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คณะเซอรราเชียงใหม 
เตรียมจัดงานวันครอบครัวเซอรรา ป 2011 ยิ่งใหญ 

     คุณเกษม ไชยพร ผูประสานงานทั่วไป การจัดงานวันครอบครัวเซอรรา ป 2011 ณ 
สังฆมณฑลเชียงใหม ท่ีมีคณะเซอรราเชียงใหมเปนเจาภาพ แจงใหทราบวา งานจะเปน
ชวงวันท่ี 1-4 เมษายน 2011 นี้ โดยจัดสรรงบประมาณไวถึง 260,000 บาท เพ่ือตอนรับ
สมาชิกเซอรราท่ัวประเทศ ท่ีคาดวาจะไปรวมงานประมาณ 200 คน 

     งานจะจัดท่ีอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม ใหสมาชิกไดมีโอกาสเสวนา และพบปะ
สังสรรค จากนั้นก็จะไปเท่ียวชมสถานที่ตางๆ เชน พระธาตุดอยสุเทพ สวนสัตวเชียงใหม 
(หมีแพนดา) เชียงใหมไนทซาฟารี น้ําพุรอนสันกําแพง งานแกะสลักไม “บานถวาย”  
อุทยานหลวงราชพฤกษ (พืชสวนโลก) พรอมท้ังพาชอปปงถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน 
ประตูทาแพ 

     ไฮไลทของงาน  เปนงานเลี้ยงแบบขันโตกและกาดมั่ว ดวยบรรยากาศแบบลานนา 
เชียงใหม นั่งทานบนเสื่ออิงหมอนสามเหลี่ยม พรอมชมการแสดงนาฏศิลปลานนาเมือง
เหนือ 4 ชุดการแสดง มีฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟอนสาวไหม ฟอนผาง และรําวงแบบไทย 

     สมาชิกหรือคณะเซอรรากลุมใด ประสงคจะมารวมงานครั้งนี้ โปรดกรอกแบบฟอรม
แจงจํานวนสมาชกิ สงไปที่คุณไพโรจน วิจิตรพร ฝายการเงิน ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 
2011 พรอมท้ังโอนเงินคาลงทะเบียน คนละ 1,200 บาทไปดวย 

     ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีประธานเขต ประธานกลุมของทาน หรือท่ี 
     คุณชนะพันธ หอสุวรรณ  ประธานคณะเซอรราเชียงใหม โทร 081-473-7804 
     คุณเกษม ไชยพร  ประสานงานทั่วไป  โทร 081-951-1738 
     คุณไพโรจน วิจิตรพร  ฝายการเงิน  โทร 081-960-0795 

 
คําอวยพรปใหมจากจติตาภิบาล

สภาเซอรราฯ 
คุณพออดิศักด์ิ  พรงาม 

     คริสตมาส – ครสิตสมภพ 
เทศกาลทีท่ําใหเราไดคดิถึงความรัก
ของพระเจา “พระเจาทรงรักโลก
อยางมากจึงประทานพระบุตรเพียง
พระองคเดยีวของพระองค เพ่ือทุก
คนที่มคีวามเชือ่ใพระบุตรจะไม
พินาศ แตจะมชีีวิตนิรันดร” (ยน 
3:16) 
     การเสดจ็มาบังเกิดเปนมนุษย
ขององคพระเจา เปนเครื่องหมายที่
พิสูจนถึงความรักแทอันยิ่งใหญของ
องคพระเจา 
เปนพระเจาเองที่ไดเริ่มรักเรากอน 
เตือนใจเราทุกคน ใหกระทาํอยาง
พระเจา คือ เราจะเปนบุคคลแรกที่
เริ่มรักคนอ่ืนกอน เพ่ือเราจะเปนผู
รวมกับพระเจา สรางสันติ ความ
สามัคคี และความรักใหแกสังคม
และโลก ทําใหโลกเปลี่ยนแปลง ทํา
ใหโลกเปนทีท่ีม่ีพระเจาประทบัอยู 
โลกกลับกลายเปนสวรรค ณ 
แผนดิน 
     สุขสันตวันคริสตมาส 2010 และ
สวัสดีปใหม 2011 

