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                                        วิสยัทศัน์ ( Vision )     พนัธกิจ ( Mission ) 
                           ผูส้งูอายุคาทอลกิในสงัฆมณฑลราชบุร ี   พระศาสนจกัรในสงัฆมณฑลราชบุร ี
   ประกาศขา่วด ีและเป็นประจกัษ์พยานถงึองคพ์ระครสิตเจา้    มุ่งอุทศิตนเพื!อฟื"นฟูชวีติใหส้นิทกบัพระครสิตเจา้ 

       ดาํเนินชวีติตามแบบอย่างท่านนกับุญยออากมิ - อนันา    โดยอาศยัพระวาจาและศลีศกัดิ #สทิธิ #  เป็นหนึ!งเดยีวกนั รกั หว่งใย   
                                             องคอ์ุปถมัถข์องผูส้งูวยั     ใสใ่จผูส้งูวยั ผูป้ว่ย ผูย้ากไร ้ใหม้สีขุภาพและสวสัดกิารดา้นสงัคม 

  ปท่ี 2  ฉบับที่  2 

  
        
  “ ความเลื่อมใสศรัทธาบริสุทธิ์และไรมลทิน  
เฉพาะพระพักตรของพระเจาพระบิดา   คือ
การเย่ียมเด็กพิการ และหญิงหมายที่มีความ 

ทุกขรอน และการรักษาคนใหพนจากมลทิน
ของโลก ” (ยก.๑:๒๗) 
    สังฆมณฑลราชบุรีตระหนักถึงคําสอนของพระศาสนจักรใน
โอกาส “ ปแหงความเชื่อ ” พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา 
กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลจึงอนุมัติโครงการบานผูสูงอายุเพื่อ
เปนกิจกรรมแหงความเชื่อ        ใหสัตบุรุษแสดงออกดวยกิจแหง- 

ความรักตามความเชื่อที่ตองปฏิบัติออกมาใหปรากฎ 

    ศิลาฤกษของ “ บานมารีย ” จะไดรับการเสกโดยฯพณฯเอก-

อัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย พระอัครสังฆราชพอล-

ชาง อิน-นัม โอกาสฉลองอาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก 
วันท่ี ๘ กันยายน ๒๐๑๓  โดยจะสรางในที่ดินของสังฆมณฑล 
บริเวณใกลวัดแมพระองคอุปถัมภ วัดใน บางนกแขวก 

    “ การมีสวนรวม ” คือแนวทางในการสรางและบริหารบาน
แหงความเชื่อนี้   สังฆมณฑลเปดโอกาสใหวัด  โรงเรียน    และ 

คริสตชนทุกคนมีสวนในการสรางดวยการแสดงความคิดเห็นและ
บริจาคเพื่อการสรางบานแหงความเมตตารักนี้ดังพระแมมารียได
เคยปฏิบัติเปนตัวอยาง 

    วัตถุประสงคของบานที่สําคัญคือเพื่อใหเกียรติผูอาวุโส ใหมี-
คุณภาพชีวิตที่ดีไดรับการดูแลอยางสมเกียรติเยี่ยงบุตรของพระเจา 

แมเขาจะไมมีบุตรหลานดูแล เพื่อใหบรรดาผูอาวุโสไดพบกับ
ความรักของพระเจาแมอาจจะเปนชวงเวลาสั้นๆ   
     ภาวนาขอใหเปนเชนน้ีเทอญ อาแมน 

 

                                                     
 

                                                 ( คุณพอไพยง   มนิราช ) 
                                                อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี 

บานมารีย สําหรับ ผูอาวุโส 

               
 

เรียน ทานสมาชิกผูสูงวัย และผูอานที่เคารพรักทุกทาน  
“ จงตามเรามาเถิด ” (ลก. 9 : 59) 
       พระวาจานี้ พระเยซูเจาทรงตรัสหลายคร้ังกับหลายบุคคลใน
หลายโอกาส  หลายสถานที่  ดังที่ปรากฏในพระวรสารหลายเลม
หลายตอน  เปนพระวาจาที่ทรงอิทธิพลตอความเชื่อของพระศา-

สนจักรและการดําเนินชีวิตคริสตชนตั้งแตเกิดจนตายอยางมากที 
เดียว ขึ้นอยูกับวาเราแตละคนจะรับฟงและตอบสนองเสียงเรียก
ขององคพระผูเปนเจาหรือไม เมื่อไร และอยางไรเทานั้น (จริงๆ)  
       กิจการและกิจกรรมตาง ๆ ของชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑล-

