7.1.3. หนังสือคริสเตียนที่จัดพิมพโดยสํานักพิมพอื่นๆไดแกสมาคมพระคริสตธรรมไทย, องคการ
อมตธรรมเพื่อชีวิต, ศูนยทีรันนัส และกนกบรรณสาร กองทุนฯจะสนับสนุนรอยละ 10 ทุกเลม
ภายในวงเงินที่สนับสนุนรวมแลวไมเกิน 200.-บาท/ป ซึ่งวงเงินดังกลาวรวมคาจัดสงทางไปรษณีย
ดวย
7.1.4. การเขาอบรม สัมมนา หรือการประชุม ที่จัดโดยโรงเรียนกองทุนฯจะสนับสนุนใน
สวนของคาลงทะเบียนรอยละ 50 สวนคายโรงเรียนมีการสนับสนุนคาลงทะเบียน
ศิษยเกาทั้งหมด
7.1.5. การจัดประชุมสัมนาสัญจร ( ตามภูมิภาค ) ที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนฯ และชมรมศิษยเกา
ไดแบงการรับผิดชอบคาใชจาย ดังนี้
ก) โรงเรียนฯรับผิดชอบคาใชจาย 1/2 ของคาใชจายทั้งหมด
ข) กองทุนฯ รับผิดชอบคาใชจาย1/2 ของคาใชจายทั้งหมด
อนึ่งสิทธิประโยชนดังกลาวขางตน จํากัดไวใหเฉพาะสมาชิกกองทุนฯเทานั้น
สมาชิกกองทุนฯ จะใชสิทธิของตน เพื่อบุคคลที่สามไมได
ประเภทที่ 2 สําหรับสมาชิกที่จบหลักสูตรอบรมผูนําฆราวาส ( LLT. ) จะไดรับสิทธิ์
ตามหัวขอ 7.1.1. และ 7.1.2. เทานั้น
8. การปฏิบัติตนภายหลังจากไดใชสิทธิ : สมาชิกกองทุนฯ ที่ไดรับ และใชสิทธิของ
ตนเรียบรอยแลวนั้น จะตองปฏิบัติดังนี้ :
8.1. กรณีไดใชสิทธิในขอ 7.1.1, 7.1.2 และ 7.1.3 สมาชิกจะตองแจงเปนลายลักษณ
อักษรกลับมายังกองทุนฯเมื่อไดรับหนังสือเรียบรอยแลว
8.2. กรณีไดใชสิทธิในขอ 7.1.4 สมาชิกจะตองสรุปประโยชนที่ไดรับพอสังเขป สงกลับ
มายังกองทุนฯการละเลยไมปฏิบัติตามขอ 8.1 และ 8.2 ขางตน อาจเปนเหตุให สมาชิก
กองทุนฯ ดังกลาวไมไดรับการพิจารณา หรือสนับสนุนในครั้งตอๆไป
9. แหลงที่มากองทุน :
9.1. ระดมทุนจากการจัดงานของชมรมศิษยเกาหรือรวมกับโรงเรียนฯ
9.2. รับเงินถวายจากผูมีภาระใจถวายในพันธกิจของโรงเรียน, ศิษยเกาและคริสตจักร
หนวยงาน สถาบัน องคกร หาง/ราน ทั่วไป ระดมเงินทุนจากการจัดกิจกรรม และ/
หรือโครงการหาทุน ตามความเหมาะสม เชน งานคอนเสิรต, งานแฟร เปนตน
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ผูประสานงานภูมิภาค
กทม.
ภาคเหนือ

-: ศจ.ทวี ชินวงษ 081-989-6420
-: อ.ยุวดี ยะเกษม 084-378-9330

ภาคอีสานตอนบน -: อ.สายพิณ เหลืองเงิน 043-270237
ภาคอีสานตอนลาง -: อ.ปรัชญา เอี่ยมสะอาด 081-205-2012
ภาคตะวันออก -: อ.ไสว พูลผล 086-796-8725
ภาคใต
-: อ.นพรัตน จันทรชนะ 086-839-5781

