กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ ชัดเจน

ใบสมัคร
การแข่ งขัน “ซูเปอร์ จ๋ วิ เจาะโลกพระคัมภีร์” ประจาปี 2019
(กรุ ณากรอกด้ วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ ข้อมูลให้ ครบถ้ วน ตามความจริง เพื่อประโยชน์
ในการส่ งเอกสารและจัดพิมพ์ ประกาศนียบัตรสาหรับผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน)
ภาค กลาง
ระดับ ประถม 4-6

ใต้
มัธยม 1-3

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยม 4-6

ข้ าพเจ้ า (นาย / นาง / นางสาว)...................................................................................................................
ตาแหน่ง ศิษยาภิบาล / ครูรวีวารศึกษา / ครูคาสอน / อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................
ในนามของคริสตจักร / วัด / โรงเรียน / หน่วยงาน ........................................................................................
ที่อยู.่ ........................................................................................................................................................
สังกัด สภาคริสตจักรในประเทศไทย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สหคริสตจักรแบ๊ บติสต์ในประเทศไทย
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

รายละเอียดของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
• คนที่ 1 ชื่อ (ด.ช. /ด.ญ./นาย/น.ส.).............................................นามสกุล..................................
เดือนปี เกิด................................................... อายุ ............ ปี เพศ ชาย หญิง
ศึกษาที่ ................................................................................ ระดับชัน้ .....................................................
เป็ นคริสเตียน สมาชิกของคริสตจักร/วัด..................................................................................................
ไม่เป็ นคริสเตียน
• คนที่ 2 ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)................................................นามสกุล................................
วันเดือนปี เกิด................................................... อายุ ............ ปี เพศ ชาย หญิง
ศึกษาที่ ............................................................................... ระดับชัน้ .....................................................
เป็ นคริสเตียน สมาชิกของคริสตจักร/วัด.................................................................................................
ไม่เป็ นคริสเตียน
• คนที่ 3 ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)................................................นามสกุล................................
วันเดือนปี เกิด................................................... อายุ ............ ปี เพศ ชาย หญิง
ศึกษาที่ ................................................................................ ระดับชัน.....................................................
้
เป็ นคริสเตียน สมาชิกของคริสตจักร/วัด..................................................................................................
ไม่เป็ นคริสเตียน

ขอส่งตัวแทนเข้ าร่วมการแข่งขันพระคัมภีร์ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และขอรับรองว่าผู้เข้ าร่วมการ
แข่งขันเหล่านี ้เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นความดูแลของข้ าพเจ้ าอย่างแท้ จริง

ลงชื่อ ...................................................................... (ผู้สง่ ตัวแทน) วันที่.............../..................../................
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้ าแข่งขัน กรุณาแจ้ งให้ สมาคมฯ ทราบ ก่อนวันปิ ดรับสมัคร

ที่อยู่และเบอร์ ท่ตี ิดต่ อได้ สะดวก (สาหรับส่ งเอกสารต่ างๆ)

ข้ าพเจ้ าทาการชาระเงินค่ าสมัครโดย
เงินสด ธนาณัติ เลขที่........................................วันที่.........................................................
โอนเงิน ธนาคาร..............................สาขา...............................วันที่......................................

คริสตจักร / วัด / โรงเรียน / หน่วยงาน..........................................................................................................
ชื่อ..................................................................นามสกุล.............................................................................
บ้ านเลขที่..................หมู.่ ..........ซอย................................ถนน..................................................................
แขวง/ตาบล.................................................... เขต/อาเภอ.........................................................................
จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์..................................................
มือถือ.............................................. อีเมล์..............................................................................................

ใบรับเงินชั่วคราว

สาหรับเจ้ าหน้ าทีส่ มาคมฯ
รับชาระเงินค่าลงทะเบียน…………ทีมละ 600 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน………………………………บาท
ลงชื่อผู้รับสมัครและรับเงิน………………………………..
วันที่…………./……………./………….
โปรดพลิ กดูด้านหลัง