ราชบุรี   ภายใตการนําของพระจิตเจาผานทางคุณพอจิตตาภิบาล  
ทานประธานและคณะกรรมการชมรมฯนั้น เปนเคร่ืองบงบอกที่
สําคัญประการหนึ่งวา “เราพรอมที่จะติดตามพระองค....ไปดวย 

กัน  ทันทีหรือไม...หรือยังตองรอกอน เพราะ....”  
        ในปการศึกษานี้ ชวงสี่เดือน (พ.ค.- ส.ค.)ที่ผานมา   ชมรมฯ
ของเราเร่ิมดวยการผนึกกําลังสมาชิกชมรมเครือขายจากหลายวัด 

รวมจํานวน  96  คน  เขารวมงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิกระดับ - 
ชาติครั้งท่ี 8  ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม  เมื่อวันที่ 26 -
27  เมษายน  2013    แสดงใหเห็นเปนประจักษถึงความรวมมือ
รวมใจเปนหน่ึงเดียวกัน  และศักยภาพผูสูงวัยของสังฆมณฑล -

ราชบุรีในบทบาทและบรรยากาศตาง ๆ ที่ทีมงานเก็บภาพมาให
ชมกันในฉบับนี้... ตามมาดวยการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ
ครั้งท่ี 2 และคร้ังท่ี 3/2556 ตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไวปละ 
6 คร้ัง ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 2/2556 นี้เองทําใหเราไดคณะ-

กรรมการชมรมฯชุดใหมโดยที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท เสนอ
ให “อ.เชษฐ ชาวนาแกว” เปนประธานชมรมผูสูงอายุสังฆ-

มณฑลราชบุรี ตออีกหนึ่งสมัย เพื่อนําคณะกรรมการและสมาชิก
ในการทําวิสัยทัศน และ พันธกิจใหเปนชีวิตกิจการและขาวดี - 
 ตามแผนงานอภิบาลคริสตชนสังมณฑลฯตอไป   อานตอหนา 2 

จดหมายถึงทานผูอาน 



 

 

จดหมายถึงทานผูอาน (ตอจากหนา 1)  
         สวนกิจกรรมอ่ืนๆที่สําคัญ อาทิเชน การตั้งตูรับบริจาคในสถานศึกษาเอกชนและที่สังกัดสังฆมณฑล ซึ่งทาน อ.เชษฐฯประธาน-

ชมรมฯ โดยการแนะนํา สนับสนุนของ พระคุณเจายอหนบอสโกปญญา กฤษเจริญ ไดดําเนินการไปแลว......การออกเยี่ยมเยียนชวย- 

เหลือผูปวย  ผูพิการ  ผูยากไร  ทางชมรมฯใหการสนับสนุนงบประมาณเปนบางสวน สําหรับเครือขายชมรมวัดที่มีจิตอาสาตองการ
ออกเยี่ยม อาทิ วัดนักบุญยอแซฟ บานโปง วัดนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี วัดนักบุญเปาโล กลับใจ โพธาราม  กลุมจอมบึงของซิส- 

เตอรคณะคาเมไลท ฯลฯ รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมวันแมท่ีบานสิทธิดา  ศูนยพัฒนาการเด็กพิการ เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  และ
การจัดงานวันแมแหงชาติที่หมูบานเขาพระ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อใหเกิดชีวิตกิจเมตตาตามที่กําหนดไวเปนพันธกิจของชมรมฯ 
ไดมีการดําเนินการตอเน่ือง.......การออกเยี่ยมเยียนขยายเครือขาย ณ วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรีและวัดแมพระฟาติมา หวยคลุม 
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน โดยการนําของคุณพอประสิทธิ์ รุจิรัตน จิตตาธิการ พรอมประธานฯและคณะกรรมการของชมรมฯ
ไดรับการตอนรับเปนอยางดีจากคุณพอเจาอาวาส   ผูอํานวยการสภาภิบาลวัดและสมาชิกของทั้งสองวัด โดยเฉพาะวาทะของ          
คุณพอวิชาญ กิจเจริญ เจาอาวาสวัดเพชรบุรีที่วา “ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีมีคุณคามากในหลายๆดาน........จะนาเสียดายมากถาจะปลอย
ใหคุณคาที่ดีเหลานี้สูญไป.....การมาพบปะทํากิจกรรมรวมกันของผูสูงอายุ จึงเปนการนําเอาคุณคาที่ดีท่ีมีอยูมาแบงปนกัน เพิ่มพูน
ชีวิตใหกันและกัน แบงปนใหสังคมท่ีเรามีสวนเกี่ยวของดวย.....” ถือเปนประโยคทองและของขวัญอันเปนพลังใจใหผูสูงวัยทุกคนได
กาวออกมาแสดงศักยภาพเปนประจักษพยานถึงพระพรพระคุณที่พระเปนเจาประทานใหแตละคนอยางภาคภูมิในคุณคาของตนเอง 