 
คําอวยพรปใหมจาก 

ประธานทีป่รกึษาสภาเซอรรา 
อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย 

 
     ขอพระกุมารเจาและพระแมมารี
อา มารดาแหงกระแสเรียก 
ประทานพระพรอยางอุดมแกบรรดา
พระสงฆ นักบวชชายหญิง 
ตลอดจนผูที่กําลังไดรับการอบรม
เพ่ือเตรียมตัวเปนพระสงฆและ
นักบวชในอนาคต เปนพิเศษคอื 
สมาชิกเซอรราและครอบครัว 
ขอใหทุกทานจงเปยมดวยพระพร
และพระหรรษทานตลอดป 2011

 
คําอวยพรปใหมจากประธานสภาเซอรราฯ 

คุณบรรจง เส็งเจริญ 
สวัสดีพ่ีนองชาวเซอรราทก ๆ ทาน 
     ในวโรกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ 2553 และขึ้นปใหม 2554 นี้  ขอพระกุมาร
เจาองคแหงสันติไดโปรดประทานพระพรมายังพ่ีนองชาวเซอรราทุก ๆ ทานไหประสบ
แตความสุขความเจริญ  มีความสันติในจิตใจ มีพลังท้ังกายและใจ  มีความออนนอม
สุภาพถอมตน  ยึดมั่นในคําปฎิญาน  เพ่ือภาระกิจของเราในฐานะสมาชิกเซอรรา ท่ีมุง
สงเสริม ทํานุบํารุง และรักษาไวซึ่งกระแสรียกแหงการเปนสงฆ นักบวช และฆราวาส 
ท่ีศักด์ิสิทธิ์ พรอมท่ีจะอุทิศตนใหงานนี้สําเร็จตามพระประสงค 
      ขอพระแมมารียมารดาแหงกระแสเรียก  โปรดสงเสริม สนับสนุน และอยูเคียงขาง
พวกทานทุกคนในภาระกิจนี้  และขอไหพวกทานจงเปนเครื่องมือท่ีดีมีคุณคาสมกับท่ี
ไดรับความไววางใจจากพระองคขอไหพวกทานพูดกับพระองควา...ขาพจาพรอม
แลว  พระเจาขา ...ขาพระเจายินดีทําตามน้าํพระทัย 
 สุขสันตวันพระคริสตสมภพ... สวัสดีปใหม 2554 
      ดวยความเคารพรักในองคพระกุมารเจา   
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คําอวยพรปใหมจากประธานเขต 140 

ยอรข พิเชษฐ รุจิรตัน 
 

MAY THE ROAD RISE TO MEET YOU  
ขอใหทาน มีเสนทาง ท่ีสงบพนภัยพาน 

MAY THE WIND BE ALWAYS AT YOUR BACK 
ลมโชยผาน ใหเย็นหลัง นะสหาย 

MAY THE SUN SHINE WARM UPON YOUR FACE 
ขอตะวันฉาย ใหอบอุน ละมุนพักตร 

THE RAINS FALL SOFT UPON YOUR FIELDS AND, 
ฝนโปรยระบัด ใหชุมชื่น ท่ัวทุงเทอญ  

UNTIL WE MEET AGAIN, MAY GOD HOLD YOU  
ขอพระคุมครองทาน ไวในหัตถ พระองคเสมอ 

IN THE PALM OF HIS HAND.  -- Irish Blessing. 
- จนกวาเราจะไดพบกันอีก.   

