


 
 
 
 
 วนัที ่20 เมษายน ค.ศ. 2012  

เร่ือง โครงการ  Family Bible Quiz  (ตอบคาํถามพระคมัภีร์ระดับครอบครัว) 
เรียน คุณพอ่เจา้อาวาส ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ผูช่้วยฯฝ่ายจิตตาภิบาล ครูคาํสอน  

ผูรั้บผดิชอบองคก์รคาทอลิก ท่ีเคารพ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1. ใบตอบรับและใบสมคัร  2. โปสเตอร์ 3. แผน่พบั  

 เน่ืองจากแผนกพระคมัภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจดัโครงการ Family Bible 
Quiz (ตอบคาํถามพระคมัภร์ีระดับครอบครัว) โดยใช้พระวรสารทั้งส่ี (มทัธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) ในวนั
อาทิตยท่ี์ 19 สิงหาคม 2012 ณ โรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา (บริเวณลานดา้นหนา้เวที ชั้นล่าง) โดยมี
วตัถุประสงค์ คอื 1. เพื่อส่งเสริมใหค้รอบครัวรักการอ่านและศึกษาพระวาจาของพระเจา้ 2. เพื่อใหค้รอบครัว
นาํพระวาจาของพระเจา้มาเป็นแนวทางดาํเนินชีวิตและเป็นศูนยก์ลางในชีวิต ครอบครัว 3. เพื่อนาํครอบครัว 
(พอ่ แม่ ลูก) เขา้ร่วมกิจกรรม Family Bible Quiz  (ตอบคาํถามพระคมัภีร์ระดับครอบครัว) ท่ีทางแผนก
พระคมัภีร์จดัข้ึน  

      ดังน้ัน ทางแผนกฯ จึงขอความกรุณาจากทางวดั โรงเรียน และองคก์รคาทอลิก พิจารณาส่ง
ครอบครัวคริสตชน สังกดัละ 2 ครอบครัว หรือครอบครัวทีส่มัครอสิระ (ซ่ึงแต่ละทีมประกอบดว้ย       พอ่ 
แม่ ลูก 1 คน)   และขอความกรุณาใหต้น้สงักดัรับผดิชอบค่าลงทะเบียนครอบครัวละ 300 บาท  ส่วน
ครอบครัวทีส่มัครอสิระ ขอใหรั้บผดิชอบค่าลงทะเบียนดว้ยตนเองครอบครัวละ 300 บาท (ค่าลงทะเบียนจะ
เป็นการช่วยสนบัสนุนโครงการฯและการจดัเตรียมอาหารวา่งและอาหารเท่ียงสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ) 

ในโอกาสน้ี ทางแผนกพระคมัภีร์ ได้กราบเรียนเชิญพระอคัรสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร์ เกรียงศักดิ์ 
โกวทิวาณชิ เป็นประธานมอบรางวลัให้กบัผู้เข้าร่วมตอบคาํถามพระคมัภีร์ดว้ย  

ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมและส่งใบตอบรับไดท่ี้ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข โทรศัพท์ 
0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2420-0120 E-mail: thaibible@hotmail.com  ภายในวนัที ่ 15 กรกฎาคม 
2012 (ดูรายละเอียดเพิม่เติมในแผน่พบัและโปสเตอร์ท่ีส่งมาดว้ย)  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา  

ดว้ยความเคารพ 
  

(คุณพอ่ทศันุ  หตัถการกลุ) 
ผูจ้ดัการแผนกพระคมัภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาลฯ 
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โครงการ Family Bible Quiz  ครั้งที ่1 

(ตอบคาํถามพระคมัภีร์ระดบัครอบครัว) 

วนัอาทติย์ที ่19 สิงหาคม  ค.ศ. 2012 

ณ โรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา 
(บริเวณลานดา้นหนา้เวที ชั้นล่าง) 