         นอกจากนี้ อ.เชษฐฯในฐานะผูประสานงานเครือขายสังฆมณฑลราชบุรี   ไดเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูง- 

อายุคร้ังที่ 3 / 2013 ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กทม. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผานมา มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการประเมินผล
การจัดงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิกระดับชาติคร้ังที่  8 / 2013   และติดตามความพรอมการเปนเจาภาพจัดงานชุมนุมฯระดับชาติคร้ังที่-  
9 / 2014  ซึ่งตองรอลุนกันในการประชุมคร้ังตอไปอีกทีวาสังฆมณฑลอุบลราชธานีจะพรอมรับงานนี้หรือไม   เมื่อไร  แตที่แน ๆ คือ 
เครือขายชมรมทุกวัดควรเตรียมพรอมคัดเลือก “ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง”  และ “ลูกกตัญู”ประจําป 2014 ไวลวงหนาไดแลว......
รวมถึงการพิจารณาหาแนวทางดําเนินงานโครงการจิตอาสาหาทุนเพื่อชวยเหลืองานผูสูงอายุ (โครงการกระปุกออมสินฯ) โครงการ-

ประกวดชมรมผูสูงอายุตัวอยาง และโครงการประชาสัมพันธงานผูสูงอายุที่คณะอนุกรรมการฯมีมติใหจัดขึ้นตอเน่ือง ซึ่งปที่ผานมา 
ชมรมฯเครือขายวัดนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปนชมรมผูสูงอายุตัวอยาง ประจําป 2556  

นอกจากนั้นชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรียังไดรับรางวัลชนะเลิศ “ชมรมเครือขายผูสูงอายุ ท่ีมีการประชาสัมพันธดีเดน ประจําป  
2556”  (รายละเอียดตามภาพขาวในฉบับ)......ที่สําคัญอีกรายการหนึ่งคือ ระหวางวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2013  ชมรมฯของเราได
จัดเตรียมเสนอรายชื่อสมาชิกเครือขาย จํานวน 8 ทาน เขารวมการสัมมนาและประชุมใหญประจําป 2013 ของคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กทม.ดวย สวนการจัดการอบรมฟนฟูจิตใจคณะกรรมการของชมรมฯ
ประจําป  2556  รวม 2 วัน 1 คืน ณ บานพักฟนฟูจิตใจ ซาเลเซียน หัวหิน นั้นกําหนดการวัน-เวลาจะไดแจงใหทุกทานทราบอีกคร้ัง
หนึ่ง    แตที่แนนอนแลวคือ งานวันชุมนุมผูสูงอายุของสังฆมณฑลราชบุรี ประจําป  2556  กําหนดจัดวันท่ี 24 พฤศจิกายน รวมกับ
งานปดปแหงความเชื่อของสังฆมณฑลราชบุรี ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห ทุงเขาหลวง จึงขอเรียนเชิญ “ผูสูงอายุและลูกกตัญู
คาทอลิกตัวอยาง ประจําป 2013” ทุกทานจากทุกเครือขายชมรมวัดเขารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณระดับสังฆมณฑล โดยพรอม
เพรียงกัน    
  สุดทายนี้คณะกรรมการชมรมฯขอรวมแสดงความยินดีกับ คุณกาญจนา ไชยเจริญ กรรมการชมรมฯ ที่ไดรับประกาศเกียรติคณุ
จากคณะกรรมการเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตสัมพันธเปน “ แมดีเดน ”  ประจําป  2556  พรอมกับ  คุณสิริพร ปรมัตถวิโรจน ใน
งานวันแมแหงชาติ จัดขึ้น ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง โดยมี  คุณพอ ไพยง มนิราช เปนประธานในพิธี  นอกจากนั้นยงัมี
ขาวดีเกี่ยวกับโครงการบานผูสูงอายุเพื่อกิจกรรมแหงความเชื่อ “ บานมารีย ” โดยการอนุมัติของพระคุณเจายอหนบอสโกปญญา 
กฤษเจริญ ใหสรางขึ้นในที่ดินของสังฆมณฑลราชบุรี บริเวณใกลวัดแมพระองคอุปถัมภ วัดใน  บางนกแขวก กําหนดเสกศิลาฤกษ  
วันที่ 8 กันยายน 2556 โดยฯพณฯเอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม  (โอกาสฉลอง
อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก) นับเปนขาวดีที่นํามาซึ่งความชื่นชมยินดีแกผูสูงวัย และเปนโอกาสดีของคริสตชนทุกทานที่
มีใจศรัทธาปรารถนาจะสะสมทรัพยสมบัติในสวรรค โดยรวมสราง รวมบริจาค เพื่อทําใหกิจการแหงความเชื่อตามแบบอยางความ
เมตตากรุณาของพระแมมารีย ปรากฏเปนจริงในชีวิต............. ขอเชิญติดตามรายละเอียดไดจากขอเขียนของ คุณพอไพยง มนิราช  
อุปสังฆราช ในจดหมายขาวฉบับนี้ ครับ 

