
ท่ี ศค 44/2017 

          0วันท่ี 12 ตุลาคม 2017 

 

เรื่อง    ครูคําสอนบุญยาตรา (ปท่ี 27) 

เรียน  คุณพอ บราเดอร ซิสเตอร ครูใหญ ครูจิตตาภิบาล และครูคําสอน ท่ีนับถือ 

สิ่งที่สงมาดวย 1. กําหนดการครูคําสอนบุญยาตรา ปท่ี 27     2. ใบตอบรับ 

 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการครูคําสอนบุญยาตรา ปท่ี 

27 ขึ้น เพื่อใหครูคําสอน ครูคาทอลิก และผูสนใจ ไดมีโอกาสแสวงบุญรวมกัน เปนการฟนฟูจิตใจ 

แบงปนประสบการณ และสวดภาวนา อีกท้ังเกิดความสัมพันธอันดีในกลุมครูคําสอนกรุงเทพฯ  ซึ่งใน

ครั้งน้ีไดกําหนดใหเปนวันที่ 22-25 ธันวาคม 2017 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร 

จ.สกลนคร (รายละเอียดในกําหนดการ) 

สําหรับคาบริการ บุคคลทั่วไปทานละ 3,500 บาท ครูคําสอนทานละ 1,500 บาท 

ครูคําสอนทานใดสนใจ ติดตอจองท่ีน่ังไดท่ี คุณสุรัตน เจริญผล ID line: kamsonbkk 

โทร. 095 953 3070, 02 681 3850 โทรสาร. 02 681 3851 E-mail: ccbkk@catholic.or.th 

รับจํานวน 40 คน 

วิธีการชําระเงิน โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาโอเรียนเต็ล  

ชื่อบัญชี สมหมาย มธุรสสุวรรณ (มิสซังฯ แผนกคําสอน) เลขท่ี 919-7-01021-9  

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาสนับสนุนครูคําสอนเขารวมโครงการ และกรุณาตอบกลับภายในวันที ่

17 พฤศจิกายน 2017  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 ดวยความเคารพ 

  
 (คุณพอสมหมาย มธุรสสุวรรณ) 

 ผูจัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ 

 

หมายเหตุ: ขอสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (เพื่อทําประกันอุบัติเหตุ) 



ครูคําสอนบญุยาตรา (ปที่27) 
22-25 ธันวาคม  2017 

ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร จ.สกลนคร 

 
 

วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2017 

21.00 น. ออกเดินทางจากอัสสัมชัญ 

 

วันเสารท่ี 23 ธันวาคม 2017  

07.00 น. ธุระสวนตัว 

 อาหารเชา ท่ีสองคอน 

09.00 น. สวดสายประคําท่ีปาศักด์ิสิทธิ์ 

09.30 น. กิจกรรมกับครูและเด็กนักเรียนคําสอน 

10.00 น. อาหารวาง 

10.45 น. นพวารคริสตมาส – พิธีบูชาขอบพระคุณ 

12.00 น. อาหารเท่ียง ท่ีสองคอน 

13.00 น. เดินทางไปท่ีพัก จ.สกลนคร / พักผอน 

16.30 น. เดินทางไปชมดาวท่ีอาสนวิหาร 

 (อาหารเย็นตามอัธยาศัย ท่ีถนนคนเดิน หนาอาสนวิหาร) 

18.00 น. ชมขบวนแหรถดาวใหญ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร  จ.สกลนคร 

20.00 น. พักผอน 

 

วันอาทิตยท่ี 24 ธันวาคม 2017 

07.00 น.  อาหารเชาท่ีรีสอรต 

08.30 น.  เดินทางไปชม อุทยานหนองบัว 

09.30 น.  เยี่ยมชมวัดนักบุญยอหน บอสโก โคกสะอาด 

  (พบคุณพอเจาวัด และชมวิสาหกิจชุมชน ซื้อของฝาก) 

10.30 น.  เยี่ยมชมวัดแมพระท่ีพ่ึงคริสตชน ปาหวาน 

  (พบคุณพอเจาวัด นพวารคริสตมาส + เฝาศีล ต้ังศีล อวยพร) 

12.00 น.   รับประทานอาหารเท่ียง ท่ีรานอาหารเวียดนาม 

13.00 น.  ลองเรือชมทะเลสาบหนองหาน  

15.00 น. เดินทางกลับท่ีพัก / พักผอน 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

17.45 น. เดินทางไปรวมแหดาวมือถือ 

  รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร  (มิสซาสมโภช) 

20.30 น.  พักผอน 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBy4yo557WAhXIro8KHYdcCvoQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%2F527282370722235&usg=AFQjCNH2tSY7APzOCFcYaa_VmGy3Z3Wl7Q


วันจันทรท่ี 25 ธันวาคม 2017 

06.00 น. อาหารเชาท่ีรีสอรต – เก็บกระเปาขึ้นรถ 

06.30 น.  ออกเดินทางไปวัดนักบุญยอแซฟ คําเกิ้ม จ.นครพนม 

08.00 น. รวมพิธีบูชาขอบพระคุณคริสตมาสพรอมกับสัตบุรุษ 

 อาหารวาง 

09.45 น. รับฟงการแบงปนจากครูคําสอน + และประวัติบุญราศีอุทัย 

 กิจกรรม X’mas Quiz 

11.00 น. รับประทานอาหารเท่ียงท่ีรานไกงวง บานคําเก้ิม 

12.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

18.00 น. อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) 

24.00 น. ถึงอาสนวิหารอัสสัมชัญ  โดยสวัสดิภาพ 

 

 



ใบตอบรับ 
ครูคําสอนบุญยาตรา ปท่ี 27 

22-25 ธันวาคม 2017 

 

วัด/โรงเรียน....................................................................................................เขต............. 

ขอสงบุคลากรรวมโครงการรวมท้ังส้ิน.........................ทาน 

 

ลําดับ นักบุญ ชื่อ-สกุล เบอรติดตอ 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

ผูประสานงานคือ...........................................................เบอรติดตอ.................................... 

 

ลงชื่อ...................................................... 

เจาอาวาส/ผูอํานวยการ 

******************************************************* 

ทานใดสนใจ ติดตอจองท่ีน่ังพรอมชําระเงินไดท่ี คุณสุรัตน เจริญผล 

โทร. 095 953 3070, 02 681 3850 โทรสาร. 02 681 3851  

E-mail: ccbkk@catholic.or.th ID line: kamsonbkk 

วิธีการชําระเงิน โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาโอเรียนเต็ล  

ชื่อบัญชี นายสมหมาย มธุรสสุวรรณ (มิสซังฯ แผนกคําสอน) เลขท่ี 919-7-01021-9  

mailto:ccbkk@catholic.or.th
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