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รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการอบรม ส่งเสริมกระแสเรียก และฟื้นฟูจิตใจ ครั้งที ่2/2557 

ณ ห้องประชุมหลุยส์ มารี อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557 !

 ผู้เข้าร่วมการประชุม 
      1. ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์           ประธาน 
      2. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย                 ที่ปรึกษา และอธิการเจ้าคณะแขวง 
      3. ภราดาประสิทธิ ์ไชยเผือก           บ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล 
      4. ภราดาไชยณรงค์ ฮวดศิริ            นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต 
      5. ภราดาทินรัตน์ คมกฤส              ศูนย์วิจัยมงฟอร์ต 
      6. ภราดาจรัญ ศรีหล้า                  ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี ่
      7. ภราดามานิต สกนธวัฒน์            ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี ่และเลขานุการ 
 ผู้ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม 
      1. ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา                นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต (ติดภาระกิจ) 
      2. ภราดาพิสูตร วาปีโส                  ที่ปรึกษา (ติดภาระกิจ) 
  
 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.  
      ประธานคณะกรรมการฝ่ายการอบรม ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ นำสวดสั้นๆ ก่อนเริ่มการประชุม 
  
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
           1.1 ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของคณะภราดาบางท่านที่ได้
     เข้าร่วมอบรมรื้อฟื้นชีวิตนักบวชตามแผนงานปี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
     ภราดาวิหาร ศรีหาพล       ได้เข้าอบรมรื้อฟื้นชีวิตนักบวช ณ ประเทศอิตาลี 
     ภราดาสมพร คงวิมล     ได้เข้าอบรมรื้อฟื้นชีวิตนักบวช ณ สวนเจ็ดริน จ.เชียงใหม่ 
     ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี   ได้เข้าอบรมรื้อฟื้นชีวิตนักบวช ณ สวนเจ็ดริน จ.เชียงใหม่ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
  
 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการอบรมฯ ครั้งที่ 1/2557  
           2.1 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และให้แก้ไข ข้อ 3.1.6, ข้อ 3.2.2, ข้อ 3.3, ข้อ 4.2.2, ข้อ 4.4.2,  
     ข้อ 4.3.1, ข้อ 4.3.2, และ ข้อ 5.3.1 ตามที่คณะกรรมการได้แนะนำและแก้ไขในที่ประชุม 
 ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการอบรมฯ ครั้งที่ 1/2557 
  
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการอบรมฯ ครั้งที่ 1/2557 
           3.1 ติดตามการดำเนินการตามแผนการอบรมฟื้นฟูจิตใจและเตรียมผู้ให้การอบรม  
                ของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล แขวงประเทศไทย (โดย ภราดาอํานวย ยุ่นประยงค์) 
                กรณี ภราดาศราวุธ      กำลังดำเนินการติดต่อ เพื่อเข้าร่วมการอบรม รื้อฟื้นชีวิตนักบวช และเตรียม
     ตัวอย่างเขมข้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อปฎิญาณตนตลอดชีวิตในปีหน้า 
                กรณี ภราดากุลชาติ      ขอเลื่อนการปฏิญาณตนตลอดชีวิตไปอีก 1 ปี เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษา
               ต่อในระดับปริญญาโท 
                กรณี ภราดานนทชา      ขอเลื่อนการปฏิญาณตนตลอดชีวิตไปอีก 1 ปี เนื่องจากต้องการดูแลคุณแม่ใน 
     ระยะแรกๆนี้ ให้เรียบร้อยดีเสียก่อน  
                กรณี ภราดาศิริชัย        จะเข้าร่วม ARFI Program ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (เป็นระยะเวลา 6 เดือน) เพื่อ
     รื้อฟื้นชีวิตนักบวช และเตรียมเพื่อเป็นผู้ให้การอบรม อีกทั้งเพื่อเตรียมตัวอย่าง
     เข้มข้นสำหรับปฎิญาณตนตลอดชีวิตในปีหน้า 
                กรณี ภราดาสอาด        จะเข้าร่วม ARFI Program ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (เป็นระยะเวลา 6 เดือน) เพื่อ
     รื้อฟื้นชีวิตนักบวช และเตรียมเพื่อเป็นผู้ให้การอบรมในอนาคต 
                กรณี ภราดาจรัญ         อยู่ในระหว่างการติดต่อและหาข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการอบรม รื้อฟื้นชีวิต
     นักบวช ณ ประเทศอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ผู้ให้การอบรม 
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           3.2 คณะกรรมการนำเสนอในเรื่องของการสนับสนุนให้ครูคำสอน (ฆารวาส) ได้ไปพัฒนาในสาขาวิชาที่คณะ
      ต้องการ โดยเฉพาะในสาขาวิชา “คำสอน” และ “เทววิทยา” เพื่อการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตอย่างยั่งยืน รวม
      ไปถึงการสืบสานจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ตในหมู่ฆารวาสหรือผู้ที่อยู่ในสนามงานร่วมกับคณะภราดา
      ของเรา 
 ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
  
