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รายช่ือคณะผู้ปกครองและคณะธรรมกจิชุดที ่36 (2019 - 2020) 
 

คณะผู้ปกครอง 
ประธาน ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค  
รองประธาน  ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล  
เลขานุการ ผป.ดร.อวรุิทธ์  โชตินนัทเศรษฐ์ 
รองเลขานุการ ผป.กานดา  รอดพน้  
กรรมการ ศจ.ววิฒัน์  วงศส์ันติชน ศจ.สมพร  ศิริกลการ (ถึง 31 มีนาคม 2019) 
 อศจ.นิพนธ์  อุระคีรีมาศ คศ.ชนานนัท ์ ไชยวงศ ์
 คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา คศ.ณิช  แสงสวา่งสัจกุล  
 คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล คศ.พรรณี  แซ่เอ้ีย  
 คศ.อมรรัตน์  คูหาคติภพ (ถึง 31 มีนาคม 2019) 
 ผป.ศ.ดร.จงจิตร  องัคทะวานิช ผป.จริยา  ทวแีสงสกุลไทย 
 ผป.รศ.ดร.จารุณี  หงส์จารุ ผป.เจริญชยั  วราเศรษฐ์ 
 ผป.ชูชยั  อศัวนิใจเพช็ร์ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์ 
 ผป.พรจิต  จิตรถเวช ผป.วรัิช  ธนาวฒันเจริญ 
 ผป.วศิิษฏ ์ ล้ิมพฒันวงศา ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร  
   

คณะธรรมกจิ 
ประธาน  ผป.วศิิษฏ ์ ล้ิมพฒันวงศา 
รองประธาน  1   ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค   
รองประธาน  2  ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล  
เลขานุการ    ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์ 
รองเลขานุการ   มน.กิตติ  ตรีวิจิตรเกษม มน.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ  
  มน.ยพุดี  ศรีธนางกูร 
เหรัญญกิ  ผป.กานดา  รอดพน้  
รองเหรัญญกิ  มน.วรรณี  ธนาวฒันเจริญ มน.ดร.อภิรดี  โชตินนัทเศรษฐ ์
  มน.จิตวีร์  วศิมัพนานุรักษ์ มน.สิริภทัร  สุวติัพานิช 
กรรมการ ศจ.ววิฒัน์  วงศส์ันติชน ศจ.สมพร  ศิริกลการ (ถึง 31 มีนาคม 2019) 
 อศจ.นิพนธ์  อุระคีรีมาศ คศ.ชนานนัท ์ ไชยวงศ ์
 คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา คศ.ณิช  แสงสวา่งสัจกุล  
 คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล คศ.พรรณี  แซ่เอ้ีย  
 คศ.อมรรัตน์  คูหาคติภพ (ถึง 31 มีนาคม 2019) 
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กรรมการ (ต่อ) ผป.ศ.ดร.จงจิตร  องัคทะวานิช ผป.จริยา  ทวแีสงสกุลไทย 
 ผป.รศ.ดร.จารุณี  หงส์จารุ ผป.เจริญชยั  วราเศรษฐ์  
 ผป.ชูชยั  อศัวนิใจเพช็ร์ ผป.พรจิต  จิตรถเวช  
 ผป.วรัิช  ธนาวฒันเจริญ ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร  
 ผป.ดร.อวรุิทธ์  โชตินนัทเศรษฐ์ มน.ธนชาติ  อรุณแจง้วฒันะ 
 มน.ดร.พงศทิ์พย ์ อรุณวฒันาพร มน.พรสุข  จิตรถเวช 
 มน.พชัรินทร์  เกียรตินนัทวมิล มน.รุ้งมณี  พรกีรติกุล  
 มน.วรรณี  พลอยพิศุทธ์ิ มน.ดร.วิภาต  วบูิลยภ์าณุเวช  
 มน.สมชาย  รอดพน้ มน.สุรพล  อรุณแจง้วฒันะ 
 มน.สุรัตน์  ธีรกุลชน มน.อภิสนธ์ิ  โชคพิทกัษก์ุล 
 มน.อภิสิทธ์ิ  ตั้งนิมิตโชค 
ผู้ทรงคุณวุฒิเหรัญญกิ ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล มน.เพญ็นภา  แซ่งุย้ 
  มน.กิตติ  ตรีวิจิตรเกษม มน.เกรียงศกัด์ิ  เหลืองอ าพล  
  มน.ฐานา  วบูิลยภ์าณุเวช คุณเกษราภรณ์  โชตินนัทเศรษฐ์ 
  คุณไว ชุง  หทยัอาภา คุณสุภา  ธนาวฒันเจริญ 