                      ขอพระเปนเจาอวยพรทุกทานใหมีสุขภาพรางกาย จิตใจสมบูรณแข็งแรง   
                                 
                                                     
                                                                                                                                               ธัญญา ศิโรรัตนธัญโชค ASC. 

 

                          
                          



 

 

ภาพขาวกิจกรรม 

  

   

           3 พ.ค. 56  คุณพอไพบูลย รุจิรัตน   บุตร -หลาน 
สภาภิบาลวัด วัดนักบุญเทเรซา หวยกระบอก จัดงานวัน
คลายวันเกิดครบรอบ  102  ป ใหกับคุณแมฝุงหยอง- 
ชอยเครือ โอกาสนี้ชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
รวมแสดงความยินดีมอบกระเชาของขวัญอวยพรดวย  
 

          25 พ.ค. 56 ชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีประชุมคณะกรรมการฯคร้ังที่ 3 / 2556 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม ณ 
หองประชุมอาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ บานโปง ที่ประชุมมีมติขอให อ.เชษฐ ชาวนาแกว รับหนาที่เปนประธานฯอีก 1 สมัยและ
เสนอให อ.ธัญญา ศิโรรัตนธัญโชค เปนผูประสานงานผูสูงอายุของสังมณฑลฯและเปนประชาสัมพันธของชมรมฯ  

 10 มิ.ย. 56 (ภาคเชา)  คุณพอประสิทธิ์ รุจิรัตน พรอมดวยประธานและคณะกรรมการชมรมฯ จํานวน 10 ทาน ออกเยี่ยมเยียนขยาย-

เครือขายไปยังวัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี พบปะ พูดคุย ขอคําแนะนํา ปรึกษากับคุณพอวิชาญ กิจเจริญและตัวแทนสัตบุรุษ เก่ียวกับเรื่อง
การจัดตั้งกลุมผูสูงอายุ รวมกิจกรรมงานผูสูงอายุ คุณพอวิชาญฯเจาอาวาสและตัวแทนผูสูงอายุใหการตอนรับอยางอบอุน คุณพอฯกลาวตอน
หน่ึงวา“ผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีคุณคามากในหลายๆดาน.....จะนาเสียดายมากถาจะปลอยใหคุณคาที่ดีเหลาน้ีสูญไป.....การมาพบปะทํากิจกรรม 

รวมกันของผูสูงอายุ  จึงเปนการนําเอาคุณคาที่ดีที่มีอยูมาแบงปนกัน เพิ่มพูนชีวิตใหกันและกัน แบงปนใหสังคมที่เรามีสวนเกี่ยวของดวย.....”  

พอยินดีที่จะประสานงานสนับสนุนใหกิจกรรมกลุมผูสูงอายุเกิดขึ้นท่ีวัดนักบุญเวนันซีโอ 

  แสดงความยินด ี

    (ภาคบาย) เยี่ยมเยียนขยายเครือขายที่วัดแมพระฟาติมา หวยคลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พบคุณพอสุเทพ  ภูผา เจาอาวาส คุณบัวแกว บุญเลิศ 
ผอ.สภาภิบาลวัด / อาจารยวุฒิ บุญเลิศ คุณพอเจาวัดฯและคณะใหการตอนรับดวยสับปะรดที่หวานฉํ่า และยินดีที่จะรวมกิจกรรมตั้งกลุม
ผูสูงอายุ เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ ผูปวย ผูยากไร ซึ่งในเขตวัดมีเปนจํานวนมาก มีปญหาเรื่องชนเผา ในสวนที่เก่ียวกับสถานะทะเบียนราษฎร ไม
สามารถใชสิทธิการรักษาพยาบาล / ปญหาการใชภาษา / ฯลฯ  แตเราจะพยายามเริ่มตนกิจกรรมที่สามรถทําไดไปกอน   

ชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี เยี่ยมเยียน ขยายเครือขาย 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุครั้งที่ 3 / 2556 