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
           4.1 ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี ่(โดย ภราดาจรัญ ศรีหล้า) 
                4.1.1  จำนวนภราดาผู้ดูแล 2 ท่าน คือ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ (อธิการยุวลัยฯ)  
                        และภราดาจรัญ ศรีหล้า (ภราดาผู้ช่วย) 
                4.1.2  จำนวนยุวนิส ปีการศึกษา 2557 มีทั้งหมด 51 คน  
                4.1.3  จำนวนคนงาน ปีการศึกษา 2557 มีทั้งหมด 6 คน 
                4.1.4  กิจกรรมต่างๆของยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่: (เอกสารในภาคผนวกหมายเลข 1) 
   - เข้าเงียบก่อนเปิดปีการศึกษา นำโดยคุณพ่อสมภพ ประทุมราช และทีมงานฆารวาส 
   - การไปทัศนะศึกษาตามรอยโครงการพระราชดำริ “ชั่งหัวมัน” ณ จังหวัดเพรชบุรี และแวะเที่ยว
      ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
   - เริ่มโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับยุวนิสทุกคน โดยนำโปรแกรม ROSETTA STONE 
      เข้ามาช่วยในการฝึกการทักษะทางด้านภาษาทั้ง 4 ทักษะของยุวนิส (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
   - การเข้าร่วมกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น อาทิเช่น งานฉลองบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา 
      งานฉลองวัดพระหฤทัยศรีราชา เป็นต้น 
   - การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ อาทิเช่น งานวันครู การไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาของ 
      ระดับชั้นมัธยมปลาย การเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ เป็นต้น 
    - การนำแนวความคิดโครงการพระราชดำริ “ชั่งหัวมัน” มาต่อยอด ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี ่เพื่อ
      ปลูกฝังให้ยุวนิสตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องของการประหยัด คุณค่าของเงิน การทำงานร่วม
      กันเป็นหมู่คณะ และการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
     4.1.5  ท่านอธิการเจ้าคณะได้ให้คำแนะนำสำหรับคณะภราดาผู้ดูแลดังนี้ 
   - การปลูกฝังแนวความคิดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อส่งเสริมให้     
      ยุวนิสสามารถแนวความคิดดังกล่าวนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
   - การพัฒนาในเรื่อง “Public Speaking” (การพูดต่อหน้าที่ประชุม) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูด
      ของยุวนิส และเสริมบุคคลิกภาพที่ดีต่อไป 
   - การจัดให้มีในเรื่อง “Spiritual Direction” (ผู้ให้คำปรึกษาด้านชีวิตฝ่ายจิต) เพื่อส่งเสริมและเปิด
      โอกาสให้ยุวนิสได้ให้ยุวนิสมีผู้ที่ให้คำปรึกษาในด้านฝ่ายจิต นอกเหนือจากคณะภราดที่ดูแล 
    - ภราดาไชยณรงค์ ฮวดศิริ ได้นำเสนออีกให้มีการพัฒนาในเรื่อง “ทักษะในด้านดนตรี” เพื่อนำไป
      ใช้ประโยชน์ในงานแพร่ธรรมและงานส่งเสริมกระแสเรียกของคณะต่อไป 
           4.2 บ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล (โดย ภราดาประสิทธิ ์ไชยเผือก)  
                4.2.1  จำนวนภราดาผู้ดูแล 2 ท่าน คือ ภราดาประสิทธิ ์ไชยเผือก (อธิการบ้านนักศึกษาฯ)  
                        และภราดาสมพร คงวิมล (ภราดาผู้ช่วย)  
                4.2.2  จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 มีทั้งสิ้น 25 คน (โดยมี Postulant อยู่ 5 คน ซึ่งจะต้องย้ายไป
   อยู่ที่ นวกสถานในช่วงปลายเดือนกรกฏาคมนี้) 
                4.2.3  จำนวนคนงาน ปีการศึกษา 2557 มีทั้งหมด 6 คน 
                4.2.4  กิจกรรมต่างๆของบ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล: (เอกสารในภาคผนวกหมายเลข 2) 
   - สรรหาทีมบริหารจัดการของบ้าน (TimeTable/ เลือกสรรหัวหน้าและผู้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ/ จัด
