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      สภาเซอร์ร่าประเทศไทย 
 
ท่ี  สภาฯ 4 /2021-2023                                   

                                          13 มิถุนายน 2022 
 

เร่ือง     เรียนเชิญประชุมสภาเซอร์ร่าฯ คร้ังท่ี 4/2021-23 (วาระเตรียมเจา้ประชุมโลกปี 2023) 

เรียน    คุณพ่อจิตตาภิบาล ท่านท่ีปรึกษา และคณะกรรมการอ านวยการสภาฯและสมาชิกเซอร์ร่าประเทศ
ไทยทุกท่าน ท่ีเคารพรัก 

ตามท่ีประธานเซอร์ร่าสากลไดใ้หเ้กียรติมาเยีย่มประเทศไทย  เม่ือ 24 -28 พฤษภาคม 2022  โดยท่ี
ประเทศไทยโดยการน าของประธานจดังาน อจ.ชยัณรงค ์มนเทียรวิเชียรฉาย  ท่านท่ีปรึกษา คุณพอลแมร่ีสุ
วิช สุวรุจิพร และคณะกรรมการฯ ไดร่้วมใหก้ารตอ้นรับส าเร็จไปดว้ยดี  

ทางคณะกรรมการจดังานฯ เห็นสมควรจดัประชุมเพื่อสมาชิกไดร่้วมรับฟังรายงานความคืบหนา้
ของการเตรียมงานประชุมโลก 2023 เชียงใหม่ และร่วมแสดงความคิดเห็น  

ในวันเสาร์ท่ี 18 มิถุนายน 2022 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting เซอร์ร่าฯ  

Meeting ID: 878 986 8900 

Passcode: 220623 

จึงขอเรียนเชิญมาล่วงหนา้ไว ้เพื่อทุกท่านไดเ้ตรียมตวั ให้วา่งในวนัดงักล่าว โดยมีวาระประชุมดงัน้ี  

 
วาระที่  1   เปิดประชุม  ภาวนาและพระวาจา จากจิตตาภิบาลสภาฯ คุณพ่อเจริญ วอ่งประชานุกูล  
                  ประธานสภาฯ  - กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ประชุมฯ 
 
วาระที่ 2   การเยือนประเทศไทย ของประธานเซอร์ร่าสากล ( Presidential Visit to Thailand 24-28 May 
2022) 

2.1 การตอ้นรับ Mr. Michael Bragg with his wife Sharon and SI Executive Director 
Mr.John Liston  

2.2 สรุปการตอ้นรับ ประธานเซอร์ร่าสากลและคณะ 2023 (คุณสิริพร และคณะ ) 
 
วาระที่ 3  การจัดเตรียมสถานที่ และงบประมาณจัดงานเซอร์ร่าโลก 2023  
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3.1 สถานท่ี -   โรงแรม ดิเอมเพลส  ถนนชา้งคลาน จ.เชียงใหม่ (อจ.ชัยณรงค์) 
3.2 งบประมาณและการหาทุน (อจ.ชัยณรงค์) 

- การเงินและบญัชี (คุณทิพากร และทีมงาน) 
- เก็บรายช่ือสมาชิกท่ีจะเขา้ร่วมประชุม ( ประธานและเหรัญญิกกลุ่ม)   
- เหรัญญิก การออมเงินเพื่อลงทะเบียน  

 3.3  การประชาสัมพนัธ์  
  - ต่างประเทศ ท าแอด ปชส. ส่งให ้โตรอนโต (1 หนา้ A4 ) 
  - ภายในประเทศ ประธานเขต 3 เขต และประธานกลุ่ม 
 
วาระที่ 4   โครงการส่งเสริมกระแสเรียก ปี 2022 – 2023  

4.1 “ Missionaries of Junipero Serra Contest”  ความคืบหนา้ และการเตรียมตวั (อจ.ชยั
ณรงค)์ 
- สัมมนา ออนไลน์  บา้นเณร หวัใจส าคญัของพระศาสนจกัร “วนัภาวนาสากลเพื่อ

กระแสเรียก 8พค22” (คุณวินิจ ) 
4.2 ฉลอง 50 ปี บา้นเณรใหญ่แสงธรรม “สุวรรณสมโภช บา้นเณรใหญแ่สงธรรมค.ศ. 

2022-2023” ( คุณพ่อเจริญ ) 
 - แผน่พบั( นิพนธ์) 
  - กระปุกออมบุญ 50 ปี บา้นเณรใหญ่ ( 1บาท/ ค าภาวนาเพื่อกระแสเรียก ) น าไป
พ่วงกบั การสวดภาวนาเพื่อกระแสเรียก ระดบัวดั/รายบุคคล 

วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ ถ้ามี 

5.1 นดัประชุมสภาฯคร้ังต่อไปในวันเสาร์ท่ี  23  กรกฏาคม   2022 เวลา 14.00-16.00 น.  
5.2 ปิดประชุม.... 

                                 
พระแม่มารี มารดาแห่งกระแสเรียก ช่วยวิงวอนเทอญ 

                                             
        (นายนิพนธ์   แสงประดบั )  
      ประธานสภาฯปี 2021 – 2023 

 
ติดต่อ  - ประธานสภาฯ  คุณนิพนธ์   แสงประดบั   โทร. 081 911 9522 
            - เลขาสภาฯ        คุณวลัลดา เลา้กอบกุล โทร. 086 795 8050 
 
หมายเหต ุ
ขออนุญาตล าดบัความเขา้ใจและขอความร่วมมือจากประธานและสมาชิกทุกท่านในการมาร่วมประชุมและ
ด าเนินการ ดงัน้ี 
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1. ผู้ท่ีสมควรมาเข้าประชุม   
1.1 ประธานและรองประธานทุกระดบั (โดยเฉพาะ รองฝ่าย สมาชิกและฝ่ายกระแสเรียก)  
1.2 อดีตประธานเขต 3 เขต, อดีตประธานกลุ่มปี 2019–2021 
1.3 สมาชิกเซอร์ร่าทุกท่านท่ีพอมีเวลาเขา้ร่วมฟังการประชุมได ้   

2. ส่ิงท่ีขอให้ด าเนินการและเตรียมมาล่วงหน้า เพ่ือให้การประชุมกระชับและตรงเวลา      
    ได้ด าเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ ไลน์เซอร์ร่าสภาฯ ท่ีส่งให ้ 
      หากมีขอ้เสนอ ตามวาระท่ีเก่ียวขอ้ง กรุณาส่งขอ้มูลเขา้ในไลน์สภาฯ  
2.2 ประธานกลุ่ม น าสรุปของท่ีประชุมคร้ังน้ีเขา้ประชุมกลุ่มรายเดือน 

  
จงก้าวไปข้างหน้าเสมอ ขออย่าได้ถอยกลบั 