อ.ธัญญาฯ /รายงาน 

อ.เชษฐ ฯ / รายงาน 

อ.บุญเกียรติ วิสิทธ์ิศิลป / รายงาน 



 

 

 

 

        
 25 มิ.ย. 56 อ.เชษฐ ชาวนาแกวและอ.ธัญญา ศิโรรัตนธัญโชค ผูประสานงานผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี รวมประชุมคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ ครั้งที่ 3/2556 และมอบโองมังกรสัญลักษณจังหวัดราชบุรีใหกับคุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ และคุณพอวิโรจน นันทจินดา 
ไวเปนที่ระลึกดวย  

ทานนภินทร ศรีสรรพางค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดราชบุรี เจาของและผูดําเนินการตลาดกลางผัก
และผลไมจังหวัดราชบุรี(ศรีเมือง)มอบเครื่อง printerสี 
พรอมอุปกรณ ใหกับชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
โดยมี พระคุณเจายอหนบอสโกปญญา กฤษเจริญ และ 
อ.เชษฐ  ชาวนาแกว  เปนผูรับ เม่ือวันที่  5 ส.ค. 56  

  
    
   5 ส.ค. 56 ประธานชมรมผูสูงอายุสังฆ-

มณฑลราชบุรีไปเย่ียมคุณบุญสง โบลันด  
อดีตประธานชมรมผูสูงอายุอาสนวิหาร
แมพระบังเกิด บางนกแขวก ซ่ึงปวยผา- 

ตัดหัวเขา  

 

 

 

 ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน จิตตาธิการและประธาน- 
ชมรมฯสังฆมณฑลราชบุรี รวมแสดงความยินดี
กับ อ.นิยม อัยรานอยโอกาสที่ชมรมผูสูงอายุวัด-
นักบุญยอหนบอสโกราชบุรี  ไดรับโลหรางวัล-
รองชนะเลิศอันดับหน่ึงเปนชมรมผูสูงอายุตัว-
อยางระดับชาติ  

  กําลังใจ 

 

 รวมยินดี 

    
 

   คุณพอวุฒิกรณ พันธุยิ่งยก ผอ.บานสิทธิดาฯรวมกับ 
ครูพี่เลี้ยง เจาหนาที่ จัดงานวันแม   โดยเชิญคุณแมของ-

เด็กพิเศษ (พิการ) และตัวแทนผูสูงอายุ  คุณพอปรีดา- 

เวียงชัย เขารวมงาน“เด็กพิเศษบอกรักแมดวยสายตาและ
เสียงเพลงอิ่มอุน  /  คาน้ํานม”  บรรยากาศเต็มไป  ดวย
ความรัก หวงใย ใสใจ เอ้ืออาทร ตัวแทนแมกลาว
ขอบคุณ ผอ.บานสิทธิดาฯ ครูพี่เลี้ยงและเจาหนาที่  

 

      ผอ.บานสิทธิดาฯมอบของท่ีระลึกแกตัวแทนผูสูงอายุ
ประธานชมรมผูสูงอายุฯกลาวใหกําลังใจกับเด็กพิเศษและ 

คุณแม ขอบคุณผอ.บานสิทธดิา ครูพี่เลี้ยง เจาหนาที่ ท่ีให
โอกาสใหการอุปการะดูแล ชวยเหลือ พัฒนา ฯลฯ พรอม
มอบของขวัญแกคุณแมและเจาหนาท่ีทุกทาน 

วันแมที่บานสิทธิดาฯ  (9 ส.ค. 56)  

ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ ครั้งท่ี 3 / 2556  ท่ีศูนยอภิบาลคามิลเล่ียน ลาดกระบัง 

รับมอบเครื่องพริ๊นเตอร สี A3 

อ.ธัญญา ฯ / รายงาน 

ภคมณ พชรปราณีต  / รายงาน 



 

 

                    ประชุมประจําเดือน 

       คุณอรพินทร  แดงชวง ประธานชมรมผูสูงอายุวัด- 

นักบุญยอแซฟ  จัดประชุมคณะกรรมการ  และสมาชิก 

ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน  ( ทุกเดือน ) เร่ิมดวย- 

พิธีบูชามิสซา / ตรวจสุขภาพ / ฉลองวันเกิด / รายงาน- 

การปฏิบัติงาน ฯลฯ / สวดสายประคํา/ ฯลฯ ทานอาหาร
รวมกัน               
    เยี่ยมเยียนชวยเหลือผูปวย พิการ ยากไร 
   13 ส.ค. 56 ประธานชมรมผูสูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ 
และ คณะกรรมการนําเคร่ืองอุปโภค  บริโภค  ไปเยี่ยม-

