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ที่ ศค 38/2018
วันที่ 9 ตุลาคม 2018
เรื่อง

ครูคําสอนบุญยาตรา (ปที่ 28)

เรียน

คุณพอ บราเดอร ซิสเตอร ครูใหญ ครูจิตตาภิบาล และครูคําสอน ที่นับถือ

สิ่งที่สงมาดวย 1. กําหนดการครูคําสอนบุญยาตรา ปที่ 28
2. ใบตอบรับ
แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการครูคําสอนบุญยาตรา ปที่ 28 ขึ้น เพื่อให
ครูคําสอน ครูคาทอลิก และผูสนใจ ไดมีโอกาสแสวงบุญรวมกัน เปนการฟนฟูจิตใจ แบงปนประสบการณ และสวด
ภาวนา อี ก ทั้ งเกิ ด ความสั ม พั นธ อันดี ใ นกลุ ม ครูคําสอนกรุงเทพฯ ซึ่งในครั้งนี้ไดกําหนดใหเปนวันที่ 25-28
ธันวาคม 2018 ณ อาสนวิหารแมพระบังเกิด จ. เชียงราย (รายละเอียดในกําหนดการ)
สําหรับคาบริการ บุคคลทั่วไปทานละ 3,500 บาท ครูคําสอนทานละ 1,500 บาท
ครูคําสอนทานใดสนใจ ติดตอจองที่นั่งไดที่ คุณสุรัตน เจริญผล ID line: kamsonbkk
โทร. 02 681 3850, 095 953 3070 โทรสาร. 02 681 3851 E-mail: ccbkk@catholic.or.th
รับจํานวน 35 คน
วิธีการชําระเงิน โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาโอเรียนเต็ล
ชื่อบัญชี สมหมาย มธุรสสุวรรณ (มิสซังฯ แผนกคําสอน) เลขที่ 919-7-01021-9
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ พิ จ ารณาสนั บ สนุ น ครู คํ า สอนเข า ร ว มโครงการ และกรุ ณ าตอบกลั บ ภายในวั น ที่ 17
พฤศจิกายน 2018 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
(*หมายเหตุ หากคุณครูทานใดตองการที่จะสนับสนุนปจจัยและสิ่งของ เพื่อเปนของขวัญสําหรับเด็กๆ และสัตบุรุษ
ในเขตวัดที่จะไปจัดกิจกรรม และเพื่องานคําสอน งานแพรธรรม ของสังฆมณฑลเชียงราย ก็สามารถรวมสมทบได)
ดวยความเคารพ
(คุณพอสมหมาย มธุรสสุวรรณ)
ผูจัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ
หมายเหตุ: ขอสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (เพื่อทําประกันอุบัติเหตุ)

ใบตอบรับ
ครูคําสอนบุญยาตรา ปที่ 28
25-28 ธันวาคม 2018
วัด/โรงเรียน.........................................................................................เขต.............
ขอสงบุคลากรรวมโครงการรวมทั้งสิ้น.........................คน
ลําดับ
1
2
3
4
5

นักบุญ

ชื่อ-สกุล

เบอรตดิ ตอ

ผูประสานงานคือ..............................................เบอรติดตอ....................................
ลงชื่อ......................................................
เจาอาวาส/ผูอํานวยการ
*******************************************************
ทานใดสนใจ ติดตอจองที่นั่งพรอมชําระเงินไดที่ คุณสุรัตน เจริญผล
โทร. 02 681 3850, 095 953 3070 โทรสาร. 02 681 3851
E-mail: ccbkk@catholic.or.th ID line: kamsonbkk
วิธีการชําระเงิน โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาโอเรียนเต็ล
ชื่อบัญชี นายสมหมาย มธุรสสุวรรณ (มิสซังฯ แผนกคําสอน) เลขที่ 919-7-01021-9

ครูคําสอนบุญยาตรา (ปที่ 28)
25-28 ธันวาคม 2018
ณ อาสนวิหารแมพระบังเกิด สังฆมณฑลเชียงราย

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2018
21.00 น.
ออกเดินทางจากอัสสัมชัญ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2018
07.00 น.
ธุระสวนตัว
อาหารเชา
09.00 น.
เยี่ยมคํานับ พระสังฆราช วุฒิเลิศ แหลอม
09.30 น.
ออกเดินทางไปไรชาฉุยฟง สวนแมฟาหลวง วนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน
16.00 น.
รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ
กิจกรรมคริสตมาสกับเด็กๆ และสัตบุรุษ วัดนักบุญสเตฟน
อาหารเย็น
20.00 น.
พักผอน
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018
07.00 น.
อาหารเชา
08.30 น.
ออกเดินทางไปวัดรองขุน และสถานที่อื่นๆที่สวยงามและนาสนใจ
16.00 น.
รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ
กิจกรรมคริสตมาสกับเด็กๆ และสัตบุรุษ ณ หมูบานคริสตชน
อาหารเย็น
20.00 น.
พักผอน
วันศุกรที่ 28 ธันวาคม 2018
07.00 น.
อาหารเชา – เก็บกระเปาขึ้นรถ
08.30 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เที่ยวชมระหวางเสนทางกลับ)
* บุคคลทั่วไปทานละ 3,500 บาท ครูคําสอนทานละ 1,500 บาท