คําทักทายจากประธานชมรมศิษยเกา
โรงเรียนคริสตศาสนศาสตรแบบติสต
สวัสดีพี่ๆนองๆศิษยเกาที่รักทุกทาน
ตั้งแตตนปมาผมและคณะกรรมการไดเริ่มประชุมวางแผนงานถึงสิ่งที่จะทํา
ภายในปนี้มีโครงการหนึ่งซึ่งอยูระหวางดําเนินการและใกลแลวเสร็จ คือ การปรับปรุง
ฐานขอมูลทะเบียนศิษยเกาทุกทานเราตั้งใจจะใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้
ขอพี่นองเขา web-site ของโรงเรียนที่ WWW.THAIBTS.COM และตรวจดูความ
ถูกตองดวยศิษยเกาสัญจรปนี้ ไดกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 26-28 กันยายน ศกนี้ เพื่อ
เยี2่ยมเยียนศิษยเกาที่รับใชอยูภาคใตโดยคณาจารยและศิษยเกาจะเดินทางไปยังหาดใหญ
จังหวัดสงขลา รายละเอียดขอศิษยเกาที่อยูภาคใตประสานงานกับ อ.นพรัตน จันทรชนะ
เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
คายโรงเรียนป 2009 ไดกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 9-11 มีนาคม 2009 เปน
คายที่ศิษยเกาและครอบครัวพลาดมิไดเพราะเปนเวลาที่ไดพักผอนทั้งครอบครัว,ฟนฟู
จิตวิญญาณและพบปะคณาจารย,เพื่อนฝูงและนองรุนปจจุบันโปรดทําตัวใหวางใน
ชวงเวลาดังกลาว
ทายสุดนี้ ผมขอขอบคุณผูประสานงานภาคทุกทานที่ยินดีอุทิศเวลา แรงกาย
และแรงใจ เพื่อเปนสื่อกลางรับใชศิษยเกาตามภูมิภาคขอพระเจาโปรดทรงอวยพระพร
ทานและครอบครัวใหจําเริญขึ้นในงานรับใชพระองค
สุธี เตชะรักษพงศ
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ศูนยสรางสาวกแมจัน (มูลนิธศ
ิ ูนยเบิกอรุณ)
18/1 หมู 7 ต.สันทราย อ.แมจัน จ.เขียงราย
57110 ( 053-153502 , 085-9441104 )
(Email address : bbjantawan@yahoo.com )

กองทุนพัฒนาศักยภาพผูรับใช ป 2008-2009
1. เจาของกองทุน : ชมรมศิษยเกา โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร แบบติสต
2. สํานักงาน : เลขที่ 433 ซอยสวนพลู 8 ถนนสาทร 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ10120
โทรศัพท 0-2286-7281 , 0-2286-0766 ( ที่อยูของโรงเรียน )
3. วิสัยทัศน : เพื่อสงเสริมใหศิษยเกา ทุกทานที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแลว สามารถ
พัฒนาชีวิตฝายจิตวิญญาณใหเจริญเข็มแข็งมากยิ่งขึ้นและเพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู
เพื่องานรับใชไดอยางมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น
4. วัตถุประสงค :
4.1. เพื่อสงเสริม และพัฒนาความรู ความเขาใจ ฝายจิตวิญญาณ
4.2. เพื่อสงเสริม และพัฒนาความรู ความเขาใจ ทักษะงานรับใชภายในคริสตจักร
4.3. เพื่อสงเสริม และพัฒนาความรู ความเขาใจ ทักษะงานรับใช ดานความรูทั่วไปที่
เกี่ยวของ
5. กรรมการดําเนินงาน และตําแหนง : อยางนอยตองประกอบไปดวย
5.1. ประธานกรรมการ : มาจากการแตงตั้งของคณะกรรมการชมรมศิษยเกาฯ
5.2. ตัวแทนคณาจารย : จํานวน 1 ทาน
5.3. ตัวแทนชมรมศิษยเกา : จํานวน 1 ทาน
5.4. ตัวแทนจากบุคคลภายนอก : จํานวน 2 ทาน
รวมทั้งสิ้น 5 ทานกรรมการเขาประชุม 3 ใน 5 ทาน ใหถือวาครบองคประชุมวาระของ
กรรมการฯ ดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป
6. คุณสมบัติ : ผูมีสิทธิ์ที่จะใชกองทุน ตองเปนศิษยเกาหรือผูที่จบหลักสูตรอบรมผูนําฆราวาส
( LLT. ) โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร แบบติสต ที่สมัครเปนสมาชิกชมรมศิษยเกา และ
ยังคงสมาชิกภาพอยู ในเบื้องตน ผูที่สมัครเปนสมาชิกชมรมศิษยเกา จะตองชําระคาสมัคร
100.- บาท สําหรับ 2 ปแรก และปตอไป จะตองชําระคาตออายุสมาชิก ปละ 100.- บาท
7. สิทธิที่จะไดรับ : แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 สําหรับสมาชิกที่เรียนจบหลักสูตรปกติ ระดับประกาศนียบัตร ( Dip. )
ปริญญาตรี ( B. Th. ) และปริญญาโท ( M. Div. ) จะไดสิทธิ์ดังตอไปนี้
7.1.1. หนังสือที่จัดพิมพโดยโรงเรียนฯ กองทุนฯ จะสนับสนุนรอยละ 50 ทุกเลม
7.1.2. หนังสือที่จัดพิมพโดย CED กองทุนฯจะสนับสนุนรอยละ 30 ทุกเลม