ทำ       ตารางงานประจำ/ เป็นต้น) 
   - ได้คุณเทพอวยชัย มาช่วยในเรื่องของการฝึกและพัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษ  
   - ส่งเสริมให้นักศึกษาทำ “เกษตรเชิงอุตสาหกรรม” ให้เกิดขึ้น (การเลี้ยงสัตว์-การปลูกผัก-ทำ
      สวนต่างๆ-เป็นต้น) เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตร [มูลค่าเพิ่ม] 
   - การทำกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันให้เกิดความเคยชินกับชีวิตของการเป็นนักบวช ตารางบ้าน 
      ตารางของวิทยาลัยแสงธรรม การตื่นนอน การเข้าวัด การเข้าร่วมกิจกรรมของพระศาสนจักร 
      เป็นต้น 
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           4.3 นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต (โดย ภราดาไชยณรงค์ ฮวดศิริ) 
                4.3.1  จำนวนภราดาผู้ดูแล 2 ท่าน คือ ภราดาไชยณรงค์ ฮวดศิริ (นวกจารย์)  
                        และภราดาศิริชัย ฟอนซีกา (ภราดาผู้ช่วย) 
                4.3.2  จำนวนนวกชน ปีการศึกษา 2557 มีทั้งสิ้น 6 คน 
                4.3.3  จำนวนคนงาน ปีการศึกษา 2557 มีทั้งหมด 5 คน 
                4.3.4  กิจกรรมต่างๆของนวกสถาน: 
   - เชิญนักจิตวิทยา คุณชุติมา เข้ามาช่วยในเรื่องของ self-actulization และ self-awareness  
   - ขายรถตู้และกระบะเรียบร้อยแล้ว ในราคา 300,000 บาท และกำลังดำเนินการซื้อ 
         รถกระบะมือสองในราคา 410,000 บาท ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ประจำปี  
   - เช่ารถตู้เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ เนื่องจากจำเป็นและตอบโจทย์ในเรื่องของจำนวนผู้รับการฝึกหัดที่
      ปีนี้เพิ่มขึ้น ในอัตรา 25,7xx บาทต่อเดือน ตามงบประมาณที่ได้ทำไว้ประจำปี 
     4.3.5  กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
   - เชิญภราดาพีระนันท์ นัมคณิสรณ์ ภราดาพีระพงศ์ ดาราไทย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ เป็นต้น 
      มาแบ่งปันในเรื่องต่าๆง ดังนี้  The Ressurection of Jesus Christ, Psalms, The Old Testament 
      (Exodus), เป็นต้น 
   - คณะกรรมการนำเสนอให้ ผู้ฝึกหัดที่อยู่ในสถานะ “Novice” ได้ศึกษาในเรื่องชีวิตจิต พระธรรม
      คัมภีร์ ธรรมนูญของคณะ และเอกสารของพระศาสนจักรให่้มากขึ้น ส่วนผู้ฝึกหัดที่อยู่ในสถานะ 
      “Postulant” สามารถที่จะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสัมผัสชีวิตในโรงเรียนต่างๆ การเข้าไปช่วย
      งานหรือสัมผัสงานที่โรงเรียนมงฟอร์ต เป็นต้น เพื่อพัฒนาในด้านการทำงานในสนามงานจริงๆได้
      อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด 
   - วันที่ 15 กันยายน 2557 นี้ “นวกชน” จะต้องเข้าทำ Great Exercise ของคุณพ่อปอล คณะเยซูอิต
      และช่วงประมาณต้นเดือน กรกฏาคน จะมีเข้าเงียบนำโดยภราดาชุมพล ดีสุดจิต 
   - การปฏิญาณตนครั้งแรกของ “นวกชน” จะมีขึ้นในวันที ่25 ตุลาคม 2557 ณ นวกสถาน เดอ 
         มงฟอร์ต สันทราย เชียงใหม่ 
           4.4 ศูนย์วิจัยมงฟอร์ต (โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส) 
                4.4.1  โครงการต่างๆ: พิมพ์และแปลหนังสือ/งานของนักบุญมงฟอร์ต, วีดีทัศน์ประวัติและ  
                         ชีวิตนักบุญมงฟอร์ต เริ่มบันทึกเสียงใหม่ 
                4.4.2  กิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ: ติดตามและประสานเรื่องทำวีดีทัศน์ฯ ประวัติ น.มงฟอร์ต/ ร่วมงานฉลอง
   ครบรอบ 50 ปี ของภราดาที่อินเดีย/ 26 Jan-25 Feb 2558 บรรยายาและแบ่งปันในเรื่อง Small 
   Christian Community คณะกรรมการนำเสนอให้ ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ถ้าเป็นไปได้ช่วยแบ่งปัน
   เรื่องดังกล่าวในที่ประชุมอธิการ-ผู้อำนวยการในครั้งต่อไปด้วย 
 ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
  
