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รายชื่ อคณะผู้ปกครองและคณะธรรมกิจชุดที่ 36 (2019 - 2020)

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
รองเลขานุการ
กรรมการ

ประธาน
รองประธาน 1
รองประธาน 2
เลขานุการ
รองเลขานุการ
เหรัญญิก
รองเหรัญญิก
กรรมการ

คณะผู้ปกครอง
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
ผป.ดร.อวิรุทธ์ โชตินนั ทเศรษฐ์
ผป.กานดา รอดพ้น
ศจ.วิวฒั น์ วงศ์สันติชน
ศจ.สมพร ศิริกลการ (ถึง 31 มีนาคม 2019)
อศจ.นิพนธ์ อุระคีรีมาศ
คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์
คศ.ฑัณธกร ตาจุมปา
คศ.ณิ ช แสงสว่างสัจกุล
คศ.ธเนศ พรกีรติกุล
คศ.พรรณี แซ่เอี้ย
คศ.อมรรัตน์ คูหาคติภพ (ถึง 31 มีนาคม 2019)
ผป.ศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ผป.จริ ยา ทวีแสงสกุลไทย
ผป.รศ.ดร.จารุ ณี หงส์จารุ
ผป.เจริ ญชัย วราเศรษฐ์
ผป.ชูชยั อัศวินใจเพ็ชร์
ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์
ผป.พรจิต จิตรถเวช
ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ
ผป.วิศิษฏ์ ลิ้มพัฒนวงศา
ผป.สุ รัตน์ อรุ ณวัฒนาพร
คณะธรรมกิจ
ผป.วิศิษฏ์ ลิ้มพัฒนวงศา
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์
มน.กิตติ ตรี วิจิตรเกษม
มน.สุ ธี เจียรกิตติมศักดิ์
มน.ยุพดี ศรี ธนางกูร
ผป.กานดา รอดพ้น
มน.วรรณี ธนาวัฒนเจริ ญ
มน.ดร.อภิรดี โชตินนั ทเศรษฐ์
มน.จิตวีร์ วิศมั พนานุรักษ์
มน.สิ ริภทั ร สุ วตั ิพานิช
ศจ.วิวฒั น์ วงศ์สันติชน
ศจ.สมพร ศิริกลการ (ถึง 31 มีนาคม 2019)
อศจ.นิพนธ์ อุระคีรีมาศ
คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์
คศ.ฑัณธกร ตาจุมปา
คศ.ณิ ช แสงสว่างสัจกุล
คศ.ธเนศ พรกีรติกุล
คศ.พรรณี แซ่เอี้ย
คศ.อมรรัตน์ คูหาคติภพ (ถึง 31 มีนาคม 2019)
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กรรมการ (ต่ อ)

ผู้ทรงคุณวุฒิเหรัญญิก

ผป.ศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช
ผป.รศ.ดร.จารุ ณี หงส์จารุ
ผป.ชูชยั อัศวินใจเพ็ชร์
ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ
ผป.ดร.อวิรุทธ์ โชตินนั ทเศรษฐ์
มน.ดร.พงศ์ทิพย์ อรุ ณวัฒนาพร
มน.พัชริ นทร์ เกียรตินนั ทวิมล
มน.วรรณี พลอยพิศุทธิ์
มน.สมชาย รอดพ้น
มน.สุ รัตน์ ธี รกุลชน
มน.อภิสิทธิ์ ตั้งนิมิตโชค
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
มน.กิตติ ตรี วิจิตรเกษม
มน.ฐานา วิบูลย์ภาณุเวช
คุณไว ชุง หทัยอาภา

ผป.จริ ยา ทวีแสงสกุลไทย
ผป.เจริ ญชัย วราเศรษฐ์
ผป.พรจิต จิตรถเวช
ผป.สุ รัตน์ อรุ ณวัฒนาพร
มน.ธนชาติ อรุ ณแจ้งวัฒนะ
มน.พรสุ ข จิตรถเวช
มน.รุ ้งมณี พรกีรติกุล
มน.ดร.วิภาต วิบูลย์ภาณุ เวช
มน.สุ รพล อรุ ณแจ้งวัฒนะ
มน.อภิสนธิ์ โชคพิทกั ษ์กุล
มน.เพ็ญนภา แซ่งุย้
มน.เกรี ยงศักดิ์ เหลืองอาพล
คุณเกษราภรณ์ โชตินนั ทเศรษฐ์
คุณสุ ภา ธนาวัฒนเจริ ญ

รายชื่ อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะธรรมกิจชุ ดที่ 36 (วาระปี 2019-2020)

ประธาน
รองประธาน 1
รองประธาน 2
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการดาเนินงาน
ผป.วิศิษฏ์ ลิ้มพัฒนวงศา
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
ผป.กานดา รอดพ้น
ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์

คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
ประธาน
ผป.วิศิษฏ์ ลิ้มพัฒนวงศา
รองประธาน 1 / ประธานพันธกิจเผยแพร่
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
รองประธาน 2
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
เหรัญญิก
ผป.กานดา รอดพ้น
เลขานุการ
ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์
ประธานพันธกิจบริการ
ผป.เจริ ญชัย วราเศรษฐ์
ประธานพันธกิจนมัสการ
ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ
ประธานพันธกิจเสริมสร้ าง
ผป.สุ รัตน์ อรุ ณวัฒนาพร
ประธานพันธกิจการศึกษา
ผป.ดร.อวิรุทธ์ โชตินนั ทเศรษฐ์
ประธานฝ่ ายตรวจสอบ
ผป.ชูชยั อัศวินใจเพ็ชร์
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พันธกิจบริการ
ประธานพันธกิจ
เลขานุการ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผป.เจริ ญชัย วราเศรษฐ์
มน.วรรณี ธนาวัฒนเจริ ญ
ผป.ชูชยั อัศวินใจเพ็ชร์
มน.สมชาย รอดพ้น
มน.อภิสิทธิ์ ตั้งนิมิตโชค
ศจ.วิวฒั น์ วงศ์สันติชน

มน.รุ ้งมณี พรกีรติกุล
มน.สุ รพล อรุ ณแจ้งวัฒนะ
มน.พิณพร เลิศรัตนสุ ภรณ์

พันธกิจนมัสการ
ประธานพันธกิจ
เลขานุการ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานพันธกิจ
เลขานุการ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ
คศ.ณิ ช แสงสว่างสัจกุล
ศจ.วิวฒั น์ วงศ์สันติชน
ผป.รศ.จารุ ณี หงส์จารุ
คศ.ธเนศ พรกีรติกุล
มน.ดร.พงศ์ทิพย์ อรุ ณวัฒนาพร
ศจ.จินโฮ ชอย (ชัยเจริ ญ)
คศ.ฑัณธกร ตาจุมปา
อาจารย์ วิชยั ไชยวงศ์

ศจ.สมพร ศิริกลการ (ถึง 31 มีนาคม 2019)
คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์
มน.ธนชาติ อรุ ณแจ้งวัฒนะ
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
คศ.อมรรัตน์ คูหาคติภพ

พันธกิจเสริมสร้ าง
ผป.สุ รัตน์ อรุ ณวัฒนาพร
มน.ดร.อภิรดี โชตินนั ทเศรษฐ์
ผป.กานดา รอดพ้น
ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
คศ.ฑัณธกร ตาจุมปา
มน.ยุพดี ศรี ธนางกูร
มน.สุ ธี เจียรกิตติมศักดิ์
คศ.อมรรัตน์ คูหาคติภพ (ถึง 31 มีนาคม 2019)
ผป.วิวฒั น์ วุฒิกุลเจริ ญวงศ์
มน.วิมล พิทยานุกุล
คศ.ธเนศ พรกีรติกุล
คุณสุ กญั ญา เอื้อชูชยั
คศ.แสวง ตรี สุโกศล
คุณสุ ดใจ กฤษณกาญจน์
คศ.อมรรัตน์ คูหาคติภพ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2019 เป็ นต้นไป)
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พันธกิจเผยแพร่
ประธานพันธกิจ
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
เลขานุการ
มน.วรรณี พลอยพิศุทธิ์
เหรัญญิก
มน.กิตติ ตรี วิจิตรเกษม
ประชาสั มพันธ์
มน.สิ ริภทั ร สุ วตั ิพานิช
ผู้ประสานงานภายในประเทศ
ผป.จริ ยา ทวีแสงสกุลไทย
คศ.พรรณี แซ่เอี้ย
ผู้ประสานงานมิชชั นนารีต่างประเทศ
มน. สุ รัตน์ ธี รกุลชน
กรรมการ
อศจ.นิพนธ์ อุระคีรีมาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล
ผป.ชาญ โชตินนั ทเศรษฐ์
ผป.ดร.สุ วทิ ย์ ธีรกุลชน
คศ.ณิ ชารี ย ์ ธีรกุลชน
อาจารย์ วิชยั ไชยวงศ์
พันธกิจการศึกษา
ประธานพันธกิจ
ผป.ดร.อวิรุทธ์ โชตินนั ทเศรษฐ์
เลขานุการ
มน.ดร.วิภาต วิบูลย์ภาณุ เวช
รองประธานโรงเรียนไทยคริสเตียน (TCS)
ผป.ศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช
เหรัญญิกโรงเรียนไทยคริสเตียน (TCS)
มน.จิตวีร์ วิศมั พนานุรักษ์
รองเหรัญญิกโรงเรียนไทยคริสเตียน (TCS)
มน.พรสุ ข จิตรถเวช
รองประธานโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง (TCSS) มน.พรจิต จิตรถเวช
เหรัญญิกโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง (TCSS)
มน.พัชริ นทร์ เกียรตินนั ทวิมล
รองเหรัญญิกโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง (TCSS) มน.อภิสนธิ์ โชคพิทกั ษ์กุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผป.จุไรพร ศิริกลการ
ผป.ชาญ โชตินนั ทเศรษฐ์
ผป.สุ นทร จงรุ จิภิญโญ
มน.วรรณี ธนาวัฒนเจริ ญ
มน.สุ สันต์ ภัทรธรรมมาศ
มน.เพ็ญนภา แซ่งุย้
คุณเบญจวรรณ สุ ขพิทกั ษ์
คุณจันทิรา โชตินนั ทเศรษฐ์
ฝ่ ายตรวจสอบ
ประธานฝ่ าย

ผป.ชูชยั อัศวินใจเพ็ชร์
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ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการและฝ่ ายกฎหมาย
กรรมการ

มูลนิธิแห่ งคริสตจักรสะพานเหลือง
ผป.วิศิษฏ์ ลิ้มพัฒนวงศา
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์
ผป.กานดา รอดพ้น
ผป.ชูชยั อัศวินใจเพ็ชร์
ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ

ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการและฝ่ ายกฎหมาย
กรรมการ

มูลนิธิสะพานเหลืองพัฒนา
ผป.วิศิษฏ์ ลิ้มพัฒนวงศา
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์
ผป.กานดา รอดพ้น
ผป.ชูชยั อัศวินใจเพ็ชร์
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค

ผป.เจริ ญชัย วราเศรษฐ์

รายชื่ อคณาจารย์ และเจ้ าหน้ าทีป่ ระจาคริสตจักรสะพานเหลืองและคณาจารย์ ประจาคริ สตจักรลูก (ปี 2019)
คริสตจักรสะพานเหลือง
ศจ.วิวฒั น์ วงศ์สันติชน
ผป.วิวฒั น์ วุฒิกุลเจริ ญวงศ์
อศจ.นิพนธ์ อุระคีรีมาศ
คศ.ณิ ช แสงสว่างสัจกุล
คศ.ธเนศ พรกีรติกุล
คศ.พรรณี แซ่เอี้ย
คศ.อมรรัตน์ คูหาคติภพ
คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์
อาจารย์ วิชยั ไชยวงศ์
คศ.ฑัณธกร ตาจุมปา
อาจารย์ สิ รามล เพ็ชรฉิม
คศ.กาญจนา แสนพวง
คศ.พนา ศรี สม
คศ.วรี พร ลิ่มมานะกุล
คศ.ธวัชพงษ์ สังขไพจิตร
อาจารย์ สิ ริวรรณ อานุภาพโยธา
อาจารย์ ปริ ศนา พูเบ

พันธกิจนมัสการ / นมัสการภาคภาษาจีน
พันธกิจนมัสการ / นมัสการภาคภาษาไทย / อภิบาลสมาชิก
พันธกิจเผยแพร่ / คริ สตจักรลูก
พันธกิจนมัสการ / เพื่อคุณ
พันธกิจนมัสการ / อภิบาลอนุชน
พันธกิจเผยแพร่
พันธกิจเสริ มสร้าง / รวีวารศึกษาภาคบ่าย
พันธกิจนมัสการ / นมัสการภาคบ่าย / คณะสดุดี
พันธกิจนมัสการ / นมัสการภาคบ่าย
พันธกิจเสริ มสร้าง / อภิบาลยุวชน
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียนสะพานเหลือง
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
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คริสตจักรลูก
คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน
คริสตจักรสะพานเหลืองบัวลาย
คริสตจักรสะพานเหลืองเชียงราย
คริสตจักรกาญจนพร
คริสตจักรมุมพระพร
คริสตจักรสะพานเหลืองนายาว
คริสตจักรพลังแห่ งความเชื่ อ
ศาลาธรรมพลังแห่ งความรัก
ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง
ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร
ศาลาธรรมมุกดาหาร

ศจ.อิทธิชยั ไชยสุ ขทักษิณ
ศจ.อิสระ ดวงดาว
ศจ.สงวน สิ งขร
ศจ.อุดมพร พิลาศาล
คศ.เทพไพวรรณ์ โคตรสิ ม
คศ.พันธยุทธ ผิวแก้ว (สถาปนาเป็ นคริ สตจักร 20 ต.ค. 2019)
คศ.รุ่ ง เทียบทอง
คุณสกาวเดือน บุญเกื้อ
คศ.รัชนีกร พาชื่ น
อ.จิระศักดิ์ โจทย์พิมาย
อ.นริ ศรา โจทย์พิมาย
ศจ.ไพทูล ศรี มุงคุณ
คศ.นิภาพร ศรี มุงคุณ

มิชชันนารี
ศูนย์ ประกาศข่ าวประเสริฐไทยเชนลี (สิ งคโปร์ )
คริสตจักรอิมมานูเอล (เกาหลีใต้ )
ศูนย์ ประกาศข่ าวประเสริฐบ้ านไทยซานฉง (ไต้ หวัน)
ศูนย์ ประกาศข่ าวประเสริฐสะหวันนะเขต (ลาว)

เจ้ าหน้ าทีส่ านักงานคริสตจักร

พนักงานขับรถ
เจ้ าหน้ าทีซ่ ่ อมบารุ ง
แม่ บ้าน

อ.สมศักดิ์ สายแสง
คศ.สุ ธรรมรักษ์ ชูมณี
ศจ.ทวนทอง สดไธสง
คศ.บุญทวี ทองคา

คุณสมเจตน์ บุญเสริ มวงศ์กิจ
คุณผกาวัลย์ ฐิติพนาวัลย์
คุณธีรพงศ์ หทัยอาภา
คุณนิมิต สุ ดใจรักษ์
คุณลักษณ์พล วงศ์สูงเนิน
คุณจิตรา ศรี พรหม
คุณพัชราพร แพงเจริ ญ