สุขสันตวันคริสตมาส และสวัสดีปใหม 2011 แดทุกๆ ทานครับ 

 
คําอวยพรปใหมจากคุณหญิง 

คุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล 
Arnoma Hotel Bangkok 

 
ปทมาขอสงความสุขปใหม มายังคุณประดิษฐและ  

Chain E-mailsของคุณประดิษฐทุกทานคะ  
พรอมท้ังวิงวอนขอตอพระเจาโปรดทรงคุมครองดูแลและ

ประทานความรักความสุขสงบ รวมท้ังสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง
ท้ังกายใจ อีกท้ังพรใดประเสริฐ ขอไดไหลหล่ังมายังทุกทาน
และสมาชิกในครอบครัวอยางอุดมบริบูรณ     พรอมดวยความ

สดชื่นเบิกบานตอนรับศักราชใหม 2554 นี้คะ 

 ยอยขาวใหญ 
การแบงเขต 172 
      ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2010  วันที่ 10 มกราคม 
2010  มีมติเหน็ชอบใหมีการทดลองแบงเขต 172 เม่ือมี
ความพรอมก็จะเสนอขออนุมัติจากองคการเซอรราสากล
ตอไป โดยมีรูปแบบโครงสรางดังนี้ คือ   
   เขต 172 ประกอบดวย  กลุมเซนตจอหน  กลุม
จันทบรุ ี กลุมบางแสน กลุมนครราชสีมา  และกลุมศรี
ราชา (กลุมทดลอง)  โดยมีคณุวีระ ธาราสิงห เปนวาที่
ประธานเขต 
   เขต 172/1 ประกอบดวย กลุมอุบล กลุมซงแย กลุม
หนองคู  กลุมอุดร กลุมโพนสูง กลุมเมืองพล-บานไผ 
กลุมทาแร  กลุมชางมิ่ง กลุมขอนแกน (กลุมทดลอง) 
โดยมีคุณอําพัน สีดาหัวดี เปนวาทีป่ระธานเขต 

กลุมเซอรราใหม กลุมศรีราชา 
       ตั้งอยูที่วดัพระหฤทัย ศรรีาชา เริ่มกอตั้งเปนกลุม
ทดลอง เม่ือป 2008 โดยการแนะนําของกลุมบางแสน 
ปจจุบันมีมสิรชันีกูล พวงผอง เปนประธานกลุม  คุณพอ
วิเชียร ฉันทพิรยิกุล เปนจิตตาธิการ  มีจํานวนสมาชิก 42 
คน ไดรับความเห็นชอบและหนังสือรับรองจาก
พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลเรียบรอยแลว ขณะน้ีได
สงเรื่องถึงองคการเซอรราสากลแลว และคาดวาจะจะ
ไดรับหนังสือรบัรอง และคาดวาสามารถจัดพิธีรับหนังสือ
รับรองและพิธีปฏิญาณตนสมาชิกไดในวันที่ 3 กรกฎาคม 
2011 ...  
 

 

 
คําอวยพรปใหมจากประธานเขต 172 

สนทยา วศิพรรณ 

เรียน  เพ่ือนสมาชิกเซอรราทีร่กัทุกทาน 

       โอกาสที่เทศกาลแหงความชื่นชมยินดี และปใหม 
2011 เวียนมาถึง 

        ในฐานะประธานเขต172 วอนขอพระกุมารเจา มอบ
ความสุข+สันตลิงในจิตใจของเพื่อนสมาชิกเซอรราทุก
ทาน  เพ่ือทุกทานจะไดมั่นคงในกระแสเรียกแหงการเปน
ฆราวาสแพรธรรม  ทีย่ึดม่ันในแบบอยางของพระกุมารเจา
ในการรัก+รับใช  ภาวนา และสงเสรมิกระแสเรียกการเปน
สงฆและนักบวช ฯ ทุก ๆ วัน ตลอดป 2011                      

 

 
แนวทางดําเนินงาน 

สภาเซอรราประเทศไทย ป 2010–2011 
(จากบันทึกการประชุมสภาฯครัง้ที่ 1/2010-2011 วันที่ 

18 กันยายน 2010) 
 

