

  

3 ยอแซฟ ประสิทธ์ิ ไทยเจริญ 
นาย 

สมาชิก 23/108 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20000 

038-783-820  
08-1344-6996 

  

4 ดอมินิก 
ซาวีโอ 

องอาจ ย้ิมพัฒน์ 
นาย 

สมาชิก 56/6 ม.5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 08-6759-1491   

5 เทเรซา สมใจ รุ่งเรือง นาง สมาชิก 245/14 ซ.2 สมบูรณ์สุข ถ.พระยาสัจจา ต.
บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

038-277-023  
08-6327-4634 

  

6 มารีอา กาญจนา ศรีชล
วัฒนา นาง 

สมาชิก 66/20 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20130  
marrylek25@gmail.com 

038-383-145  
08-3110-1599 

  

7 เทเรซา กัญญ์ณณัฐ ละเอียด
จิตต์  นาง 

สมาชิก 188/33 ถ.สุขุมวิท-อ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20000  
kunnanat_eaid@hotmail.com 

08-1723-3611   

8 มารีอา อ้อยทิพย์ ไทยเจริญ 
นาง  

สมาชิก 23/108 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20000 

038-783-820  
08-4090-7379 

  

9 ยาโกเบ พรเทพ ทองสุข  
นาย 

สมาชิก 99/11 ม. 7 ถ.ศรีราชา - หุบบอน  ต.สุร
ศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
thongsuk_no11@hotmail.com 

038-313-620  
08-4108-5699 

  

10 มารีอา บุญตา เกตุพันธ์  
น.ส. 

สมาชิก 20/6 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุร ี 
boonta_kate@hotmail.com 

038-381-837  
08-4778-4197 

  

11 ยอแซฟ เดชา ศรีชลวัฒนา 
นาย 

สมาชิก 66/20 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20130  dechfama@gmail.com 

038-383-145  
08-5383-8651 

  

12 ยอแซฟ เลิศศักด์ิ รุ่งรัตน
พัฒนา นาย 

สมาชิก 6 ซอย 6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.
ชลบุรี 20130 

038-745-490   

13 มารีอา พัชรา ทองสุข นาง สมาชิก 99/11 ม. 7 ถ.ศรีราชา - หุบบอน  ต.สุร
ศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
 

038-313-624 
080-2805673 
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14 ลูกา ปรัชญา ไทยเจริญ 
นาย 

สมาชิก 23/108 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20000  prachya@pdc-eng.com 

038-783-820  
08-7135-9292 

  

15 เรมอนด์ เสนอ อักษรศาสตร์ 
นาย 

สมาชิก 193 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.
ชลบุรี 20130 

038-391-922     

16 เปาโล พัลลภ  รุ่งเรือง นาย สมาชิก 245/14 ซ.2 สมบูรณ์สุข ถ.พระยาสัจจา ต.
บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

038-277-023 
F038-277-023  
08-1831-3425 

  

17 หลุยส์ วิรัช  ลิขิตธรรม 
นาย 

สมาชิก 44/25 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา อ.เมือง จ.
ชลบุรี 20130 

038-314-051  
08-1481-5482 

  

18 ลูซีอา สนธยา สืบเสนาะ 
นาง 

สมาชิก 10/73 มบ.แสนเจริญ ถ.ริมหาดสาย 2 ต.
แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 

08-6782-9208   

19 ดอมินก ชาตรี กิจสมัคร   
นาย 

สมาชิก 101/78 ม.3 ศิลารมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.
ชลบุรี 20000  cake.kij@gmail.com 

038-385-866  
08-9206-2312 

  

20 เปโตร ประกอบ นิ
โครธานนท์ พล.ร.ต. 

สมาชิก 4 ซอยศูนย์วิจัย 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
กทม. 

038-191-748  
08-2718-0494 

  

21 เทเรซา จินตนา กรรณิกา 
นาง 

สมาชิก 39/1 ม.1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20130 

08-7026-7965   

22 เปาโล มณเฑียร รัตนไสว
วงศ์ นาย 

สมาชิก 65 หมู่ 5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 038-385-652  
08-19846200 

  

23 มารีอา 
มักดาเล
นา 

ปาริชาติ แซ่งุ่ย น.ส. สมาชิก   08-2714-3649   

24 คริสตินา อรพินท์ ย้ิมพัฒน์ 
นาง 

สมาชิก 56/6 หมู่ 5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี  08-9742-8584  
08-1295-2346 

  

25 ฟรังซิส
เซเวีย 

เจตต์ฎางค์กูรณ์ 
พวงผ่อง  นาย 

ย้าย กลุ่มศรีราชา       

26 มารีอา 
มักดาเล
นา 

รัชนีกูล พวงผ่อง 
นาง 

ย้าย กลุ่มศรีราชา       

27 เทเรซา ธานิดา ศิริรัตนบุญ
ชัย น.ส. 

สมทบ 391/2 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 
23140 

039-591-130     

28 เปาโล ศรศักด์ิ พ่ึงหรรษพร 
นาย 

RIP 4/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

038-311-034     

29 เปโตร ไชยยุทธ เตชะ
พิทักษ์ธรรม นาย 

สมทบ 41/9 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรรีาชา จ.
ชลบุรี 20110 

038-321-197     

30 ฟรังซิส
โก 

ประนต เจตานนท์ 
นาย 

RIP 44/5 ถ.เนตรดี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุร ี 08-1652-4985   
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31 เทเรซา ปาริชาติ กิจสมัคร 
น.ส. 

สมทบ 20/6 ม.8 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 038-381-837     

32 ยอแซฟ สําเริง เซ่งใช้ นาย ย้าย 75 หมู่ 3 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20130 

038-390-022  
08-1984-6200 

  

33 อันนา ศุภพิชญ์ วาโน น.ส. สมทบ   08-9142-3574   

34 มารีอา ภาวิณี เกตุพันธ์ 
น.ส. 

สมทบ 20/6 ม.8 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130  
cherry_ree@hotmail.com 

038-381-837  
08-4120-6094 

  

35 มารีอา อารยา ไทยเจริญ 
น.ส. 

สมทบ 23/108 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20000 

038-783-820 
08-3131-5113 

  

36 อักแนส ชลลัดดา เกตุพันธ์ 
นาง 

สมทบ 20/31 ม.8 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 038-381-837  
08-9931-6840 

  

37 ยอแซฟ เสนาะ จันทร์โป๊ะ 
นาย 

สมทบ 18/27 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 038-436-934     

38 ลูซีอา พิมพ์นภา ประทุม
ยศ  น.ส. 

สมทบ 5/27 มบ.ทุ่งเศรษฐี ถงบางนาตรีด แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10260 

08-0595-6320   

39 มารีอา มะลิ ทองสุข  นาง สมทบ 70/12 หมู่ 2 ซ.ข้าง ร.ร.อัสสัมชัญ ต.ศรี
ราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

038-313-624     

40 ฟรังซิส
เซเวีย 

วรวุฒิ ทองสุข  นาย ย้าย 70/12 หมู่ 2 ซ.ข้าง ร.ร.อัสสัมชัญ ต.ศรี
ราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

038-313-624     

41 มารีอา สุภาพร  คงสงค์ 
น.ส. 