 
รายช่ือคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะธรรมกจิชุดที ่36 (วาระปี 2019-2020) 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ประธาน ผป.วศิิษฏ ์ ล้ิมพฒันวงศา 
รองประธาน 1 ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค 
รองประธาน 2 ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล 
เหรัญญกิ ผป.กานดา  รอดพน้ 
เลขานุการ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์ 

 
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา 

ประธาน ผป.วศิิษฏ ์ ล้ิมพฒันวงศา 
รองประธาน 1 / ประธานพนัธกจิเผยแพร่ ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค 
รองประธาน 2 ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล 
เหรัญญกิ ผป.กานดา  รอดพน้ 
เลขานุการ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์ 
ประธานพนัธกจิบริการ ผป.เจริญชยั  วราเศรษฐ์ 
ประธานพนัธกจินมัสการ ผป.วรัิช  ธนาวฒันเจริญ 
ประธานพนัธกจิเสริมสร้าง ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร 
ประธานพนัธกจิการศึกษา ผป.ดร.อวรุิทธ์  โชตินนัทเศรษฐ์ 
ประธานฝ่ายตรวจสอบ ผป.ชูชยั  อศัวนิใจเพช็ร์ 
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พนัธกจิบริการ 
ประธานพนัธกจิ  ผป.เจริญชยั  วราเศรษฐ ์   
เลขานุการ มน.วรรณี  ธนาวฒันเจริญ  
กรรมการ ผป.ชูชยั  อศัวนิใจเพช็ร์ มน.รุ้งมณี  พรกีรติกุล  
 มน.สมชาย  รอดพน้ มน.สุรพล  อรุณแจง้วฒันะ 
 มน.อภิสิทธ์ิ  ตั้งนิมิตโชค 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศจ.ววิฒัน์  วงศส์ันติชน มน.พิณพร  เลิศรัตนสุภรณ์ 

 
พนัธกจินมัสการ 

ประธานพนัธกจิ ผป.วรัิช  ธนาวฒันเจริญ  
เลขานุการ  คศ.ณิช  แสงสวา่งสัจกุล 
กรรมการ   ศจ.ววิฒัน์  วงศส์ันติชน ศจ.สมพร  ศิริกลการ (ถึง 31 มีนาคม 2019) 
  ผป.รศ.จารุณี  หงส์จารุ คศ.ชนานนัท ์ ไชยวงศ ์
  คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล มน.ธนชาติ  อรุณแจง้วฒันะ  
  มน.ดร.พงศทิ์พย ์ อรุณวฒันาพร    
ผู้ทรงคุณวฒิุ  ศจ.จินโฮ  ชอย (ชยัเจริญ) ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค 
  คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา คศ.อมรรัตน์  คูหาคติภพ  
  อาจารย ์วชิยั  ไชยวงศ ์

