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ถึงพีน ้องทีร กั ในพระคริสต์
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการอบรม
ผูน้ ํา (LTS) ทีใ กล้จะมาถึงในอีกไม่ชา้ นี+
ข้าพเจ้าสังเกตว่าตัง+ แต่เราเริม ใช้หลักสูตร
การอบรมจนถึงปั จจุบนั ก็มเี ด็กหลายคนได้รบั
การพัฒนาและเปลีย นแปลงความคิดเชิงลบ
ของเขาทีม ตี ่อการเป็ นผูน้ ํา และหวังเป็ นอย่างยิง ว่าสิง ทีพ วกเขา
ได้รบั การฝึกฝนจากการอบรมผูน้ ําจะทําให้พวกเขามันใจในตั

วเอง
มากขึน+ ยิง ฝึกฝนบ่อยเท่าไหร่กท็ าํ ให้เด็กผูน้ ําของเราเกิดความ
ชํานาญมากขึน+ จริงอยู่การสร้างคนต้องอาศัยเวลาและความอดทน
แต่ผลลัพธ์นนั + คุม้ ค่ากับสิง ทีเ ราได้ลงทุนไป ขอพระเจ้าเสริมกําลัง
เจ้าหน้าทีท ุกท่านในการปฏิบตั หิ น้าทีท พี ระองค์มอบหมายให้
นอกจากนี+จะเห็นว่าการอบรมผูน้ ํา (LTS) ไม่เพียงพัฒนาเด็กสมาชิก
ของเราเท่านัน+ แต่รวมไปถึงเจ้าหน้าทีด ว้ ย เพราะเราเชือว่าการ
พัฒนาไม่มจี ุดสิน+ สุดยิง เราพัฒนาตัวเองเราก็จะเป็ นคนทีใ ช้การได้ดี
ยิง ขึน+ เท่านัน+ ลักษณะผูน้ ําทีเ ราเน้นในยุวยาตราก็คอื ผูน้ ําแบบผูร้ บั
ใช้ และผูน้ ําแบบผูเ้ ลีย+ งแกะ ในฐานะผูน้ ําเราจะต้องดูแลเอาใจใส่และ
ให้ความสําคัญแก่ผตู้ าม ซึง จะเห็นได้จากชีวติ ของผูก้ ่อตัง+ เซอร์วลิ
เลีย ม อเล็กซานเดอร์ สมิท ท่านได้เริม พันธกิจยุวยาตราก็เพือจะให้
เด็กในสมัยของท่านมีวถิ ชี วี ติ ทีด ขี น+ึ ผ่านการฝึกฝนระเบียบวินยั
ควบคู่กบั คําสอนจากพระวจนะของพระเจ้า ผูก้ ่อตัง+ ได้รบั ใช้เด็ก
สมาชิกโดยการสอน ฝึกฝน และจัดเตรียมกิจกรรมทีเ หมาะสมกับ
ความต้องการของพวกเขา และไม่ได้ถอื ตัวเองว่าเป็ นผูก้ ่อตัง+ ที
จะต้องอยู่เหนือทุกคน ข้าพเจ้าเชือว่าผูน้ ําทีม คี ุณลักษณะเช่นนี+จะอยู่
ในหัวใจของผูต้ ามตลอดไปถึงแม้ว่าเขาจะจากโลกนี+ไปแล้ว ทีจ ริง
แล้วเด็กทุกยุคทุกสมัยมีความต้องการทีเ หมือนกันคือพวกเขา
ต้องการคนทีห ว่ งใยและเอาใจใส่เขาอย่างแท้จริง แล้วเราในฐานะ
เจ้าหน้าทีจ ะเป็ นคนนัน+ ได้ไหม
อย่างไรก็ดขี อให้คุณลักษณะของผูน้ ําแบบผูร้ บั ใช้และผูน้ ํา
แบบผูเ้ ลีย+ งแกะได้เกิดขึน+ ในตัวของเจ้าหน้าทีก ่อน เพือเราจะเป็ น
แบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กบั คนรุ่นต่อไปได้ พระเยซูคริสต์ได้
ตรัสกับเหล่าสาวกในพระธรรมยอห์น 13:15 “เพราะว่าเราวาง
แบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว เพือ ให้ท่านทําเหมือนอย่างทีเ ราทํา
กับท่านด้วย” ข้าพเจ้าเชือว่าวิธกี ารสอนทีท รงพลังทีส ดุ คือการเป็ น
แบบอย่าง ขอให้เราทุกคนทีจ ะเดินตามรอยพระบาทของพระเยซู
คริสต์
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รับ สมัค รเจ้า หน้ า ทีป ระจําสํา นัก งาน มีคุณสมบัตดิ งั นี+
- เพศชาย/หญิง
- เป็ นคริสเตียน
- วุฒริ ะดับปริญญาตรี
- อายุระหว่าง 21-40 ปี
- มีความสามารถพืน+ ฐานด้านคอมพิวเตอร์
- ใช้ภาษาไทยในการสือ สารได้ดี (เขียนจดหมายต่างๆ)
- ชอบงานทีท า้ ทายความสามารถ และพร้อมทีจ ะเรียนรู้
สวัสดิการดี ผูท้ สี นใจสามารถติดต่อสํานักงานผ่าน e-mail ด้านล่างนี+