ย้าย 70/12 หมู่ 2 ซ.ข้าง ร.ร.อัสสัมชัญ ต.ศรี
ราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

038-313-624     

42 มารีอา เพียงตา  สอนไข่  
นาง 

สมทบ 160/103 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20000 

038-783-981     
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172.5  รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา 
ใบรับรองเลขที่  1151 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2011   

ท่ี นักบุญ ชื่อ - ชื่อสกุล  สถานภาพ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  ยอห์น บัป
ติสต์ 

วิเชียร ฉันทพิริย
กุล  คุณพ่อ 

จิตตาธิ
การ 

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา 
11/2 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

084-9453678   

1 มารีอามัก
ดาเลนา 

รัชนีกูล พวงผ่อง   
นาง 

สมาชิก  174/4 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110  rach0990@hotmail.com 

089-6030990   

2 มารีอา กอ
แลตตี 

สมนึก พ่ึงภักด์ิ  
นาง 

สมาชิก  197/25 หมู่ 8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20230 

081-8613525   

3 มารีอา วารี ก่อซ่ือวานิช   
นาง 

สมาชิก  221/123 หมู่ 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

085-8622826   

4 เทเรซา รัชนก กาญจนา
วรรณากร   นาง 

สมาชิก  173/29 หมู่ 7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 
ชลบุรี 20230 nok.ratchanok@yahoo.com 

089-7535234   

5 อันนา มารี
อา 

นิสา ศรีวิไล   นาง สมาชิก  84/10 หมู่ 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
20110 

083-4989647   

6 ยอแซฟ วิทยา หอมจินดา   
นาย 

สมาชิก  376/45 หมู่ 8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

089-1436368   

7 มาการีตา 
มารีย์ อา
ลาก๊อก 

สุรภีภรณ์ คันยุไล   
นางสาว 

สมาชิก  174/4 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

081-6877052   

8 เทเรซา วราภรณ์ หอม
จินดา  นาง 

สมาชิก  376/45 หมู่ 8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

083-7896033   

9 ฟรังซิส เซ
เวียร์ 

เจตต์ฎางค์กูรณ์ 
พวงผ่อง   นาย 

สมาชิก  174/4 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

081-3357533   

10 เอลิซาเบธ นริสสา ศรีวิไล   
นางสาว 

สมาชิก  84/10 หมู่ 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
20110 

086-8344196   

11 เปโตร อํานาจ พ่ึงภักด์ิ  
นาย 

สมาชิก  197/25 หมู่ 8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20230 

081-7627179   

12 ยอแซฟ ภิรมย์ บุญพรหม  
นาย 

สมาชิก  49/1 หมู่ 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
20110 

087-7407991   

13 เปาโล ยศศุภ ตันสุวงษ์  
นาย 

สมาชิก  179/8 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

038-313403   

14 อักแนส สมาน คันยุไล  
นาง 

สมาชิก  174/4 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

083-8873141   

15 ลูซีอา บุญเรือน พูลอ่อน  
นาง 

สมาชิก  14/18 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

038-312012   
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16 มารีอา โสม กะตะศิลา  
นาง 

สมาชิก  288/45 หมู่ 8 บ้านพฤกษชาติ 9 ซอย 1 ต.
สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

085-3935602   

17 มาร์ตีนา สุชาธิษณ ์ตันสุ
วงษ์  นาง 

RIP  179/8 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

   

18 มารีอา ช่อผกา จิตตะเสน
โน  นางสาว 

สมาชิก  164/1 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20110 

082-4622524   

19 มอนิกา เจณิสตา พวงผ่อง  
เด็กหญิง 

สมาชิก  174/4 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

038-324430   

20 เทเรซา  นางสาวอรเนตร 
เฉลิมเสริมศรี 

สมาชิก  322/438 หมู่ 8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

081-3441841   

21 มารีอา รัตนา กุลชัยพานิช  
นางสาว 

สมาชิก  173/29 หมู่ 7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20230 

086-8385046   

22 อิกญาซิโอ จักษ์ตรี พวงผ่อง  
เด็กชาย 

สมาชิก  174/4 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

038-324430   

23 เทเรซา ศศิชา คันยุไล  
นางสาว 

สมาชิก  174/4 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

038-324430   

24 เปาโล นิพนธ์ ศรีวิไล  
นาย 

สมาชิก  84/10 หมู่ 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
20110 

081-5849187   

25 อากาทา ดารารัตน์ นิกร
ปกรณ์  นางสาว 

สมาชิก  84/10 หมู่ 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
20110 

081-6635702   

26 อันนา  สมัย ขุนหม่ืน  
นาง 

สมาชิก  174/4 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

089-2100073   

27 เทเรซา เสมอใจ เปียคํา  
นางสาว 

สมาชิก  174/4 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

089-2100073   

28 มอนิกา อิสวีร์พร จันทรสา
ขา  นางสาว 

สมาชิก  29 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
20110 

087-4851471   

29 ยอแซฟ ประยุทธ บุษบา
บาน  นาย 

สมาชิก  322/438 หมู่ 8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

081-5725655   

30 มารีอา กอ
แลตตี 

ศรีอรทัย ปุณ
ยาวรวัฒน์  นาง 

สมาชิก  55/37 หมู่ 9 ซ.รุ่งเรือง ถ.สุขุมวิท ต.
บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 

084-0210008   

31 มารีอามัก
ดาเลนา เด 
ปัสซี 

จตุพร ไพรกลาง 
นางสาว 

สมาชิก  29 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
20110 

087-5844849   

32 อันนา ทิพากร สุวรรณกิจ
เจริญ  นาง 

สมาชิก  99/223 หมู่ 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

081-9451317   

33 มารีอา ณัฐชยา ไพรเลิศ  
นางสาว 

สมาชิก  61/47 หมู่ 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
20110 

081-6505358   
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34 ยอแซฟ เจษฎา กาญจนา
วรรณากร  
เด็กชาย 

สมาชิก  173/29 หมู่ 7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20230 

089-7535234   

35 ฟรังซิสเซ
เวียร์ 

ธนวัฒน์ พ่ึงภักด์ิ  
เด็กชาย 

สมาชิก  197/25 หมู่ 8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20230 

089-2537744   

36 อิกญาซิโอ ศักรินทร์ คันยุไล  
เด็กชาย 

สมาชิก  174/4 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

081-6877052   

37 ฟรังซิสเซ
เวียร์ 

นรวิชญ์ สุวรรณ
กิจเจริญ  เด็กชาย 

สมาชิก  99/223 หมู่ 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 

089-5455515   

38   ภาคภูมิ เสนีย์
เสาวลักษณ์ นาย 

สมทบ   087-5384235   

39   กตัญญู เกตุน้อย  
นาย 

สมทบ   083-6052693   

40   โจนาธาน ปาเช่  
นาย 

สมทบ   089-2537744   

41 มีคาแอล ปรัชญา วิชา  นาย สมทบ   084-0406462   

42 ยออากิม ศุภวัฒน์ จันมี  
นาย 

สมทบ   086-5125557   

43 เปาโล ปรวิทย์ มีศรี  นาย สมทบ   089-5105015   

44 มารีอา ประนอม มีศรี  
นาง 

สมทบ   081-0133874   

45 เทเรซา นพวรรณ เข็มทอง  
นาง 

สมทบ   086-8297788   

46   พิยดา กล้าหาญ  
นางสาว 

สมทบ   083-9106452   

47   ประทีป สุวรรณ
กิจเจริญ  นาย 

สมทบ   089-5455515   

48   อุไร กังวะโล  นาง สมทบ   086-8200302   
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เขต 172/1 
 

กลุ่มอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ (อุดรธานี) 

กลุ่มอุบลราชธานี 

กลุ่มท่าแร่ 
กลุ่มโพนสูง 

กลุ่มซ่งแย ้

กลุ่มช้างมิ่ง 

กลุ่มหนองคู 

กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่ 
กลุ่มขอนแก่น 
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172/1.1 รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ (อุดรธานี)  
ใบรับรองเลขท่ี 821   ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1995 

ที่ นักบุญ ชื่อ - นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์บ้าน วันเกิด 

  ลอเร็นซ์ คพ. พรภิรมย์  บญุ
ทรัพย์ 

จิตตาธิ
การ 

สถานฝึกธรรมสันติราชา ตู้ ป,ณ.  26  อ.
เมือง  จ,อุดรธานี  41000 

    