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา และเรื่องอื่นๆ 
             5.1 นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป (วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557) และนำเสนอให้เชิญ vocation Promoters 
     ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย 
           5.2 งบประมาณของฝ่ายการอบรมปี 2557 ประธานมอบหมายให้ภราดามานิต สกนธวัฒน์ ดำเนินการทำและ
     นำเสนอให้แก่ประธานฯ อธิการเจ้าคณะฯ และเหรัญญิกคณะฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป 
           5.3 การประชุมกลุ่มคณะภราดา 2557: คณะกรรมการได้นำเสนอให้กลุ่มภราดาที่ยังไม่ทราบว่าจะนำเอกสาร
      ใดไปพูดคุยหรือศึกษา เพื่อนำมาแบ่งปันภายในกลุ่ม นำเสนอเอกสารหรือสมณสารเหล่านี้เพื่อเป็นทาง
      เลือกดังนี้ Joy of the Gospel, Evangelization, Fraternal Life, Sermons of Pope, … เป็นต้น 
 ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 การประชุมเปิด เวลา 11:55 น. 

ณ วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557 !!
      ภราดามานิต สกนธวัฒน์                                                ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ 

   เลขานุการ/ผู้บันทึกรายงาน                               ประธานคณะกรรมการฝ่ายการอบรม
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ยุวนิสปีการศึกษา 2557

สมาชิกปีการศึกษา 2557 

ภาค จังหวัด จำนวน
(คน)

กลาง กรุงเทพ, นครปฐม, นนทบุรี, สมุทปราการ, อยุธยา, 20

อีสาน นครพนม, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, สกลนคร, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ 16

ตะวันออก ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, ระยอง 9

เหนือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง 6

รวมทั้งสิ้น 51
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ม.4 ม.5

ม.6



SLJ’s News

SLJ   Page 3

ทัศนศึกษา แสวงบุญและเท่ียว
หลังจากการเร่ิมต้นปีการศึกษาด้วยการฟ้ืนฟูจิตใจ

แล้ว ก็ได้ไปทัศนศึกษาต่อ โดยมุ่งไปท่ีโครงการช่ัง
หัวมัน ระหว่างทางก็ไปเย่ียมสถานท่ีท่องเท่ียวหลาย
ท่ี วันอาทิตย์ร่วมมิสซาท่ีวัดนักบุญเทเรซา

ต่อยอดโครงการช่ังหัวมัน

เม่ือกลับมาท่ียุวลัยก็ไม่รอช้าท่ี
จะต่อยอดโครงการช่ัง

หัวมันท่ียุวลัย โดยแต่ละกลุ่มเซนต์ระดมความคิด

เพ่ือวางแผนและลงมือปฏิบัติ

โครงการท่ีเกิดข้ึน
1. เล้ียงปลา
2. ปลูกผักสวนครัว
3. สวนกล้วย
4. ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
5. เล้ียงกบ
6. เพาะเห็ด
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กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพ่ือสร้างความรักและสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์จึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริม 
นอกจากการเล่นกีฬาร่วมกันแล้ว

เข้าร่วมค่ายกองร้อยพิเศษ

ยุวนิสช้ันมัธยมต้นเข้าร่วมฝึกฝนในค่ายลูกเสื
อกอง

ร้อยพิเศษ และได้เล่าประสบการณ์การร่วมค่ายใน

คร้ังน้ีบนกระดาษ 1 หน้า

ยุวนิสรับรางวัลเรียนดี
ปีน้ีมียุวนิส 4 คนได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลเรียนดี ทุกคนแสดงความยินดีด้วยและรับ
ฟังแนวทางในการท่ีจะได้รางวัล
เรียนดีง่ายๆ
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Family Night
ร่วมกันสังสรรค์ภายในครอบครัวยุวลัย
กิน ด่ืมเต็มท่ี
พร้อมกับฉลองวันเกิดประจำเดือน

ร่วมฉลองบ้านเณรพระหฤทัย

15 มิถุนายน ส่งตัวแทนยุวนิสไปร่วมฉลองบ้าน

เณรพระหฤทัย 
ในสัปดาห์ต่อมา 22 มิถุนายนร่วมฉลองวัด

พระหฤทัย

เข้าเงียบฟ้ืนฟูจิตใจ
เข้าเงียบประจำเดือนทุกสัปดาห์ท่ี 
3 โดยมีคุณพ่อสมภพและทีมงาน

นำเข้าเงียบ



Rosetta Course
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ยุวนิสใช้เวลาในการฝึกภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Rosetta Course/ Rosetta Stone



ปลูกผักสวนครัว
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สวยงามมาก.. เตรียมแปลง ร่วมด้วยช่วยกัน

คนละไม้คนละมือ ช่วยกันๆๆ โตกันแล้ววว...