จัดโดย...แผนกพระคมัภีร์ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   

1. หลกัการและเหตุผล 

 “ครอบครัวคือพระศาสนจกัรระดบับา้นเป็นที่ซึ่ง
บิดามารดาเป็นบุคคลแรกที่มีหน้าที่อบรมและถ่ายทอด
ความเชื่ออาศยัการปฏิบตัิศาสนกิจ พระวาจาและชีวิต
ภาวนา...” (แผนอภิบาลอคัรสังฆมณฑลกุรงเทพฯ   ค.ศ. 2010-

2015 ในเป้าหมายที่ 2  ขอ้ 30)  อีกทั้งเสริมสร้างชุมชนวดั 

(BEC)ใหเ้ป็นชุมชนแห่งความเชื่อโดยมีพระเยซูคริสตเจา้
เป็นศูนยก์ลาง (ขอ้ 6.2) ดงันั้นแผนกพระคมัภีร์จึงจดัใหม้ี
โครงการ Family Bible Quiz  

2. วตัถุประสงค์   

2.1  เพื่อส่งเสริมใหค้รอบครัวรักการอ่านและศึกษา 
      พระวาจาของพระเจา้ 
2.2 เพื่อใหค้รอบครัวนาํพระวาจาของพระเจา้มาเป็น     

     แนวทางดาํเนินชีวิตและ เป็นศูนยก์ลางในชีวิต          

 ครอบครัว 

2.3 เพื่อนาํครอบครัว (พอ่ แม่ ลูก) เขา้ร่วมกิจกรรม  

      Family Bible Quiz   

3. กติกาการเข้าร่วมโครงการฯ 

3.1 แต่ละทีมประกอบด้วย พ่อ แม่และลูก 1 คน  

เ ป็นผู ้สมัครของเขตวัด   โรงเรียน   องค์กร
คาทอลิก ในแต่ละสังกดัๆ ละ 2 ครอบครัว หรือ 

ครอบครัวที่สมคัรอิสระ  

3.2 ครอบครัวที่สังกัดวัด โรงเรียน องค์กรคาทอลิก 

ขอให้แต่ละสังกัดรับผิดชอบค่าลงทะเบียน 

ครอบครัวละ 300 บาท   และครอบครัวอิสระ 

ขอให้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง 

ค ร อ บ ค รั ว ล ะ  3 0 0  บ า ท  เ ช่ น เ ดี ย ว กั น  

( ค่ าลงทะเ บียนจะ เ ป็นการช่วยสนับสนุน
โครงการฯและการจัดเตรียมอาหารว่างและ
อาหารเที่ยงสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ) 

3.3 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับรางวลั  ดงันี้ 

รางวลัที่  1 เกียรติบตัร และเงินรางวลั 3,000 บาท                  

               + กิฟทเ์ซ็ทพระคมัภีร์ 1000 บาท 

 รางวลัที่ 2 เกียรติบตัร และเงินรางวลั 2,000 บาท  

               + กิฟทเ์ซ็ทพระคมัภีร์ 1000 บาท 

 รางวลัที่ 3 เกียรติบตัร และเงินรางวลั 1,000 บาท           

              + กิฟทเ์ซ็ทพระคมัภีร์ 1000 บาท 

 รางวลัชมเชย 3 รางวลั คือ  เกียรติบตัร +  

กิฟทเ์ซ็ทพระคมัภีร์ 1000 บาท จาํนวน 3 รางวลั   

3.4 ทุกครอบครัวทีเ่ข้าร่วมงานจะไดร้ับของที่ระลึก  

ครอบครัวละ 1 ชุด  

3.5  การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ของการตอบคาํถามพระคมัภีร์ 

4. กาํหนดการ 

08.30 น. พธิีบูชาขอบพระคุณ                         

โดย…คุณพอ่สานิจ สถะวีระวงส์ อุปสงัฆราช 

  เป็นประธาน  ณ หอประชุมโรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา      
09.30 น. ลงทะเบียน และ รับประทานอาหารว่าง      

  (บริเวณลานดา้นหนา้เวที ชั้นล่าง) 