1 ร็อค บรรจง   เส็งเจริญ สมาชิก 121/15  ซ.เชื้อโชติ  ถ,ธรรมเจดีย์  ต,หมาก
แข้ง อ,เมือง จ,อุดรฯ 41000  
bcharoen@yahoo.com 

08-1380-7663 3/2/1945 

2 ยอห์น อัมพัน   สีดาหัวดี สมาชิก สํานักมิสซังคาทอลิกอุดรธานี ตู้ ป.ณ. 3 
ปณฝ,โพศรี  อ,เมือง จ,อุดร 41002  
ging.932@hotmail.com 
ging.amps1784@gmail.com 

0-4224-1564  
08-0404-6559 

19/12/1964 

3 เปโตร ชัยชนะ   ศักด์ิ
โสภณ 

สมาชิก ร้านครัวข่าตะไคร้ 663 ม, 4 ถ,อุดรฯ-
ขอนแก่น ต,บ้านจั่น อ,เมือง 

08-5000-3035 4/1/1955 

4 อันฟอล
โซ 

ณรงค ์   เหมุทัย สมาชิก ตู้ ป.ณ. 2 ปณฝ.โพศรี  ต,หมากแข้ง  อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41002 

08-3362-4533   

5 เทเรซา นิรมล  สมงาม สมาชิก เรือนนราอพาร์ตเม้นท์ 352/7 ซ.หนองตุ ถ,
นิตโย  ตงหมากแข้ง อ,เมือง 

08-1873-6107 28/9/1954 

6 มารีอา ธัญพร   อภัยโส สมาชิก ตู้ ป.ณ. 2 ปณฝ.โพศรี  ต,หมากแข้ง  อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41002 

08-9577-5398   

7 ยอแซฟ เวียงชัย    ศรีมนตรี สมาชิก 216 ม, 4 ซ.จีเอฟ  ถ.นิตโย  ต.หนองบัว  อ.
เมือง  จ.อุดรธานี 41000 

08-4846-9582 12/8/1962 

8 มีคาแอล รัตนงค์   มาตรา สมาชิก 129/18 ม. 1 ถ,นิตโย  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000 

    

9 อันตน บุญมี  ตุลาวัน สมาชิก 129/18 ม. 1 ถ,นิตโย  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000 

  22/11/1962 

10 มอนิกา จันทนา  ศรีดอกรัก สมทบ 129/17 ม, 5 ถ.รอบเมือบ  ต.หนองบัว  อ.
เมือง  จ.อุดรธานี 41000 

08-9419-8285   

11 เทเรซา จันทร์เปี่ยม  แจ่ม
จันทร์ 

สมทบ 129  ร.ร.เซนต์เมร่ี  ถ.นิตโย  ต.หมากแข้ง  
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 

  12/3/1962 

12 เปโตร ไวพจน์  บุญสวัสด์ิ
รักษา 

สมทบ       

13 มาร์โก วิโรจน์  ชํานาญ
ฤทธ์ิ 

สมทบ 207 ม. 2 ถ.นิตโย  ต.หนองบัว  อ.เมือง  จ.
อุดรธานี 41000 

    

14 ยวง 
บอสโก 

วันชัย   ภูละคร สมทบ 126/26 ม.4  ซ.โพธิจินดา 3 ต.หนองบัว  อ.
เมือง  จ.อุดรธานี  41000 

08-9940-6541 13/9/1962 
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15 ยอห์น  พิชิต  ชมภูจันทร์ สมทบ ร.ร.ดอนบอสโกวิทยา ถ.โพนพิสัย ตงหมาก
แข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

    

16 มาร์โก พิชัย  ชมภูจันทร์ สมทบ ร.ร.ดอนบอสโกวิทยา ถ.โพนพิสัย ตงหมาก
แข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

  16/10/1963 

17 อันนา ประภาพรรณ  ภู
ละคร 

สมทบ 126/26 ม.4  ซ.โพธิจินดา 3 ต.หนองบัว  อ.
เมือง  จ.อุดรธานี  41000 

  29/6/1960 

18 เบอร์นา
โด 

เดชา   เดชาเลิศ สมทบ 343  ซ.เจริญสุข  ถ,นิตโย  ต.หมากแข้ง  อ.
เมือง  จ.อุดรธานี 41000 

  13/10/1961 

19 มารีอา ประหยัด   พิมสาร สมทบ 40/18 ม. 5  ซ.ขุนอาจ  ต.หนองบัว  อ.เมือง  
จ.อุดรธานี  41000 

  9/11/1960 

20   นภดล    คงชุ่มชืน่ สมทบ ตู้ ป.ณ. 3 ปณฝ.โพศรี  ต,หมากแข้ง  อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41002 

08-9841-5046   

21   กาญจนา   ศรีเชียง
หวาง 

สมทบ ศูนย์คําสอนฯ ตู้ ป.ณ.6 ปณฝ.โพศรี ต.หมาก
แข้ง  อ.เมือง  

08-5649-6815   
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172/1.2 รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มอุบลราชธานี  
     ใบรับรองเลขที ่884  ลงวันที ่25 ธันวาคม 1997        

ที่ นักบุญ ชื่อ - นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์บ้าน วันเกิด 

  เปโตร ไพฑูรย์ แสนสวัสด์ิ 
คพ. 

จิตตาธิ
การ 

ตู้ ป.ณ. 5  อ.เมือง  จ.อุบลราชานี  34000  
จ.อุบลราชธาน ี 34000 

0-4531-1633 
08-1869-7663 

  

1 เทเรซา บุญส่ง  แน่นสิงห์ สมาชิก 297  ถ.ศรีณรงค ์ อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000  จ.อุบลราชาน ี 34000 

0-4524-4977 
08-9917-8543 

  

2 กลารา รจนา  สมคิด สมาชิก ถ. พนม 9  อ.เมือง  จ.อุบลราชานี  34000 08-5611-4981 
08-5611-4982 

  

3 โคลัมบา สุพัตรา  จินารัตน์ สมาชิก 74  ถ.พนม  อ.เมือง  จ.อุบลราชานี  
34000 

    

4 อันนา อุดม    สารพันธ์ สมาชิก 470  ถ.พหรมราช  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4524-3117 
08-6250-9775 

  

5 ยอแซฟ ธนาวริทธ์ิ   ธนิกว
ลัยรัตนิน 

สมาชิก 779/5-6  ถ.ชยางกูร   อ.เมือง  จ.อุบล
ราชาน ี 34000 

0-4528-4153 
08-9844-4364 

  

6 กาทารี
นา 

ลักขณา   สุกใส สมาชิก 121  ถ.เบ็ญจะมะ  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000  lakana_s@live.com 

0-4525-5950 
08-1360-5331 

  

7 เยโนเว
ฟา 

นวลน้อย  อุดมพันธ์ สมาชิก 267  ถ.สุริยาตร์  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4526-1822   

8 เปาโล ประสิทธ์ิ   เงา
สวรรค์ 

สมาชิก 229  ถ.ศรีณรงค ์ อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4524-3267   

9 ดอมินิก สรศักด์ิ   ยินดีงาม สมาชิก 353/5  ถ.สุริยาตร์   อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4524-1395 
08-1074-4556 

  

10 ดอมินิก เกียรติศักด์ิ   หม่ืน
แพน 

สมาชิก 7  ถ. พนม ซ. 5  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

11 อันนา จริยา   จินารัตน์ สมาชิก 121  ถ.เบ็ญจะมะ  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4526-1227   

12 อันนา วิมล   สุวรรณราช สมาชิก 147  ถ.หลวง  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4524-5405   

13 เทเรซา ไข่ษร   ธนะสิงห์ สมาชิก 109  ถ.เบ็ญจะมะ  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4524-2016 
08-9716-0488 

  