อบรมผูน้ ํา (LTS) 2017
วันที: 17-20 ตุลาคม 2017
สถานที: โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จ.สมุทรสาคร
ค่าลงทะเบียน: 1,400 บาท
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน: 9 กันยายน 2017
ผูท้ สี ามารถเข้าร่วม: เด็กสมาชิกทีผ ่านการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที
ประจํากอง
คอนเสิ รต์ “Band on Disney” จากยุวยาตรากองที 1
กัวลาลัมเปอร์ เพือระดมทุนสําหรับสมาชิกของเราทีม คี วามจํากัดด้าน
การเงินเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย นฯ (IEP) 2018 ไปประเทศมาเลเซีย
วันที: 2 ธันวาคม 2017
เวลา: 19.00-21.00 น.
สถานที: หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จําหน่ายบัตรราคาใบละ 200 บาท ผูท้ สี นใจซือ@ บัตรสามารถติดต่อที
กัปตันกองหรือสํานักงานตามหมายเลขโทรศัพท์ขา้ งล่างนี@
ขอแสดงความยินดีกบั ครอบครัวครูจนิ ตนา ต้นงูเหลือม
(เจ้าหน้าทีก องที 3 นครราชสีมา) ทีไ ด้หลานคนแรก เด็กชายหัตถกิจ
อุดมศิลป์ เกิดเมือวันที 8 สิงหาคม 2017 นํ+าหนักแรกเกิด 3,420 กรัม
ขอพระเจ้าอวยพรน้องซูโม่และคุณแม่ให้มสี ขุ ภาพร่างกายแข็งแรง
ขอแสดงความยินดีกบั ครูนิรนั ดร์ มีทพั (เจ้าหน้าทีก องที 1
สมุทรสาคร) ทีส าํ เร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันที 9 สิงหาคม 2017 ขอพระเจ้าทรง
โปรดอวยพรท่านในการรับใช้
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สิ งทีได้เรีย นรูใ้ น BB มีส ่ว นช่วยให้ทาํ สิ งทีทาํ อยู่ปัจ จุบ นั นี
อย่า งไร
ระเบียบวินยั การตรงต่อเวลา ความอดทน และความ
พยายามทีไ ด้รบั การฝึกฝนในขณะทีอ ยู่ใน BB เป็ นพืน+ ฐานดีให้กบั หนู
โดยเฉพาะอย่างยิง เมือหนูผ่านการคัดเลือกเป็ นนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนหญิงทีมชาติไทย สิง เหล่านี+ช่วยให้หนูสามารถปรับตัวได้ดกี บั
ตารางการฝึกซ้อมและการอยู่ร่วมกับผูอ้ นื ค่ะ