ข้าวโพดครับ ขุดๆๆๆ ออกดอกสะพรั่ง..



เลี้ยงปลา
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กินเข้าไป..วันนี้เลี้ยง.. บ่อปลาน่าอยู่.. อีกบรรยากาศหนึ่ง

ป.ปลา ดุกๆ ว่ายน้ำคู่กัน เมื่อไหร่จะโต...

ปลาสวยงาม.. ดูแลบ่อ ชื่นชมปลาๆ



สวนกล้วย
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กล้วยหนึ่งต้น กล้วยสามต้น ป่ากล้วย

สวนกล้วย พรวนดิน..ดูแลอย่างดี ใส่ปุ๋ย..ให้น้ำ

กำจัดศัตรู...ต้นกล้วย ให้กำลังใจต้นกล้วย..จะได้มีลูกให้กิน
เร็วๆ

ลงกล้วยต้นใหม่ๆ



เพาะเห็ด
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ร่วมด้วยช่วยกัน..สร้างบ้านให้เห็ด เรียงร้อย.. กระท่อมเห็ด

เตรียมพื้นที่ ช่วยกันๆ อะไรอยู่ในตุ่มใบนั้น..

ร้อยเรียง.. จุดเริ่มต้น.. ฮุยเลฮุย!!!!



ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
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โรงเพาะ

ติดตั้งโรงเพาะ

เริ่มเติบโต

งอกเงยมาให้เป็นต้นอ่อนๆ



เลี้ยงกบและปลูกผักบุ้ง บวบ
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บวบเลื้อยแล้ว.. เตรียมแปลง ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

แม่พันธุ์ กบดีๆ เริ่มเจริญเติบโต

ปลอกปลูกบวบ พ่อพันธุ์ แปลงผักบุ้ง
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ติดตามข่าวคราวหรือข่าวสาร
ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ได้ที่;

website: slj.acs.ac.th

Facebook: Saint Louis Mary Juniorate



ตารางงานประจาํวนั (  เดอืนกรกฎาคม  ) เวลา  16.30-17.00 น.  
 
ชนั  4  ปัดกวาด  ถรูะเบียง  รถนําต้นเฟืองฟ้า 
 

 
พชัรปกรณ์  แสวง 

 
ชนั  3  ปัดกวาด  ถรูะเบียง  รถนําต้นเฟืองฟ้า 
 

 
นที  พรากร 

 
ชนั  2  ปัดกวาด  ถรูะเบียง  รถนําต้นเฟืองฟ้า 
 

 
อธิกานต์  กฤษฏา 

 
ทําความสะอาดวดัน้อย  ปัดกวาด  เช็ดถ ู
 

 
ภมูิบดินทร์    ภานวุฒัน์ 

 
ทําความสะอาดห้องรับแขก  ห้องทีวี  ล้างห้องนํา
รับแขกใต้บนัได 

 
วนัวสนัต์  ขจร    พทัธนนัท์ 

 
สวนพอ่หลยุส์  ปัดกวาด  รดนําต้นไม้ 
 

 
พงศ์ธร  วรวฒุิ  คมสนั 

 
เก็บ  กวาดใบไม้หลงับ้าน   
 

   
วินธกร  จตพุร    ชยากร 

 
ล้างห้องนํารับแขกข้างกรงไก่ 
 

 
ณฐัธร 

 
เก็บ  กวาดใบไม้สวนแมพ่ระหน้าบ้าน 
 

 
พงษ์พฒัน์  อศัวิน  ธนากร 

 
ล้างห้องนําชนั  4 
 

 
จรายทุธ  ธีรวฒัน์ 

 
ล้างห้องนําชนั  3 
 

 
กรกวี  ศภุฤกษิ 
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วัน ชั้นปี 8.30 - 9.20 น. 9.30 - 10.20 น. 10.40 - 11.30 น. 11.40 - 12.30 น. 13.30 - 16.30 น.

จันทร์ ปี 1 คศ.101 หลักคำสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
คพ.เอกรัตน์ ห้อง 732 

คศ.101 หลักคำสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
คพ.เอกรัตน์ ห้อง 732 

คศ.101 หลักคำสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
คพ.เอกรัตน์ ห้อง 732 

สศ 100 ระเบียบวิธีศึกษาขั้น
อุดมศึกษา อ.ลัดดาวรรณ์ ห้อง 739

จันทร์

ปี 2 ทว. 376 เทววิทยาเรื่องพันธกิจและการอภิบาล คพ.วุฒิไกร
ห้อง 732 

(กฤษฎา ,พงศ์ธร)

ทว. 376 เทววิทยาเรื่องพันธกิจและการอภิบาล คพ.วุฒิไกร
ห้อง 732 

(กฤษฎา ,พงศ์ธร)