14 ยอห์น 
บัปติส 

จํารัส   รุ่งรัชกา
นนท์ 

สมาชิก 465  ถ.กันทรลักษณ์  อ.วารินชําราบ  จ.
อุบลฯ  34190  
jumras_2005@yahoo.com 

0-4532-1208 
08-19773876 

  

15 อันนา สําเภา   คําพิพาก สมาชิก 1   ถ.พนม ซ. 3   อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 
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16 อักแนส หนูกร  บุญสู ่ สมาชิก 9 ถ.พนม ซ. 1   อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4525-5029   

17 ลูซีอา คําม่ัน   เงินงอก สมาชิก 17  ถ.หนม ซ.5  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4526-2413   

18 กาทารี
นา 

วนิดา   จันทร
กาญจน์ 

สมาชิก 30  ถ.แม่ชี  ม.15  ต.ขามใหญ่  อ.เมือง  จ.
อุบลราชาน ี 34000 

    

19 ลูโดวีกัส สุจริต   จันทร
กาญจน์ 

สมาชิก 3  ถ.จงกลนิธารณ์  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4524-1031   

20 มารีอา จันทร์อุไร  ลวดทอง สมาชิก 225  ถ.ศรีณรงค ์ อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4524-5669 
08-6653-9520 

  

21 มาร์ทา เฉลียว   แซ่เหวียน สมาชิก 17  ถ.เบญจะมะ  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

22 มารีอา ยุพิน   อ่อนจันทร์ สมาชิก 21  ถ.เบญจะมะ  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

23 เปาโล อรัญ   อ่วมสําอางค ์ สมาชิก 173/3  ถ.พโลชัย  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

24 มาร์ทา หย่า   แซ่ฟาม สมาชิก 19  ถ.เบญจะมะ  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

25 มาร์ทา เหียน   เหงียน สมาชิก 49/3  ถ.เบญจะมะ  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

26 อลิซาเบ็ธ อรุณ   บุญรักษ์ สมาชิก 382  ถ.พลแพน  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4524-3424   

27 มารีอา บัวไหล   แผลงงาม สมาชิก       

28 เฮเลนา สังวาลย์    สายพร สมาชิก 27 ม. 6  ต.ธาตุ  อ.วารินชําราบ  จ.อุบลฯ  
34190 

    

29 อันนา ทองศรี   กาเกษ สมาชิก 280-2  ถ.ศรีณรงค ์ อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000  

0-4524-4463   

30 อันนา คํามี   จันทร์ลา สมาชิก 175  ถ.พโลชัย  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

0-4524-0069   

31 ดามัสโซ สาย  ลอยนวล สมาชิก 261/1  ถ.แม่ชี  ต.ขามใหญ่  อ.เมือง  จ.
อุบลราชาน ี 34000 

0-4528-1372   

32 เทเรซา ประเทือง วงษ์โสภา สมาชิก 2/1 บ.เอือดใหญ่ ม. 2 ต.เอือดใหญ่  อ.ศรี
เมืองใหม่ จ.อุบลฯ 34250 

    

33 อันนา อาย   โมขศาสตร์ สมาชิก       

34 เทเรซา หอมจันทร์  ทองท่ัว สมาชิก 105  ถ.เบญจะมะ  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000   

    

35 อันนา สมร   แพงศร ี สมาชิก 271 ถ.พนม อ.เมือง  จ.อุบลราชานี  34000     
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36 กาทารี
นา 

บัวผัน   ไชยพัฒน์ สมาชิก 102 ถ.พิบูลฯ-วารินฯ  บ.ทุ่งนาคํา ม. 4 ต.
บุ่งไหม อ.วารินชําราบ  

08-1997-0676  
08-1997-0677 

  

37 เปโตร สําลี   เงินงอก สมาชิก 17  ถ.พนม  อ.เมือง  จ.อุบลราชานี  
34000 

    

38 เลาเลน
เต 

สงวน   ม่ันคง สมาชิก 5  ถ.พนม ซ. 4  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

39 เทเรซา สํารวย   รัตนดารา สมาชิก 182  ถ.พาผล  ต.ปทุม  อ.เมือง  จ.อุบล
ราชาน ี 34000 

    

40 วินเซนดิ
อุส 

สมร   พันธ์มณี สมาชิก 96  ถ.พนม  อ.เมือง  จ.อุบลราชานี  
34000   

    

41 ลูซีอา ฉวีวรรณ   อัครเภท สมาชิก 248  ถ.ศรีณรงค ์ อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

42 อันนา คําดี   อ่อนจันทร์ สมาชิก 10-12  ถ.เบญจะมะ  อ.เมือง  จ.อุบล
ราชาน ี 34000 

    

43 เปโตร อุไร   แพงศร ี สมาชิก 271  ถ.พนม  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

44 อักแนส ทองเจือ   โสภาดี สมาชิก 92  ถ.พนม  อ.เมือง  จ.อุบลราชานี  
34000 

    

45 อันนา บุญมี  วงศ์วาน สมาชิก 248  ถ.ศรีณรงค ์ อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

46 อันนา บัวฮอง   แสงทอง สมาชิก 175  ถ.พโลชัย  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

47 กลารา ฐานิตาภักค์  ธนิก 
วลัยรัตน์ 

สมาชิก 46 ม. 6 บ้านพักโรงพยาบาลวารินชําราบ  
อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ 

08-1470-3910 
08-1470-3911 

  

48 ยอแซฟ ประกาศ  อุดร
เสถียร 

สมาชิก 97  ถ.ผาแดง  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

49 เปโตร แสงทอง   แซ่ห่าน สมาชิก 604  ถ.พรหมราช  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

50 ไอริส สุพรรณ    อารีย์ สมาชิก ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธาน ี อ.เมือง  จ.อุบล
ราชาน ี 34000 

    

51 อักแนส นิภาพร  ชัยชาญ
รัมย์ 

สมาชิก 19/10  ถ.พนม  ต.ในเมือง 08-1069-7708 
08-1069-7709 

  

52 เปาโล บุญกอง  เคนวิไล สมาชิก       

53 อลิซาเบ็ธ จันดี   หิรัญงาม สมาชิก 569  ถ.พรหมราช  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

54 เทเรซา รัตนา  จันทกาญจน์ สมาชิก 319/1  ถ.ศรีณรงค ์ อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 
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55 มาร์ทา หาว   เหวียนวัน สมาชิก 253  ถ.ศรีณรงค ์ อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

56 เปโตร ประสาท   สายมณี สมาชิก 29/3  ถ.พนม ซ. 3  อ.เมือง  จ.อุบลราชาน ี 
34000 

    

57 ยอแซฟ ไสว   ทองชุม สมาชิก       
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172/1.3 รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่ 
ใบรับรองเลขท่ี  906   ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 1998      

ที่ นักบุญ ชื่อ - นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์บ้าน วันเกิด 

  ยอห์น 
อัครสาวก 

สุรชาติ มุลสุทธิ 
คพ. 

