
 คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพฒันาสงัคม แผนกสุขภาพอนามยั โดย 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ รว่มกบั อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จดังานชุมนุม
ผู้สูงอายุคาทอลิก ประจําปี 2017/2560 ณ อาสนวิหารอคัรเทวดามคีาแอลท่าแร่ ระหว่าง                   
วนัศุกร ์ที ่28 และ วนัเสารท์ี ่29 เมษายน 2017 
 ในงานชุมนุมครัง้นี้ มผีูสู้งอายุจากสงัฆมณฑลต่างๆ ทยอยเดนิทางก่อนวนังานล่วงหน้า 
เพื่อจะไดม้าร่วมพธิบีายศรสีู่ขวญัตามธรรมเนียมไทยอสีานในเยน็วนัศุกรท์ี ่28 เมษายน 2017 
ใหแ้ก่ตวัแทนผูส้งูวยัจากสงัฆมณฑลตา่งๆ ซึง่ทางเจา้ภาพไดเ้ตรยีมพธิบีายศร ีพรอ้มชุดหมอรํา
ทอ้งถิน่มาจากวดัในเขตอคัรสงัฆมณฑล มาเป็นผูนํ้าพธิกีารดงักล่าว 
 จากนัน้เป็นการแสดงละครบุญราศสีองคอน โดยสมาชกิผู้สูงอายุจากวดัต่างๆ เป็นการ
แสดงทีส่รา้งความประทบัใจแก่ผูส้งูอายุทีม่าจากสงัฆมณฑลตา่งๆ และเป็นแรงบนัดาลใจในเรื่อง
ของการแสดงออกในการรกัษาความเชื่อ 
 สําหรบัพธิีการในวนัเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017 เริ่มต้นด้วยขบวนแห่ พระสงัฆราช    
ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชฯ (คารติสัไทยแลนด์)   
และ  คุณพ่อวรีะเดช ใจเสร ีอุปสงัฆราชอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ พร้อมด้วยพระสงฆ์ เดนิเข้าสู่
ศาลามาร์ติโน สถานที่จดังาน โดยมี คุณพ่อวโิรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการ
คาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ และคณะกรรมการ รอรบัหน้าศาลา นําเขา้สู่ปะรําพธิี  พระสงัฆราชฟิลปิ 
บรรจง ไชยรา ลัน่ฆอ้งเปิดงาน ตามด้วยการแสดงจากสงัฆมณฑลต่างๆ และตามด้วยพธิบีูชา
ขอบพระคุณ ภายในอาสนวหิาร โดยมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณของสภาพระสงัฆราช
คาทอลกิแห่งประเทศไทย และใบพรสมเดจ็พระสนัตะปาปา แก่ผู้สูงอายุคาทอลกิตวัอย่างและ  
ลูกกตญัญตูอ่บุพการ ีในระดบัชาต ิจากสงัฆมณฑลตา่งๆ จาํนวน 39 ทา่น ดงัมรีายชื่อตอ่ไปนี้ 

ผูท้าํคุณประโยชน์ใหแ้ก่พระศาสนจกัรและงานเครอืขา่ยผูส้งูอายคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 
ประจาํปี 2017  

นกับุญ – ชือ่ – นามสกุล  นกับุญ – ชือ่ – นามสกุล นกับุญ – ชือ่ – นามสกุล 
ฟรงัซสีกา อรพนิ      แสงสวา่ง นายพรีะพงษ์      นพนาคพีงษ ์ นางอญัชล ี            นพนาคพีงษ ์

 

 

 

 

 

 



ผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอยา่ง ประจาํปี 2017 

นกับุญ – ชือ่ – นามสกุล  นกับุญ – ชือ่ – นามสกุล นกับุญ – ชือ่ – นามสกุล 
ยอแซฟ ชยัวนั      พรประสทิธิ ์        อนัตน วรีะ          ระบลิวงศ ์              ยอหน์บปัตสิ พศิษิฐ  สรกุล                
มคีาแอล ธวฒัชยั   ทรงหาคํา ยอแซฟ พงั         บุดดดีว้ง ซมีอน กานต ์         ขนัทะโฮม 
ฟรงัซสิเซเวยีร ์ชาญชยั  นาแวน่ มารอีามกัดาเลนา โชคทว ี วงศเ์สน กาทารนีา มาล ี       แกว้บุญกวา้ง 
อนันา แกว้             คําป๋ิว มารอีา ฉลวย       ธวชัวงษ์ เปาโล วจิติร           เทาลิม้ 
เทเรซา วรนุช      วงัตาล เปโตร เจรญิ        ณ  กลองด ี เปโตร ปรชีา          นิยมชาต ิ
มารอีา สุนา         ศริพินัธโ์นน มารอีามกัดาเลนา เซยีนศร ีบุญทรพัย์ เปโตร สมยั            สมงาม 

 

 

 

 

 

 

ลูกกตญัญตูอ่บุพการ ี  ประจาํปี 2017 

นกับุญ – ชือ่ – นามสกุล  นกับุญ – ชือ่ – นามสกุล นกับุญ – ชือ่ – นามสกุล 
ยอแซฟ สุนทร       สุขเสรมิสกุล    มารอีา รศัม ี       เปล่งแสงทพิย ์       มารอีา อําพนั      โก่งศร 
มารอีา อรทยั        ทรงหาคํา มารอีา นาร ี       บุดดดีว้ง มารอีา โฉมยงค ์  สพีมิสาร 
เปาโล กฤษณะ      จูมคําตา มารอีา ศภุารตัน์   คําธศิร ี อนันา จรยิา        แกว้อาสา 
มารก์ารติา บวัรมย ์ ป้องศร ี    เทเรซา ปราณ ี    แยม้กนัช ู มารอีา จรยิา       วอ่งวทิย ์
ยอแซฟ ภูรภิทัร     เปรโต มารอีา บุญสมิา    กรเยาวกานต ์ ลูซอีา อรจริา        ผลาผล 
เซซลีอีา กาญจนา   จนัทรส์ําราญ เทเรซา ไพรตัน์    อศัวสยั เปโตร วฒันชยั      ทองศร ี
 

  

 

 

 

 

  



 ในเวลาเดยีวกนั มีพธิีมอบโล่และเงนิรางวลัแก่ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกดเีด่นประจําปี 
2017 ได้แก่ ชมรมผูสู้งอายุวดัพระครสิตประจกัษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรอียุธยา และชมรม
ผู้สูงอายุวดัพระคริสตประจกัษ์ นาบัว จ.สกลนคร โดยมี นางวลัยพร เทวะเวชพงษ์ และ                            
นายชาญชัย  นาแว่น ประธานชมรมดังกล่าว เป็นผู้เข้ารับโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล               
ชมรมละหน่ึงหมื่นบาท 
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 จากนั ้น มีพิธีมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุม นุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาต ิ                   
ครัง้ที่ 13/2018 ให้กับชมรมผู้สูงอายุสงัฆมณฑลราชบุรี โดยมีพระสงัฆราชและพระสงฆ ์            
รว่มเป็นสกัขพียาน 

 

  

 

 

 อนึ่ ง  งานชุมนุมผู้สูงอายุประจํา ปี ในปีนี้  มีผู้สูงอายุ จากสังฆมณฑลต่างๆทั ้ง                      
10  สงัฆมณฑล มาร่วมงาน จํานวนร่วมสองพนัคน  ทางคณะอนุกรรมการฯ ขอขอบพระคุณ
บรรดาผูส้งูอายุ และผูม้น้ํีาใจดทุีกทา่นทีส่นบัสนุนการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการคาทอลกิ            
เพื่อผูส้งูอายุ แผนกสุขภาพอนามยัดว้ยดเีสมอมา 

 

 

 
 

  