การแข่ งขันพระคัมภีร์ “ซูเปอร์ จ๋ วิ เจาะโลกพระคัมภีร์” ประจาปี 2019
จุดมุ่งหมายในการแข่ งขัน
1) ส่งเสริมให้ เด็ก ๆ รักการอ่านพระวจนะของพระเจ้ า
2) ส่งเสริมให้ เด็ก ๆ รู้จกั การทางานเป็ นทีม
3) สร้ างเสริมให้ เด็ก ๆ เห็นคุณค่าในตัวเองที่มีตอ่ คนรอบข้ าง คริสตจักร และสังคมโดยรวม
4) เสริมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักร โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
5) ส่งเสริมให้ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในพันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย
คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขัน
1) กาลังศึกษาอยูใ่ นชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 เท่านัน้
2) เข้ าแข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 1-3 คน ไม่จากัดเพศ
พระคัมภีร์ท่ใี ช้ ในการแข่ งขัน เอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์ (ฉบับมาตรฐาน 2011)
(ในวันที่มาสมัคร แต่ละทีมจะได้ รับหนังสือ 4 เล่ม สาหรับผู้แข่งขัน 3 เล่มและผู้ฝึกสอน 1 เล่ม ในกรณีที่สมัคร
ทางเว็บไซต์ หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ สมาคมฯ จะจัดส่งหนังสือทัง้ 4 เล่มให้ ทางไปรษณีย์)
วัน เวลา และสถานที่แข่ งขัน
ภาคกลาง
วันเสาร์ ที่
ภาคใต้
วันเสาร์ ที่
ภาคเหนือ
วันเสาร์ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันเสาร์ ที่

6 กรกฎาคม 2019
3 สิงหาคม 2019
7 กันยายน 2019
9 พฤศจิกายน 2019

คริสตจักรใจสมานสุขมุ วิท
คริสตจักรตรัง จ.ตรัง
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนพระกุมารร้ อยเอ็ด (แผนกมัธยม)
จ.ร้ อยเอ็ด
เริ่มรายการแข่ งขัน
11:45 น.

ลงทะเบียน
09.00 – 11:00 น.
วิธีสมัคร
1) กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ครบถ้ วน
2) ส่งใบสมัครพร้ อมค่าลงทะเบียนทีมละ 600 บาท มาที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย
(ตามรายละเอียดที่แจ้ งไว้ ที่ วิธีชาระเงินค่ าสมัคร) หรื อสมัครออนไลน์ได้ ที่ www.thaibible.or.th
เปิ ดรับสมัครพร้ อมกันทุกภาค วันที่ 2 พฤษภาคม 2019
ภาคกลาง
ปิ ดรับสมัคร วันที่ 28 มิถนุ ายน 2019
ภาคใต้
ปิ ดรับสมัคร วันที่ 26 กรกฎาคม 2019
ภาคเหนือ
ปิ ดรับสมัคร วันที่ 23 สิงหาคม 2019
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปิ ดรับสมัคร วันที่ 25 ตุลาคม 2019
วิธีชาระเงินค่ าสมัคร ชาระได้ 3 วิธีดงั นี ้

1) เงินสด
2) โอนเงิน (โปรดระบุชื่อคริสตจักร / วัด / โรงเรียน / หน่วยงาน ผู้สง่ ตัวแทนเข้ าแข่งขันลงในเอกสารหลักฐาน
การชาระเงินให้ ชดั เจน)
ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอินทามระ
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 138-0-86415-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุทธิสาร
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 154-1-17050-5
ธนาคารกรุงไทย
สาขาวิภาวดีรังสิต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 019-1-56198-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุทธิสาร
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 021-2-61271-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสุทธิสาร
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 069-2-72569-7
ธนาคารทหารไทย
สาขาสะพานควาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 193-2-24007-8
*สอบถามรายละเอียด ส่ งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ด้านล่ าง
สมาคมพระคริสตธรรมไทย สานักงานใหญ่กรุงเทพฯ 319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 02-616-0517
คุณพรพรรณ หัวหน้ าฝ่ ายระดมทุนและกิจกรรมพิเศษ 02-279-8341, 093-895-5257
ภาคเหนือ
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสันป่ าข่อย
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 253-0-79357-5
*สอบถามรายละเอียด ส่ งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ด้านล่ าง
สมาคมพระคริสตธรรมไทย สาขาเชียงใหม่ 11/1 ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000 สาขาเชียงใหม่ 053-240-543, โทรสาร 053-240-396
3) ธนาณัติ (สัง่ จ่าย “สมาคมพระคริสตธรรมไทย” ปณ.สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400)
รู ปแบบการแข่ งขัน
ใช้ คาถามหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละทีมจะสะสมคะแนนตังแต่
้ รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ าย ทีมที่ได้ คะแนน
สูงสุดตามลาดับจะได้ รับรางวัลตามทีส่ มาคมกาหนดไว้ ***แข่ งขันวันเดียว รู้ ผลภายในวันนัน้ ***
รางวัล
รางวัลที่ 1-3 รับเงินสด ถ้วยและเหรียญรางวัล
•

พิเศษ รางวัลระดับเหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง มอบให้สาหรับทีมทีท่ าคะแนนได้
ตามเกณฑ์
หมายเหตุ 1) สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรางวัลตามความเหมาะสม
2) ผู้ที่ได้ รับเงินรางวัลตังแต่
้ 1,000 บาทขึ ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายในอัตรา 5% ของ
มูลค่าเงินรางวัลตามกฎหมาย