จิตตาธิ
การ 

บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.
สกลนคร  47230  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

0-4275-1184 
08-7829-8807 

  

1 โทมัส ประหยัด   ยงดี สมาชิก 1113 ม. 7  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

08-1769-7253   

2 มีคาแอล  ศรีสว่าง คําเสงี่ยม สมาชิก 345 ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

0-4275-1202   

3 มารีอา  สีฟอง   สิทธิโส สมาชิก 463 ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

0-4275-1204   

4 เทเรซา ภักดี   ชมภูจันทร์ สมาชิก 307 ม. 3  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

0-4274-1226   

5 เทเรซา นิกร  ชาญเชาว ์ สมาชิก 26 ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

6 กาทารีนา วิเรียม   ศรีวรกุล สมาชิก 290 ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

0-4275-1100   

7 เทเรซา อรนรา   ยงดี สมาชิก 1113 ม. 7 ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

0-4275-1169   

8 ฟรังซิสโก นิทัศน์  เสมอ
พิทักษ์ 

สมาชิก 571 ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

08-6234-9196   

9 เปโตร นิคม   กายราช สมาชิก 199  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230  nikhom48@yahoo.com 

08-1739-6312   

10 เปาโล ธีระวัฒน์  สารธิยา
กุล 

สมาชิก 1222  ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

0-4275-1157   

11 มารีอา  จินตนา  พงษ์พิศ สมาชิก ม. 1  ถ.ราษฎร์เจริญ   ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.
สกลนคร  47230 

    

12 มารีอา  กรุณา   
สกนธวัฒน์ 

สมาชิก 261  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

13 อันนา ละม้าย จันทะรังษี สมาชิก 263  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

0-4274-1036   

14 เทเรซา วนิดา   
สกลธวัฒน์ 

สมาชิก 466  ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

15 มารีอา  ลลิตา   อุดมเดช สมาชิก 355 ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 
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16 เทเรซา  ละออ    ศรีวรกุล สมาชิก 283  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

17 เทเรซา ผ่องใส   ทุพแหม่ง สมาชิก 343 ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

18 อันนา ไพจิตร   เดชาเลิศ สมาชิก 1  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

19 มารธา สายใจ สารธิยากุล สมาชิก ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230     

20 มารีอา  โสภาพร  บรรจง
ศิลป ์

สมาชิก 147 ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

21 มารีอา  สังค ี  อุ่นหล้า สมาชิก 188 ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

22 กาทารีนา รัตนศรี  รัตนอุดม สมาชิก 86  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

23 มอนิกา คําเตียน   พงษ์พิศ สมาชิก 173  ม. 8  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

24 เทเรซา รัตนา   สกุลจิตรา
รัตน์ 

สมาชิก 429  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

25 มารีอา  ยาใจ    จันทะรังษี สมาชิก 143  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

26 กาทารีนา แสงสว่าง   วงศ์
รําพัน 

สมาชิก 24 ม. 8  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

27 โจน อ๊อฟ
อาร์ค คลา
รา 

ยผ่องศรี   พรหม
อารักษ์ 

สมาชิก 407  ม. 1  ต. ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

28 ยอแซฟ ไกรวัลย์   อุ่นหล้า สมาชิก 425  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

29 ฟรังซิสเซ
เวียร์ 

สุนันท์   จําปาราช สมทบ 301  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

08-4797-6178   

30 เทเรซา ชญานิษฐ์ กายราช สมทบ 199  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

0-4275-1156   

31 มารีอา  อัมพร  เสมอ
พิทักษ์ 

สมทบ 571  ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

32 อันนา  บาน   เด่นไชย
รัตน์ 

สมทบ 25  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

33 มารีอา  ประสาน  ซึมเมฆ สมทบ 152  ม. 3  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 
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34 เทเรซา วิลาวรรณ   ยง
บรรทม 

สมทบ 463  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

35 มารีอา  บัวไหล  ตงกะพง สมทบ ม.6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230     

36 เทเรซา เพ็ญศรี   เวทย์ศิริ
ยานันท์ 

สมทบ 75  ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

0-4275-1176   

37 เปาโล สมฤทธ์ิ  กายราช สมทบ 196  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

0-4275-1081   

38 โรซา มะลิ   อุดมเดช สมทบ 200  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

0-4275-1144   

39 อันนา  บุญเทียน   ศุภ
วิทยาเจริญกุล 

สมทบ 122  ม 8  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

40 มารีอา  เกียนทอง  รัชต
วิไล 

สมทบ 60  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

41 กาทารีนา   หนูเฟือง   อําจุฬา สมทบ 230  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

42 อันนา เพ็ง  ค้ําจุน สมทบ ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230     

43 อันนา คําเลี้ยน   เหนือ
กลาง 

สมทบ 347  ม. 3  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

44 มารีอา  บัวเลียน  ศรีวรกุล สมทบ ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230     

45 เทเรซา อาทิตยา   จําปา
ราช 

สมทบ 301  ม. 6  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 

    

46 กาทารีนา บรรเทา   ศรีวิไล สมทบ ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230     

47 เทเรซา วิยะดา   ดอนแสง สมทบ 52  ม. 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47230 
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172/1.4 รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มโพนสูง 
ใบรับรองท่ี  1061 ลงวันท่ี  15 สิงหาคม 2003 

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

    คพ. หลุยส์  มิเกล จิตตาธิ
การ 

วัดพระสุทธิวงศ์  โพนสูง     

1 มารีอา ถวาย  ชีพจําเป็น สมาชิก 97 ม.1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

042-273491 
081-7391035 

  

2 คาทารีนา สมศรี  สมัครเครือ สมาชิก 10  ม.2 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

081-0104062   

3 อากาทา สะอาด  โคตรกํากับ สมาชิก 16  ม.2 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

042-273502   

4 เทเรซา สุภาวดี  สุ่มมาตย์ สมาชิก 160  ม.15 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี 41190 

042-273587   

5 มารีอา คําดี  อ้วนเย็นดี สมาชิก 35  ม.3 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

    

6 กาทารีนา แนบเนียน  ทาสี
เพชร 

สมาชิก 116 ม.1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

080-1895670   

7 โรซา รมณี  รัตนสีหา สมาชิก 48 ม.1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

042-273449 
081-2619393 

  

8 โรซา คําหม้าย  อยู่สุข สมาชิก 5 ม.1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

083-3530028   

9 มอนิกา นิยม  ป่าลั่นทม สมาชิก 91 ม.1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

    

10 ร็อค ทรงศรี  ธาตุวิสัย สมาชิก 1 ม.3 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

    

11 อลิซาเบ็ธ สาคร  ม่วงมีรส สมทบ 7 ม.1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

    

12 มารีอา สุนทร  ดวงดุ สมทบ 53 ม.1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

    

13 มารีอา สังวาล  ศรีสุข สมทบ 41 ม.1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

    

14 ยวง ขาน  ลือเลื่อง สมทบ 9 ม.1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

    

15 โรซา แก้ว  ศิลาโคตร สมทบ 54 ม.1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

    

16 โรซา ถวิล  ดงยะโสภา สมทบ 48 ม.1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 
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17 อากาทา สมัย  รัตนัง สมทบ 39 ม.2 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
41190 

    

18 มารีอา มัก
ดาเลนา 

คําเคร่ือง  ตุลาคม สมทบ       

19 อันนา ทองใส  สารศิริ สมทบ       
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172/1.5 รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มซ่งแย ้
ใบรับรองเลขท่ี 1066   ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม  2004       

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  สเตฟาน คพ.บุญเลิศ    
พรหมเสนา 

จิตตาธิ
การ 

วัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้     

1 เปโตร อุทาน   บุญทวี สมาชิก 3 ม. 9 ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120  จ.ยโสธร 

08-9026-7032 6/4/2007 

2 อันนา บุญเลิศ   ประเสริฐ
พลกรัง 

สมาชิก 379 ม. 2 ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

08-7879-7914   

3 ลูซีอา สมหมาย  ศิลาโคตร สมาชิก 118 ม. 7  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

08-1175-2064   

4 อันนา บุญเลี้ยง  จันทร์ไทย สมาชิก 28  ม. 72  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.
ยโสธร  35120 

    

5 อันนา ดอกไม้   มูลสาร  สมาชิก  ม. 2  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

6 เทเรซา มุกดา  ปานมีศรี สมาชิก 290 ม. 8  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

7 เทเรซา บุญหลาย  ชาภิรมย์ สมาชิก 372  ม. 17  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.
ยโสธร  35120 

    

8 มารีอา ทองม้วน  ศิลาโคตร สมาชิก ม. 2 ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

9 เปโตร สวัสด์ิ   ศิลาโคตร สมาชิก ม. 2 ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