คศ.ปนัดดา ชูมณี

คุณวิภารัตน์ ศิริชิตโยธิ น
คุณรัตติกาล หาญศิริพงษ์สกุล
คุณตฤณพร ปวีณเมธา

คุณศิริรัตน์ ศรี พรหม
คุณภัทรา เหิมดี
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รายงานคณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
คณะกรรมการดาเนิ นงานและคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาทาหน้าที่กลัน่ กรอง พิจารณาและรับทราบ
จดหมายและเอกสารต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามายังคริ สตจักร เพื่อจะนาเข้าสู่ การประชุ มคณะธรรมกิจ โดยมีประธานพันธกิจ
ต่าง ๆ เข้าร่ วมการประชุมด้วย เพือ่ ทาหน้าที่ประเมินและวางแผนงานของแต่ละพันธกิจให้ไปในทิศทางเดียวกัน
การทาหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนิ นงานและคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาในปี 2019 แบ่งเป็ นงาน
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. งานด้ านบุคลากรคริสตจักร
1.1 พิ จ ารณาประเมิ น ผลการท างานของพนัก งานและเจ้า หน้า ที่ ค ริ สตจัก ร คณาจารย์ และมิ ช ชัน นารี
ประจาปี 2019 และปรับเงินเดือนตามอัตราการประเมินผลงาน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2020
1.2 พิจารณาการรับเข้าทางานและการลาออกของเจ้าหน้าที่คริ สตจักร ตลอดจนการจ่า ยค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่าง ๆ
1.3 ประสานงานกับคริ สตจักรภาค 7 เพื่อให้ผรู ้ ับใช้พระเจ้าได้รับสวัสดิการตามระเบียบปฏิบตั ิฯ
1.4 พิจารณาการให้คณาจารย์คริ สตจักรไปช่วยงานขององค์กรคริ สเตียนและหน่วยงานคริ สเตียนต่าง ๆ
2. งานด้ านสมาชิกคริสตจักร
2.1 ดูแลให้มีการปรับปรุ งฐานข้อมูลสมาชิก จานวนสมาชิกสมบูรณ์ จานวนสมาชิกสารอง
2.2 จัดแบ่งกลุ่มให้คณะธรรมกิจมีส่วนในงานไว้อาลัยของสมาชิกคริ สตจักร
3. งานด้ านพันธกิจต่ าง ๆ
3.1 พิจารณาวาระเร่ งด่วนและกลัน่ กรองวาระของพันธกิ จต่าง ๆ เบื้องต้น เพื่อให้สามารถดาเนิ นงานไปได้
อย่างราบรื่ นและรวดเร็ ว
3.2 ประสานงานในการจัดรี ทรี ตคณะธรรมกิจ ในวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2019 ณ โรงแรมเจปาร์ค อมตะนคร
3.3 พิจารณาสนับสนุนด้านการเงินให้แก่พนั ธกิจขององค์กรคริ สเตียนและหน่วยงานคริ สเตียนต่าง ๆ จานวน
7 แห่ง
3.4 พิจารณาลงสู จิบตั รประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิ กมี ส่วนถวายสนับสนุ นการก่ อสร้ างอาคารพระวิหารของ
คริ สตจักรและศาลาธรรมต่าง ๆ ในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทยที่ได้ขอรับการสนับสนุน จานวน
8 แห่ง
3.5 พิจารณาสนับสนุนด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่พนั ธกิจของหน่วยงานคริ สเตียนต่าง ๆ
 คริ สตจักรภาค 7 เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการดาเนินงานคริ สตจักรภาค 7
 คริ สตจัก รภาค 7 เพื่อจัดการประชุ มคณะสตรี ภาค 7 ประจาปี 2018 วันจันทร์ ที่ 4 ถึ งวันอังคารที่ 5
มีนาคม 2019
 คณะสตรี คริ สตจักรภาคที่ 7 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสตรี ภาคที่ 7 ในทุกวันอังคารแรกของเดือนคู่
ในเวลา 09.30 - 13.00 น. และการจัดวันระลึกวันอธิษฐานสากล ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019
 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนคริ สต์ธรรม เพื่อจัดงานสังสรรค์ประจาปี ครั้งที่ 17 ในวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน
2019
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 สถาบันกรุ งเทพคริ สตศาสนศาสตร์ (บีไอที) เพื่อจัดนมัสการพระเจ้าในพิธีจบหลักสู ตรรุ่ นที่ 66 ของ
นักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 และมอบของขวัญให้แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาจานวน 20 คน
 โควี่ เพื่อจัดการประชุ มแบ่งปั นนิ มิต ครั้ งที่ 10 และแนะนาเลขาธิ การโควี่คนใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 4
พฤศจิกายน 2019 ณ ห้องประชุมคณะธรรมกิจ
 องค์การอัลฟ่ าประเทศไทย เพื่อจัดงาน Alpha Dinner ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019
3.6 พิจารณาการสนับสนุนคณาจารย์ ผูน้ าคริ สตจักร ผูน้ าคณะฯ ให้ไปร่ วมการประชุมและสัมมนาต่าง ๆ
 สนับสนุ น คศ.ณิ ช แสงสว่างสัจกุล ไปร่ วม Alpha Leadership Conference 2019 (LC 2019) ใน
ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2019 ณ HTBB Church ประเทศมาเลเซีย
 คัดเลือก น.ส.ชิ นธาดา สุ ทธิ ศกั ดิ์ ภกั ดี , น.ส.กนกวรรณ บุญถนอมวรรณ และ อาจารย์ สิ ริวรรณ อานุ
ภาพโยธา ให้เป็ นผูร้ ับการสนับสนุ นค่าลงทะเบียนเข้าร่ วมสัมมนา ELC 2019 ซึ่ งจัดในวันที่ 25 – 27
กรกฎาคม 2019 ณ SUNTEC CONVENTION CENTRE ประเทศสิ งคโปร์
 มอบหมายให้ ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ และ คศ.ณิ ช แสงสว่างสัจกุล เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมการนมัสการ
รอบพิเศษที่จดั โดยสมาคมดนตรี คริ สตจักร (Church Music Association) ในวันศุกร์ ที่ 2 สิ งหาคม
2019 เวลา 19.00 น. ณ คริ สตจักรสาธร
 มอบหมายให้ ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์ และคุณผกาวัลย์ ฐิติพนาวัลย์ เข้าร่ วมการอบรมการใช้ทะเบียน
ข้อมูลสมาชิก ที่จดั โดยคริ สตจักรภาค 7 ในวันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2019
3.7 พิจารณาการส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วมโครงการและร่ วมงานพิธีของคริ สตจักร และหน่วยงานคริ สเตียนต่าง ๆ
 ร่ วมงานฉลองครบรอบ 170 ปี คริ สตจักรที่หนึ่ง สาเหร่ ในวันเสาร์ ที่ 31 สิ งหาคม 2019 เวลา 16.00 น.
 ร่ วมงานฉลองครบรอบ 100 ปี คริ สตจักรสาธร ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15.30 น.
 ร่ วมงานนมัสการพระเจ้าในพิธีจบหลักสู ตรรุ่ นที่ 66 ของนักศึกษาสถาบันกรุ งเทพคริ สตศาสนศาสตร์
(บีไอที) ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019
3.8 พิจารณาการต้อนรับทีมเยีย่ มเยียนจากคริ สตจักรต่าง ๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ต้อนรับผูน้ าชุดใหม่ของสภาคริ สตจักรไต้หวันและผูน้ าจากโรงพยาบาลแมคคาย ในวันพฤหัสบดีที่ 14
มีนาคม 2019
 ต้อนรับผูร้ ับใช้พระเจ้าจากคริ สตจักรเมธอดิสท์ จานวน 4 คน ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2019
 ต้อนรับและจัดพบปะ ศจ.Sueng Kon Kim ซึ่ งเป็ นทีมงานจัดอบรม Two Wings ประเทศเกาหลีใต้ ใน
วันอาทิตย์ที่ 4 สิ งหาคม 2019
 ต้อนรั บ ผูน้ าคริ ส ตจัก รและผูน้ าองค์ก รภายใต้ค ริ ส ตจัก รเพรสไบที เรี ย นสหรั ฐอเมริ ก า (PCUSA)
จานวน 11 คน ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019
4. งานบริหารทั่วไป
4.1 พิจารณาจัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง และค่าใช้จ่ายพิเศษตามมติคณะธรรมกิจ
4.2 พิจารณาอนุ มตั ิการให้ค วามช่ วยเหลื อเร่ งด่ วนกรณี เกิ ดภัยพิบตั ิ เช่ น กรณี น้ าท่วมในจังหวัดต่าง ๆ ได้
อนุมตั ิเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยชาวไทยและชาว สปป.ลาว
4.3 ประชาสัมพันธ์และขอบัตรเข้าชมละครเพลง His Life – The Musical ที่จดั โดยมูลนิ ธิของขวัญแห่ งชี วิต
ในวันที่ 15 – 18 สิ งหาคม 2019 ณ จีเอ็มเอ็มไลฟ์ เฮาส์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้กบั สมาชิ กคริ สตจักรที่
ลงชื่อขอบัตรเข้าชมจานวนมากกว่า 250 คน
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รายงานพันธกิจนมัสการ
พันธกิจนมัสการ ดูแลการนมัสการทุกรอบของคริ สตจักร ทั้งการนมัสการรวม การนมัสการภาคภาษาจีน
แต้จิ๋ว การนมัสการภาคภาษาไทยรอบเช้า และภาษาไทยรอบบ่าย การนมัสการคริ สตจักรเด็ก (Junior Church) และ
การนมัสการภาคภาษาจีนกลาง ตลอดจน กลุ่มอธิษฐาน และกลุ่มเยีย่ มเยียน โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. การนมัสการวันอาทิตย์ (ค่ าเฉลีย่ คานวณจากจานวนผู้มาร่ วมนมัสการเดือนตุลาคม 2018 – กันยายน 2019)
ตารางนมัสการ
เวลา
ผู้ร่วมนมัสการเฉลีย่
นมัสการรวม
เวลา 10:00 น. ทุกสัปดาห์ที่ 1 มีพิธีมหาสนิท 634 คน / สัปดาห์
และพิธีบพั ติศมาปี ละ 3 ครั้ง
(ปี 2018 เฉลี่ย 590 คน/สัปดาห์)
336 คน / สัปดาห์
นมัสการภาคภาษาจีนแต้จิ๋ว
เวลา 10:00 น. ทุกสัปดาห์ที่ 2, 3, 4 และ 5
(ปี 2018 เฉลี่ย 337 คน/สัปดาห์)
174 คน / สัปดาห์
นมัสการภาคภาษาไทยรอบเช้า เวลา 10:00 น. ทุกสัปดาห์ที่ 2, 3, 4 และ 5
(ปี 2018 เฉลี่ย 172 คน/สัปดาห์)
59 คน / สัปดาห์
นมัสการภาคภาษาไทยรอบบ่าย เวลา 15:00 น. ทุกสัปดาห์
(ปี 2018 เฉลี่ย 59 คน/สัปดาห์)
เวลา 10:00 น. ทุกสัปดาห์ที่ 2, 3, 4
นมัสการของยุวชน
27 คน / สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 5 เข้าร่ วมกับนมัสการภาค
(คริ สตจักรเด็ก)
(ปี 2018 เฉลี่ย 30 คน/สัปดาห์)
ภาษาไทยรอบเช้า
เวลา 13:00 น. ณ ห้องนมัสการที่ 1
ทุกสัปดาห์ 2, 3, 4 และ 5
40 คน ต่อสัปดาห์
นมัสการภาคภาษาจีนกลาง
และสัปดาห์แรก นมัสการร่ วมกับรอบรวม (ปี 2018 เฉลี่ย 39 คน/สัปดาห์)
เวลา 10.00 น. ณ ห้องนมัสการที่ 1
มีผูม้ าเยี่ยมเยียนและร่ วมนมัสการเป็ นครั้งแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 - กันยายน 2019 รวมทุ กรอบการ
นมัสการ ทั้งสิ้ น 220 คน (ในปี 2018 มีท้ งั สิ้ น 143 คน) ซึ่งทางคริ สตจักรได้มอบของที่ระลึก และมีทีม Newcomer ที่
ได้ผา่ นการอบรมจากหลักสู ตรสร้างสาวก Two Wings คอยดูแลติดตามผูม้ าใหม่ รวมทั้งต้อนรับในครั้งแรกด้วย
อาหารเที่ยงที่ห้อง Newcomer (ใช้ห้องที่ อยู่หน้าลิ ฟต์ของห้องนมัสการที่ 1) โดยรายชื่ อผูม้ าใหม่จะได้รับการ
อธิษฐานเผือ่ ในทุกกลุ่มอธิษฐานของคริ สตจักรด้วย
2. คณะนักร้ องและนักดนตรี
มีการจัดให้คณะนักร้ องในคริ สตจักรมีส่วนร่ วมถวายเสี ยงเพลงทุกสัปดาห์ ในภาคภาษาจีนแต้จิ๋ว และบาง
สัปดาห์ในภาคภาษาไทยรอบเช้า รวมทั้งการนมัสการพิเศษต่าง ๆ โดยมีการจัดตารางรับใช้ให้กบั คณะนักร้องทุกคณะ
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ประกอบด้วย คณะนักร้องอาเลลูยา คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ คณะนักร้องสดุดี คณะนักร้องสตรี คณะนักร้อง
เด็กรวีวารศึกษา คณะนักร้องอนุ-ยุวชน คณะนักร้องเพื่อคุณ คณะนักร้องลาซารัส และคณะนักร้อง The Way Minister
ด้านดนตรี คริ สตจักรมีท้ งั ผูเ้ ล่น เปี ยโน ออร์ แกน วงออร์ เคสตร้า และทีมดนตรี นมัสการภาคภาษาไทย (ทีม
นมัสการภาคภาษาไทยรอบเช้าจะมีการแบ่งปั นพระคาก่อนซ้อมเพลงช่วงบ่ายวันเสาร์ และมีการให้คาแนะนาแก่กนั
และกันเพื่อพัฒนาการรับใช้ หลังจากเสร็ จสิ้ นการนมัสการภาคภาษาไทยรอบเช้า) นักดนตรี ทุกรอบได้ทุ่มเทต่อการ
รับใช้ และมีการฝึ กซ้อมอย่างสม่าเสมอ
3. พันธกิจอธิษฐาน
วันอธิษฐาน
อธิษฐานเช้าวันอาทิตย์
อธิษฐานคืนวันพุธ (จีน)
อธิษฐานคืนวันพุธ (ไทย)
อธิษฐานรุ่ งอรุ ณวันเสาร์

เวลา
08:15 – 08:45 น.
19:30 – 20:30 น.
19:00 – 20:30 น.
06:00 -07:00 น.

จานวนผู้มาอธิษฐานเฉลีย่
(พ.ย. 2018 – ต.ค. 2019)
22 คน/ครั้ง (ปี 2018 มีเฉลี่ย 21 คน/ครั้ง)
12 คน/ครั้ง (ปี 2018 มีเฉลี่ย 13 คน/ครั้ง)
28 คน/ครั้ง (ปี 2018 มีเฉลี่ย 25 คน/ครั้ง)
23 คน/ครั้ง (ปี 2018 มีเฉลี่ย 23 คน/ครั้ง)