     แนวทางดําเนินงาน โดยจะยดึหลักแผนอภิบาล ค.ศ. 2010-
2015  ของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย โดยมีนโยบาย
ดังนี้        
     1. จะดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนงานของสภา
พระสังฆราชแหงประเทศไทย 
     2. ใหทุกกลุมรณรงคหากระแสเรียกสงฆ หรือนักบวชใหได
อยางนอยกลุมละ 1 คน 
     3. รณรงคใหสมาชิกใชพระวาจา และปฏิบัติตามในการ
ดํารงชีวิต 
     4. ศึกษาคูมือเซอรรา และปฏิบัติ 
     5. สงเสริมความสามัคคี ในหมูสมาชิกโดยยึดหลัก ความรัก 
เสียสละ และใหอภัย 
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กิจกรรม เซอรราเซอรรา 
 

 
25–26 กันยายน 2010 คณะเซอรราสังฆมณฑลจันทบุรี  
จัดอบรมฟนฟูจิตใจ ณ บานสแตนลามารีส  บานเพ ระยอง

 

 
20-24 ต.ค. 2010 คณะเซอรราสังฆมณฑลจันทบุรี  
รวมจัดงานคายกระแสเรียกบานเณรพระหฤทัย ศรีราชา  

 

 
21 พฤศจิกายน 2010 คณะเซอรราอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ  
จัดกิจกรรมสงเสริมกระแสเรียกท่ีวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน 

 

 
28 พ.ย. 2010 เซอรราบางแสนจัดงานหารายไดสมทบกองทุน
กระแสเรียก และงานสมโภช 75 ป บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา 

รูปบุญราศี ฮูนิเปโร เซอรราเยี่ยมเซอรราท่ัวไทย 
 

 
18 กันยายน 2010 เซอรรานครสวรรคสงมอบรูปบุญราศี ฮูนิเปโร 

เซอรราใหเซอรราเซ็นตจอหน ท่ีวัดเซ็นตจอหน  
 

 
1-31 ตุลาคม 2010 เซอรราบานโปงและเซอรราบางนกแขวก
ตอนรับและจัดฉลองเทิดเกียรติรบุญราศี ฮูนิเปโร เซอรรา

 

 
9 พฤศจิกายน 2010 เซอรราบานโปงเชิญรูปบุญราศี ฮูนิเปโร 

เซอรรา มาสงมอบใหเซอรราบางแสน ท่ีวัดบางแสน  
 

21 พ.ย. 2010 คุณพอสมจิตร พ่ึงหรรษพร อธิการบานเณร 
พระหฤทัย ศรีราชา แหรูปบุญราศีผานแถวสามเณร เพ่ือสงมอบ

ใหกลุมจันทบุรี 

 



 

ภาพ – ขาวกิจกรรมเซอรรา 

 
เซอรรากับงานชุมนุมลูกเสอืคาทอลิกโลก 

 
สภาเซอรราแหงประเทศไทย ไดรับเกียรติใหเขารวมจัดคายกิจกรรม 
ในงานชุมนุมลกูเสือคาทอลิกโลก ครั้งที ่1 ในฐานะผูรับผิดชอบ  

“ฐานพัฒนาทักษะชีวิต” มีจํานวนลูกเสือและเนตรนารีกวา 3,300 คน และ 
ทีมงานพี่เลีย้งกวา 1,000 คน (มาจากตางประเทศประมาณ 230 คน) 

ระหวางวันที่ 26 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554  
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

 

 

 

 
 

 
 

จดหมายขาวสภาเซอรรา จัดทําโดยฝายสื่อสาร สภาเซอรราแหงประเทศไทย 
กํานดออกปละ 3 ฉบับ กันยายน – มกราคม – พฤษภาคม 

สงขาวไดที ่wichai@buu.ac.th   หรือ โทร. 08-7606-2321 
ติดตามขาวสารเซอรรา คลิกไปที่ http://www.serrathai.org เว็บไซตทางการของสภาเซอรราแหงประเทศไทย
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