10 เปโตร บุญโฮม  คําผา สมาชิก ม. 2 ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

11 เปโตร คําโก้   วงศ์ศรีแก้ว สมาชิก 11 ม. 12  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

12 เทเรซา ประชิน   ตาสว่าง สมาชิก ม. 2 ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

13 ยอห์น รังสรรค์  ทับแสง สมาชิก ม. 2 ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

14 ยอห์น บุญศรี   มีปัญญา สมาชิก ม. 2 ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

15 มารีอา บุญโฮม  หงศ์ลอย
วงศ ์

สมาชิก ม. 7  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

16 อันนา นิสาชล   ศรีแสงใส สมาชิก ม. 7  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 
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17 อาคาทา วันทา  บุญปก สมาชิก 108 ม. 2  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

18 ยอห์น วันทา  บุญปก สมาชิก 89 ม. 7  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

19 มารีอา บุญเลี้ยง  กลบกลิ่น สมาชิก 125 ม. 2  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

20 เปโตร อดิศร   ประเสริฐ
พลกรัง 

สมาชิก 79 ม. 2  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

21 มีคา
แอล 

มานิตย์  ประเสริฐ
พลกรัง 

สมาชิก 79 ม. 2  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

22 เทเรซา มาริสา  ชัยรักษ์ สมาชิก 79 ม. 2  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

23 มารีอา ประเสริฐ    แสนโถ สมาชิก 111 ม. 2  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

24 อักแนส พัชรี   ตาสว่าง สมาชิก 80 ม. 9  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

25 เปาโล ทองหล่อ  ขําคม สมาชิก 31 ม. 2  ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120 

    

26 เทเรซา เทวา   บุญทวี สมาชิก 3 ม. 9 ต.คําเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  
35120  จ.ยโสธร 
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172/1.6 รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มช้างมิ่ง 
ใบรับรองเลขท่ี 1095  ลงวันท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2007         

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  มีคาแอล วีระพงษ์ มังกาย 
คพ. 

จิตตาธิ
การ 

วัดพระคริสตราชา ช้างม่ิง ต.ช้างม่ิง อ.
พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 

042-706-119  
081-974-2828 

  

1 ปีโอ มีชัย พอศิลป์ อดีต
ประธาน 

105 หมู่ 12 ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

086-122-4187   

2 อักแนส สมหมาย ศรีทอง ประธาน 42 หมู่ 12 ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

042-989-708 
083-413-9655 

  

3 ยออันนา ประภิณย์ พิชัย รป.
กิจกรรม 

84 หมู่ 17   ต.ชา้งม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

4 มารีอา
กอแรตตี 

ลําไย ธรรมวงค์ รป.กระแส
เรียก 

3   หมู่ 17   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

5 เซซีลีอา ปราณ ีสมงาม รป.สมาชิก 147 หมู่ 1   ต.ชา้งม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

6 มารีอา เพ็ญศรี พลจางวาง รป.สื่อสาร 115  หมู่ 1   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

7 มารีอา โฉมยงค์ สีพิมสาร เลขานุการ 114 หมู่ 12   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

086-238-0037   

8 อันนา รัชชุวรรณ คงเจริญ เหรัญญิก 123  หมู่ 1   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

042-989-111   

9 เอลิ
ซาเบท 

ระพีพรรณ ดาษดา สมาชิก 115  หมู่ 12   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

10 มาลาทา ราตรี ทองวงค์ษา สมาชิก 241  หมู่ 17   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

11 เอลิ
ซาเบท 

ลัดดา ศรีลาแก้ว สมาชิก 254  หมู่ 1   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

12 เทเรซา มณีวรรณ ตัดสืบ สมาชิก 247  หมู่ 1   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

13 อันนา บําเพ็ญ พิลาจันทร์ สมาชิก 78    หมู่ 17   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

14 โซเฟีย จามณ ีสุวรรณไชย
รบ 

สมาชิก 16    หมู่ 17   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

15 เทเรซา เทียม อ่อนคําหล้า สมาชิก 28    หมู่ 12   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

16 มารือา หนูเทียน สุริยวงศ์ สมาชิก 272  หมู่ 17   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 
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17 กาลา จันทรักษ์ โพธิมล สมาชิก      หมู่ 17   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

042-779-214 
086-540-3281  

  

18 ยออันนา บุญใส พอศิลป์ สมาชิก 88 หมู่ 12   ต.ชา้งม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

19 อันนา วิลา ทองย้ิม สมาชิก 29 หมู่ 12   ต.ชา้งม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

20 เทเรซา วาลัยว์ ธรรมวงค์ สมาชิก 9   หมู่ 17   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

21 ยออันนา สมพร คําปันวงค ์ สมาชิก 106 หมู่ 12   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

22 มารีอา อํานวย พิชัย สมาชิก 107 หมู่ 1   ต.ชา้งม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

23 อันนา ทองอินทร์ ทองวงค์
ษา 

สมาชิก 5  หมู่ 17   ต.ชา้งม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

24 โรซา อินทวา ดงภูยาว สมาชิก 25 หมู่ 17   ต.ชา้งม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

25 อากาทา ทันที โพธิวงศ์ สมาชิก 31  หมู่ 17   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

26 เทเรซา สง่า พลจางวาง สมาชิก 130 หมู่ 1   ต.ชา้งม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

27 อากาทา ธิดา พิชัย สมาชิก 81   หมู่ 17   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

084-957-3885   

28 อันนา ประครอง ไพรประ
เสริฐ์ 

สมาชิก 109  หมู่ 1   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

29 หลุยส์
คอน
ซาก้า 

ว่าท่ีร.ต.ประสาน
ศิลป ์ศรีวรกุล 

สมาชิก 8   หมู่ 17   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

086-219-6790   

30 เปโตร รักนคร อุปการ สมาชิก 3   หมู่ 12   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

31 เปโตร พรศักด์ิ แพงยอด สมาชิก 28 หมู่ 17   ต.ชา้งม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

089-216-6976   

32 ดอมินิก
ซาวิโอ 

วิษณุ แพงยอด สมาชิก 28  หมู่ 17   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

33 ทาเรนา เทวา อุปการ สมาชิก 51  หมู่ 12   ต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

    

34 ติตัส ธัญญา ผิวเงิน สมาชิก 231 หมู่ 17 ต. ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130 

087-228-1596   
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172/1.7  รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มหนองคู  
      ใบรับรองเลขที่    1096   ลงวันท่ี  4 มีนาคม 2007              

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

  ชารส์ล
โบโรเม
โอ 

คพ.ประภาส   ทอง
อินทร์ 

จิตตาธิ
การ 

วัดพระวิสุทธิวงศ์  137 ม. 7  ต.นาเวียง  อ.
เสนางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

    

1 เทเรซา ประยูร  สาสาย สมาชิก บ้านนาโพธิ์  ม.7  ต.นาวัง  อ.เมือง  จ.
อํานาจเจริญ 

045-457-052  
081-966-5890 

26/5/2485 

2 เอวจีเนีย วารี   ศิลาโคตร สมาชิก บ้านหนองคู  ม. 3  ต.นาเวียง  อ.เสนางค
นิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  17/5/2488 

3 มาร์ตินา ประยงค์   เรืองศรี สมาชิก บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เส
นางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  4/10/2490 
 

4 เวโรนีกา วิไล   สังวรจิตร สมาชิก 34  ม. 3 บ้านหนองคู  ต.นาเวียง  อ.เส
นางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  18/2/2488 

5 เอลีซา
เบ็ธ 

สังวาล   บุญทา สมาชิก บ้านหนองคู  ม. 3  ต.นาเวียง  อ.เสนางค
นิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  3/5/2497 