 
พนัธกจิเสริมสร้าง 

ประธานพนัธกจิ ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร  
เลขานุการ มน.ดร.อภิรดี  โชตินนัทเศรษฐ์ 
กรรมการ ผป.กานดา  รอดพน้ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์ 
 ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา 
 มน.ยพุดี  ศรีธนางกูร มน.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ  
 คศ.อมรรัตน์  คูหาคติภพ (ถึง 31 มีนาคม 2019) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผป.ววิฒัน์ วฒิุกุลเจริญวงศ ์ มน.วมิล  พิทยานุกุล  
 คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล คุณสุกญัญา  เอ้ือชูชยั  
 คศ.แสวง  ตรีสุโกศล คุณสุดใจ  กฤษณกาญจน์ 
 คศ.อมรรัตน์  คูหาคติภพ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2019 เป็นตน้ไป) 
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พนัธกจิเผยแพร่ 
ประธานพนัธกจิ  ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค   
เลขานุการ มน.วรรณี  พลอยพิศุทธ์ิ 
เหรัญญกิ มน.กิตติ  ตรีวิจิตรเกษม 
ประชาสัมพนัธ์ มน.สิริภทัร  สุวติัพานิช 
ผู้ประสานงานภายในประเทศ ผป.จริยา  ทวแีสงสกุลไทย 

 คศ.พรรณี  แซ่เอ้ีย 
ผู้ประสานงานมิชชันนารีต่างประเทศ มน. สุรัตน์  ธีรกุลชน 
กรรมการ  อศจ.นิพนธ์  อุระคีรีมาศ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศจ.วรัิช  เศรษฐ์โสภณกุล ผป.ชาญ  โชตินนัทเศรษฐ์  

 ผป.ดร.สุวทิย ์ ธีรกุลชน คศ.ณิชารีย ์ ธีรกุลชน 
 อาจารย ์วชิยั  ไชยวงศ ์

 
พนัธกจิการศึกษา 

ประธานพนัธกจิ   ผป.ดร.อวรุิทธ์  โชตินนัทเศรษฐ์  
เลขานุการ  มน.ดร.วิภาต  วบูิลยภ์าณุเวช 
รองประธานโรงเรียนไทยคริสเตียน (TCS) ผป.ศ.ดร.จงจิตร  องัคทะวานิช   
เหรัญญกิโรงเรียนไทยคริสเตียน (TCS) มน.จิตวีร์  วศิมัพนานุรักษ ์   
รองเหรัญญกิโรงเรียนไทยคริสเตียน (TCS) มน.พรสุข  จิตรถเวช 
รองประธานโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง (TCSS) มน.พรจิต  จิตรถเวช 
เหรัญญกิโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง (TCSS) มน.พชัรินทร์  เกียรตินนัทวมิล  
รองเหรัญญกิโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง (TCSS) มน.อภิสนธ์ิ  โชคพิทกัษก์ุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผป.จุไรพร  ศิริกลการ ผป.ชาญ  โชตินนัทเศรษฐ์  
 ผป.สุนทร  จงรุจิภิญโญ มน.วรรณี  ธนาวฒันเจริญ 
 มน.สุสันต ์ ภทัรธรรมมาศ มน.เพญ็นภา  แซ่งุย้  
 คุณเบญจวรรณ  สุขพิทกัษ ์ คุณจนัทิรา  โชตินนัทเศรษฐ์ 

 
ฝ่ายตรวจสอบ 

ประธานฝ่าย ผป.ชูชยั  อศัวนิใจเพช็ร์   
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มูลนิธิแห่งคริสตจักรสะพานเหลือง 
ประธาน ผป.วศิิษฏ ์ ล้ิมพฒันวงศา  
รองประธาน ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค 
เลขานุการ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์  
เหรัญญกิ ผป.กานดา  รอดพน้ 
กรรมการและฝ่ายกฎหมาย ผป.ชูชยั  อศัวนิใจเพช็ร์ 
กรรมการ ผป.วรัิช  ธนาวฒันเจริญ ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล 

 
  มูลนิธิสะพานเหลืองพฒันา 
ประธาน ผป.วศิิษฏ ์ ล้ิมพฒันวงศา  
รองประธาน ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล 
เลขานุการ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์  
เหรัญญกิ ผป.กานดา  รอดพน้  
กรรมการและฝ่ายกฎหมาย ผป.ชูชยั  อศัวนิใจเพช็ร์ 
กรรมการ ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค ผป.เจริญชยั  วราเศรษฐ ์  
 