10.00 น.             เตรียมความพร้อม/ชี้แจงกติกาฯ 

10.15 น. ตอบคาํถามพระคมัภีร์ รอบที ่1  

(คาํถามระดบัขั้นพื้นฐาน จาํนวน 30 ขอ้ 30 คะแนน)      

10.50 น.   ตอบคาํถามพระคมัภีร์ รอบที ่2  

(คาํถามระดบัปานกลาง จาํนวน 15 ขอ้ 30 คะแนน)      

11.25 น. ตอบคาํถามพระคมัภีร์ รอบที ่3 
 (คาํถามระดบัสูง จาํนวน 20 ขอ้ 40 คะแนน)    

12.15 น.  ประกาศผลการตอบคาํถามฯ 

คุณพอ่ทศันุ หตัถการกลุ   ผูจ้ดัการแผนกพระคมัภีร์ 

กล่าวรายงานฯ และมอบรางวลัฯ โดยพระอคัรสงัฆราช 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศกัดิ์ โกวทิวาณิช เป็นประธาน  

12.30 น. ประธานกล่าวให้โอวาทและอวยพร 

   ประธานถ่ายรูปหมู่กบัผูท้ี่รับรางวลั 

  รับประทานอาหารเที่ยง- 

  เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
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หมายเหตุ: ในการตอบคาํถามพระคมัภรี์ 

จะใช้หนังสือพระวรสารทั้งสี่: มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น 

………………………………………. 

หากท่านสนใจกรุณาตดิต่อได้ที ่: 
แผนกพระคมัภรี์ ฝ่ายบุคลาภบิาลฯ 

ศูนยฝ์ึกอบรมงานอภิบาล “บา้นผูห้วา่น” 2/4 ม. 6  

ถนนเพชรเกษม ต.ท่าขา้ม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 73110โทรศพัท ์0-2429-0124 ถึง 33  

โทรสาร 0-2420-0120  

E-mail: thaibible@hotmail.com  

 

หรือ   ติดต่อกบัคุณพอ่เจา้อาวาส ครูคาํสอน  

          ผูร้ับผดิชอบองคก์รคาทอลิก  

หรือ   ดาวน์โหลดขอ้มูลจากเวบ็ไซท ์

        www.thaicatholicbible.com  

        www.catholic.or.th 

 

กรุณาส่งใบตอบรับและใบสมคัร 

ภายในวนัที ่15 กรกฎาคม 2012 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

Family Bible Quiz  

ผู้เข้าร่วมตอบคาํถามพระคมัภีร์ ในสังกดัของ 

วดั/โรงเรียน/องคก์รคาทอลิก ............................เขต.........  

 

    

 

 

รายชื่อบุคคลในครอบครัว    

บิดา      นกับุญ............ชื่อ...............นามสกลุ..................

มารดา      นกับุญ..........ชื่อ.............นามสกลุ................... 

บุตร-ธิดา  นกับุญ.........ชื่อ...........นามสกลุ..................... 

ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 

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

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

รหสัไปรษณีย.์............โทรศพัทท์ี่ติดต่อได.้................... 

 E-mail: ................................................................... 

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

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

เจ้าอาวาสวดั/ผู้อาํนวยการโรงเรียน/ผู้รับผดิชอบ 

ในหน่วยงานทีส่นับสนุน 

       วนัที ่........เดือน...............2012 

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

Family Bible Quiz  

ผู้เข้าร่วมตอบคาํถามพระคมัภีร์  แบบสมัครอสิระ    

สตับุรุษวดั..................................................เขต................ 

 

    

 

 

รายชื่อบุคคลในครอบครัว    

บิดา      นกับุญ............ชื่อ...............นามสกลุ..................

มารดา      นกับุญ..........ชื่อ.............นามสกลุ................... 

บุตร-ธิดา  นกับุญ.........ชื่อ...........นามสกลุ..................... 

ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 

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

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

รหสัไปรษณีย.์............โทรศพัทท์ี่ติดต่อได.้................... 

 E-mail: ................................................................... 