เยียนชวยเหลือผูสูงอายุ  ผูปวย  พิการที่บานพักคนชรา 

เบธานี บานโปง 

              10 ส.ค. 56 คุณพอเสนอ ดําเนินสดวก ประธานคณะกรรมการเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตสัมพันธพรอมกับคริสตจักรและ
คณะกรรมการ ไดรวมใจจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และ 
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พรอมทั้งจัดงานวันแมแหงชาติขึ้นที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้องโดยมี คุณพอไพยง มนิราช 
อุปสังฆราช เปนประธาน มีหนวยงาน องคกร สภาภิบาล ฯลฯ เขารวมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายเคร่ืองราชสักการะโดยพรอมเพรียง
กัน โอกาสนี้ คุณกาญจนา ไชยเจริญ กรรมการชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ไดรับประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการ     
ศาสนสัมพันธ เปนแมดีเดนประจําป 2556  พรอมกับ คุณสิริพร ปรมัตถวิโรจน ดวย เพื่อนส.ว.ทุกทานปรบมือดัง ๆ แสดงความยินดี
กับทานดวย     

                           

12 ส.ค. 56 คณะกรรมการฝายสื่อสัมพันธ สภาภิบาลวัดนักบุญยอแซฟ บานโปง    
โดย คุณนฤชัย - คุณวิชานันท เสนางคนารถ พรอมกับคุณพอสุเทพ จูสวย ผูชวยเจาอาวาสวดั
นักบุญยอแซฟ ซิสเตอรอเมเดอากินี ซิสเตอรพัชนีฯคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ   ไดรวม-

กันจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถและวันแมแหงชาติ 
ที่วัดแมพระราชินีแหงสันติภาพ ซึ่งเปนวัดเล็ก ๆ  ตั้งอยูที่หมูบานเขาพระ ต.เขาสามสิบหาบ  
อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี มีลูก ๆ เยาวชนและคุณแมซึ่งอยูในทองถิ่นกันดารยากไร รวมดวย
สัตบุรุษผูสูงอายุจากวัดนักบุญยอแซฟ ไปรวมงานประมาณ 70-80 คน งานนีช้มรมผูสูงอายุ-
สังฆมณฑลราชบุรี โดย อ.เชษฐ ชาวนาแกว ไดมีสวนรวมนําขาวสารถุง  (5 กก.)  จํานวน  25 

ถุง (จากโรงเจบวนฮกตั๊ว) ไปมอบใหคุณแมที่มารวมงานทุกคน และกลาวใหขอคิดกับลูก ๆ
ทุกคนใหรักแมทุกวัน กตัญู เชื่อฟงแม สวนแมก็ตองเสียสละ ใหความรัก ใหความอบอุน  
ใหอภัย ฯลฯ แกลูก    

การจัดงานวันแมแหงชาติที่หมูบานเขาพระ ( 12 ส.ค. 56 ) 

ศาสนสัมพันธราชบุรี จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถและงานวันแมแหงชาติ 

ขาวจากชมรมผูสูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ    บานโปง 

       ชวงเดือน มิ.ย.- ก.ค. 56  

คุณพอเสนอ ดําเนินสดวก 
และ จิตตาธิการชมรมผูสูง-
อายุวัดนักบุญยอหนบอสโก 
ราชบุรี พรอมดวย  อ.นิยม -

อัยรานอย  และ  คณะกรรม- 

การชมรมฯ  ออกเยี่ยมบาน-   
        สมาชิกอาวุโส และสมาชิกผูเจ็บปวย รวมสวดภาวนา  

นําความรัก พระพรและของขวัญไปมอบให เปนที่ประทับใจทั้งผูใหและผูรับเปนอยางมาก (ปฏิบัติตอเน่ืองทุกเดือน) 

                                                                                                                                                                                    

กิจกรรมชมรมผูสูงอายุรองอาสนวิหารวดันกับุญยอหนบอสโก ราชบุรี 

พนิดา แหวกวารี /รายงาน 

วิชานันท เสนางคนารถ / รายงาน 

สุพล แดงชวง / รายงาน 

อ.นิยม อัยรานอย / รายงาน 



 

 

                
                  
                                                                                           
          

 

                                                                                              

          

    
                                                                          
 
 
พระสังราชปญญา กฤษเจริญ     ผศ.ดร.คุณพอไพยง มนิราช      คุณพอประดิษฐ วองวารี     คณุพอประสิทธ์ิ รุจิรัตน       คุณพอปรีดา เวียงชัย  
         ประธานที่ปรึกษา                             ที่ปรึกษา                                  ที่ปรึกษา                         จิตตาธิการ                       ผูชวยจิตตาธิการ     
    

