
 
ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ 2012        จดหมายขาวจากกลุมเซอรราบางแสน 

 

 

 
กําหนดการ  วันครอบครัวเซอรราประเทศไทย 

5 – 7  พฤษภาคม  2012    
 ณ สถานฝกธรรมสันติราชา อุดรธานี 

 
วันเสาร 5 พ.ค. 2012 
07.00 ลงทะเบียน / อาหารเชา  
08.00 ประชุมใหญประจําป  (สภาฯ)  
10.20 คุณอัมพัน แนะนํา รานอาหาร สถานที่ทองเที่ยว ที่พัก     

 
 

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช ยอรช 11.00 
              ยอด พิมพิสาร /พระสังฆราชกิตติคุณ  
12.10 รับประทานกลางวัน รานลาบหมูดงเค็ง      

พิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี- บานนาขา (ธานีผาหมี่ขดิ)  13.45 
16.30-19.00 สนทนาฮาเฮ แนะนํากลุม อาหารเย็น  คาราโอเกะ รานครัวขาตะไคร 
 
วันอาทิตย6 พ.ค. 2012 
06.00 ออกเดินทางไปหนองคาย รับประทานอาหารเชา    
08.00 ถึง ดานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย –  ทานาแลง(สปป.ลาว)  

เยี่ยมชม พระธาตุหลวง เปนพระธาตุที่ใหญ และ สวยงามที่สุด  บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ประตูชัย  สัญลักษณการไดรับอิสรภาพจากฝรั่งเศส สถาปตยกรรมผสม 
“ลาวลานชางกับฝรั่งเศส”   

09.30 

11.00  ตลาดสินคาแบรนดเนม  เครื่องหนัง  เงิน  โทรศัพท  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
ชมศูนยโอทอป สปป.ลาว                  
อําลาเมืองลาว ... แวะ ดิวตี้ฟรี ซื้อของฝาก ของที่ระลึก ผานพิธีการตรวจคนเขา-
ออก สู จ.หนองคาย     

14.00 คุณ Sean Yeo ประธานเซอรราสิงคโปร 
ไดรับเลือกเปนวาที่ประธานเซอรราสากล ปนี้ - 2012  

และจะเขารับตาํแหนงประธานเซอรราสากล ในเดือนมิถุนายน 2013 15.00  ชมสักการสถาน เพื่อขอพรพระธาตุนักบุญที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 150 องค  
ซอมพิธีปฏิญาณตนเขารับตําแหนง ของ ประธานสภาฯ เขต และกลุม  17.00 นับเปนเซอรราชาวเอเซียคนที ่3 ที่ทําหนาทีผู่นําองคกรเซอรราสากล 18.00 พิธีบูชาขอบพระคุณ ปฏิญาณตน ประธานสภาฯ , เขต , กลุม  

ภาพนี้ถายเมื่อวนัที่คุณ Sean Yeo มารวมพิธีรับชารเตอรและพิธีปฏิญาณตน 
กลุมเซอรรานักบุญลูกา ลพบุรี วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2011 

 
 

     โดย พระสังฆราช ลือชยั  ธาตุวิสัย   
19.10-21.30 สังสรรควันครอบครัว / แบงปนประสบการณ สลับกับการรองเพลง / 

รับประทานอาหาร - อ.ชัยณรงค  มณเทียรวิเชียรฉาย - คพ.วีระศักดิ์ สภาเพิ่ม 
คณะธรรมทูตของ น.วินเซนเดอปอล (C.M.) - คพ. แอนโทนี่ ดึ๊ก เล คณพระวจ
นาตถของพระเจา (S.V.D.)  /  คาราโอเกะ    

 

ขาวดวน 
วันเสารที่ 3 มีนาคม 2012 เวลา 10.00 น.    