มีกลุ่มอธิ ษฐานลูกโซ่เพื่อการนมัสการในวันอาทิตย์สลับสับเปลี่ยนกันตลอดทั้งวัน โดยใช้สถานที่หอ้ ง
อธิ ษฐานของคริ สตจักร ชั้น 3 ข้างห้องคณะเพื่อคุณ
4. พันธกิจการอภิบาลสมาชิก
4.1. คณาจารย์และทีมเยีย่ มเยียนจะออกเยี่ยมเยียนครอบครัวสมาชิก สัปดาห์ละ 4 ครั้ง คือ วันอังคาร วันพุธ วัน
พฤหัสบดี และวันเสาร์ รวมทั้งไปเยี่ยมเยียนและประกอบพิธีมหาสนิ ท ให้ส มาชิ กสู งอายุ ในกรณี ที่ ไ ม่
สามารถมาร่ วมนมัสการที่คริ สตจักรได้
4.2. ช่วยให้คาปรึ กษาในด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก อาทิ การเตรี ยมศาสนพิธี การให้คาปรึ กษาก่อนแต่งงานรวมทั้ง
เป็ นผูร้ ่ วมประกอบพิธี เช่น พิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์ พิธีหมั้น พิธีบรรจุศพ พิธีไว้อาลัย พิธีปลงศพ พิธีข้ ึนบ้าน
ใหม่ เป็ นต้น
4.3. รณรงค์ให้สมาชิ กเชิ ญเพื่อนมาร่ วมกลุ่ ม ALPHA และงานประกาศในโอกาสต่าง ๆ อี กทั้งสนับสนุ นให้
สมาชิกมีส่วนร่ วมในการรับใช้ตามตะลันต์ของตนเอง
4.4. รณรงค์ให้สมาชิกประกาศผ่านสายสัมพันธ์ และเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่คริ สตจักรได้จดั ขึ้น
5. อื่น ๆ
5.1 ดูแลการนมัสการในโอกาสพิเศษต่ าง ๆ:
- จัดการนมัสการพิเศษ เนื่องในวันศุกร์ประเสริ ฐ 19 เมษายน 2019 เวลา 19.00 น. และร่ วมจัดการนมัสการ
รุ่ งอรุ ณวันอีสเตอร์ และเช้าวันอีสเตอร์ 21 เมษายน 2019 เวลา 06.00 และ 10.00 น.
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- ร่ วมจัดค่ายและดูแลการนมัสการในค่ายคริ สตจักร จัดในวันที่ 12-14 ตุลาคม 2019 หัวข้อ “Connected” ณ
ภูสักธาร รี สอร์ท จ.นครนายก มีผเู ้ ข้าร่ วมค่าย 306 คน
5.2 ปรับปรุ งสถานทีห่ ้ องนมัสการ:
- ปรับปรุ งสถานนมัสการ เช่น จัดให้มีที่เฉพาะสาหรับสมาชิ กที่ใช้รถเข็น รวมทั้งผูต้ ิดตาม
- ปรับปรุ งเรื่ องระบบเสี ยง ระบบไฟเพื่ออานวยความสะดวกในการนมัสการ เป็ นต้น
- ปรับปรุ งห้องเด็กอ่อนเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวที่มีลูกเล็กในการร่ วมนมัสการ
5.3 จัดหาอุปกรณ์ และจัดทาสื่ อสาหรับการนมัสการ:
- ให้มีการตัดต่อวิดีโอคาเทศนาในการนมัสการรอบรวม รอบจีนแต้จิ๋ว และรอบไทยเช้า อัพโหลดลงยูทูป
และเว็บไซต์ของคริ สตจักร
- ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์กล้องและอุปกรณ์การถ่ายทอดสดในห้องนมัสการที่ 1 และ 2 ให้ระบบภาพเหมาะสม
สาหรับการถ่ายทอดสด และจัดให้มีการตัดต่อคลิปวีดิโอคาเทศนาของรอบนมัสการรวม รอบจีนแต้จิ๋ว
และรอบเช้า ไทย อัพ โหลดลงในสื่ อของคริ สตจัก ร พร้ อมกับให้มี การจัดอบรมที ม งานที่ เกี่ ยวข้องใน
เบื้องต้น
- เริ่ มรณรงค์ให้ใช้สูจิบตั รออนไลน์ โดยการทา Roll Up ให้สมาชิกได้สแกน QR code
- จัดซื้ อวิทยุสื่อสารและนามาใช้ประสานงานการนมัสการ เพื่อความเรี ยบร้อยในระหว่างการนมัสการ
- จัดซื้ อกลองชุดประจาไว้ที่หอ้ งนมัสการที่ 2 (โบสถ์ไทย)
5.4 การพัฒนาทักษะและบุคลากร:
- สนับสนุ นการสอนดนตรี เพื่อพัฒนานักดนตรี ในวงออร์ เ คสตร้า สาหรับเครื่ องสาย เรี ยนทุกเช้าวันเสาร์
เวลา 9.00 – 12.00 น. เฉลี่ย 10 คน และเครื่ องเป่ า เรี ยนในเย็นวันพฤหัสบดี เฉลี่ย 5 คน โดยวงออร์ เคสตรา
ร่ วมบรรเลงในการนมัสการรวม สัปดาห์แรกของเดือน และในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
- จัดหาอาสาสมัครในการคุมเสี ยงรอบจีนแต้จิ๋วในทุกสัปดาห์
- จัดให้มีทีมแบคอัพสาหรับรอบภาษาจีนแต้จิ๋วทุกสัปดาห์ (เริ่ มต้นเดือนเมษายน)
5.5 การอธิษฐาน:
- จัดทาคู่มืออธิ ษฐาน 21 วันเพื่อค่ายคริ สตจักรเผยแพร่ ในไลน์แอดสะพานเหลือง และจัดประชุมอธิษฐาน
พิเศษเพื่อค่ายคริ สตจักรในคืนวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019
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รายงานพันธกิจเผยแพร่
เดือนมกราคม
 มิชชัน่ ทีมจาก คริ สตจักรดองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้ เดินทางมาทามิชชัน่ ที่ศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว
จานวน 40 คน มีอนุ ชนจากคริ สตจักรร่ วมเดินทาง 3 คนได้แก่ คุณธนวัฒน์ ธนาวัฒนเจริ ญ (เกม), คุณนาพร
แซ่ยา่ ง (ซิ งซิ ง) และคุณพัจรี ย ์ จันปราชญกุล (กุ๊กไก่) ทาพันธกิจที่โรงเรี ยนโนนสะอาด และโรงเรี ยนตารวจ
ชายแดน ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2019 มิ ชชั่นที มเดินทางกลับประเทศเกาหลี ใต้ในคืนวันที่ 19
มกราคม 2019
 ศจ.นาสุ ข คิม จากคริ สตจักรอิมมานูเอล (ในประเทศเกาหลีใต้) ขอพบเพื่อแนะนาตนเองและหารื อเรื่ องการ
ร่ วมทาพันธกิจมิชชัน่ ที่ประเทศเกาหลีใต้
เดือนกุมภาพันธ์
 คศ.สุ ธรรมรักษ์ ชู มณี และ คศ.ปนัดดา ชูมณี มิชชัน่ นารี ในประเทศเกาหลีใต้ได้พบกรรมการในวันอาทิตย์ที่
17 กุมภาพันธ์ 2019 เพื่อหารื อในการทาพันธกิจร่ วมกับพันธมิตรใหม่
 ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชคได้ไปเยีย่ ม ศจ.อุดมพร พิลาศาล คริ สตจักรกาญจนพร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
ร่ วมกับคณะสดุดี
เดือนมีนาคม
 ผูน้ าสภาคริ สตจักรไต้หวันชุดใหม่ (เป่ ยต้า) และผูน้ าจากโรงพยาบาลแมคคายจานวน 12 ท่าน ซึ่ งร่ วมพันธกิจ
กับคริ สตจักรลู กของเรา คือ ศูนย์ประกาศข่าวประเสริ ฐบ้านไทยซานฉง คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยน จงซัน
ไต้หวัน ได้เดินทางมาเยีย่ มและแนะนาตัวกับทางคริ สตจักรสะพานเหลืองในวันที่ 14 มีนาคม 2019
 พบปะผูร้ ับใช้คริ สตจักรลูก หลังประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค 7 ณ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
ในวันที่ 8 มี นาคม 2019 ร่ วมรั บ ประทานอาหารเที่ ยงและพบปะพูดคุ ย อธิ ษฐานเผื่อพันธกิ จต่ าง ๆ ของ
คริ สตจักรลูก ประธานได้แนะนาโครงการ Two Wings มีคริ สตจักรมุมพระพร, ศาลาธรรมสะพานเหลืองบาง
บัวทอง และศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัครได้เข้าร่ วมการอบรมโครงการดังกล่าว
 จัดการอบรมผูน้ าคริ สเตียนที่ศาลาธรรมมุกดาหารร่ วมกับคริ สตจักรพันธมิตร Amazing Grace และวิทยากร
คือ ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุลจาก BIT มีผูเ้ ข้าอบรม 35 คน โดย อ.เอรี น, คศ.บุญทวี ทองคา และ อ.แดงทอง
ห่วนสี อ่อน จากลาวเป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อ
 คศ.รัชนี กร พาชื่ น รับหน้าที่เป็ นรักษาการศิษยาภิบาล ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง วาระ 1 ปี เริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2019
เดือนพฤษภาคม
 กรรมการเผยแพร่ เยีย่ มเยียนศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019
 จัดอบรมผูน้ าคริ สเตียนครั้งที่ 2 ที่ศาลาธรรมมุกดาหาร วิทยากรจาก BIT คือ ศจ.จิรยุทธ วจนะถาวรชัย มี
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมจานวน 35 คน
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เดือนมิถุนายน
 กรรมการเผยแพร่ กาหนดนโยบายการเลี้ ยงดูตนเองของคริ สตจักรลูก โดยให้คริ สตจักรลู กมีส่วนสนับสนุ น
ผูร้ ับใช้เอง เพิ่มขึ้นปี ละ 20% จนดูแลตนเองได้ท้ งั หมดในระยะเวลา 5 ปี
เดือนกรกฎาคม
 ผป.วิศิษฏ์ ลิ้มพัฒนวงศา ประธานคณะธรรมกิ จ, ผป.สมโภชน์ ตั้งนิ มิตโชค ประธานพันธกิ จเผยแพร่ และ
กรรมการเดินทางไปลงนามใน MOU กับ คริ สตจักรเยซูฮงั นา เพื่อร่ วมทาพันธกิจไทยอิมมานู เอล ณ ประเทศ
เกาหลีใต้ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019
 กลุ่มเกาหลี YOUNGNAK CHURCH เดินทางมาสอนทากิมจิ ในวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2019 วันเสาร์ ที่ 13
กรกฎาคม 2019 เวลา 13.00 -17.00 น. คศ.พรรณี แซ่ เอี้ย และ คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์ ประสานงานกับทาง
ชุมชน มีคนจากชุมชนมาเรี ยนทากิมจิ จานวน 60 ท่าน ได้แจกแผ่นพับข่าวประเสริ ฐให้นากลับบ้าน และบ่าย
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019 ได้จดั สอนให้กบั สมาชิกคริ สตจักรสะพานเหลือง จานวน 80 ท่าน
 คริ สตจักรเชนลี ได้เดิ นทางมาร่ วมประชุ มประจาปี ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2019 จัดประชุ ม 1 วัน
พร้อมลงนาม MOU สาหรับความร่ วมมือในปี 2020-2021จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมจุดประกาศที่ จ.ชัยภูมิ มี
อ.คานวณ มงกฎ เป็ นผูร้ ับใช้ ร่ วมนมัสการในบ่ายวันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2019 และเยี่ยมจุดประกาศที่ อ. บัว
ใหญ่ จ. นครราชสี มา นมัสการที่คริ สตจักรสะพานเหลืองบัวลายในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019 พร้อมให้
การสนับสนุนการสร้างห้องน้ าและเก้าอี้ที่จุดประกาศกัมพูชา 4 จุด และซื้ อแอร์ ให้จุดประกาศบัวใหญ่
 คริ สตจักรตงซัน ประเทศเกาหลีใต้ ได้เดิ นทางมาทาพันธกิ จร่ วมที่ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัครใน
วัน ที่ 26-31 กรกฎาคม 2019 โดยจัดงานประกาศที่ โ รงเรี ย นเขาไม้ไ ผ่แ ละหนองสมัค ร วัน อัง คารที่ 30
กรกฎาคม 2019 ทากิจกรรมประกาศภายในโรงเรี ยน ตอนค่าจัดงานประกาศ ชื่ อว่า “Korean Night” โดยเชิญ
ผูป้ กครองและนักเรี ยนโรงเรี ยนมาร่ วมรายการ
เดือนสิ งหาคม
 คริ สตจักร Sang Dang เมืองชิงโจว-เกาหลีใต้ เดิ นทางมาทาพันธกิจร่ วมที่คริ สตจักรกาญจนพร ในวันที่ 5-9
สิ งหาคม 2019 ในวันที่ 6 สิ งหาคม 2019 จัดงานประกาศในโรงเรี ยน วันที่ 7 สิ งหาคม 2019 ไปสถานพินิจ
ตอนเย็นจัดงานประกาศ ชื่อว่า “Korean Night”
 มิชชัน่ ทริ ป 3 คณะ จานวน 21 คน นาทีมโดย มน.สิ ริภทั ร สุ วตั ิพานิช และคุณเมธี คูหาคติภพ ประธานคณะ
เพื่อคุณ เดินทางไปช่วยก่อสร้างกาแพง ศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว ในวันที่ 10-11 สิ งหาคม 2019
เดือนกันยายน
 จัดอบรมผูน้ าคริ สเตียนครั้งที่ 3 ณ ศาลาธรรมมุกดาหารในวันที่ 20-21 กันยายน 2019 หัวข้อ “สงครามฝ่ าย
วิญญาณ” วิทยากรคือ ศจ.ไพทูล ศรี มุงคุณ หัวข้อ “ความรักดั้งเดิม” โดย อ.เอรี น และ หัวข้อ “ประกาศกับคน
ในครอบครัว” โดย คศ.นิภาพร ศรี มุงคุณ
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เดือนตุลาคม
 ร่ วมพิธีสถาปนาคริ สตจักรสะพานเหลืองนายาว, ถวายอาคารพระวิหาร, แต่งตั้ง คศ.พันธยุทธ ผิวแก้ว เป็ น
ศิษยาภิบาล, แต่งตั้งมัคนายกและคณะธรรมกิ จประจาการในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 พร้อมเชิ ญชวน
สมาชิกคริ สตจักรสะพานเหลืองไปร่ วมแสดงความยินดี มีแขกพิเศษคือ Deacon MK Kim จากคริ สตจักร
ดองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ งได้ส่งทีมอนุชนมาทาพันธกิจมิชชัน่ ถึง 3 ครั้ง
 ระดมทุนให้ศาลาธรรมมุกดาหารเพื่อจัดเตรี ยมศูนย์อบรมสาหรับผูน้ าลาว โดยซื้ อที่นอนให้พี่นอ้ งชาวลาวที่
เดินทางมาอบรมจานวน 20 ชุด สร้ างห้องน้ าจานวน 5 ห้อง พร้อมกับย้ายเวทีห้องนมัสการจากชั้นสองลงมา
ชั้นล่าง
เดือนพฤศจิกายน
 จัดอบรมผูน้ าคริ สเตียน ครั้งที่ 4 ณ ศาลาธรรมมุกดาหาร ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2019 หัวข้อ "พระสิ ริ
ความยิ่งใหญ่" วิทยากรคือ Rev. Song จาก Amazing Grace Presbyterian Church Singapore แบ่งการอบรม
ออกเป็ น 2 กลุ่ม มีพี่น้องจากลาวมาอบรม 22 คนและจากไทย 15 คน คศ.ณิ ชารี ย ์ ธี รกุลชน เป็ นล่ามให้คน
ไทย และอ.เอรี น เป็ นล่ามให้คนลาว
 จัดงานวันมิชชัน่ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019 เพื่อเชิ ญชวนให้สมาชิ กนาสิ นค้ามาจาหน่ายเพื่อจัดหา
ทุนให้กบั พันธกิจมิชชัน่ โดยถวาย 100 % (ไม่หกั ต้นทุน)
 จัดงานประกาศ ในวันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน 2019 “ก้าวต่อไป” จัดแบบมินิคอนเสิ ร์ต โดยคุณบอย พีชเมก
เกอร์ เป็ นพยานถึงชีวติ ที่ตกต่าขีดสุ ด และพระเจ้าช่วยให้ผา่ นพ้นความยากลาบาก อุปสรรค กลับสู่ สภาพดีได้
อย่างไร
เดือนธันวาคม
 จัดงานประกาศในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019 เน้นให้สมาชิกคริ สตจักรสะพานเหลื องตื่นตัวในการประกาศ
เพื่อช่วยให้ผทู ้ ี่ตนรักและห่วงใยได้รับความรอด นาสู่ การมีสมาชิกมาร่ วมประชุม 1,200 คนในปี 2020
 ร่ วมกับการอบรม Two Wings จัดการประกาศสาหรับผูเ้ รี ยนจบ Two Wings ให้ไปประกาศที่ศาลาธรรม
สะพานเหลืองหนองสมัคร ในวันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2019
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รายงานพันธกิจเสริมสร้ าง
พันธกิจเสริ มสร้างรับผิดชอบดูแลจิตวิญญาณของสมาชิกคริ สตจักรโดยการสนับสนุนให้สมาชิกเรี ยนพระ
คัมภีร์ และเข้าร่ วมคณะต่าง ๆ รวมถึ งเข้าร่ วมกลุ่มเซลล์ เพื่อให้มีสามัคคีธรรมที่ดีกบั พี่นอ้ งในคริ สตจักร ร่ วมกัน
รับใช้และหนุนใจซึ่ งกันและกัน
งานของพันธกิจเสริ มสร้างในปี 2019 สรุ ปได้เป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
1. ชั้นเรียนพระคัมภีร์ มีท้ งั หมด 34 ชั้น แบ่งเป็ น ชั้นเรี ยนเด็ก 11 ชั้น ชั้นเรี ยนผูใ้ หญ่ 23 ชั้น
มีผเู ้ รี ยนประมาณ 260 คน โดยมี ผูใ้ หญ่ประมาณ 180 คน เด็กประมาณ 80 คน
มีครู ผสู ้ อนทั้งหมด 64 คน (รวมครู รวีฯ)
ชั้นเรียน
เวลา
ชั้นเรียน
เวลา
รวีฯรอบเช้า - Angie (0-3 ปี )
10:15 - 11:45 น.
Alpha Course (เช้า)
08:30 - 9:50 น.
- อ.1-3
10:00 - 11:45 น.
Alpha Course (บ่าย)
13:30 - 14:50 น.
- ป.1-ม.1
09:00 - 11:45 น.
ชั้นผูส้ นใจและผูเ้ ชื่อใหม่ (เช้า) 09:00 - 09:50 น.
รวีฯรอบบ่าย - อ.1-ป.6
15:00 - 16:45 น.
ชั้นผูส้ นใจและผูเ้ ชื่อใหม่ (บ่าย) 14:00 - 14:50 น.
ชั้นยุวชนและอนุชน
09:00 - 09:50 น.
ชั้นประยุกต์ (เช้า)
09:00 - 09:50 น.
ชั้นเรี ยนวันอังคาร (อศจ.นิพนธ์) 19.00-21.00น.
ชั้นประยุกต์ (บ่าย)
14:00 - 14:50 น.
ชั้นเรี ยนพระคัมภีร์คณะสตรี
พุธ 10.00-12.00น.
ชั้นเตรี ยมรับบัพติศมา
09:00 - 09:50 น.
ชั้นภาษาจีน (จีนกลาง, จีนแต้จิ๋ว) 09:00 - 09:50 น.
2. คณะต่ าง ๆ
พันธกิจเสริ มสร้างประสานงานกับคณะต่าง ๆ โดยร่ วมกันรับผิดชอบงานในวันสาคัญต่าง ๆ รวบรวมและ
มีส่วนสนับสนุนโครงงานสาคัญของแต่ละคณะ รวมถึงจัดการประชุมร่ วมกับตัวแทนคณะทุก 3 เดือน โดยใน
ปี นี้ คณะต่าง ๆ ได้ทากิจกรรม ดังนี้
คณะ
ผู้เข้ าร่ วม
เวลา
กิจกรรมพิเศษปี นี้
รวีฯ (เช้า)
75-80 คน
9:00 - 11:45 น. ค่ายอบรมครู รวีฯ, ถวายเพลงพิเศษวันอีสเตอร์และวัน
อายุ 0-14 ปี
คริ สเตียนศึกษา, จัดพบผูป้ กครองเด็กรวีฯ, ครู รวีฯ 16
คน เข้าอบรมหลักสู ตรการสอนรวีฯของ SU Thailand,
ครู รวีฯ 12 คน เข้าสัมมนา “บ้าน โบสถ์ เด็กรวี 4.0” จัด
โดย SU Thailand
รวีฯ (บ่าย)
5-10 คน
14:00 - 17:00 น. ถวายเพลงพิเศษ 3 ครั้ง, เยีย่ มเยียนบ้านเด็กที่อยูใ่ นชุมชน
อายุ 5-12 ปี
และลูกหลานสมาชิกคริ สตจักร 4 ครั้ง
คณะยุวชน
15-20 คน 13.30 - 15:30 น. ค่ายยุวชน, แข่งขันตอบคาถามพระคัมภีร์ในคณะ, ร่ วม
อายุ 14-18 ปี
ค่ายอนุชนภาค 7 เขตกลาง
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คณะ
คณะอนุชน
คณะเพื่อคุณ