 

   

        
  นายเชษฐ  ชาวนาแกว       นายนิยม  อัยรานอย    นายชูเกียรติ โจสรรคนุสนธ์ิ    นางศรีอัมพร  จันทรวิจิตรกุล      นายธัญญา  ศิโรรัตนธัญโชค  
           ประธาน                          รองประธาน                      รองประธาน                          รองประธาน              ผูประสานงานและประชาสัมพันธ 
  
       
      

 
 
 

นางอรพินทร  แดงชวง   นางพนิดา  กิตติอุดมพานิช   น.ส.สายสุนีย  เสียงไพเราะ    นายบุญเกียรติ  วิสิทธ์ิศิลป           นางวนิดา  ชอบธรรม 

         เลขานุการ                         เหรัญญิก               นายทะเบียน                                  ปฏิคม                                 ผูชวยเลขานุการ 

       
 

 
      
 

 
   
                     
  นางกนกกิตติกา ชาวนาแกว        นางวนิดา รุงศิริชัยรัตน             น.ส.นันทวัน  เชาเที่ยง          นายดิเรก จันทรวิจิตรกุล   
                                 ผูชวยเหรัญญิก                      ผูชวยนายทะเบียน                         ผูชวยปฏิคม                     ผูชวยประชาสัมพันธ 
         

 

 

 

  
 

นายมนัส คิ้วทวีวิวัฒน  นายอเนก  เตาลิ้ม     นางกาญจนา  ไชยเจริญ     นางรัตติกร  จวบสมัย       นายวิศาล  ระดมกิจ       ซ.จูเลียต โนลัสโก 

 

กรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 

ประจําป 2556 - 2558 



 

 

         เจาของ       ชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
         ที่ปรึกษา     พระสังฆราชปญญา กฤษเจริญ  / ค.พ.ไพยง มนิราช / ค.พ.ประสิทธ์ิ  รุจิรัตน 
         ผูจัดทํา        อ.เชษฐ ชาวนาแกว / อ.ธัญญา ศิโรรัตนธัญโชค / คุณพรประภา วิเชียรศิลป และคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 

 

 

         

 

           
    ซ.มาเรียตตา เด กุสมาน   นายสุพจน ศิริรัตนกูล     นายกมล พรมแสง     นายวิรัช เติมนาค    นายไพบูลย   ทรายทอง     น.ส.มาลี รุจฑิฆัมพร    
 

 

 

 

 

 

                  นายสุชาต ิ กกเครือ    น.ส.ภคมณ พชรปราณีต   น.ส.อนุชิดา ตันประเสริฐ      นางรดา  เจริญจิตต        นายภริมย  สิทธิเดช     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  นายชลูด สุสทุธิ           นางสุภาพร จันทรดํารงค      นายประเสริฐ นิรันดรประเสริฐ     นางบัวแกว บุญเลิศ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     น.ส.วิชภา หลวงจอก               น.ส.กนกนาถ เทพนุภา           นางพิมพมณี  จิรวัฒนาพันธ                                                                                                            
           นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ       นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ          นักกายภาพบําบัดวิชาชีพ  
                                                กรรมการอาสาสมัคร                กรรมการอาสาสมัคร                 กรรมการอาสาสมัคร 

 

คุณพอประสิทธิ์ รุจิรัตน เจาอาวาสวัดชัฏปาหวาย 

และจิตตาธิการชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
รวมกับซิสเตอรคณะคาเมไลท (ผูประสานงาน-

กลุมจอมบึง)        จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  
เน่ืองในโอกาสวันสงกรานต  และจัดกิจกรรมตอ- 

เน่ืองเยี่ยมเยียนชวยเหลือผูสูงอายุ ผูปวย ฯ มีการ-

สวดภาวนา อวยพร พูดคุย ใหกําลังใจและมอบ-

เคร่ืองอุปโภค บริโภค แกสมาชิกที่ไปเยี่ยม (งบประมาณสนับสนุนสวนหนึ่งจากชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี)  

กลุมผูสูงอายุจอมบึง จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวและเย่ียมเยียนผูสูงอายุ ผูปวย พกิาร ยากไร 

ซ.จูเลียต โนลัสโก / รายงาน 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพงานวันชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม (26 - 28 เม.ย. 2556)

พระคุณเจาวีระ อาภรณรตัน มุขนายกสังฆมณฑล 

เชียงใหมและพระคุณเจาบรรจง  ไชยรา ประธาน 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สุขภาพอนามัย ตัดริบบิ้นเปดงาน 