 

 ลงชื่อ..............................................ผู้กรอกใบสมัคร                    

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

          วนัที ่........เดือน...............2012 

 

รูป 
ครอบครัว 

รูป 
ครอบครัว 



กาํหนดการ 
โครงการ Family Bible Quiz  คร้ังที ่1 

(ตอบคาํถามพระคมัภีร์ระดบัครอบครัว) 
วนัอาทติย์ที ่19 สิงหาคม  ค.ศ. 2012 

(ใช้หนังสือพระวรสารทั้งส่ี : มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) 
จดัโดย...แผนกพระคมัภร์ี ฝ่ายบุคลาภบิาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 
08.30 น. พธีิบูชาขอบพระคุณ    โดย...คุณพอ่สานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธาน 

ณ หอประชุมโรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา       
09.30 น. ลงทะเบียน และ รับประทานอาหารว่าง   ณ  บริเวณลานดา้นหนา้เวที ชั้นล่าง 
10.00 น.             เตรียมความพร้อม/ช้ีแจงกติกาการตอบคาํถามพระคมัภีร์  

10.15 น. ตอบคาํถามพระคมัภีร์ รอบที ่1  
(คาํถามระดบัขั้นพื้นฐาน จาํนวน 30 ขอ้ 30 คะแนน)      

10.50 น.   ตอบคาํถามพระคมัภีร์ รอบที ่2  
(คาํถามระดบัปานกลาง จาํนวน 15 ขอ้ 30 คะแนน)      

11.25 น. ตอบคาํถามพระคมัภีร์ รอบที ่3 
   (คาํถามระดบัสูง จาํนวน 20 ขอ้ 40 คะแนน)    
12.15 น.  ประกาศผลการตอบคาํถามฯ 

คุณพอ่ทศันุ หตัถการกลุ   ผูจ้ดัการแผนกพระคมัภีร์   กล่าวรายงานฯ  
พิธีมอบรางวลัฯ โดยพระอคัรสงัฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศกัด์ิ โกวิทวาณิช เป็นประธาน  

12.30 น. ประธานกล่าวให้โอวาทและอวยพร 
   ประธานถ่ายรูปหมู่กบัผูท่ี้รับรางวลั 
  รับประทานอาหารเท่ียง - เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
 



ใบตอบรับ 
Family Bible Quiz คร้ังที ่1 

 (ตอบคาํถามพระคมัภีร์ระดบัครอบครัว) 
วนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2012 

ณ โรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา (บริเวณลานดา้นหนา้เวที ชั้นล่าง)   
ขา้พเจา้  ..........................................................ตาํแหน่ง ..................................................... 
วดั/โรงเรียน/องคก์รคาทอลิก.....................................................................เขต................... 

O ยนิดีส่งครอบครัวคริสตชนเขา้ร่วมโครงการฯ  จาํนวน 2 ครอบครัว  คือ 
ครอบครัวท่ี 1 นกับุญ-ช่ือ-นามสกลุ มีผูติ้ดตามจาํนวน 

 1.  
 2. 
 3. 

ครอบครัวท่ี 2 นกับุญ-ช่ือ-นามสกลุ มีผูติ้ดตามจาํนวน 
 1.  
 2. 
 3. 
 
ผู้เข้าร่วมตอบคาํถามพระคมัภร์ี  แบบสมัครอสิระ    

 
ครอบครัวท่ี 1 นกับุญ-ช่ือ-นามสกลุ มีผูติ้ดตามจาํนวน 

 1.  
 2. 
 3. 

ครอบครัวท่ี 2 นกับุญ-ช่ือ-นามสกลุ มีผูติ้ดตามจาํนวน 
 1.  
 2. 
 3. 

 
กรุณาส่งกลบัภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 ขอขอบคุณ 

 



ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
Family Bible Quiz  

 (ตอบคาํถามพระคมัภีร์ระดบัครอบครัว) 
วนัอาทิตยท่ี์ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2012 

ณ โรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา  
(โดยใชพ้ระวรสารทั้งส่ี (มทัธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) 

 
ผู้เข้าร่วมตอบคาํถามพระคมัภีร์ ในนามของ 
วดั/โรงเรียน/องค์กรคาทอลกิ .........................................................................เขต..........  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัว    
บิดา          นกับุญ.................................ช่ือ.................................นามสกลุ...................................................
มารดา      นกับุญ.................................ช่ือ.................................นามสกลุ................................................... 
บุตร-ธิดา  นกับุญ................................ ช่ือ.................................นามสกลุ................................................... 
 
