
   

 

ท่ี สน 22/2017  

  วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2017 

 

เร่ือง ขอเชญิส่งนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมโครงการเสริมทกัษะผู้นํายุวธรรมทตู 

เรียน  ผู้อาํนวยการ ที่นับถอื 

 CC.ครูจิตตาภิบาลของโรงเรียน/ครูผู้ รับผิดชอบงานยวุธรรมทตู 

สิ่งที่ส่งมาด้วย กําหนดการ / ใบตอบรับ / ตวัอย่างจดหมายถงึผู้ปกครอง จํานวนอย่างละ 1 ชดุ 

 โครงการเสริมทักษะผู้นํายุวธรรมทูต เป็นโครงการท่ีแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จดัขึน้เพ่ือฝึกอบรมเด็กๆ ให้เป็นธรรมทูตน้อยๆ ของพระเจ้า เพ่ือกลบัไปเป็นผู้ นํายุวธรรมทูตในโรงเรียนในการประกาศ 

ข่าวดีแก่คนรอบข้างและเพ่ือนๆ ในโรงเรียน เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้จิตตารมณ์ธรรมทูตสากลในหัวใจของประชากรพระเจ้า 

สร้างความกระตือรือร้นในการช่วยงานแพร่ธรรม และในการอบรมครัง้นีเ้ดก็ๆ จะได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัพระสมณสาส์น 

ของสมเด็จพระสันตะปาปา “Laudato Si’ และเรียนรู้หลักสูตรธรรมชาติศึกษา ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ ศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติกองทพับก (บางป)ู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี  สําหรับโครงการเสริมทกัษะผู้ นํายุวธรรมทูตในปีนีจ้ะ

จดัขึน้ในวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2017 ณ โรงเรียนลาซาล (กรุงเทพฯ) 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือขอท่านพิจารณาส่งนกัเรียนคาทอลิก(ผู้นํายุวธรรมทูต) ระดบัชัน้ ป.4 - ม.3  จํานวน 10 คน 

(ช่วงชัน้ละ 5 คน) พร้อมกบัครูผู้ดูแล 1 ท่าน  มากบันกัเรียนด้วย   ขอขอบคณุและขอพระกุมารเยซูอํานวยพรแก่ท่าน

ตลอดไป 

 

   เคารพรักในพระคริสตเจ้า 

 

 

  (คณุพ่อสมหมาย มธุรสสวุรรณ) 

  ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกงานยวุธรรมทตู อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

 

หมายเหตุ:  ค่าลงทะเบียน ครูและนักเรียน คนละ 500 บาท (รวมค่าเอกสาร / ทีพ่กั / อาหาร / ทกุอย่างตลอดโครงการ) 
  ส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวนัองัคารที่ 4 กรกฎาคม 2017  
  ท่ี E-mail: holychildhoodbkk1@gmail.com หรือ missionbkk@catholic.or.th   
  ติดต่อผูป้ระสานงาน รินรดา ศรีนวลจําปา (แผนกสนบัสนนุงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต) 08 1899 8505 
 

mailto:missionbkk@catholic.or.th


ใบตอบรับ โครงการเสริมทักษะผู้นำายุวธรรมทูต 
หัวข้อ “ยุวธรรมทูตเรียนรู้ห้องเรียนต้นแบบ” พระสมณสาส์น Laudato Si
วันศุกร์-อาทิตย์ที่ 21-23 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 ณ โรงเรียนลาซาล (กรุงเทพฯ)

เรียน คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

โรงเรียน ...........................................................................................

  ยินดสี่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	.........................	คน		

1. คณุครทูีม่ากบันกัเรยีน 	นามนกับุญ...................................	ชือ่-นามสกลุ.........................................................................

	 ต�าแหน่ง...................................................................	มอืถอื..............................................................................

2. รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ระดับ ป.4 - ป.6 จ�านวน...................คน ดังนี้

 1. นามนกับญุ......................................	ชือ่-นามสกลุ......................................................................	ชัน้...................

 2. นามนกับญุ......................................	ชือ่-นามสกลุ......................................................................	ชัน้...................

 3. นามนกับญุ......................................	ชือ่-นามสกลุ......................................................................	ชัน้...................

 4. นามนกับญุ......................................	ชือ่-นามสกลุ......................................................................	ชัน้...................

 5. นามนกับญุ......................................	ชือ่-นามสกลุ......................................................................	ชัน้...................

3. รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ระดับ ม.1 - ม.3 จ�านวน...................คน ดังนี้

 1. นามนกับญุ......................................	ชือ่-นามสกลุ......................................................................	ชัน้...................

 2. นามนกับญุ......................................	ชือ่-นามสกลุ......................................................................	ชัน้...................

 3. นามนกับญุ......................................	ชือ่-นามสกลุ......................................................................	ชัน้...................

 4. นามนกับญุ......................................	ชือ่-นามสกลุ......................................................................	ชัน้...................

 5. นามนกับญุ......................................	ชือ่-นามสกลุ......................................................................	ชัน้...................

หมายเหตุ:	มีค่าลงทะเบียนครูและนักเรียนคนละ	500	บาท	(รวมค่าเอกสาร	/	ที่พัก	/	อาหาร	/	ทุกอย่างตลอดการอบรม)																																																																															

   ................................................................................

	 	 (..................................................................................)

  ผู้อ�านวยการโรงเรียน

	 	 .........../.........../...........

ส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2017	ที่แฟกซ์	0	2233	8159	

หรืออีเมล์	holychildhoodbkk1@gmail.com	หรือ	missionbkk@catholic.or.th	
	 และแจ้งที่ผู้ประสานงาน	รินรดา	ศรีนวลจ�าปา	โทร.	08 1899 8505



ตัวอย่างจดหมายถึงผู้ปกครอง

วันที่................................................

เรื่อง เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะผู้น�ายุวธรรมทูต 

เรียน ท่านผู้ปกครองที่เคารพ

	 เน่ืองด้วย	แผนกสนบัสนนุงานธรรมทตู	ฝ่ายงานธรรมทตู	อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ	ได้จดัโครงการเสรมิทกัษะผูน้�ายุวธรรมทตู	 

ในหวัข้อ	“ยวุธรรมทตูเรยีนรู้ห้องเรียนต้นแบบ”	พระสมณสาส์น	Laudato	Si	และเรียนรูห้ลกัสตูรธรรมชาตศิกึษา	ภาคทฤษฎแีละปฏบิติั	 

ณ	ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ	กองทัพบก	(บางปู)	เฉลิมพระเกียรติ	72	พรรษามหาราชินี	โดยจัดขึ้น ระหว่างวันศุกร์-อาทิตย์ที่ 21-23 

กรกฎาคม ค.ศ. 2017 ณ โรงเรียนลาซาล (บางนา กรุงเทพฯ)

	 ทางโรงเรียน	 โดยฝ่ายจิตตาภิบาล	 เห็นสมควรส่งบุตรหลานของท่านเข้ารับการอบรม	 โดยจะออกเดินทางพร้อมกันในวันที	่ 

21	กรกฎาคม	ค.ศ.	2017	ออกเดนิจาก.................................................................	เวลา............................		และเดินทางกลบัจากค่าย	 

โดยจะเดินทางถึง..................................................................................ในวันที่........................................เวลา........................... 

 (อนึ่ง ในการอบรมครั้งนี้มีค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท)

 สิ่งที่ต้องเตรียม	 ได้แก่	 ของใช้ส่วนตัวทุกอย่าง	 ยารักษาโรคประจ�าตัว	 (ถ้ามี)	 *วันแรกขอให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดฟอร์ม

กีฬาของโรงเรียน	และขอใหแ้ต่งกายสุภาพตลอดระยะเวลาการอบรม

	 จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตผู้ปกครองส่งบุตรหลานของท่านเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว	และขอขอบพระคุณท่าน

ผู้ปกครองมา	ณ	โอกาสนี้	ขอพระเป็นเจ้าอวยพรอวยพรท่านและครอบครัวตลอดไป

  ด้วยความรักในพระคริสตเจ้า

  ................................................................................

	 	 (..................................................................................)

  ต�าแหน่ง.....................................................................

ตัดส่วนนี้ส่งคืนครู

	 ใบตอบรับ	(ส่งคืนครู.............................................................................	ภายในวันที่..................กรกฎาคม	2017)

	 ข้าพเจ้า	(นาย	/	นาง	/	นางสาว)...........................................................................	เป็นผู้ปกครองของ	

	 (ด.ช.	/	ด.ญ.	/	นาย	/	นางสาว)...........................................................................	ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น........./..........	