  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ ถายภาพ  
  รวมกับพระสังฆราช พระสงฆที่ไปรวมงาน 

  ผูสูงอายุ - ผูประสานงาน จาก 10 สังฆมณฑล    
    ทั่วประเทศไปรวมงาน ประมาณ 1,500 คน 

 การแสดงระบําประยุกตในชุดโลกคือละคร ของ
วัดนักบุญยอแซฟ บานโปง เปนตวัแทนสังฆมณ- 
ฑลราชบุรีไดรับคําชมเชยวาสวยงามพรอมเพรียง  
เปนที่นาประทับใจ 

คุณพอไพยง มนิราช อปุสังฆราชสังฆมณฑล
ราชบุรี ใหเกียรติไปรวมงาน มอบโองมังกร 
สัญลักษณจังหวัดราชบุรี แดพระคุณเจาวีระ- 
อาภรณ ไวเปนทีร่ะลึก 

ลูกกตัญูและผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง ระดับ- 
ชาติ  ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณใบพระสันตปา- 
ปา (ฟรังซิส)ถายภาพรวมกับพระสังฆราช พระ- 
สงฆ ไวเปนที่ระลึก 

อ.เชษฐ ชาวนาแกว ประธานชมรมผูสูงอายุสังฆ-

มณฑล ราชบุรี รับรางวัลชนะเลิศ โครงการผูสูง-

อายุประกาศขาวดี มีรางวัลให เปนรางวัล Best 

Practice ชมรมเครือขายผูสูงอายุ ท่ีมีการประชา- 

สัมพันธดีเดน ประจําป 2013/ 2556 

อ.นิยม อัยรานอย ประธานชมรมผูสูงอายุ วัดนัก-
บุญยอหนบอสโก ราชบุรี รับโลและประกาศ
เกียรติคุณ รองชนะเลศิอันดบัหนึง่ ชมรมผูสูงอา-

ยุตัวอยางระดับชาติ ประจําป 2013/2556 

คุณพอไพยง มนิราช อุปสังฆราชสังฆมณฑล
ราชบุรี ใหเกียรติถายภาพรวมกับลูกกตัญู –
ผูสูงอายุฯตัวอยางระดับชาติ ของสังฆมณฑล- 
ราชบุรี ประจําป 2013/2556 ไวเปนที่ระลึก 

      คุณมาลี รุจฑิฆัมพร 
ประธานเครือขายชมรม
ผูสูงอายุวัดนักบุญเปาโล 

กลับใจ  โพธาราม พรอม
ดวยสมาชิกรวมกับคณะ-

ฆราวาสผูบําเพ็ญประ-

โยชน  รุนที่ 7 ของสังฆ-

มณฑลราชบุรี  นําโดย คุณพอสมบูรณ แสงประสิทธิ์ จัดกิจกรรม
ออกหนวยเยี่ยมเยียนใหความรูดานคุณธรรม บริการตรวจ สุขภาพ
อนามัย มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค แกผูสูงวัย-ชาวบานที่ขาดแคลน  
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 56 ณ บริเวณ ร.ร.บานหัว-

หิน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีผอ.สุวนีย กาญจนฉายา ร.ร.บานหัวหิน 
เปนตัวแทนคณะครู-นักเรียน ชาวบานและชุมชนใหการตอนรับ 

 ชมรมผูสูงอายุวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม รวมกับกลุมเวชบุคคลและคณะฆราวาสแพรธรรม เยี่ยมเยียน บําเพ็ญประโยชนชุมชน 

          คุณสมจิตร ศักด์ิสิทธิกร  
คุณสุภาพ เลากิจเจริญ    คุณ- 

เสง่ียม   แหวกวารี    สมาชิก 

เครือขายชมรมผูสูงอายุวัด
นักบุญเปาโลกลับใจ   โพธา- 

ราม รวมปฏิบัติงานจิตอาสา
ในฐานะเครือขายเวชบุคคล 
สังฆมณฑลราชบุรี    รวมให 

บริการดานสุขภาพแกพระสงฆ  และพี่นองสัตบุรุษท่ีมารวมโมทนา
คุณพระเปนเจา ในโอกาสบวชพระสงฆใหม ยอแซฟ ธนายุทธ   
นันทพรพิสุทธิ์ ณ วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย  อ.ดําเนินสะดวก 
จ.ราชบุรี   เม่ือ  28 ก.ค.  2556  โดยมีคุณพอวิโรจน นันทจินดา  ประ- 

ธานชมรมเครือขายผูสูงอายุคาทอลิกใหเกียรติมารับบริการตรวจสุข-

ภาพดวย                                                      พนิดา แหวกวารี /รายงาน  