ผู้เข้ าร่ วม
15-20 คน
อายุ 18-24 ปี
20-25 คน
อายุ 25-40 ปี

3 คณะ:
ยุวชน/อนุชน/
เพื่อคุณ
คณะสตรี

20-25 คน
อายุ 45-90 ปี

คณะบุรุษ

10-15 คน
อายุ 40-87 ปี
25-30 คน
อายุ 30-70 ปี

คณะสดุดี

คณะนักร้อง
อาเลลูยา
คณะนักร้อง
เพื่อพันธกิจ

20-25 คน
อายุ 40-80 ปี
35-40 คน
อายุ 30-70 ปี

เวลา
กิจกรรมพิเศษปี นี้
13.30 - 15:00 น. ทริ ปอนุ -ยุวชน, ร่ วมค่ายอนุชนภาค 7 เขตกลาง
13.30 - 15:00 น. ค่ายเพื่อคุณ, เยีย่ มเยียนผูร้ ับใช้ที่คณะเพื่อคุณถวาย
สนับสนุน
ร่ วม Mission Trip ของพันธกิจเผยแพร่ ก่อกาแพงที่
ศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว, ร่ วมแข่งกีฬาฉลอง
ครบรอบ 100 ปี คริ สตจักรสาธร (ได้รางวัลชนะเลิศ
ประเภทแชร์บอลหญิง)
12.30 - 15:30 น. ชั้นเรี ยนพระคัมภีร์เช้าวันพุธ, จัดดอกไม้ทุกวันอาทิตย์
และงานพิธีต่าง ๆ, งานฉลองคริ สต์มาสของคณะสตรี ,
ถวายสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของคริ สตจักรและ
องค์กรคริ สเตียนอื่น ๆ
12.30 - 15:00 น. เยีย่ มเยียนคริ สตจักรสะพานเหลืองนายาว, ศาลาธรรม
สะพานเหลืองบางบัวทอง, สามัคคีธรรมที่บา้ นสมาชิก
12.30 - 15:00 น. เยีย่ มเยียนคริ สตจักรกาญจนพร และศาลาธรรมสะพาน
เหลืองบางบัวทอง, ถวายเพลงในพิธีสถาปนาคริ สตจักร
แต่งตั้งศิษยาภิบาลและคณะธรรมกิจที่คริ สตจักรสะพาน
เหลืองนายาว, สามัคคีธรรมในคณะ
วันพฤหัส
ถวายเพลงพิเศษทุกเดือน และวันพิเศษต่าง ๆ ของ
19.00 - 20.30 น. คริ สตจักร
13.30 - 15:30 น. ถวายเพลงงานครบรอบ 15 ปี บ้านพระพร, ร่ วมงาน
Easter Concert จัดโดย CMA ที่คริ สตจักรวัฒนา, งาน
วันอธิษฐานสากล สตรี คริ สเตียนคริ สตจักรภาค 7