6 มารีอา
มักดาเร
นา  

กัลยาณี    งามวงศ ์ สมาชิก 111 ม. 3  บ้านหนองคู  ต.นาเวียง  อ.เส
นางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

    

7 โยวันนา ฉวีวรรณ   วงอาษา สมาชิก บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เส
นางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  15/4/1960 

8 มารีอา 
มักดาเล
นา  

อนงค์   ทองสม สมาชิก บ้านหนองคู  ม. 3  ต.นาเวียง  อ.เสนางค
นิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  14/12/1954 

9 มอนิกา จันทร์เพ็ญ   เรือง
ศรี 

สมาชิก บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เส
นางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

    

10 ปุลเกรา สมใจ   ศรีหารัตน์ สมาชิก บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เส
นางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  9/6/2481 

11 มาร์ทา สวน   นาดี สมาชิก บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เส
นางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

   -/-/2469 

12 อันนา ยืน   บุญการ สมาชิก บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เส
นางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

   -/-/2478 

13 เทคลา  ผัน   เกื้อกูล สมาชิก บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เส
นางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

   -/-/2486 

14 บรียิต บัวสอน   นาดี สมาชิก บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เส
นางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 
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15 เทเรซา สว่าง   นิยมธรรม สมาชิก บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เส
นางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  12/7/2498 
 

16 โซเฟีย อรัญพร   กาญจนีย์   สมาชิก บ้านหนองคู  ม. 7  ต.นาเวียง  อ.เสนางค
นิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  6/5/2510 

17 โรซา อํานวย   จันทลาภา สมาชิก บ้านหนองคู ม. 3  ต.นาเวียง  อ.สนางค
นิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  12/7/2498 
 

18 ลูซีอา จันทร์เพ็ญ   ศรีโส     สมาชิก บ้านหนองคู ม. 3  ต.นาเวียง  อ.เสนางค
นิคม  จ.อํานาจเจริญ 

    

19 ยอห์น คําดี   ตรีเพชร สมาชิก บ้านหนองคู  ม.3  ต.นาเวียง  อ.เสนางค
นิคม  จ.อํานาจเจริญ 

    

20 อาลิ
ซาเบธ 

จําปา   ตรีเพชร สมาชิก บ้านหนองคู  ม. 3  ต.นาเวียง  อ.แสนางค
นิคม   จ.อํานาจเจริญ 

    

21 มารีอา  อรทัย    บรรเทา สมาชิก 172  ม. 3  บ้านหนองคู  ต.นาเวียง  อ.เส
นางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  1/1/2506 

22 มารีอา สุมาลี   ดาวหน สมาชิก ร้านเซเว่น ตระการพืชผล  อ.ตระกาล
พืชผล  จ.อุบลราชธานี 

081-2655204 31/12/2504 

23 เทเรซา ทอง   บุญทา สมาชิก บ้านหนองคู  ม.3  ต.นาเวียง  อ.เสนางค
นิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  15/10/2479 

24 คามิลลา จําเนียร    อุดมลาภ สมาชิก บ้านหนองคู  ม.3  ต.นาเวียง  อ.เสนางค
นิคม  จ.อํานาจเจริญ 

  26/11/2492 
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172/1.8 รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่ 
ใบรับรองเลขท่ี 1101  ลงวันท่ี  8 กันยายน  2007 

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

    คพ. ประสิทธ์ิ  ไกรโหล จิตตาธิ
การ 

วัดแม่พระฟาติมา  150/3  ถ,พล
รัตน์  อ,พล  จ,ขอนแก่น  40120 

08-6450-9964   

1   ธวัชชัย  จันทรภิรมย์ สมาชิก 629/39 ม.3  ซ.ประปา  ต.ในเมือง  
อ.บ้านไผ ่ จ.ขอนแก่น  40110 

08-6855-1891   

2 ฟรังซิสโก  สุนทร  พงษ์เหมวัฒนา สมาชิก 55/16-17  ถ.รามราช  อ.พล  จ.
ขอนแก่น  40120 

08-6638-4464   

3 เบเนแดท พรทิพย์    ศิริโฉม สมาชิก ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ ่ ต.ในเมือง  
อ.บ้านไผ ่ จ.ขอนแก่น  40110 

08-3141-6628   

4   ยอด  พันธ์เนียม สมาชิก 63 ม. 11 บ้านนาจาน  ต.หนองแปน  
อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น 

08-8549-2770   

5 ยอแซฟ ถนอม   อินทร์นอก สมาชิก 32/2  ถ.พลรัตน์  ต.ในเมือง  อ,พล  
จ,ขอนแก่น  40120 

08-9277-5030   

6   แสงเดือน  พงษ์เหม
วัฒนา 

สมาชิก 55/16-17  ถ.รามราช  อ.พล  จ.
ขอนแก่น  40120 

0-4341-4225  0-
4341-4226 

  

7   รวีพิชญา   ชูจตุรัส สมาชิก ร.ร.มหาไถ่ศึกษาพล  อ.พล  จ.
ขอนแก่น  40120 

    

8   เตียง  อังควิศิษฐ์พันธ์ สมาชิก วัดแม่พระฟาติมา  150/3  ถ,พล
รัตน์  อ,พล  จ,ขอนแก่น  40120 

    

9 เยโนเวฟา อํานวยพร  จันทร
ภิรมย์ 

สมาชิก 629/39 ม.3  ซ.ประปา  ต.ในเมือง  
อ.บ้านไผ ่ จ.ขอนแก่น  40110 

08-9622-1895   

10   ทองใบ  สิริโฉม สมาชิก ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ ่ ต.ในเมือง  
อ.บ้านไผ ่ จ.ขอนแก่น  40110 

08-3141-6628   

11   น้อย  อังควิศิษฐ์พันธ์ สมาชิก วัดแม่พระฟาติมา  150/3  ถ,พล
รัตน์  อ,พล  จ,ขอนแก่น  40120 

    

12   ไร่  จุฬารัตน ์ สมาชิก 700/13  ม.2  ถ.ย่ิงยงหนองลุมพุก  
ต.ในเมือง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น 

08-0761-3203   

13 อันนา สมปอง  ปิ่นคํา สมาชิก วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  อ.บ้าน
ไผ่ 

    

14 มารีอา ทองใส  อินทร์นอก สมาชิก 32/2  ถ.พลรัตน์  ต.ในเมือง  อ,พล  
จ,ขอนแก่น  40120 

08-9227-5030   

15   คําแพง  แพงจันทร์ สมาชิก 199/7  ถ.เมืองพล  อ.พล  จ.
ขอนแก่น 

08-9276-9291   

16 อีซีโดโร สุนทร   แพงจันทร์ สมาชิก 199/7 ถ.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น     



 61 

17 เบอร์
นาแด็ท 

สมร   สุทธิไชยา สมาชิก 205  ถ.เมืองพล  อ.พล   จ.
ขอนแก่น  40120 

08-6241-7465   

18   สุรัตน์   พันธ์เนียม สมาชิก 641/5 ม.1  ถ.เจนจบทิศ  ต.ในเมือง  
อ.บ้านไผ ่ จ.ขอนแก่น   

08-0066-3191   

19   ทองสัย  พันธ์เนียม สมาชิก 641/5 ม.1  ถ.เจนจบทิศ  ต.ในเมือง  
อ.บ้านไผ ่ จ.ขอนแก่น   
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172/1.9 รายช่ือสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มขอนแก่น 
ใบรับรองเลขท่ี  1160  ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2011  

ที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเกิด 

1 เปาโล คพ.สุขุม   ธนะสิงห์ จิตตาธิการ 182/1  วัดนักบุญเยราร์ด  ถ.ชาตะผดุง  อ.
เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 

0-4322-1461   

2 เทเรซา พนมจันทร์  ดิลก
โกมล 

สมาชิก 222/69  ถ.ประชาสโมสร ซ. 44  อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น  40000 