ภายในวงเงินที่สนับสนุนรวมแลวไมเกิน 300.-บาท/ป

ชมรมศิษยเกาฯ มีวัตถุประสงค – เปาหมายอะไร?

สวัสดีพี่นองที่รักในพระคริสตทุกทานคะ..

1. รวบรวมและจัดทําทําเนียบศิษยเกา และทําจุลสารชมรมศิษยเกาฯ
2. เสริมสราง-พัฒนาศิษยเกาฯ ผานทาง “ กองทุนพัฒนาศักยภาพผูรับใช ”
3. เยี่ยมเยียนศิษยเกาฯ ตามภูมิภาค ( รวมกับคณาจารยโรงเรียน )
4. เยี่ยมเยียนศิษยเกาฯที่ประสบปญหา-ประสานงานผานผูประสานงานภาค
5. สนับสนุน-รวมมือกับทางโรงเรียนและนักศึกษา

ภาษาอังกฤษของไกคอย ๆ ลงตัวมากขึ้น

ทานจะมีสวนรวมกับชมรมศิษยเกาฯ ไดอยางไร?

อาเหวยเรียนจบ. งานรับใชของเราตอนนี้ยังไมมีความชัดเจน หรือความแนนอนอะไรแตจากความไมแนนอนนี้ทําใหเรา

1. สําหรับทานที่เปนศิษยเกา ขอความกรุณาใหขอมูล ( ปจจุบัน ) เพื่อการทําหนังสือ
ทําเนียบรุน และเพื่อการแจงขาวความเคลือ่ นไหวใหทานได
2. ทานสามารถใหขาวสารความเคลื่อนไหว ในแวดวง TBTS เพื่อการจัดทําจุลสารชมรม
ศิษยเกาฯ และเพื่อการประชาสัมพันธ
3. ทานที่จะใชสิทธิ์ในกองทุนพัฒนาศักยภาพผูรับใช กรุณาแจงความจํานงค
4. ทานสามารถอธิษฐานเผื่อศิษยเกาฯ และคณะกรรมการชมรมศิษยเกา
5.ทานสามารถถวายทรัพยเพื่อเปนคาใชจา ยสวนกลางของชมรมศิษยเกาฯหรือถวาย
ทรัพยสมทบเขาในกองทุนพัฒนาศักยภาพผูรับใช ( โปรดระบุ ) โดยโอนเงินเขาบัญชี