บทสัม ภาษณ์พิเศษครังนี
  ขอแนะนํา อดีต สมาชิ ก รุน่
กลางคนหนึ งทีจ ะแบ่งปัน ความทรงจํา ดีๆ ให้พวกเรา หวังว่า สิ ง
เล่า เหตุก ารณ์ทีป ระทับ ใจในขณะทีเป็ น สมาชิ ก BB
ทีเกิ ด ขึน ในชีวิ ต ของเธอจะเป็ น ทีหนุน ใจเราทุก คน
เหตุการณ์ทรี สู้ กึ ประทับใจคือการได้แลกเปลีย นกับทีมสิงคโปร์
ชือ จริง ธาดารัตน์ ไทยทรงธรรม
ทีม าเยีย มเยียนกองของเรา พวกเราได้ทาํ กิจกรรมทีส นุกๆ ด้วยกัน
ชือ เล่น นุ๊กเกอร์
และหนูกไ็ ด้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับทีมสิงคโปร์ นอกจากนี+หนูคดิ ว่า
วัน เกิ ด 9 เมษายน 2002
การเป็ นสมาชิก BB ได้ฝึกฝนหนูให้กล้าแสดงออก และทําความรูจ้ กั
ศิ ษย์เก่า ยุว ยาตรากองที 3 นครราชสีม า
กับเพือน BB จากกองอืนๆ อีกด้วย
เข้า ร่ว มกิ จ กรรม BB ตัง แต่เมือ ไหร่ และปัจ จุบ นั นี ทาํ
อะไรอยู่ทีไหน
เข้าร่วมกิจกรรม BB กองที 3 นครราชสีมา ตอนเรียน
ชัน+ ประถมค่ะ ปั จจุบนั เรียนชัน+ ม.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น และเป็ นนักฟุตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยค่ะ
ในฐานะนัก เรีย นและนัก กีฬาเยาวชนทีม ชาติ
พบกับ ความท้า ทายอะไรบ้า ง แล้ว สามารถ
เอาชนะได้อ ย่า งไร
ความท้าทายส่วนใหญ่จะเป็ นการเจอ
ผูต้ ่อสูท้ เี ก่งกว่าเรา ผูต้ ่อสูท้ มี คี วาม
กระตืนรือร้นมากกว่าเรา การทีจ ะ
เอาชนะความท้าทายเหล่านี+ได้ก็
คือ การขยันฝึกซ้อม เชือฟั งผู้
ฝึกสอน มีความกระตือรือร้นค่ะ
ส่วนการเรียนก็ทา้ ทาย
เหมือนกัน เพราะตอนเก็บตัว
ซ้อมก็จะไม่ค่อยมีเวลาเรียน
ทําให้ตอ้ งอ่านและหัดทํา
แบบฝึกหัดเองเพือจะได้เรียน
ทันเพือนค่ะ

อนาคตข้า งหน้ าอยากเห็น BB เป็ น อย่า งไร
อยากเห็น BB เป็ นกิจกรรมทีม อี ยู่ทวทุ
ั ก
ประเทศและเสริมสร้างให้เด็กมีระเบียบวินยั
เพราะว่าระเบียบวินยั จะทําให้เราเป็ นคนดีและรูจ้ กั
หน้าทีข องตนเองในฐานะทีเ ป็ นพลเมืองของประเทศ
มีอ ะไรทีอ ยากจะบอกเจ้า หน้ าทีแ ละสมาชิ ก กอง
ที 3 นครราชสีม า (คริส ตจัก รศาลาธรรม
พิ ศ ทุ ธิ7 โคราช)
ขอบคุณเจ้าหน้าทีท ุกคนนะคะที
คอยเลีย+ งดู อบรมสังสอนให้

หนูเป็ นคนดี
ขอบคุณสําหรับความห่วงใยและความ
รักทีเ จ้าหน้าทีแ ละเพือนๆ ทุกคน
มีให้ ซึง เป็ นกําลังใจให้กบั
หนูและทําให้หนูมอี นาคตทีด ี
จนมาถึงวันนี+ค่ะ

ขอบคุณ พระเจ้า สํา หรับชีวิ ต
ของนุก ทําให้เรามันใจว่
 า
การฝึ กฝนเด็ก สมาชิ ก ให้ม ี
ระเบีย บวิ น ัย แต่ล ะสัป ดาห์จ ะ
ช่ว ยพวกเขาให้ด าํ เนิ น ชีวิ ต
ิ
มีอ ะไรบ้า งทีค ด ว่า เป็ น ความสํา เร็จ สูงสุด ของตัว เอง
ในทางทีถกู ต้อ ง
และยิ งไปกว่า นัน ได้ส ร้า ง
ความสําเร็จสูงสุดในตอนนี+ยงั ไม่มคี ่ะ แต่ทคี ดิ ไว้กค็ อื การได้ไป ประโยชน์ใ ห้แ ก่ป ระเทศชาติ ขอพระเจ้า เสริม กํา ลังเจ้า หน้ าทีทีจ ะ
แข่งขันฟุตบอลโลกเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 17 ปี ทีป ระเทศอุรุกวัย ทํา ต่อ ไป และเชือ ว่าพระองค์จ ะได้ร บั เกีย รติ จ ากชีวิ ต ของเด็ก
สมาชิ ก ของเรา
หากท่านต้องการทีจ
& ะสน ับสนุนพ ันธกิจ สามารถโอนเงินเข้าบ ัญชีมูลนิธย
ิ ว
ุ ยาตรา ธนาคารกรุงเทพ เลขที:& 101-774371-5
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