คศ 215 พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม 1 
คพ .ธรรมรัตน์ ห้อง  732

(วันวสันต์)

คศ 215 พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม 1 
คพ .ธรรมรัตน์ ห้อง  732

(วันวสันต์)

จันทร์

ปี 3 ศษ 222 การวัดและประเมินผลการศึกษา
อ.ไชยยศ ห้องโสต 1 

ศษ 222 การวัดและประเมินผลการศึกษา
อ.ไชยยศ ห้องโสต 1 

ศษ 222 การวัดและประเมินผลการศึกษา
อ.ไชยยศ ห้องโสต 1 

ทว 442 เทววิทยาเรื่องพระแม่มารีย์ 
คพ.ไกส์ ห้องโสต

จันทร์

ปี 4

ศษ 222 การวัดและประเมินผลการศึกษา
อ.ไชยยศ ห้องโสต 1 

ศษ 222 การวัดและประเมินผลการศึกษา
อ.ไชยยศ ห้องโสต 1 

ศษ 222 การวัดและประเมินผลการศึกษา
อ.ไชยยศ ห้องโสต 1 

อังคาร ปี 1 มน 120 ปรัชญาเบื้องต้น
 คพ.ชาติชาย ห้อง 726 -727
มน 120 ปรัชญาเบื้องต้น

 คพ.ชาติชาย ห้อง 726 -727
มน 120 ปรัชญาเบื้องต้น

 คพ.ชาติชาย ห้อง 726 -727
คศ  102 พระบัญญัติ 10 ประการ 

คพ.เอนก ห้อง 721 
อังคาร

ปี 2 คศ 121 การสอนศาสนธรรมเด็ก อ.ลัดดาวัลย์
ห้องโสต 

คศ 121 การสอนศาสนธรรมเด็ก อ.ลัดดาวัลย์
ห้องโสต 

คศ 121 การสอนศาสนธรรมเด็ก อ.ลัดดาวัลย์
ห้องโสต 

ภษ 223 ภาษาอังกฤษ 3 
อ.มยุรี ห้อง 720 

อังคาร

ปี 3 

คศ 121 การสอนศาสนธรรมเด็ก อ.ลัดดาวัลย์
ห้องโสต 

คศ 121 การสอนศาสนธรรมเด็ก อ.ลัดดาวัลย์
ห้องโสต 

คศ 121 การสอนศาสนธรรมเด็ก อ.ลัดดาวัลย์
ห้องโสต 

ภษ 223 ภาษาอังกฤษ 3 
อ.มยุรี ห้อง 720 

อังคาร

ปี 4 ทว 225 ความรู้ทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ คพ.วสันต์ ห้อง 731 
(พัชรปกรณ์ , ภานุวัฒน์)

ทว 225 ความรู้ทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ คพ.วสันต์ ห้อง 731 
(พัชรปกรณ์ , ภานุวัฒน์)

พุธ ปี 1 ทว 171 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ คพ.สมชัย
ห้อง โสต 

ทว 171 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ คพ.สมชัย
ห้อง โสต 

ปี 2 คศ 202 ประวัติศาสตร์คริสตศาสนจักร คพ.ธีรพล
ห้อง 732 

คศ 202 ประวัติศาสตร์คริสตศาสนจักร คพ.ธีรพล
ห้อง 732 

คศ 202 ประวัติศาสตร์คริสตศาสนจักร คพ.ธีรพล
ห้อง 732 

สศ 122 มานุษยวิทยาเบื้องต้น อ.พีรพัฒน์ ห้อง 732 
(พัทธนันท์,ณัฐธร,จรายุทธ) 

สศ 122 มานุษยวิทยาเบื้องต้น อ.พีรพัฒน์ ห้อง 732 
(พัทธนันท์,ณัฐธร,จรายุทธ) 

ปี 3 

คศ 202 ประวัติศาสตร์คริสตศาสนจักร คพ.ธีรพล
ห้อง 732 

คศ 202 ประวัติศาสตร์คริสตศาสนจักร คพ.ธีรพล
ห้อง 732 

คศ 202 ประวัติศาสตร์คริสตศาสนจักร คพ.ธีรพล
ห้อง 732 

ทว 442 เทววิทยาเรื่องพระแม่มารีย์ คพ.ไกส์  
ห้องโสต

ทว 442 เทววิทยาเรื่องพระแม่มารีย์ คพ.ไกส์  
ห้องโสต

ปี 4 คศ 113 คริสตจริยศาสตร์เบื้องต้น คพ.ชุมภา ห้อง 722 คศ 113 คริสตจริยศาสตร์เบื้องต้น คพ.ชุมภา ห้อง 722 ทว 461 คริสตศาสนจักรในประเทศไทย
คพ.สุรชัย ห้อง 720 (เฉพาะ อัศวิน)

ทว 461 คริสตศาสนจักรในประเทศไทย
คพ.สุรชัย ห้อง 720 (เฉพาะ อัศวิน)

คศ 212 จริยศาสตร์
คพ.พิเชษฐ์ ห้อง 726-727

(เฉพาะ อัศวิน)

ตารางเรียนบ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล ที่วิทยาลัยแสงธรรม



วัน ชั้นปี 8.30 - 9.20 น. 9.30 - 10.20 น. 10.40 - 11.30 น. 11.40 - 12.30 น. 13.30 - 16.30 น.