 

รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าทีป่ระจ าคริสตจักรสะพานเหลืองและคณาจารย์ประจ าคริสตจักรลูก (ปี 2019) 
 
คริสตจักรสะพานเหลือง 
 ศจ.ววิฒัน์  วงศส์ันติชน พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคภาษาจีน 
 ผป.ววิฒัน์  วฒิุกุลเจริญวงศ์ พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคภาษาไทย / อภิบาลสมาชิก 
 อศจ.นิพนธ์  อุระคีรีมาศ พนัธกิจเผยแพร่ / คริสตจกัรลูก 
 คศ.ณิช  แสงสวา่งสัจกุล พนัธกิจนมสัการ / เพื่อคุณ 
 คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล พนัธกิจนมสัการ / อภิบาลอนุชน 
 คศ.พรรณี  แซ่เอ้ีย พนัธกิจเผยแพร่ 
 คศ.อมรรัตน์  คูหาคติภพ พนัธกิจเสริมสร้าง  / รววีารศึกษาภาคบ่าย 
 คศ.ชนานนัท ์ ไชยวงศ ์ พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคบ่าย / คณะสดุดี 
 อาจารย ์วชิยั  ไชยวงศ ์ พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคบ่าย 
 คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา พนัธกิจเสริมสร้าง / อภิบาลยุวชน 
  อาจารย ์สิรามล  เพช็รฉิม พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง 
 คศ.กาญจนา  แสนพวง พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
 คศ.พนา  ศรีสม พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
 คศ.วรีพร  ล่ิมมานะกุล พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
 คศ.ธวชัพงษ ์ สังขไพจิตร พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
 อาจารย ์สิริวรรณ อานุภาพโยธา พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
  อาจารย ์ปริศนา  พูเบ พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
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คริสตจักรลูก 
 คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน ศจ.อิทธิชยั  ไชยสุขทกัษิณ  
 คริสตจักรสะพานเหลืองบัวลาย ศจ.อิสระ  ดวงดาว  
 คริสตจักรสะพานเหลืองเชียงราย ศจ.สงวน  สิงขร  
 คริสตจักรกาญจนพร ศจ.อุดมพร  พิลาศาล  
 คริสตจักรมุมพระพร คศ.เทพไพวรรณ์  โคตรสิม 
 คริสตจักรสะพานเหลืองนายาว คศ.พนัธยทุธ  ผวิแกว้ (สถาปนาเป็นคริสตจกัร 20 ต.ค. 2019)  
 คริสตจักรพลงัแห่งความเช่ือ คศ.รุ่ง  เทียบทอง 
 ศาลาธรรมพลงัแห่งความรัก คุณสกาวเดือน บุญเก้ือ 
 ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง คศ.รัชนีกร  พาช่ืน  
 ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร    อ.จิระศกัด์ิ โจทยพ์ิมาย  อ.นริศรา โจทยพ์ิมาย    
 ศาลาธรรมมุกดาหาร ศจ.ไพทูล  ศรีมุงคุณ   คศ.นิภาพร  ศรีมุงคุณ 
 
มิชชันนารี 
 ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐไทยเชนล ี(สิงคโปร์) อ.สมศกัด์ิ  สายแสง 
 คริสตจักรอมิมานูเอล (เกาหลใีต้)  คศ.สุธรรมรักษ ์ ชูมณี คศ.ปนดัดา  ชูมณี 
 ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐบ้านไทยซานฉง (ไต้หวัน) ศจ.ทวนทอง  สดไธสง 
 ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐสะหวนันะเขต (ลาว) คศ.บุญทวี  ทองค า 
 
 
 