	 อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะผู้น�ายุวธรรมทูต	และขอสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว	จ�านวน	..........................	บาท

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

	 	 ผู้ปกครอง

	 	 วันที่.....................................................



วันอาทติย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017 

 06.30 น. ภาวนาเช้า 

 07.00 น. อาหารเช้า 

 08.30 น. พบจิตตาธิการยุวธรรมทูต 

  ประเมินผล 

 10.00 น. อาหารวา่ง / พกั 

  (เตรียมตวัสําหรบัมิสซา) 

 11.00 น. มิสซาปิด และ มอบเกียรติบตัร 

 12.00 น. อาหารเท่ียง 

 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

กาํหนดการโครงการเสริมทกัษะผู้นํายุวธรรมทูต 
หัวข้อ “ยุวธรรมทูต เรียนรู้ห้องเรียนต้นแบบ” พระสมณสาส์น Laudato Si 

วันศุกร์ – อาทติย์ท่ี 21 - 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 ณ โรงเรียนลาซาล (กรุงเทพฯ) 

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2017 

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน 

09.30 – 10.00 น.  วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม 

10.00 – 10.40 น.  ปฐมนิเทศ / กิจกรรมทําความรู้จกั / แบง่กลุม่ 

10.40 – 11.00 น. อาหารวา่ง / เก็บสมัภาระเข้าห้อง 

11.00 – 12.00 น. จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต 

12.00 – 13.00 น. อาหารเท่ียง 

13.00 – 14.30 น. กิจกรรมฐาน (I) 

14.30 – 15.00 น. อาหารวา่ง 

15.00 – 16.30 น. กิจกรรมฐาน (II) 

16.30 – 17.00 น. พกั / อาบนํา้ / เตรียมพิธีมิสซา 

17.00 – 18.00 น. พิธีมิสซา 

18.00 – 19.15 น. อาหารเย็น 

19.15 – 21.00 น. กิจกรรมสร้างผู้นํายุวธรรมทตู 

21.00 น. ภาวนาคํ่า – ราตรีสวสัดิ ์  

วันเสาร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2017 
 06.30 – 07.00 น. ภาวนาเช้า 

 07.00 – 07.30 น.  อาหารเช้า 

กลุ่มที่ 1 :  07.45 – 09.00 น.  ล้อหมุนสู่  ห้องเรียนธรรมชาตศึิกษาที่บางป ู(*แจกอาหารว่าง ใส่เป็นถงุ) 

 09.00 – 12.00 น.  ยุวธรรมทูต ศึกษาห้องเรียนธรรมชาติศึกษาที่บางป ู

 12.00 – 12.30 น.  อาหารเท่ียง 

 12.30 – 13.30 น. เดินทางกลบัสูโ่รงเรียนลาซาล 

 13.30 – 14.00 น. พกัผอ่น 

 14.00 – 15.00 น. ห้องเรียนจาํลองยุวธรรมทูต (I) 

 15.00 – 15.30 น. อาหารวา่ง 

 15.30 – 17.00 น. ห้องเรียนจาํลองยุวธรรมทูต (II)  

กลุ่มที่ 2 : 08.00 – 09.30 น. ห้องเรียนจาํลองยุวธรรมทูต (I) 

 09.30 – 10.00 น. อาหารวา่ง 

 10.00 – 11.00 น. ห้องเรียนจาํลองยุวธรรมทูต (II) 

 11.00 – 11.30 น. อาหารเท่ียง (*แจกอาหารว่าง ใส่เป็นถงุ) 

 11.30 – 13.00 น. ล้อหมุนสู่  ห้องเรียนธรรมชาตศึิกษาที่บางป ู

 13.00 – 16.00 น. ยุวธรรมทูต ศึกษาห้องเรียนธรรมชาติศึกษาที่บางป ู

 16.00 – 17.00 น. เดินทางกลบัสูโ่รงเรียนลาซาล 

ทัง้ 2 กลุ่ม 17.00 – 17.15 น. เตรียมความพร้อมสาํหรับมิสซา 

 17.15 – 18.00 น. พิธีมิสซา 

 18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น 

 19.00 – 21.00 น. ไตร่ตรองสิง่ท่ีได้รับจากกิจกรรมผา่นมา / นําเสนอโครงการยวุธรรมทตูในโรงเรียน 

 21.00 น. ภาวนา / ราตรีสวสัดิ ์

*ตารางอาจมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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