ศุกร์ ปี 1 คศ.100 ประวัติการสอนคริสตศาสนธรรม
คพ.วัชศิลป์ ห้อง 732 

คศ.100 ประวัติการสอนคริสตศาสนธรรม
คพ.วัชศิลป์ ห้อง 732 

คศ.100 ประวัติการสอนคริสตศาสนธรรม
คพ.วัชศิลป์ ห้อง 732 

ศุกร์

ปี 2 ศษ 221 หลักการสอน ซ.ชวาลา
ห้อง 726 - 727

ศษ 221 หลักการสอน ซ.ชวาลา
ห้อง 726 - 727

ศษ 221 หลักการสอน ซ.ชวาลา
ห้อง 726 - 727

ศุกร์

ปี 3 

ศษ 221 หลักการสอน ซ.ชวาลา
ห้อง 726 - 727

ศษ 221 หลักการสอน ซ.ชวาลา
ห้อง 726 - 727

ศษ 221 หลักการสอน ซ.ชวาลา
ห้อง 726 - 727

คศ 201 ศาสนศึกษา คพ.อภิสิทธิ์
ห้อง 726 - 727

คศ 201 ศาสนศึกษา คพ.อภิสิทธิ์
ห้อง 726 - 727

ศุกร์

ปี 4 ทว 411  หลักศาสนสัมพันธ์ 
คพ.เกรียงยศ ห้อง 720 

ทว 411  หลักศาสนสัมพันธ์ 
คพ.เกรียงยศ ห้อง 720 

ทว 326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิทและพีธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
คพ.เชษฐา ห้อง 731 

ทว 326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิทและพีธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
คพ.เชษฐา ห้อง 731 

ทว 326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิทและพีธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
คพ.เชษฐา ห้อง 731 

เสาร์ ปี 1 ภษ 111 การใช้ภาษาไทย 1 อ.ปิยวรรณ ห้อง 722 ภษ 111 การใช้ภาษาไทย 1 อ.ปิยวรรณ ห้อง 722 ภษ 111 การใช้ภาษาไทย 1 อ.ปิยวรรณ ห้อง 722 ภษ 121 ภาษา
อังกฤษ 1 อ.วันวิสาข์

ห้อง 722

ปี 2 สศ 111 จิตวิทยาทั่วไป อ.ลิขิต ห้อง 726-727
คศ 212 จริยศาสตร์ อ.สุดหทัย ห้อง 730 (เฉพาะ อัศวิน)

สศ 111 จิตวิทยาทั่วไป อ.ลิขิต ห้อง 726-727
คศ 212 จริยศาสตร์ อ.สุดหทัย ห้อง 730 (เฉพาะ อัศวิน)

สศ 111 จิตวิทยาทั่วไป อ.ลิขิต ห้อง 726-727
คศ 212 จริยศาสตร์ อ.สุดหทัย ห้อง 730 (เฉพาะ อัศวิน)

ปี 3 

สศ 111 จิตวิทยาทั่วไป อ.ลิขิต ห้อง 726-727
คศ 212 จริยศาสตร์ อ.สุดหทัย ห้อง 730 (เฉพาะ อัศวิน)

สศ 111 จิตวิทยาทั่วไป อ.ลิขิต ห้อง 726-727
คศ 212 จริยศาสตร์ อ.สุดหทัย ห้อง 730 (เฉพาะ อัศวิน)

สศ 111 จิตวิทยาทั่วไป อ.ลิขิต ห้อง 726-727
คศ 212 จริยศาสตร์ อ.สุดหทัย ห้อง 730 (เฉพาะ อัศวิน)

ปี 4 ศษ 232 การวิจัยการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน 
อ.ทิพอนงค์ ห้อง 731 

ศษ 232 การวิจัยการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน 
อ.ทิพอนงค์ ห้อง 731 

ศษ 232 การวิจัยการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน 
อ.ทิพอนงค์ ห้อง 731 