3. การอบรมหลักสู ตรสร้ างสาวกทูวงิ ส์ (TWO WINGS)
การอบรมหลักสู ตร ทูวงิ ส์ เป็ นกระบวนการเสริ มสร้างผูเ้ ชื่ อ เริ่ มตั้งแต่ผสู ้ นใจ จนถึงการเป็ นสาวกแบบพระ
เยซู คริ สต์ ทั้งหมด มี 6 ขั้นตอน
1. การประกาศ มีการเตรี ยมผูท้ ี่คาดหวังในการประกาศ (BEST) โดยใช้บตั ร BEST SELECTION CARD
เพื่ออธิ ษฐานเผื่อ และสร้างสัมพันธ์ กบั BEST การประกาศส่ วนตัว นา BEST เข้ากลุ่ม Happy Meeting
เพื่อเตรี ยมนา BEST มาในงานประกาศของคริ สตจักร
2. ตั้งหลักปั กฐาน มีบทเรี ยน 4 บทสาหรับผูม้ าใหม่ เพื่อช่วยให้สามารถปั กหลักในคริ สตจักร โดยมีพี่เลี้ยง
(Newcomer Care) ที่ผา่ นการอบรมแล้วคอยดูแลเอาใจใส่ คนมาใหม่
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3. ชั้นเลี้ยงดู สาหรับผูท้ ี่เริ่ มเชื่อแล้ว ได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตกับพระเจ้า ใช้เวลา 8 เดือน เปิ ดปี ละ 3 รอบ
4. ชั้นสร้างสาวก สาหรับผูท้ ี่ได้รับบัพติศมาเป็ นสมาชิ กสมบูรณ์ ของคริ สตจักร ฝึ กฝนชี วิตส่ วนตัว วิธีการ
ประกาศพระกิตติคุณด้วยกระดาษเปล่า กลุ่มประกาศ Happy Meeting และการรับใช้ผูอ้ ื่นโดยเป็ นพี่เลี้ยง
ดูแลผูม้ าใหม่ ระยะเวลาอบรม 14 สัปดาห์ มี 2 รอบ มีผเู ้ ข้าร่ วมรวม 38 คน
5. ชั้นผูน้ าที่เกิดผล เป็ นการอบรมต่อจากชั้นสร้างสาวก ฝึ กฝนการเป็ นผูน้ าฝ่ ายวิญญาณ เป็ นคนงานของพระ
เจ้าที่เกิ ดผล นากลุ่มเซลล์ และกลุ่ มประกาศ Happy Meeting มีการอบรมเรื่ องการอธิ ษฐานวิงวอน
ระยะเวลาการอบรม 14 สัปดาห์ มี 2 รอบ มีผเู ้ ข้าร่ วมรวม 34 คน
6. ชั้นนิ มิตพันธกิจโลก เป็ นการอบรมต่อเนื่ องจากชั้นผูน้ าที่เกิดผล ฝึ กฝนเป็ นสาวกที่ทาตามพระมหาบัญชา
เป็ นคนงานที่สัตย์ซื่อในนิ มิตพันธกิจโลก มีการอบรมการทางานมิชชัน่ และการประกาศ ระยะเวลาการ
อบรม 14 สัปดาห์ จัดเพียงรอบเดียว มีผเู ้ ข้าร่ วม 26 คน
ผูผ้ ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจบหลักสู ตร เข้าสู่ งานรับใช้ในคริ สตจักร จากเดื อนมกราคม ถึ ง
เดือนตุลาคม ปี 2019 ได้ตอ้ นรับผูม้ าใหม่ 85 คน และมีผรู ้ ับเชื่อ 28 คน
4. กิจกรรมพิเศษ
4.1. พันธกิจเสริ มสร้างได้ร่วมกับคณะต่าง ๆ ในการจัดงานวันพิเศษต่าง ๆ ดังนี้:
 รุ่ งอรุ ณวันอีสเตอร์ (21 เมษายน 2019)
 วันอนุชน (22 กันยายน 2019)
 วันบุพการี (5 พฤษภาคม 2019)
 วันขอบคุณพระเจ้า (3 พฤศจิกายน 2019)
 วันคริ สเตียนศึกษา (2 มิถุนายน 2019)
 งานฉลองคริ สต์มาส(โต๊ะจีน) (22 ธันวาคม 2019)
 แข่งขันตอบคาถามพระคัมภีร์ (4 สิ งหาคม 2019)
4.2. พันธกิจเสริ มสร้างได้ร่วมกับพันธกิจนมัสการและพันธกิจเผยแพร่ ในการจัดงานต่าง ๆ ดังนี้
 วันศุกร์ประเสริ ฐ (19 เมษายน 2019) และวันอีสเตอร์ (21 เมษายน 2019)
 ค่ายคริ สตจักร “Connected” (12-14 ตุลาคม 2019) ณ ภูสักธาร รี สอร์ท จ.นครนายก
 งานคริ สต์มาส (อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
4.3. อัลฟ่ าคอร์ส (Alpha Course)
เป็ นกลุ่มที่เปิ ดสาหรับผูส้ นใจเรี ยนรู ้เรื่ องพระเจ้าผ่านการชมคลิปวีดีโอและแบ่งกลุ่มพูดคุยกัน มี 2 รอบ
ทุกวันอาทิตย์ คือ รอบเช้า (8.30-9.50 น.) และรอบบ่าย (13.30-14.50 น.) แต่ละรอบใช้เวลา 11 สัปดาห์
ในปี 2019 มีการจัด 3 รอบ มีผรู ้ ับเชื่อใหม่ในทุกรอบ
4.4. งานเยีย่ มเยียนผูป้ ่ วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จัดทีมเพื่อไปเยี่ยมเยียนผูป้ ่ วยที่โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ ทุกบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน เวลา
14.00 - 15.00 น. คณะต่าง ๆส่ งตัวแทนไปร่ วมทีมในแต่ละเดือนเพื่อไปร้องเพลง หนุ นใจ และอธิ ษฐาน
เผือ่ ผูป้ ่ วยประมาณ 20-25 คน และให้กาลังใจแก่ญาติผปู ้ ่ วย นาหนังสื อและใบปลิวไปมอบให้เพื่อเป็ นการ
ประกาศความรักของพระเยซู
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รายงานพันธกิจบริการ
พันธกิ จบริ การดูแลงานในด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และสวัสดิการของสมาชิ กคริ สตจักร
รวมทั้งการพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานคริ สตจักรให้มีประสิ ทธิภาพ
งานของพันธกิจบริการ ประกอบด้ วย 4 หมวดงาน
1. หมวดงานปรับปรุ งซ่ อมแซมสถานที่ ดูแลสถานที่ท้ งั หมด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ปรับปรุ งห้องทางานสานักงานโรงเรี ยน
(2) ปรับปรุ งห้อง New comer หน้าลิฟต์ ชั้น 2
(3) จัดทาห้องอธิ ษฐาน บริ เวณชั้น 3 ติดกับห้องเพื่อคุณ
(4) เปลี่ยนพรมปูพ้น
ื ห้องนมัสการที่ 1
(5) ติดตั้งประตูห้องเก็บหนังสื อเพลงและอุปกรณ์ต่าง ๆ บริ เวณด้านหลังห้องนมัสการที่ 1 แทนการใช้
ม่านดา
(6) จัดทาห้องแปลภาษา (ล่าม) ชั้น 3 ห้องนมัสการที่ 1 (โบสถ์จีน)
(7) ซ่อมแซมแท่นวางชุดมหาสนิท ตูถ้ วายทรัพย์ทางขึ้นห้องนมัสการที่ 1
(8) จัดหา Notebook ให้ทีมงานคณาจารย์
(9) ติดตั้งม่านห้องทางานคณาจารย์
(10) ทาระบบท่อระบายน้ า และปรับปรุ งห้องครัวด้านหลังห้องทางานคณาจารย์
(11) ติดม่านอากาศบริ เวณทางเข้าหน้าห้องสหกรณ์และหน้าห้อง Sunday clinic
(12) ติดตั้งประตูกระจก บริ เวณบันไดทางขึ้นตึกด้านหน้า เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรี ยน
(13) จัดหาพัดลมไอเย็น จานวน 2 ตัว ใช้ที่ลานจอดรถ เวลามีงานแต่งงาน หรื องานไว้อาลัย
(14) ดูแลซ่อมบารุ งรักษาแอร์ ท้ งั ระบบ บริ เวณฝั่งโรงเรี ยนไทยคริ สเตียนสะพานเหลืองและคริ สตจักร
(15) ดูแลบารุ งรักษาระบบภาพและเสี ยงของห้องนมัสการที่ 1 และ 2
(16) ดูแลซ่อมบารุ งลิฟต์
(17) กาจัดปลวก แมลง หนู ทั้งบริ เวณโรงเรี ยนและคริ สตจักร
(18) ดู แลซ่ อมบารุ งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ทั้งระบบน้ า ไฟฟ้ า กล้องวงจรปิ ดที่ชารุ ด ให้อยู่สภาพพร้ อมใช้งาน
รวมทั้งจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคริ สตจักรไม่ให้เกิดการสู ญหายและพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
2. หมวดงานสวัสดิการ
ให้ก ารดู แลช่ วยเหลื อสมาชิ กในเรื่ องสวัส ดิ ก ารต่า ง ๆ เช่ น จัดการกองทุ นช่ วยเหลื อผูข้ ดั สน, Sunday
Clinic และดูแลสมาชิกในสภาวะฉุ กเฉิ น เช่น ค่ายังชีพ, เจ็บป่ วย เป็ นต้น
(1) โครงการสมาชิ ก สงเคราะห์ ได้พิ จารณาช่ วยเหลื อสมาชิ กที่ มี ปัญหาด้านค่า ครองชี พ ในปี 2019
จานวน 4 คน
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(2) Sunday clinic ทุกบ่ายวันอาทิตย์หลังเลิกนมัสการ มีสมาชิกมารับบริ การรักษาประมาณ 20 คนต่อ
ครั้ง มีผรู ้ ่ วมรับใช้เป็ นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผูต้ อ้ นรับ
(3) โครงการตรวจสุ ขภาพประจาปี แก่คณาจารย์ พนักงาน ปี ละ 1 ครั้ง ณ โรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน
(4) จัดพบปะบุคลากร แพทย์ พยาบาล เภสัช ผูต้ อ้ นรับ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2019 ณ ห้องธรรมกิจ
(5) จัดเตรี ยม สถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ และอานวยความสะดวกให้กบั สมาชิกที่มาจัดพิธีงานมงคลสมรส
(6) จัดเตรี ยม สถานที่ อุปกรณ์ เพื่อจัดงานไว้อาลัยให้กบั สมาชิกที่จากไปอยูก่ บั พระเจ้า
3. หมวดงานสมาชิกสั มพันธ์
(1) จัดทาในส่ วนงานทะเบียนสมาชิกคริ สตจักรทั้งหมด
(2) จัดรถตูค้ ริ สตจักรเพื่อให้ทีมคณาจารย์เยีย่ มสมาชิกตามบ้านและโรงพยาบาล
(3) บริ การรถตูใ้ ห้กบั คณะต่าง ๆ ในการทาพันธกิจงานรับใช้
4. หมวดงานสุ สาน
4.1 สุ สานนครปฐม
(1) จัดบริ การให้แก่สมาชิกคริ สตจักรไปเยีย่ มสุ สานประจาปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2019 สมาชิ กเข้า
ร่ วมจานวน 14 คน ทีมงาน 5 คน
(2) จัดเก็บค่าบารุ งสุ สานรายปี
(3) ซ่อมกาแพง 3 ล็อคด้านหน้า และซ่อมดินสไลด์บริ เวณด้านหลังของสุ สาน
(4) สร้างช่องเก็บอัฐิหลังที่เสี ยหายให้อยูใ่ นสภาพเดิม
(5) อานวยความสะดวกในการจัดงานพิธีปลงศพให้แก่ผลู ้ ่วงหลับ
(6) ดูแลความสะอาดและความเรี ยบร้อยของสถานที่ และตัดต้นไม้ใหญ่บริ เวณรอบ ๆ สุ สาน
4.2 สุ สานนครนายก
(1) จัดบริ การให้แก่สมาชิกคริ สตจักรไปเยีย่ มสุ สานประจาปี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2019 สมาชิกเข้า
ร่ วมจานวน 14 คน ทีมงาน 5 คน
(2) ทาป้ายบอกทางเข้า ของสุ สานคริ สตจักรใหม่ จานวน 3 ป้ าย
(3) ซ่อมประตูเปิ ด-ปิ ดด้านหน้า
(4) อานวยความสะดวกในการจัดงานพิธีปลงศพให้แก่ผลู ้ ่วงหลับ
(5) ประกาศเก็บค่าบารุ งสุ สานประจาปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2019 เป็ นต้นไป ส่ วนหลุ มที่มี
การจองหรื อฝังก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 ขอความร่ วมมือสมาชิกให้ช่วยกันชาระค่าบารุ ง
สุ สานประจาปี ตามความสมัครใจ เพื่อเป็ นการปฏิ บตั ิตามประกาศของมติ ธรรมกิ จ ค่าบารุ ง
สุ สานประจาปี สาหรับหลุมเดี่ยวปี ละ 400 บาท และหลุมคู่ปีละ 800 บาท
(6) ดูแลความสะอาดและความเรี ยบร้อยของสถานที่ และตัดต้นไม้ใหญ่บริ เวณรอบ ๆ สุ สาน