08-7488-8477   

3 ยอแซฟ  ปรีดา  ไชยพัฒน์ สมาชิก 230 ม. 8  บ้านหนองหิน  ต.ศิลา  อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น  40000 

08-1662-3294   

4 มารีอา ผ่องศรี  ไชยพัฒน์ สมาชิก 230 ม. 8  บ้านหนองหิน  ต.ศิลา  อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น  40000 

08-6061-8452   

5 ยวง บับ
ติสต์ตา 

เกรียงศักด์ิ   พ่ึงผล สมาชิก 48/7  ซ.เทพผาสุข  ถ.มะลิวัลย์  ม. 16  อ.
เมือง  จ.ขอนแก่น 

08-4279-6055   

6 มารีอา  ยุพิน   เผือกเทศ สมาชิก 222/17  ถ.กสิกรทุ่งสร้าง  อ.เมือง  จ.
ขอนแก่น   

0-4323-9250   

7 เปาโล สมพจน์    สมบูรณ์ สมาชิก 229/81  ถ.ประชาสโมสร  ซ. 54  อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 
somphot.somboon@gmail.com 

08-0412-9985   

8 ลูซีอา ศิรินทร์ทิพย์  
สมบูรณ์ 

สมาชิก 229/81  ถ.ประชาสโมสร  ซ. 54  อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

08-6713-2226   

9 ยอแซฟ  สุรินทร์    โรจนาศรี
รัตน์ 

สมาชิก 131/319  ถ.ชาตะผดุง  อ.เมือง  จ.
ขอนแก่น 

08-1872-1808   

10 อันนา  วันทนีย์  โรจนาศรี
รัตน์ 

สมาชิก 131/319  ถ.ชาตะผดุง  อ.เมือง  จ.
ขอนแก่น 

    

11 เปโตร แสวง   เมธาพุฒิกุล สมาชิก 182/127  ถ.ชาตะผดุง  อ,เมือง  จ.
ขอนแก่น 

0-4332-6081   

12 ลูซีอา คํา   เมธาพุฒิกุล สมาชิก 182/127  ถ.ชาตะผดุง  อ,เมือง  จ.
ขอนแก่น 

    

13 อันนา  ปราณ ี  อุดมสินกุล สมาชิก 26/44 ม.4   ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง  อ.
เมือง  จ.ขอนแก่น 

08-4029-0280   

14 มารีอา มัณฑนา  อุดมสิน
กุล 

สมาชิก 26/44 ม.4   ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง  อ.
เมือง  จ.ขอนแก่น 

    

15 อัลฟอง
โซ 

อัลฟอง  สวัสดี สมาชิก 395/69  ม. 5  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.
ขอนแก่น 

08-4955-2897   

16 อันนา  ดารา  พิทยาวุธวินิจ สมาชิก 42/6  ถ.มะลิวัลย์  ซ. 8 อ.เมือง  จ.
ขอนแก่น 

0-4333-2460   
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17 อลิซา
เบ็ธ 

สํารวย  สุวรรณสิทธ์ิ สมาชิก 162/55  ถ.เหล่านาดี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น     

18 เปโตร เสนีย์   วิลัยทอง สมาชิก 168/3 ม. 3  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 08-6218-2216   

19 เทเรซา ฐิติลักษณ์  วิลัยทอง สมาชิก 168/3 ม. 3  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น     

20 มารีอา วัลยา  ดามาพงษ์ สมาชิก 139 ม. 14  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 08-1749-9475   

21 มารีอา สมวงษ์   กายราช สมาชิก 529/237 ม. 22  ต.บ้านเป็ด อ.เมือง  จ.
ขอนแก่น 

    

22 แบร์
นาแด็ด 

สาคร   เวชกามา สมาชิก 227/18  ถ.พลรัตน์  อ.พล  จ.ขอนแก่น  
40120 

08-7853-9558   

23 มารีอา ฤทธิพร   หวาน
เสร็จ 

สมาชิก 227/15  ถ.พลรัตน์  อ.พล  จ.ขอนแก่น  
40120 

    

24 มารีอา ศิริพร  พงษ์เหม
วัฒนา 

สมาชิก 55/16-17  ถ.รามราช  อ.พล  จ.ขอนแก่น  
10120 

08-6638-4464   

25 มารีอา ด้วง  ธนาศิริวัฒน์ สมาชิก 139 ม. 14  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 08-1749-9475   

26 มารีอา เหวียน ถิ เกว็ต สมาชิก 348/1  บ.กอก  ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง  จ.
ขอนแก่น 

08-0404-8853   

27 เบอร์
นาร์ด 

ไพโรจน์  แสงศิริ
วิวัฒน์ 

สมาชิก 62/6  ถ.ประชาสโมสร  อ.เมือง  จ.
ขอนแก่น   

08-6864-7525   

28 แอนนา สุมาลี  เทียมเมธ สมาชิก 154/63  ซ.ชัยพฤกษ์ 4  ถ.ชาตะผดุง  อ.
เมือง  จ.ขอนแก่น 

08-1050-1983   

29 เปโตร เสนอ   วิลัยทอง สมาชิก 168/3  ม. 3  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   08-6234-9594   
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คณะกรรมการบริหารสภาเซอร์รา่ประเทศไทย 
สมัยท่ี 12  ปี 2011-2012 

 
1. คุณพ่อสมศักด์ิ ธิราศักด์ิ   จิตตาธิการที่ปรึกษา 
2. คุณพ่ออดิศักด์ิ พรงาม    จิตตาธิการสภาฯ 
3. อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย  ที่ปรึกษา 
4. คุณพอลแมรี ่สุวิช สุวรุจิพร   ที่ปรึกษา 
5. คุณสงวน ธนารักษ์    ที่ปรึกษา 
6. อาจารย์บุญขีด เรไร    ที่ปรึกษา 
7. คุณวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์   ที่ปรึกษา 
8. คุณบรรจง เส็งเจริญ    อดีตประธานสภาฯ 
9. คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทปี   ประธานสภาฯ 
10. คุณสนทยา วิศพรรณ์    ว่าที่ประธานสภาฯ 
11. คุณเกษม ไชยพร    รองประธานฝ่ายกิจกรรม 
12. คุณหมอสมชาย เทวีทิวารักษ์   รองประธานฝ่ายกระแสเรียก 
13. อาจารย์วิชัย บุญเจือ    รองประธานฝ่ายสมาชิก 
14. คุณประดิษฐ์ โลหะวิริยศิร ิ   รองประธานฝ่ายสื่อสารและต่างประเทศ 
15. คุณทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช   เหรัญญิก 
16. คุณวัลลดา เลา้กอบกุล    เลขาธิการ 
17. คุณมานะ เนียมพรมราช   ประธานเขต 140 
18. คุณวีระ ธาราสิงห์    ประธานเขต 172 
19. คุณอัมพัน สีดาหัวดี    ประธานเขต 172/1 
20. ว่าที่ประธานเขต140    กรรมการ 
21. ว่าที่ประธานเขต 172    กรรมการ 
22. ว่าที่ประธานเขต 172/1   กรรมการ 
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คณะผู้จัดทํา 

 
ท่ีปรึกษา 

คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป 
ประธานสภาฯ 

คุณมานะ เนียมพรมราช 
ประธานเขต 140 

คุณวีระ ธาราสิงห ์
ประธานเขต 172 

คุณอัมพนั สีดาหัวดี 
ประธานเขต 172/1 

คุณนพินธ ์ แสงประดับ 
ท่ีปรึกษาเขต 172 

 
ผู้จัดทํา 

อาจารย์วิชัย บุญเจือ 
คุณวัลลดา เลา้กอบกุล 

คุณสมใจ รุ่งเรอืง 
คุณบุษบา สนใจ 
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