ใคร…เปนอยางไร...ที่ไหน...???
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ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวใหม คือ อจ.นิดดา คําโพนงาม สมรสกับอจ.อัครพล
ถาวร เมื่อวันที่ 18 สค.07 ณ คจ.วัฒนา และอจ.จันทวรรณ ปราดเปรื่อง สมรสกับคุณ
จงจิ้งเหวย เมื่อวันที่ 21 กค.07 ณ มูลนิธิศูนยเบิกอรุณ อ.แมจัน จ.เชียงราย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนคริสตศาสนศาสตร
แบบติสต รุนที่ 48 เมื่อวันที่ 18 พย.07
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทะนุ วงศธนาธิกุล สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกดาน
พันธกิจ จาก มหาวิทยาลัย Liberty รัฐเวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ขอแสดงความยินดีกับคุณพอคุณแมมือใหมที่ไดบุตร-ธิดาที่นารัก ไดแก อจ.ปรัชญา
(โอ)และอจ.วรรณดี เอี่ยมสะอาด ไดลูกสาว(นองอวยพร) เปนลูกคนที่ 3 ของ
ครอบครัว ,อจ.อนุชา และอ.ยุพา ตันติโกวิทย ไดลูกสาวคนแรก(นองน้าํ ) , อจ.ประยูร
(หนุม)และอจ.ปยะธิดา หมวกอินทร ไดลูกชายคนแรก(นองจอหนน)ี่ อจ.สันติราช
(แสง)และอจ.มะลิวัลยไดลูกสาวคนแรก ( นองเฟดี)ขอพระเจาอวยพระพรและเสริม
กําลังแกทกุ ทานนะคะ
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของศจ.อุดม พวงจันทร ทานไดไปเฝาพระเจา เมื่อ
วันที่ 24 กค. 07 ขอพระเจาทรงเลาโลมใจครอบครัวพวงจันทร “ การมีชีวิตอยูก ็เพื่อ
พระคริสตและการตายก็ไดกําไร ” ขอพระเจาอวยพระพรเสริมกําลังแกทุกทาน

เพื่อทานจะไมพลาดขาวและการ Update งานของศิษยเกา หากศิษยเกาทานใดที่เปลี่ยน
ที่อยูใ หม ขอความกรุณ า แจงที่ อ.อําพร วรรณศรี 089-173-7024
หรือที่
Amporn007@hotmail.com เพื่อทานจะไดรับขาวสารความเคลื่อนไหวของ
โรงเรียนและของศิษยเกา ขอบคุณคะ

-: ฝายทะเบียนศิษยเกา

433 ซ.สวนพลู 8 ถ.สาทร 3 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2286-0766, 0-2286-0793 โทรสาร.0-2679-4529
กุมภาพันธ 2008

...เพื่อพระองคจะไดทรงเปนเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง โคโลสี 1:17-18

ผูประสานงานภูมิภาค
กทม.
ภาคเหนือ

-: ศจ.ทวี ชินวงศ 081-989-6420
-: อ.ยุวดี ยะเกษม 086-673-0330

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

สวัสดีพี่ ๆนองๆ ศิษยเกาทุกทาน

จุลสารที่ถืออยูในมือฉบับนี้ นับเปนฉบับแรกของป 2008 และเปนปที่ผมไดรับ
เลือกเปนประธานชมรมศิษยเกาตออีก 1 สมัยมีวาระ 2 ป ( 2008-2009 )รวมกับกรรมการ
ทานอื่น ๆ อีก 5 ทาน ซึ่งพวกเราทุกคนถือเปนเกียรติที่ไดรับใชพระเจาและพี่นองทุกทาน
โปรดเสนอและอธิษฐานเผื่อพวกเรากรรมการทุกคน พวกเรายินดีรับฟงทุกความคิดเห็น
ป 2007 ที่ผานมา เปนปทกี่ รรมการทุกทานเหนื่อยกับงานอยางตอเนือ่ งหลายงาน
แตเปนปที่พวกเราทุกคนมีความชื่นชมยินดี ซึ่งพี่นองสามารถรวมแบงปนความสุขจากภาพ
ตาง ๆ ทั้งงานคายโรงเรียน งานคืนสูเหยา งานคริสตมาส ฯลฯ
ดวยตระหนักในหนาทีห่ ลักของชมรมศิษยเกา คือเปนตัวกลางประสานงาน และ
เปนสื่อสัมพันธทามกลางศิษยเกาตั้งแตรุนอาวุโสจนถึงรุนที่เพิ่งจบ คณะกรรมการจึงได
กําหนดแผนงานป 2008ดังนี้
- ศิษยเกาสัญจร เพื่อเยีย่ มเยียนพี่นองที่อยูทางภาคใต ประมาณเดือนกันยายน
- งานโรงเรียนรําลึก เพือ่ ระลึกถึงพระคุณคณาจารยที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให
และเปนการระดมทุนเพื่อถวายเขาโรงเรียน ประมาณเดือนพฤศจิกายน รายละเอียดงาน
จะแจงใหทราบเปนระยะ ๆ
ทายสุดนี้ ผมใครขอเชิญชวนพี่นองที่จะใชบริการกองทุนศิษยเกา กองทุนนี้มีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการรับใชของทุกทาน โปรดติดตามรายละเอียดคุณสมบัติของผูรับใชและ
วิธกี ารขอใชกองทุนไดในฉบับนี้
ขอพระเจาทรงโปรดอวยพระพรทานและครอบครัว
ใหจําเริญขึ้นในงานรับใชพระองค
สุธี เตชะรักษพงศ