เจ้าหน้าทีส่ านักงานคริสตจักร คุณสมเจตน์  บุญเสริมวงศกิ์จ คุณวภิารัตน์  ศิริชิตโยธิน 
   คุณผกาวลัย ์ ฐิติพนาวลัย ์ คุณรัตติกาล  หาญศิริพงษส์กุล 
   คุณธีรพงศ ์ หทยัอาภา คุณตฤณพร  ปวณีเมธา 
พนักงานขับรถ  คุณนิมิต สุดใจรักษ ์  
เจ้าหน้าทีซ่่อมบ ารุง คุณลกัษณ์พล  วงศสู์งเนิน 
แม่บ้าน  คุณจิตรา  ศรีพรหม คุณศิริรัตน์  ศรีพรหม  
    คุณพชัราพร  แพงเจริญ  คุณภทัรา  เหิมดี 
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รายงานคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการวางแผนและพฒันา 
 
 คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการวางแผนและพฒันาท าหน้าท่ีกลัน่กรอง พิจารณาและรับทราบ
จดหมายและเอกสารต่าง ๆ ท่ีส่งเขา้มายงัคริสตจกัร เพื่อจะน าเขา้สู่การประชุมคณะธรรมกิจ โดยมีประธานพนัธกิจ
ต่าง ๆ เขา้ร่วมการประชุมดว้ย เพือ่ท าหนา้ท่ีประเมินและวางแผนงานของแต่ละพนัธกิจใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 
 การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการวางแผนและพฒันาในปี 2019 แบ่งเป็นงาน
ดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. งานด้านบุคลากรคริสตจักร 
 1.1 พิจารณาประเมินผลการท างานของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีคริสตจักร คณาจารย์ และมิชชันนารี  

ประจ าปี 2019 และปรับเงินเดือนตามอตัราการประเมินผลงาน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2020 
 1.2 พิจารณาการรับเขา้ท างานและการลาออกของเจ้าหน้าท่ีคริสตจกัร ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทนและ

สวสัดิการต่าง ๆ 
 1.3 ประสานงานกบัคริสตจกัรภาค 7 เพื่อใหผู้รั้บใชพ้ระเจา้ไดรั้บสวสัดิการตามระเบียบปฏิบติัฯ 
 1.4   พิจารณาการใหค้ณาจารยค์ริสตจกัรไปช่วยงานขององคก์รคริสเตียนและหน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ 
 
2. งานด้านสมาชิกคริสตจักร 
 2.1 ดูแลใหมี้การปรับปรุงฐานขอ้มูลสมาชิก จ านวนสมาชิกสมบูรณ์ จ านวนสมาชิกส ารอง  
        2.2 จดัแบ่งกลุ่มใหค้ณะธรรมกิจมีส่วนในงานไวอ้าลยัของสมาชิกคริสตจกัร 
 
3. งานด้านพนัธกจิต่าง ๆ 

3.1 พิจารณาวาระเร่งด่วนและกลัน่กรองวาระของพนัธกิจต่าง ๆ เบ้ืองตน้ เพื่อให้สามารถด าเนินงานไปได้
อยา่งราบร่ืนและรวดเร็ว 

3.2 ประสานงานในการจดัรีทรีตคณะธรรมกิจ ในวนัท่ี 8 – 10 กุมภาพนัธ์ 2019 ณ โรงแรมเจปาร์ค อมตะนคร 
 3.3 พิจารณาสนบัสนุนดา้นการเงินใหแ้ก่พนัธกิจขององคก์รคริสเตียนและหน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ จ านวน  

7 แห่ง 
 3.4 พิจารณาลงสูจิบตัรประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกมีส่วนถวายสนับสนุนการก่อสร้างอาคารพระวิหารของ 

คริสตจกัรและศาลาธรรมต่าง ๆ ในสังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีไดข้อรับการสนบัสนุน จ านวน 
8 แห่ง 

 3.5 พิจารณาสนบัสนุนดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหแ้ก่พนัธกิจของหน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ 
 คริสตจกัรภาค 7 เพื่อจดัการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงานคริสตจกัรภาค 7 
 คริสตจกัรภาค 7 เพื่อจดัการประชุมคณะสตรีภาค 7 ประจ าปี 2018 วนัจนัทร์ท่ี 4 ถึงวนัองัคารท่ี 5 

