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คณะกรรมการประจ าปี 2019/2020

บาทหลวง เปโตร สมบติั  ประทุมปี
จิตตาธิการ



เปียรีนา เบญจพร  ตัง้สขุเกษมสนัต์ิ
ประธาน

โรซารี กาญจนา  นพแก้ว
ว่าท่ีประธาน



เทเรซา สปุราณี โรจนรตั
รองฯฝ่ายกิจกรรม

ลซีูอา นงลกัษณ์ จลุสม
รองฯฝ่ายกระแสเรียก



มารีอา ชาดา กรรณิการ์
รองฯ ฝ่ายสมาชิก

ยอหน์บปัติส วีระ ธาราสิงห์
รองฯฝ่ายส่ือสาร



แบรน์าแดต๊ ชบาทิพย ์วฒันาประสิทธ์ิ
เหรญัญิก

มารีอา ยพุวรรณ ธาราสิงห์
เลขานุการ



จ านวนสมาชิก

สมาชิกสามญั   15 คน

สมาชิกสมทบ   13 คน



การด าเนินงานปี 2019/2020
(กค.2019 - มิย.2020)

ประกอบด้วย 5 โครงการดงัน้ี



1.โครงการรว่มรอ้ยมาลยัถวายแม่

เพื่อกระแสเรียก โอกาส 350 ปีมิสซงัสยาม

กิจกรรม สมาชิกสวดบทวนัทามารีย์

10 บท/คน/วนั

ระยะเวลา 12 กรกฎาคม –

11 ตลุาคม 2019



2.โครงการเย่ียมสมาชิกสมทบ

กิจกรรม  เย่ียมสมาชิกอาวโุสท่ีไม่สามารถ              

เข้ารว่มประชมุได้ 

ระยะเวลา ตลอดปี  อย่างน้อยท่านละ 1 ครัง้ 



3. โครงการเย่ียมบา้นเณร

3.1 โครงการเย่ียมบา้นเณรเลก็เปาโล

3.2. โครงการเย่ียมบา้นเณรกลาง



3.1. โครงการเย่ียมบา้นเณรเลก็เปาโล

กิจกรรม  1. เย่ียมเยียน แลกเปล่ียน    

ประสบการณ์ ให้ก าลงัใจเณรเลก็

2. เลี้ยงอาหารเณรเลก็

ระยะเวลา ตลอดปี อย่างน้อย 1 ครัง้



3.2. โครงการเย่ียมบา้นเณรกลาง

กิจกรรม 1. เย่ียมเยียน แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ ให้ก าลงัใจเณรกลาง

2. เลี้ยงอาหารเณรกลาง

ระยะเวลา ตลอดปี อย่างน้อย 1 ครัง้



4.โครงการสนับสนุนกระแสเรียกพระสงฆแ์ละ
นักบวชในสงัฆมลฑล

กิจกรรม 1.รว่มให้ก าลงัใจคณุพ่อเจ้าวดั

ในโอกาสฉลองวดั

2.สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาส

ระยะเวลา ตลอดปี



5. โครงการถวายบทวนัทามารียค์นละ 
อย่างน้อย 1 บทเพ่ือพระสงฆ ์นักบวช 

ในโอกาสฉลองศาสนนาม  ครบรอบบวช 

และครบรอบวนัเกิด 

ระยะเวลา ตลอดปี



6.โครงการประชมุ อบรม สมัมนา

6.1 ประชมุกลุ่ม 

กิจกรรม  ประชมุแบง่ปันประสบการณ์

ระยะเวลา ทุกวนัพฤหสับดีท่ี 2 ของเดือน
ตลอดปี

6.2  ประชมุเซอรร์า่เขต 172

ระยะเวลา ตามเขตก าหนด



6.3 ประชุมสภาเซอรร์า่ประเทศไทย

ระยะเวลา ตามท่ีสภาฯ ก าหนด



ผลการด าเนินงาน

1.โครงการรว่มรอ้ยมาลยัถวายแม่เพ่ือ

กระแสเรียก โอกาส 350 ปีมิสซงัสยาม

เชิญชวนสมาชิกผา่นไลน์กลุ่ม สวดบท
วนัทามารียค์นละ 10 บท/วนั  ตัง้แต่วนัท่ี 
12  กรกฎาคม ถึง 11 ตลุาคม 2019 