ชมรมศิษยเกาฯ มีวัตถุประสงค – เปาหมายอะไร?
1. รวบรวมและจัดทําทําเนียบศิษยเกา และทําจุลสารชมรมศิษยเกาฯ
2. เสริมสราง-พัฒนาศิษยเกาฯ ผานทาง “ กองทุนพัฒนาศักยภาพผูรับใช ”
3. เยี่ยมเยียนศิษยเกาฯ ตามภูมิภาค ( รวมกับคณาจารยโรงเรียน )
4. เยี่ยมเยียนศิษยเกาฯที่ประสบปญหา-ประสานงานผานผูประสานงานภาค

5. สนับสนุน-รวมมือกับทางโรงเรียนและนักศึกษา

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

ธนาคารกสิกรไทย : สาขาสวนพลู : บัญชีออมทรัพย
ชื่อบัญชี : นายสุธี เตชะรักษพงศและนางวิยะดา ทัฬหิกรณ
เลขที่บัญชี : 064 – 2 – 69299 – 2
( โอนเงินแลวโปรดโทรแจง 081-6186428 เพือ่ การออกใบเสร็จรับเงิน )
กองทุนพัฒนาศักยภาพผูรับใช ป 2008-2009
1. เจาของกองทุน : ชมรมศิษยเกา โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร แบบติสต
2. สํานักงาน : เลขที่ 433 ซอยสวนพลู 8 ถนนสาทรใต เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120 โทรศัพท 0-2286-7281 , 0-2286-0766 ( ที่อยูของโรงเรียน )
3. วิสัยทัศน : เพื่อสงเสริมใหศิษยเกา ทุกทานที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแลว สามารถพัฒนา
ชีวิตฝายจิตวิญญาณใหเจริญเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น และเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพที่มีอยูเพื่องานรับ
ใชไดอยางมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น

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 และยังคง
สมาชิกภาพอยู 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 ภายในวงเงินที่
สนับสนุนรวมแลวไมเกิน 300.-บาท/ป
7.1.3. หนังสือคริสเตียนที่จัดพิมพโดยสํานักพิมพอื่นๆ ไดแก สมาคมพระคริสตธรรมไทย,
องคการอมตธรรมเพื่อชีวิต, ศูนยทีรันนัส และกนกบรรณสาร กองทุนฯจะสนับสนุนรอย
ละ 10 ทุกเลม ภายในวงเงินที่สนับสนุนรวมแลวไมเกิน 200.-บาท/ป ซึ่งวงเงินดังกลาว
รวมคาจัดสงทางไปรษณียดวย
7.1.4. การเขาอบรม สัมมนา คาย หรือการประชุม ที่จัดโดยโรงเรียน กองทุนฯจะสนับสนุน
ในสวนของคาลงทะเบียนรอยละ 50

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
รายงานการเงินรายรับ-รายจายกองทุนพํฒนาศักยภาพผูรับใชชมรมศิษยเกา
ตั้งแตวันที่ 12 ต.ค.05-15ต.ค.07 รายรับ 24,376.00 บาท รายจาย 53,196.00 บาท

เลขานุการ
อจ.อันนา แกวปญญาฟู
086-6252720

เหรัญญิก
อจ.กิตติ แซตั้ง
083-8984952

ประชาสัมพันธ

ฝายทะเบียน
อจ.อําพร วรรณศรี
089-1737024

อจ.นุชนารถ สําราญไพรวัลย
086-1968636

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา
อจ.สุมาลี ภัทรประภากร

อจ.วิยะดา ทัฬหิกรณ

ที่ปรึกษา
ดร.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน

คณะกรรมการอยูในกําหนดวาระ 2 ป
วาระป 2008-2009

คณะกรรมการชมรมศิษยเกา TBTS
ประธาน
คุณสุธี เตชะรักษพงศ
081-6186428

ผูประสานงาน
ภูมิภาค
ศจ.ทวี ชินวงษ
086-8976030
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