มีนาคม 2019 
 คณะสตรีคริสตจกัรภาคท่ี 7 เพื่อจดัประชุมคณะกรรมการสตรีภาคท่ี 7 ในทุกวนัองัคารแรกของเดือนคู่ 

ในเวลา 09.30 - 13.00 น.  และการจดัวนัระลึกวนัอธิษฐานสากล ในวนัเสาร์ท่ี 30 มีนาคม 2019 
 สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนคริสตธ์รรม เพื่อจดังานสังสรรคป์ระจ าปี คร้ังท่ี 17 ในวนัเสาร์ท่ี 28 กนัยายน 

2019 
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 สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (บีไอที) เพื่อจดันมสัการพระเจา้ในพิธีจบหลกัสูตรรุ่นท่ี 66 ของ
นกัศึกษา ในวนัอาทิตยท่ี์ 3 พฤศจิกายน 2019 และมอบของขวญัใหแ้ก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจ านวน 20 คน 

 โควี่ เพื่อจดัการประชุมแบ่งปันนิมิต คร้ังท่ี 10 และแนะน าเลขาธิการโควี่คนใหม่ ในวนัจนัทร์ท่ี 4 
พฤศจิกายน 2019 ณ หอ้งประชุมคณะธรรมกิจ 

 องคก์ารอลัฟ่าประเทศไทย เพื่อจดังาน Alpha Dinner ในวนัเสาร์ท่ี 9 พฤศจิกายน 2019 
 3.6 พิจารณาการสนบัสนุนคณาจารย ์ผูน้ าคริสตจกัร ผูน้ าคณะฯ ให้ไปร่วมการประชุมและสัมมนาต่าง ๆ 

 สนบัสนุน คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล ไปร่วม Alpha Leadership Conference 2019 (LC 2019) ใน
ระหวา่งวนัท่ี 10 – 11 มิถุนายน 2019 ณ  HTBB Church ประเทศมาเลเซีย  

 คดัเลือก น.ส.ชินธาดา สุทธิศกัด์ิภกัดี, น.ส.กนกวรรณ บุญถนอมวรรณ และ อาจารย ์สิริวรรณ อานุ 
ภาพโยธา ให้เป็นผูรั้บการสนบัสนุนค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมสัมมนา ELC 2019 ซ่ึงจดัในวนัท่ี 25 – 27 
กรกฎาคม 2019 ณ SUNTEC CONVENTION CENTRE ประเทศสิงคโปร์ 

 มอบหมายให้ ผป.วิรัช ธนาวฒันเจริญ และ คศ.ณิช แสงสวา่งสัจกุล เป็นตวัแทนเขา้ร่วมการนมสัการ
รอบพิเศษท่ีจดัโดยสมาคมดนตรีคริสตจกัร (Church Music Association) ในวนัศุกร์ท่ี 2 สิงหาคม 
2019 เวลา 19.00 น. ณ คริสตจกัรสาธร 

 มอบหมายให ้ผป.นิลุบล วงศว์รเศรษฐ ์และคุณผกาวลัย ์ฐิติพนาวลัย ์เขา้ร่วมการอบรมการใชท้ะเบียน
ขอ้มูลสมาชิก ท่ีจดัโดยคริสตจกัรภาค 7 ในวนัเสาร์ท่ี 16 พฤศจิกายน 2019 

 3.7 พจิารณาการส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมโครงการและร่วมงานพิธีของคริสตจกัร และหน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ 
 ร่วมงานฉลองครบรอบ 170 ปี คริสตจกัรท่ีหน่ึง ส าเหร่ ในวนัเสาร์ท่ี 31 สิงหาคม 2019 เวลา 16.00 น. 
 ร่วมงานฉลองครบรอบ 100 ปี คริสตจกัรสาธร ในวนัอาทิตยท่ี์ 24 พฤศจิกายน 2019  เวลา 15.30 น. 
 ร่วมงานนมสัการพระเจา้ในพิธีจบหลกัสูตรรุ่นท่ี 66 ของนกัศึกษาสถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ 