21

รายงานพันธกิจการศึกษา
พันธกิ จการศึ กษามี หน้าที่ ดูแลพันธกิ จโรงเรี ยนไทยคริ สเตียนและโรงเรี ยนไทยคริ สเตีย นสะพานเหลื อง
เพื่อให้โรงเรี ยนมีชื่อเสี ยงและประกาศพระกิ ตติคุณ สมาชิ กคริ สตจักรภูมิใจในโรงเรี ยนทั้ง 2 แห่ ง และจัดให้มี
กิจกรรมร่ วมกันเนื่องในวันโรงเรี ยน วันเปิ ดภาคเรี ยน ค่ายครู และงานเฉลิมฉลองคริ สตสมภพ
โรงเรียนไทยคริสเตียน
จานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2019
ระดับชั้น
จานวน (คน)
ปฐมวัย
237
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6
691
(English Program)
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 (English Program)
351
รวม
1,279
รายงานสรุ ปจานวนสมาชิกคจ.สะพานเหลืองและคจ.ลูก
ที่สนับสนุนบุตรหลานมาเรี ยนที่โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
60
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ปี การศึกษา

จานวนบุคลากร ปี การศึกษา 2019
ฝ่ าย
จานวน
(คน)
ผูบ้ ริ หาร
6
ศาสนกิจ
6
ครู ผสู ้ อน (ไทย)
81
ครู ผสู ้ อน
51
(ชาวต่างชาติ)
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
34
พนักงาน
34
รวม
212

พีน่ ้ องคริสเตียนที่ร่วมรับใช้ ในพันธกิจของโรงเรียน
ดังนี้
 สมาชิกคริ สตจักรสะพานเหลือง จานวน 13 คน
 สมาชิกคริ สตจักรสะพานเหลืองคลองตัน
จานวน 13 คน
 สมาชิกจากคริ สตจักรอื่น ๆ 29 คน
รวม 55 คน
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สรุ ปผลสอบเข้ าศึกษาต่ อมหาวิทยาลัย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (Grade 12) ปี การศึกษา 2005 – 2018 รวม
14 รุ่ น
55.66% มหาวิทยาลัยของรัฐ

39.14% มหาวิทยาลัยเอกชน

แบ่งตามสถาบันการศึกษา ได้แก่
15.9% มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.4% จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7% มหาวิทยาลัยมหิดล
5.9% สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
5.2% มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18.3%
7%
4.4%
1.9%
1%

5.21% ศึกษาต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
วิทยาลัยดุสิตธานี

ฝ่ ายวิชาการ
1. ส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโดยนักเรี ยนได้รับรางวัล ดังนี้
1.1 รางวัลดีเด่น จากการประกวดผลงานศิลปกรรมเนื่องในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ จัดโดย
กระทรวงวัฒนธรรม
1.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Science Challenge to Love Environment 2019 จัดโดยโรงเรี ยน
อัสสัมชัญศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
1.3 รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุ นทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. จัดอบรมให้ความรู ้เชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนในหัวข้อ “Design Thinking” กับครู ผสู ้ อน
ชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงทีมผูบ้ ริ หาร เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนให้มีคุณภาพ
ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง
3. จัดค่าย STEM ให้กบั นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 – 6 เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2019
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รายงานพันธกิจฝ่ ายศาสนกิจโรงเรียนไทยคริสเตียน
หัวข้ อประจาปี “กล้าทาดี”
พันธกิจประกาศพระกิตติคุณกับนักเรียน
1. จัดกลุ่มเซลล์สาหรับนักเรี ยนผูเ้ ชื่อและการซ้อมดนตรี ในช่วงพักกลางวัน
2. จัดพระคาประจาวัน และอธิษฐาน (หลังร้องเพลงชาติ)
3. นาเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์พนั ธกิจ ผ่าน Facebook โดยใช้ชื่อ Chaplain TCS
4. จัดนมัสการสาหรับนักเรี ยนทุกระดับชั้น Pre K – Grade 12 (ชัว่ โมงจริ ยธรรม 1 คาบ) ฝ่ ายศาสนกิจได้ต้ งั หัวข้อ
ประจาปี “กล้าทาดี” โดยมุ่งเน้นพระกิตติคุณและสอนจริ ยธรรมควบคู่กนั ไป
5. จัดค่ายจริ ยธรรมประจาปี วันที่ 16 – 18 สิ งหาคม 2019 ในหัวข้อ “กล้าทาดี” มีนกั เรี ยนตั้งแต่ระดับชั้น Grade 4
– Grade 7 เข้าร่ วมจานวนทั้งสิ้ น 136 คน มีนกั เรี ยนที่ตดั สิ นใจรับเชื่อพระเจ้าจากในค่ายครั้งนี้ จานวน 21 คน
6. จัดสัปดาห์พฒั นาคุณภาพชีวิตประจาปี (CCI) วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุ มใหญ่อาคาร 50 ปี
โดยทีมคริ สเตียนนิ เทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในหัวข้อ “Dare to be different” มีนกั เรี ยนตัดสิ นใจรับเชื่อ
พระเจ้า ระดับ Grade 7 – Grade 12 จานวนทั้งหมด 56 คน
7. เข้าร่ วมแข่ งขันพระคัม ภีร์ระดับประเทศของสมาคมพระคริ สตธรรมไทย (ซุ ปเปอร์ จิ๋ว) ระดับภาคกลาง ณ
คริ สตจักรใจสมาน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2019 มีนกั เรี ยนเข้าร่ วมจานวน 26 คน จานวน 10 ทีม ได้รับรางวัล
ชนะเลิ ศอันดับ 1 ในระดับประถมศึก ษาตอนปลาย รั บ โล่ ประกาศเกี ยรติคุณ และประกาศนี ยบัตร และเงิ น
รางวัลจานวน 6,000 บาท
8. จัดอัลฟ่ า (Alpha) เพื่อประกาศพระกิตติคุณผ่านพันธกิจอัลฟ่ ายูธ สาหรับนักเรี ยนที่สนใจ ระดับชั้น Grade 10
จานวน 12 คน
9. ฝ่ ายศาสนกิจร่ วมกับองค์กร YFC ได้จดั กลุ่มเสริ มสร้างนักเรี ยนมัธยมต้น โดยทีม YFC ดูแลผูส้ นใจและผูเ้ ชื่อ
ใหม่ ทีมศาสนกิจดูแลลูกหลานคริ สเตียน ส่ วนนักเรี ยนที่ไม่เข้ากลุ่มใดก็มีการนมัสการในคาบชัว่ โมงจริ ยธรรม
ตามปกติ
10. จัดให้มีกิจกรรมยุวยาตราแห่ งประเทศไทย (The Boys’ Brigade) และยุวสตรี (The Girls’ Brigade) โดยเน้นการ
ประกาศพระกิ ตติคุณและพัฒนาศักยภาพ 4 ด้านคือ ด้านร่ างกาย ด้านความรู ้ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ
สาหรับนักเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้น Grade 1 – Grade 9
พันธกิจประกาศพระกิตติคุณกับบุคลากรของโรงเรี ยน
1. จัดกลุ่มเซลล์ครู -เจ้าหน้าที่และพนักงาน
1.1 กลุ่มเซลล์ครู -เจ้าหน้าที่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 -8.50
1.2 กลุ่มเซลล์พนักงาน มีทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-9.00น.
2. จัดนมัสการชัว่ โมงหลักคาสอนครู และเจ้าหน้าที่ ทุกวันจันทร์ ที่ 1 ของเดือน เวลา 15.30-16.30 น. หัวข้อ
“กล้าทาดี ” ข้อพระคัมภีร์หลักคือ เอเฟซัส 2:10 และมีการอธิ ษฐานเผื่อบุคลากรที่มีวนั คล้ายวันเกิ ดในเดือน
นั้นด้วย
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โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
งานด้ านพันธกิจ
1. พันธกิจกับนักเรี ยน
1.1 จัดนมัสการพระเจ้าในทุกสัปดาห์ (ช่วงเช้า) สัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง
 วันอังคาร แผนกปฐมวัย
 วันพุธ
แผนกประถมศึกษา
1.2 จัดการเรี ยนการสอนวิชาคริ สตจริ ยะ ในชั้นเรี ยนให้กบั นักเรี ยน
 ระดับประถมศึกษา สัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง
 ระดับปฐมวัย จัดการเรี ยนการสอนระบบมอนเตสซอรี่ บนพื้นฐานพระคัมภีร์
1.3 จัดกิจกรรมพิเศษ สาหรับนักเรี ยน (ตลอดปี การศึกษา)
 กิจกรรมท่องข้อพระคัมภีร์ ประจาสัปดาห์ โดยเน้นให้นกั เรี ยนได้ใช้ท้ งั 3 ภาษา คือ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย
 กิจกรรมสัปดาห์ฟ้ื นฟูพฒั นาคุณภาพชีวติ แก่นกั เรี ยนทุกระดับชั้น
 กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ อาทิเช่น วันคริ สตมาส วันอีสเตอร์
 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กบั นักเรี ยนเพื่อการประกาศ จัดหลังเลิกเรี ยน ให้กบั นักเรี ยน
 กิ จกรรมการประกาศแก่ชุมชนในช่ วงเทศกาลคริ สต์มาส โดยมีการพานักเรี ยนไปร้องเพลง
อวยพรตามสถานที่ต่าง ๆ
2. พันธกิจกับครู และเจ้าหน้าที่
2.1 จัดกลุ่มชั้นเรี ยนศึกษาพระคัมภีร์ให้กบั ครู และเจ้าหน้าที่ สัปดาห์ที่ 1-2 ของทุกเดือน
2.2 จัดให้มีสามัคคีธรรมในกลุ่มครู ท้ งั แผนกปฐมวัย ประถมศึกษา และบุคลากรสนับสนัน เดือนละ 1 ครั้ง
2.3 จัดให้มีนมัสการรวม 5 สถาบันก่อนเปิ ดภาคเรี ยนกับโรงเรี ยนในเครื อสภาคริ สตจักรแห่งประเทศไทย
ด้ านนักเรียน
 ตัวแทนนักเรี ยนชั้น G.6 2 คน ได้รับคัดเลือกเป็ นตัวแทนนักเรี ยนไปร่ วมกิ จกรรมค่ายเยาวชน ณ มณฑล
Zhengzhou ประเทศจีน เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ โดยไปในช่วงเดือนตุลาคม 2019
 ตัวแทนนักเรี ยนชั้น G.3 – G.6 เป็ นตัวแทนโรงเรี ยนในการประกวดร้ องเพลงจีน โดยสมาคมเครื อข่าย
โรงเรี ยนเอกชนสอนภาษาจีน เครื อข่ายกรุ งเทพ เป็ นผูจ้ ดั การแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท และ 2,000 บาท
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ด้ านบุคลากร
 มุ่ ง ส่ ง เสริ ม และพัฒนาบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายให้เข้ารั บการอบรมพัฒนาเทคนิ คการสอนตามสาระวิช าที่ ส อน
ตลอดจนสนับสนุนและส่ งเสริ มการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานในโรงเรี ยน
จานวนสถิตินักเรี ยนและบุคลากรของโรงเรียน
รายงานสรุ ปจานวนสมาชิกคจ สะพานเหลือง
และคจ อื่นที่ สนับสนุนบุตรหลานมาเรี ยนที่ โรงเรี ยน

จานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2019
ระดับชั้น
จานวน (คน)
ปฐมวัย
95
ประถมศึกษาปี ที่ 1-6
96

30
25
20
15
10
5
0
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5

คริสตจักรสะพานเหลื อง

คริสตจักรอื่ นๆ

คิดเป็ นร้อยละ 15.19 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด
จานวนบุคลากร ปี การศึกษา 2019
ฝ่ าย
จานวน (คน)
ผูบ้ ริ หาร
4
ศาสนกิจ
1
ครู ผสู ้ อน (ไทย)
18
ครู ผสู ้ อน (ชาวต่างชาติ)
6
ครู ผสู ้ อน (ภาษาจีน)
2
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
4
พนักงาน
5
รวม
40

พี่ น้องคริ สเตียนที่ ร่วมรั บใช้ ในพันธกิจของโรงเรี ยน
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7

4

สมาชิกคริสตจักรสะพานเหลื อง

สมาชิกคริสตจักรอื่ นๆ

คิดเป็ นร้อยละ 27.50 ของจานวนครู และบุคลากรทั้งหมด
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พี่น้อ งคร
8

สรุ ปผลการศึกษาต่ อในระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และ Grade 6
ปี การศึกษา 2559-2561 (ย้อนหลัง 3 ปี )
ศึกษาต่ อในโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนในเครื อสาธิต
14

13

13

12
10

8

8

6

6

4

4

3

3

2

2

2

1

0

ศีกษาต่อในโรงเรียนเอกชน
5
4

4

4

3

3

3

พระหฤทัยคอนแวนต์

เซนโยโซ คอนแวนต์

2
1
0
อัสสัมชัญ E.P.)

สารสาสน์ เอกตรา

27

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2019 ได้ว างแนวทางการตรวจสอบ โดยมุ่ งในเรื่ องของการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานที่ สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริ งและความสมบูรณ์ของแนวทางตามสัญญา รวมทั้งการปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสั ญญา รวมทั้ง
การปฏิบตั ิตามมติคณะธรรมกิจ
1. ตรวจสอบการเปิ ดบัญชี ธนาคารพบว่า ทาในรู ปของคณะบุคคลประกอบด้วยผูม้ ีอานาจลงนามเบิกถอนเงิน
จานวน 2 ใน 3 คนของผูม้ ีอานาจลงนามทั้งหมดซึ่ งเห็นว่าได้มาตรฐาน
2. เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายพบว่ามีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และสะดวกในการตรวจสอบ
3. มีการจัดทารายงานการเงินแบบรายเดือนและรายไตรมาสเรี ยบร้อยสมบูรณ์ดี
4. มี ก ารแยกประเภทเงิ นรั บ ส่ วนที่ ไ ม่ ก่ อเกิ ดรายได้ไ ว้เ รี ย บร้ อยชัดเจน (เงิ นส่ ง ผ่า น) ท าให้ส ะดวกต่ อการ
ตรวจสอบ
5. การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแนบใบเสร็ จรับเงินของค่าใช้จ่ายที่สามารถแนบใบเสร็ จรับเงินได้อยูใ่ นเกณฑ์ดี
6. มีการจัดระเบียบปฏิบตั ิในส่ วนของจานวนเงินถวายที่สามารถนาไปหักภาษีได้ไว้ชดั เจนและตรวจสอบได้
7. มีการจัดรายงานประจาปี แจ้งให้สมาชิกทราบทุกปี
โดยสรุ ปแล้วผลการตรวจสอบอยูใ่ นเกณฑ์ดีน่าพอใจ
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รายงานคณะผู้ปกครอง
1. ด้ านศาสนพิธี
1.1 คณะผูป้ กครองเห็นชอบและอนุมตั ิให้พี่นอ้ งจานวน 24 คน เข้ารับบัพติศมาผูใ้ หญ่ ประกาศความเชื่อ
และโอนสมาชิกภาพเป็ นสมาชิกคริ สตจักรสะพานเหลือง และให้บพั ติศมาเด็กเป็ นสมาชิกสารอง 11
คน และได้มอบพระคัมภีร์ให้กบั ผูร้ ับบัพติศมา
วันที่
บัพติศมาผูใ้ หญ่ บัพติศมาเด็ก ประกาศความเชื่อ
โอนย้ายสมาชิกภาพ
7 เม.ย. 19

5

3

-

2

5 ส.ค. 19

5

6

-

4

3 พ.ย. 19

6

2

-

2

รวม

16

11

-

8

1.2 จัดให้มีพิธีมหาสนิททุกเดือนในการนมัสการต้นสัปดาห์ ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย และให้มหาสนิทที่
บ้านกับพี่นอ้ งสมาชิกที่เจ็บป่ วย และผูอ้ าวุโสที่ไม่สามารถมาร่ วมนมัสการที่คริ สตจักร
1.3 ในทุกสัปดาห์แรกของทุกเดือน หลังจบการนมัสการ จัดให้ผูป้ กครองทุกคนที่ ร่วมประกอบพิธีมหา
สนิทมายืนที่เชิงบันไดขึ้นห้องนมัสการที่ 1 เพื่อรอทักทายสมาชิกและผูม้ าร่ วมนมัสการ
1.4 ประกอบพิธีบพั ติศมาให้แก่วา่ ที่สมาชิกและสมาชิกสารองของคริ สตจักรลูก
1.5 เชิญ ศจ.ดร.จินโฮ ชอย ร่ วมเป็ นผูป้ ระกอบพิธีมหาสนิท
1.6 จัดให้มีการทาขนมปังมหาสนิทเอง หลังจากหยุดไปประมาณ 1 ปี
1.7 รับผูร้ ับใช้พระเจ้าเพิ่ม เพื่อทาหน้าที่ผชู ้ ่วยอนุศาสก โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
1.8 จัดตารางเทศนา ผูเ้ ทศนา ผูแ้ บ่งปั น และข้อพระคัมภีร์ ประจาปี 2020 สาหรับการนมัสการในทุก ๆ
รอบของคริ สตจักร
2. การพัฒนาฝ่ ายจิตวิญญาณ
2.1 ส่ งเสริ มการอธิษฐาน ให้สมาชิกรักการอธิษฐาน ร่ วมกับพันธกิจนมัสการจัดประชุมอธิ ษฐานรุ่ งอรุ ณ
วันเสาร์ เวลา 06.00 น. - 07.00 น. รวมทั้งจัดประชุมอธิ ษฐานทุกเย็นวันพุธ เวลา 19.30 น. – 20.30 น.
และเช้าวันอาทิตย์ เวลา 08.15 น.– 08.45 น.
2.2 สนับสนุนคณาจารย์และผูร้ ่ วมรับใช้พระเจ้า ให้ไปอบรมหลักสู ตรการประกาศและสร้างสาวก “Two
Wings” ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
2.3 จัดให้มีการรับผูร้ ่ วมรับใช้พระเจ้าในฝ่ ายศาสนกิจของโรงเรี ยนทั้ง 2 แห่ง
2.4 กาหนดให้ผปู ้ กครองไปเป็ นที่ปรึ กษาในคณะอนุ -ยุวชน
2.5 พิจารณาต่อวาระคณาจารย์ประจาคริ สตจักรสะพานเหลืองและคริ สตจักรลูก รวม 10 คน
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2.6 สนับสนุนคณาจารย์ จานวน 3 คน ไปร่ วมค่ายผูร้ ับใช้พระเจ้าคริ สตจักรภาค 7
2.7 รับผูร้ ับใช้พระเจ้าเพิ่ม เพื่อทาหน้าที่อนุศาสก โรงเรี ยนไทยคริ สเตียนสะพานเหลือง
2.8 จัดให้มีโครงการคณะผูป้ กครองดูแลสมาชิกในแต่ละเขต
2.9 จัดให้มีการติดตามดูแลและเลี้ยงดูผรู ้ ับเชื่อใหม่จากงาน Amazing Love Festival
2.10 จัดให้มีการติดตามดูแลและเลี้ยงดูผรู ้ ับเชื่อใหม่อย่างใกล้ชิดและเป็ นระบบมากขึ้น
2.11 ปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนและขั้นตอนการรับบัพติ ศมา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุ ณสมบัติ
ผูร้ ับบัพติศมา ผูป้ ระกาศความเชื่อ และผูโ้ อนย้ายสมาชิกภาพ
3. อื่น ๆ
3.1 คณะผูป้ กครองเลือกตั้งตาแหน่งต่าง ๆ ของคณะผูป้ กครอง
3.2 ให้คริ สตจักรสะพานเหลืองทา MOU กับ คริ สตจักรเยซู ฮงั นา เป็ นเวลา 1 ปี เพื่อร่ วมทาพันธกิ จการ
ประกาศกับแรงงานไทยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
3.3 สถาปนาศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว เป็ น คริ สตจักร และแต่งตั้งคณะธรรมกิจชุดใหม่
3.4 แต่งตั้ง คศ.รัชนีกร พาชื่น เป็ นรักษาการศิษยาภิบาล ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง
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