หวังวาพี่นองทุกทานคงสบายดี และเขมแข็งดี ดวยความรักของพระเจา ไมวาเราจะเผชิญกับอะไร เชื่อวาเรา
จะสามารถเรียนรู และผานพนไปไดคะ. ในเดือนที่ผานมา มีความเคลื่อนไหวหลายอยางเกิดขึ้น งานสอนภาษาไทย และ
นักศึกษาไดบาง. สุขภาพของไกก็ดีขึ้นเยอะคะตอนนี้ไมมีอาการแพทองเหมือนกอนแลว ขอบคุณพระเจา รางกายเริ่ม
กลับมาเปนปกติขึ้นบาง สวนอาเหวยก็ยังคงยุงเหมือนเดิม ทั้งการเรียนของตัวเอง งานรับใชสวนตัว และยังงานของไก
อีก.. อาเหวยจะจบการศึกษาในเดือนตุลาคมนี้ เราคงตองแสวงหาน้ําพระทัย และวางแผนอนาคตของเราตอไปหลังจากที่
เรียนรูวาพระเจาเปนความมั่นคงสําหรับเราเสมอคะ.เดือนนี้เรามีโอกาสเชิญทางโรงพยาบาลคายเม็งรายมหาราช
โดยกรมการแพทยทหารบก มาใหการอบรมแกนักศึกษาที่นี่ในโครงการ “หมออวมชวยชีวิต” เปนการอบรมเกี่ยวกับการกู
ชีพฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องตนคะ เนื่องจากตอนอยูกรุงเทพไกกับอาเหวยไดไปอบรมมาแลว เปนประโยชน
มากทีเดียว โดยเฉพาะกับเราในฐานะคริสเตียน และผูรับใชของพระเจา การชวยเหลือคนทั้งทางรางกาย และจิตวิญญาณ
เปนงานของเราสิ่งที่ไมคาดคิดสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาการที่เรารูวิธีการชวยเหลืออยางถูกตองกอนจะทําใหเรามี
โอกาสในการชวยเหลือผูอื่นกอน หากคริสตจักรหรือหนวยงานใดสนใจสามารถติดตอไปไดที่ กรมการแพทยทหารบกคะ
โทร 02-3544423 (อบรมฟรี) ในเดือนที่ผานมาพระเจาทรงสอนเราในบทเรียนที่ยากขึ้น และหนักขึ้น งานรับใชที่นี่ถือวา
ยากทีเดียว ทั้งดานการเปนอยู และเนื้องาน คนที่นี่เกือบ 100 % เปนอดีตผูใชยาเสพติด และยังอยูในขั้นตอนการบําบัด
แมกระทั่งนักศึกษาเองก็กําลังอยูในชวงที่พระเจากําลังลิด กําลังขัดเกลา วิธีการคิด และวิถีชีวิตแตกตางจากคริสเตียน
ธรรมดาในคริสตจักรมาก.

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนพลู
บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี : 064 – 2 – 69299 – 2
ชื่อบัญชี : นายสุธี เตชะรักษพงศและนางวิยะดา ทัฬหิกรณ
( โอนเงินแลวโปรดโทรแจง 081-6186428 เพือ่ การออกใบเสร็จรับเงิน )

หวังใจวาดวยความรูอันจํากัดของเราจะสามารถเสริมสรางงานรับใชของ

และในชวงสุดสัปดาหเราสองคนตองขึ้นไปรับใชที่ศูนยใหญ (ขึ้นดอย) แตเนื่องจากตัวเอง

กําลังตั้งครรภจึงรูสึกไมคอยสะดวกเทาไร คอนขางลําบาก ขอฝากพี่นองระลึกถึงพวกเราใน คําอธิษฐานของทานดวย ที่
เราจะไดรับการเสริมกําลังจากพระเจา ที่จะเขมแข็ง และอดทนในสิ่งที่เรากําลังเผชิญ ไมใชเพื่อตัวเราเอง แตเพื่อแผนดิน
ของพระเจา. วันที่ 4 สิงหาคมนี้ เราจะลงไปกรุงเทพเพื่อดําเนินเรื่องการตอวีซาของอาเหวย คงจะมีโอกาสไดไปแวะเยี่ยม
เยียนพี่นองบางทานบาง ไวพบกันคะ.
ขอพระเจาทรงอวยพรและประทานสันติสุขใหกับทุกทานคะ
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*ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวถาวร อ.นิดดากับอ.อัครพล และ

อ.จันทวรรณ ปราดเปรื่อง(ไก)

กับคุณจงจิ้งเหวย อีกไมนานจะไดสมาชิกตัวนอยๆ
คําพยานและการรับใชของศิษยเกา
สวัสดีครับผูรับใชองคพระเยซูคริสตเจาทั้งหลายขอความชื่น
ชมยินดีและความอุดมสมบูรณโดยพระเยซูคริสตเจาโปรดประทานแดทาน
ทั้งในสนามการรับใชและครอบครัวครับ
กระผมนายกิตติ จรัสเวคิน (แซตั้ง ) รูสึกปติยินดีอยางยิ่งเมื่อได
ทราบขาววา ศิษยเกาสวนพลูหลายทานยังคงยืนหยัดในการเปนศิษยของ
องคพระเยซูคริสตรูสึกทึ่งและอยากประกาศเสียงดังวาองคพระเยซูคริสต
ทรงพระชนมอยูจริงๆ เพราะพระวจนะทรงชีวิตและทรงพลังทานทั้งหลาย
จึงมีความหวังใจ ความเชื่อ และความรัก ที่จะตอสูกับอุปสรรค
นานาประการเพื่อแผนดินสวรรคมาตั้งอยูในโลกนี้และเพื่อรอคอยวันที่
พระเยซูคริสตเสด็จกลับมาอีกครั้ง เพราะฉะนั้นขอกลาวกับทานทั้งหลาย
วากระผมศิษยเกาสวนพลูคนหนึ่งก็ยังยืนประจําการและหวังจะไดพบกัน
เมื่อมีการพบปะที่สถาบันดวยนะครับ
ดวยความคิดถึงและเคารพ
กิตติ จรัสเวคิน