(บีไอที) ในวนัอาทิตยท่ี์ 3 พฤศจิกายน 2019 
 3.8 พิจารณาการตอ้นรับทีมเยีย่มเยยีนจากคริสตจกัรต่าง ๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ตอ้นรับผูน้ าชุดใหม่ของสภาคริสตจกัรไตห้วนัและผูน้ าจากโรงพยาบาลแมคคาย ในวนัพฤหสับดีท่ี 14 
มีนาคม 2019 

 ตอ้นรับผูรั้บใชพ้ระเจา้จากคริสตจกัรเมธอดิสท ์จ านวน 4 คน ในวนัองัคารท่ี 4 มิถุนายน 2019 
 ตอ้นรับและจดัพบปะ ศจ.Sueng Kon Kim ซ่ึงเป็นทีมงานจดัอบรม Two Wings ประเทศเกาหลีใต ้ใน

วนัอาทิตยท่ี์ 4 สิงหาคม 2019 
 ต้อนรับผูน้ าคริสตจักรและผูน้ าองค์กรภายใต้คริสตจกัรเพรสไบทีเรียนสหรัฐอเมริกา (PCUSA) 

จ านวน 11 คน ในวนัอาทิตยท่ี์ 3 พฤศจิกายน 2019 
 

4. งานบริหารทั่วไป 
 4.1 พิจารณาจดัท างบประมาณค่าใชจ่้ายส่วนกลาง และค่าใชจ่้ายพิเศษตามมติคณะธรรมกิจ 
 4.2 พิจารณาอนุมติัการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนกรณีเกิดภยัพิบติั เช่น กรณีน ้ าท่วมในจงัหวดัต่าง ๆ ได้

อนุมติัเงินช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัชาวไทยและชาว สปป.ลาว 
 4.3 ประชาสัมพนัธ์และขอบตัรเขา้ชมละครเพลง His Life – The Musical ท่ีจดัโดยมูลนิธิของขวญัแห่งชีวิต 

ในวนัท่ี 15 – 18 สิงหาคม 2019 ณ จีเอม็เอม็ไลฟ์เฮาส์ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ ให้กบัสมาชิกคริสตจกัรท่ี
ลงช่ือขอบตัรเขา้ชมจ านวนมากกวา่ 250 คน    
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รายงานพนัธกจินมสัการ  
 
พนัธกิจนมสัการ ดูแลการนมสัการทุกรอบของคริสตจกัร ทั้งการนมสัการรวม การนมสัการภาคภาษาจีน

แตจ๋ิ้ว การนมสัการภาคภาษาไทยรอบเชา้ และภาษาไทยรอบบ่าย การนมสัการคริสตจกัรเด็ก (Junior Church) และ
การนมสัการภาคภาษาจีนกลาง ตลอดจน กลุ่มอธิษฐาน และกลุ่มเยีย่มเยยีน โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. การนมัสการวันอาทติย์ (ค่าเฉลีย่ค านวณจากจ านวนผู้มาร่วมนมัสการเดือนตุลาคม 2018 – กนัยายน 2019) 
ตารางนมสัการ เวลา ผู้ร่วมนมัสการเฉลีย่ 

นมสัการรวม เวลา 10:00 น. ทุกสัปดาห์ท่ี 1 มีพิธีมหาสนิท  
และพิธีบพัติศมาปีละ 3 คร้ัง 

634 คน / สัปดาห์  
(ปี 2018 เฉล่ีย 590 คน/สัปดาห์) 

นมสัการภาคภาษาจีนแตจ๋ิ้ว เวลา 10:00 น. ทุกสัปดาห์ท่ี 2, 3, 4 และ 5 
336 คน / สัปดาห์  
(ปี 2018 เฉล่ีย 337 คน/สัปดาห์) 