ตารางเวรก่อสวดทําวตัร – อ่านบทอ่าน 
ลาํดบัที ชือ-นามสกลุ ระยะเวลา 

1 นายวินธกร    ป้องศรี วนัที   พฤษภาคม  – วนัที  31  พฤษาคม 
2 นายกรกว ี   ยนิดีเวท วนัที  1 มิถุนายน  - วนัที  7 มิถุนายน 
3 นายพงษพ์ฒัน์    หวานเส วนัที  8 มิถุนายน  – วนัที  14 มิถุนายน 
4 นายจรายทุธ    อุดมลาภ วนัที  15 มิถุนายน  - วนัที  21 มิถุนายน 
5 นายพทัธนนัท ์   ไชยรา วนัที  22 มิถุนายน  - วนัที  28 มิถุนายน 
6 นายณฐัธร    สุพล วนัที  29 มิถุนายน  – วนัที 5  กรกฎาคม 
7 นายอศัวนิ    นิยมธรรม วนัที  6 กรกฎาคม  -วนัที  12 กรกฎาคม 
8 นายพชัรปกรณ์    ลงับุบผา วนัที  13 กรกฎาคม  – วนัที  19  กรกฎาคม 
9 นายภานุวฒัน์    เหมือนทบั วนัที  20 กรกฎาคม  - วนัที  26 กรกฎาคม 

10 นายวนัวสันต ์   สุกลุ วนัที  27 กรกฎาคม  - วนัที  2 สิงหาคม 
11 นายกฤษฎา    วามวงศ ์ วนัที  3 สิงหาคม  - วนัที  9 สิงหาคม 
12 นายพงศธ์ร    วงศอ์นนัต ์ วนัที  10 สิงหาคม  - วนัที  16 สิงหาคม 
13 นายขจร    แซ่รี วนัที  17 สิงหาคม  - วนัที  23 สิงหาคม 
14 นายแสวง    แสนทวสุีข วนัที 24 สิงหาคม  – วนัที  30 สิงหาคม 
15 นายภูมิบดินทร์    ขวญัอยู ่ วนัที 31 สิงหาคม  – วนัที  6 กนัยายน 
16 นายชยากร    คชจนัทร์ วนัที 7 กนัยายน  – วนัที  13 กนัยายน 
17 นายวรวฒิุ    ถาวร วนัที 14 กนัยายน  – วนัที  20 กนัยายน 
18 นายธีรวฒัน ์   บวัระพนัธ์ วนัที 21 กนัยายน  – วนัที  27 กนัยายน 
19 นายนที    คาํอิน วนัที 28 กนัยายน  – วนัที  4 ตุลาคม 
20 นายอธิกานต ์   คาํศรี วนัที 5 ตุลาคม  – วนัที  11 ตุลาคม 

หมายเหตุ: ผูอ่้านบทอ่าน  ช่วยพิธีกรรมดว้ย 
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Tentative Formation & Renewal Program and Professional Development Program
Brothers of St.Gabriel, Province of Thailand 2013-2020 (C 35, 41, 93, 95/ PD 3.5.2-3, 4.2.9, 5.3.3-4, 5.5.1/ DF 37, 160, 200, 227)

                                 Years                      Program 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Continued Formation & 
Age-Group Meetings for 

Junior Brothers           

Six Years Formation for 
Final Vows

Bro.Sarawut    
Bro.Sirichai P.

Bro.Nonthacha    
Bro.Kullachart

Bro.Wittaya Bro.Jaran

 On Going Formation for 
the Brothers

Bro.Chainarong (ARFI 2003) 
Bro.Manit (ARFI 2007)   
Bro.Viharn (ECCE HOMO 2014)                   

Bro.Somporn                        
Bro.Kittisak                         
Bro.Sa-ard             
Bro.Jaran      

Bro.Thasaburt     
Bro.Thankorn                
Bro.Sakda           

Bro.Seksan                          
Bro.Verayuth                         

Bro.Prawat                         
Bro.Supanun   

Bro.Siam                              
Bro.Arwut                               

Bro.Pichitphol Bro.Anuwat                                                 
Bro.Kriangsak

Superiors’ & Directors’ 
Session

M.A. Study
Bro.Kullachart (2011)  
Bro.Nonthacha (2012)  
Bro.Wittaya (2012)

Bro.Sirichai P.

Ph.D. Study

Bro.Prasit (2009)         
Bro.Somporn (studying 2010)     
Bro.Prawat (2011)         
Bro.Seksan (studying 2012)          
Bro.Siam (studying 2013)           
Bro.Achin (studying 2013)              
Bro.Arwut (studying 2013)

Bro.Thankorn                
Bro.Thaksabutr

Bro.Manit 
Bro.Pichitphol         
Bro.Anuwat              

Bro.Sarawut   
Bro.Sa-ard        
Bro.Kriangsak    

Bro.Kullachart  
Bro.Nonthacha 
Bro.Wittaya
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