3.โครงการเย่ียมสมาชิกสมทบ

เย่ียมสมาชิกอาวโุสท่ีไม่สามารถเข้ารว่ม  
ประชมุได้  จ านวน 4 ท่าน





3. โครงการเย่ียมบา้นเณร

3.1 เย่ียมบา้นเณรเลก็  บา้นเณรเปาโล

กลุ่มฯได้ไปเย่ียม  แบง่ปันประสบการณ์  

ให้ค าแนะน า  เลี้ยงอาหารเณรเลก็ และ
มอบปัจจยัสนับสนุนบา้นเณรเลก็ 

ในวนัท่ี 19 มกราคม 2020

มีเณรเลก็ จ านวน 32  คน











3.2 เย่ียมเณรกลาง
กลุ่มเซอรร่์า ได้ไปเย่ียมเณรกลาง

ท่ีสามเณราลยัพระวิสทุธิวงศ ์

เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2020

โดยได้พบปะ แบง่ปันประสบการณ์ 

ให้ค าแนะน า พร้อมเลี้ยงอาหารและมอบ
ปัจจยัให้บา้นเณร 



สามเณรจากสังฆมณฑลต่างๆ มีดังนี ้

อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 10 คน

อคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง  2 คน

สงัฆมณฑลอดุร 2 คน

สงัฆมณฑลราชบรีุ 2 คน

สงัฆมณฑลเชียงใหม่ นครสวรรค ์และ
สรุาษฏรธ์านี  แห่งละ 1 คน









ช่วง กลางเดือนมีนาคม – มิถนุายน 
ไม่ได้ไปร่วมฉลองวดั 

เน่ืองจากการระบาดของ โรค โควิด 19

4.โครงการสนับสนุนกระแสเรียกพระสงฆ์

4.1 ร่วมให้ก าลงัใจคณุพ่อเจ้าวดัในโอกาสฉลองวดั

ร่วมให้ก าลงัใจพระสงฆโ์อกาสฉลองวดั
เดือน กค. สค. กย. ตค พย ธค. มค กพ มึค เมย พค มิย

วดั 4 2 1 3 3 2 - 4 1 - - -







4.2 ช่วยพระสงฆ์หาทุนทรัพย์บูรณะวัด

กลุ่มฯ ได้ช่วยคณุพ่อช านาญ กล้าหาญ 

ในการประชาสมัพนัธห์าทุนทรพัย์

เพื่อบรูณะวดัพระกมุารเยซู ชยัภมิู 

โดยประชาสมัพนัธผ์า่นกลุ่มไลน์ต่างๆ





2.ร่วมถวายบทวนัทามารียอ์ย่างน้อยคนละ 1 บท
ให้พระสงฆ์ นักบวช ในโอกาสครบรอบวนัเกิด /
บวชเป็นพระสงฆ ์ / ฉลองศาสนนาม

โอกาส กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย

ครบรอบบวช/อภิเษก 4 1 1 1 1 3 1/1 1 16 5

วนัเกดิ 2 2 3 5 6 2 5 2 2 3 4

ศาสนนาม 2 4 2 1 4 2 6 1 10



โอกาสฉลองศาสนนาม



ครบรอบบวชเป็นพระสงฆ์



โอกาสวนัเกิดของพระสงฆ์



แสดงความยินดีกบับิชอป ชศูกัด์ิ  สิริสทุธ ์
โอกาสวนัเกิด



6.โครงการประชมุ อบรม สมัมนา

6.1 ประชมุกลุ่ม 

ประชมุแบง่ปันประสบการณ์

ทุกวนัพฤหสับดีท่ี 2 ของเดือน  ยกเว้นเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม ไม่มีการประชมุ เน่ืองจาก
การระบาดของ โควิด 19







5.3 การสัมมนาผู้น าและประชุมเซอร์ร่า เขต 172

สมาชิกจ านวน 13 คน เข้าร่วมสัมมนาผู้น าและประชุมเซอร์ร่า 
เขต 172  วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562  ณ ศูนย์อภบิาลบ้านผู้หว่าน   
สามพราน  นครปฐม 







6.3 ประชมุสภาเซอรร่์าประเทศไทย

สมาชกิกลุ่มฯ จ านวน 9 คน ไดเ้ขา้รว่มสมัมนา
ผูน้ าเซอรร์า่ วนัที ่19-20 ตุลาคม 2019 

ณ บา้นผูห้วา่น อ.สามพราน จ.นครปฐม 





6.3.2 ประชุมสภาเซอรร์า่ประเทศไทย 
สมยัท่ี 20 ครัง้ท่ี 1 วาระปี 2019-2020 

ในวนัเสารท่ี์ 11 มกราคม 2020 

ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 2 

ตึกสโมสรผูส้งูอาย ุวดัเซนตห์ลยุส ์สาธร 
กรงุเทพฯ 



ในวนัดงักล่าว มีการฉลองสามเณราลยั

บา้นพระวิสทุธิวงศ ์(บา้นเณรกลาง) 

สมาชิกส่วนใหญ่อยู่รว่มฉลองบา้นเณร 

จึงมีเพียงประธานกลุ่มไปรว่มประชมุสภาเซอรร์า่ 



6.3.3.การประชมุเซอรร่์าภาคพืน้เอเซีย

ครัง้ท่ี 20 ท่ีฮ่องกง 
การประชมุเซอรร์า่ภาคพืน้เอเซียครัง้ท่ี 20 ท่ีฮ่องกง 

ระหว่าง 30 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ ์2020  กลุ่มนครราชสีมา
ได้มีผูล้งทะเบียนรว่มประชมุ 8 คน  แต่เน่ืองจากมีการระบาด
ของ โควิด 19  สภาเซอรร์า่ประเทศไทยจึงประกาศงดเข้ารว่ม
ประชุมครัง้น้ี คงมีเฉพาะ อาจารยช์ยัณรงค ์มณเฑืยรวิเชียร
ฉายเดินทางไปฮ่องกง  แต่กไ็ม่มีการประชมุ  และอาจารยแ์จ้ง
ว่าได้รบัมอบธงในนามประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจดัการ
ประชมุครัง้ต่อไป