กลุมเซอรราบางแสน จะเปนเจาภาพจดัประชมุกรรมการบริหารเซอรรา
เขต 172 ครั้งที ่3/2012 ที่หองประชุมที่บานเบธานี 

วันจันทร 7 พ.ค. 2012 
07.30 อาหารเชา  รับของที่ระลึก หรือของฝาก จากเจาภาพ 

กรรมบรหิารเซอรราเขต 172 มี จํานวน 14 คน  
โดยมี ยวงบัปตสิต วรีะ  ธาราสงิห จากกลุมนครราชสีมา เปนประธาน 
และมี อาจารยวิชัย  บุญเจือ ประธานกลุมบางแสนเปนรองประธานฝาย

สื่อสาร 

เยี่ยมบานพักคนชรา / อารามกาปูชิน 09.00 
09.30  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
 

********** 

 



  

สรุปยอการประชุมสภาเซอรราประเทศไทย 
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2012 

ณ หองประชุมวัดเซนตจอหน กรุงเทพฯ 
 

1. วันครอบครัวเซอรราประเทศไทยและประชุมใหญสภาเซอรรา วันที่ 5 -7 
พฤษภาคม 2012 ณ สังฆมณฑลอุดรธานี  
- สงรายชื่อ พรอมเงินลงทะเบียนผูใหญคนละ 2,000 บาท เด็กอายุ 

10 -15 ป 1,000 บาท ที่คุณอัมพัน สีดาหัวดี กอนวันที่ 10 
เมษายน รายละเอียด และเอกสารที่ตองใชเพื่อประกอบการผาน
แดนไปนครเวียงจันทน สปป. ลาว ทางสังฆมณฑลอุดรจะปรับแก
ไขและสงมาใหในภายหลัง 

- สงสรุปรายงานผลการดําเนนิงานของกลุมใหกับประธานเขต และ
เขตรวบรวมสงใหคุณนิพนธ กอนวันที่ 10 เมษายน เพื่อจะไดทํา
เอกสารประกอบการประชุมใหญ 

2. ขอใหกลุมที่ยังไมไดจายคาสมาชิก ป 2011 -2012  รวบรวมสงไดที่
คุณทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขาโรงพยาบาล
เซ็นตหลุยส ชื่อบัญชี  นายไพโรจน  สุทธิเกียรติ / นางสาวประภัสสร 
อรรถมานะ / นางสาวทิพากร  เรืองวุฒิชนะพืช บัญชีเงินฝากสะสม
ทรัพย  เลขที่   002 - 7 -01980 – 1 หรือใหในวันครอบครัวเซอรรา
ประเทศไทย 

3. ขอใหสงรายชื่อวาที่ประธาน และรายชื่อคณะกรรมการเซอรราป 2012 -
2013 ที่อาจารยวิชัย บุญเจือ 

4. กิจกรรมของการสวดภาวนาเพื่อพระสงฆใหเปนรูปธรรม ทางสภาเซอร
ราจะแปลและพิมพบทสวดภาวนาเพื่อพระสงฆ และดานหลังบทภาวนา
จะเปนขอความระบุชื่อพระสงฆที่เราจะสวดให  

5. อาจารยชัยณรงคเชิญชวนใหเก็บเงินเพื่อไปประชุมเซอรราโลก ในเดือน
มิถุนายน 2013  เปนกําลังใจใหกับคุณ Sean Yeo เซอรราสิงคโปร ซึ่ง
เกิดจากประเทศไทยแนะนํา และเปนชาวเอเชียคนที่ 3  ที่จะเขารับ
ตําแหนงประธานเซอรราสากลในเดือนดังกลาว  

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2011 
เซอรราบางแสน รวมงานวันกระแสเรียก ที่บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา 

 

วันพุธที่ 18 มกราคม 2012  
เซอรราบางแสน รวมจัดฉลองวันครบรอบบวชเปนพระสงฆ 60 ปของคุณพอ

อาทร พัฒนภิรมย ที่บานรักกางเขน ศรีราชา 

 

 
 สรุปกิจกรรมกลุมเซอรราบางแสน 