ขอเชิญชวนศิษยเการวมสงบทความหนุนใจ คําพยาน
เพื่อลงในสารศิษยเกาฉบับตอไป
คณะกรรมการชมรมศิษยเกา TBTS วาระป 2008-2009
1 อ.สุธี เตชะรักษพงศ

ประธาน

2. ศจ.ทวี ชินวงษ

ผูประสานงานภูมิภาค

3. อ.อันนา แกวปญญาฟู

เลขานุการ

4.อ.กิตติ จรัสเวคิน
5.อ.นุชนารถ มามุ
6.อ.อําพร วรรณศรี

เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ
ฝายทะเบียน

*ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวใหม คือ อ.นุชนารถ สําราญไพรวัลย(พิม) สมรสกับ

อ.จิรายุทธ มามุ(ชิ)

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 08 ณ คริสตจักรดูลาเปอร จังหวัดแมฮองสอน

*ขอแสดงความยินดีกับดร.ทะนุ วงศธนาธิกุล ที่ไดรับการสถาปนาเปนศิษยาภิบาลคริสตจักรพระสัญญาแบบติสต
เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 08 และอ.สมศักดิ์ จิตรุงเรืองนิจ ที่ไดรับการสถาปนาเปนศิษยาภิบาลคริสตจักร
อันติโอเกียแบบติสต เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 08

*ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวใหม คือ อ.นันทนา(นัน) สมรสกับ อ.อาคม(ดาม) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 08
ณ คริสตจักรหาดใหญแบบติสต จังหวัดสงขลา

* ขอแสดงความยินดีกับคุณศรินยา จันทรัศมี ( แพร ) กับคุณอดิศร ยุทธโยธิน (อิ๊ด ) เนื่องในพิธีมงคลสมรสที่กําลัง
มาถึงในวันเสารที่ 20 กันยายน 2008 ณ คริสตจักรพลับพลา

- ศิษยเกาฯ สัญจรพรอมคณาจารยเยีย่ มเยียนศิษยเกาภาคใต วันที่ 26-28 กันยายน 08 ที่อ.หาดใหญ จังหวัดสงขลา
และวันที่ 29 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 08 ศิษยเกาฯ สัญจรพรอมคณาจารยบางทานจะไปเยี่ยมเยียนพี่นองที่จังหวัด
สุราษฎรธานี ทานใดสนใจติดตอ อ.อันนา แกวปญญาฟู 086-6252720 และ
อ.นพรัตน จันทรชนะ 086-839-5781
- ศิษยเกาฯทานใดที่ตองการเพิ่มศักยภาพในการรับใช ขณะนี้สถาบันฯไดเปดวิชาที่นาสนใจมากมายไวสําหรับทุก
ทาน ติดตอไดที่สถาบัน
- มาแลว...มาแลว.. คายโรงเรียน วันที่ 9-11 มีนาคม 2009 ศิษยเกาทุกรุนเตรียมตัวพรอมใจกันในคายครั้งนี้
อยาพลาด รายละเอียดติดตามฉบับหนา
- ขอบคุณพระเจาสําหรับ อ. Robert Page และ อ. Judy มาจากอเมริกาทั้งสองทานอดีตเปนอาจารยสอนที่โรงเรียน
ของเรา ปจจุบันอาจารยทั้งสองทานกลับมาเปนอาสาสมัครชวยที่โรงเรียนในเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2008

ที่ปรึกษา

1. ดร.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน
2. อ.วิยะดา ทัฬหิกรณ
3. อ.สุมาลี ภัทรประภากร
4. อ.ธานินท วรวิจิตราพันธ ( คณาจารย )

เพื่อทานจะไมพลาดขาวสารและการ Update งานของศิษยเกาฯ หากศิษยเกาทานใดเปลี่ยนที่อยูใหม ขอความกรุณา แจงที่ อ.
อําพร วรรณศรี(แอว) 089-173-7024 หรือที่ Amporn007@hotmail.com เพื่อทานจะไดรับ
ขาวสารความเคลื่อนไหว
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