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้............................ 
 E-mail: .................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.................................................. 
                  (..................................................) 

เจ้าอาวาสวดั/ผู้อาํนวยการโรงเรียน/ผู้รับผดิชอบในหน่วยงานทีส่นับสนุน 
       วนัที ่........เดือน...............2012 

 
รูป 

ครอบครัว 



ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
Family Bible Quiz  

 (ตอบคาํถามพระคมัภีร์ระดบัครอบครัว) 
วนัอาทิตยท่ี์ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2012 

ณ โรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา  
(โดยใชพ้ระวรสารทั้งส่ี (มทัธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) 

 
ผู้เข้าร่วมตอบคาํถามพระคมัภีร์ ในนามของ 
วดั/โรงเรียน/องค์กรคาทอลกิ .........................................................................เขต..........  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัว    
บิดา          นกับุญ.................................ช่ือ.................................นามสกลุ...................................................
มารดา      นกับุญ.................................ช่ือ.................................นามสกลุ................................................... 
บุตร-ธิดา  นกับุญ................................ ช่ือ.................................นามสกลุ................................................... 
 
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้............................ 
E-mail: .................................................................................................................................................... 
 
 

   ลงช่ือ.................................................. 
                  (..................................................) 

เจ้าอาวาสวดั/ผู้อาํนวยการโรงเรียน/ผู้รับผดิชอบในหน่วยงานทีส่นับสนุน 
       วนัที ่........เดือน...............2012 

 
รูป 

ครอบครัว 



 
      

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
Family Bible Quiz  

 (ตอบคาํถามพระคมัภีร์ระดบัครอบครัว) 
วนัอาทิตยท่ี์ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2012 

ณ โรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา  
(โดยใชพ้ระวรสารทั้งส่ี (มทัธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) 

 
ผู้เข้าร่วมตอบคาํถามพระคมัภีร์  แบบอสิระ    
สตับุรุษวดั ....................................................................................... เขต................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัว   
บิดา          นกับุญ.................................ช่ือ.................................นามสกลุ...................................................
มารดา      นกับุญ.................................ช่ือ.................................นามสกลุ................................................... 
บุตร-ธิดา  นกับุญ................................ ช่ือ.................................นามสกลุ................................................... 
 
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้............................ 
E-mail: .................................................................................................................................................... 
 

            ลงช่ือ.........................................................ผู้กรอกใบสมัคร 
                                               (.........................................................) 
                                                      วนัที ่........เดือน...............2555 

 
รูป 

ครอบครัว 



 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
Family Bible Quiz  

 (ตอบคาํถามพระคมัภีร์ระดบัครอบครัว) 
วนัอาทิตยท่ี์ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2012 

ณ โรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา  
(โดยใชพ้ระวรสารทั้งส่ี (มทัธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) 

 
ผู้เข้าร่วมตอบคาํถามพระคมัภีร์  แบบอสิระ    
สัตบุรุษวดั ....................................................................................... เขต................ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัว   
บิดา          นกับุญ.................................ช่ือ.................................นามสกลุ...................................................
มารดา      นกับุญ.................................ช่ือ.................................นามสกลุ................................................... 
บุตร-ธิดา  นกับุญ................................ ช่ือ.................................นามสกลุ................................................... 
 
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้............................ 
E-mail: .................................................................................................................................................... 
 

            ลงช่ือ.........................................................ผู้กรอกใบสมัคร 
                                               (.........................................................) 
                                                      วนัที ่........เดือน...............2012 

 
รูป 

ครอบครัว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาส่ง         
     

 
อาจารยม์นตสิ์งห์ ไกรสมสุข 
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