นมสัการภาคภาษาไทยรอบเชา้ เวลา 10:00 น. ทุกสัปดาห์ท่ี 2, 3, 4 และ 5 
174 คน / สัปดาห์  
(ปี 2018 เฉล่ีย 172 คน/สัปดาห์) 

นมสัการภาคภาษาไทยรอบบ่าย เวลา 15:00 น. ทุกสัปดาห์ 
59  คน / สัปดาห์  
(ปี 2018 เฉล่ีย 59 คน/สัปดาห์) 

นมสัการของยวุชน  
(คริสตจกัรเด็ก) 

เวลา 10:00 น. ทุกสัปดาห์ท่ี 2, 3, 4 
สัปดาห์ท่ี 5 เขา้ร่วมกบันมสัการภาค 
ภาษาไทยรอบเชา้ 

27 คน / สัปดาห์  
(ปี 2018 เฉล่ีย 30 คน/สัปดาห์) 

นมสัการภาคภาษาจีนกลาง 

เวลา 13:00 น. ณ หอ้งนมสัการท่ี 1  
ทุกสัปดาห์ 2, 3, 4 และ 5  
และสัปดาห์แรก นมสัการร่วมกบัรอบรวม  
เวลา 10.00 น. ณ ห้องนมสัการท่ี 1 

40 คน ต่อสัปดาห์  
(ปี 2018 เฉล่ีย 39 คน/สัปดาห์) 

  
 มีผูม้าเยี่ยมเยียนและร่วมนมสัการเป็นคร้ังแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 - กนัยายน 2019 รวมทุกรอบการ
นมสัการ ทั้งส้ิน 220 คน (ในปี 2018 มีทั้งส้ิน 143 คน) ซ่ึงทางคริสตจกัรไดม้อบของท่ีระลึก และมีทีม Newcomer ท่ี
ไดผ้า่นการอบรมจากหลกัสูตรสร้างสาวก Two Wings คอยดูแลติดตามผูม้าใหม่ รวมทั้งตอ้นรับในคร้ังแรกดว้ย
อาหารเท่ียงท่ีห้อง Newcomer (ใช้ห้องท่ีอยูห่น้าลิฟต์ของห้องนมสัการท่ี 1) โดยรายช่ือผูม้าใหม่จะได้รับการ
อธิษฐานเผือ่ในทุกกลุ่มอธิษฐานของคริสตจกัรดว้ย 
 
2.  คณะนักร้องและนักดนตรี 
  มีการจดัให้คณะนกัร้องในคริสตจกัรมีส่วนร่วมถวายเสียงเพลงทุกสัปดาห์ในภาคภาษาจีนแตจ๋ิ้ว และบาง
สัปดาห์ในภาคภาษาไทยรอบเชา้ รวมทั้งการนมสัการพิเศษต่าง ๆ โดยมีการจดัตารางรับใชใ้หก้บัคณะนกัร้องทุกคณะ 
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   ประกอบดว้ย คณะนกัร้องอาเลลูยา คณะนกัร้องเพื่อพนัธกิจ คณะนกัร้องสดุดี คณะนกัร้องสตรี คณะนกัร้อง
เด็กรววีารศึกษา คณะนกัร้องอนุ-ยวุชน คณะนกัร้องเพื่อคุณ คณะนกัร้องลาซารัส และคณะนกัร้อง The Way Minister  
  ดา้นดนตรี คริสตจกัรมีทั้งผูเ้ล่น เปียโน ออร์แกน วงออร์เคสตร้า และทีมดนตรีนมสัการภาคภาษาไทย (ทีม
นมสัการภาคภาษาไทยรอบเชา้จะมีการแบ่งปันพระค าก่อนซอ้มเพลงช่วงบ่ายวนัเสาร์ และมีการให้ค  าแนะน าแก่กนั
และกนัเพื่อพฒันาการรับใช ้หลงัจากเสร็จส้ินการนมสัการภาคภาษาไทยรอบเชา้) นกัดนตรีทุกรอบไดทุ้่มเทต่อการ
รับใช ้และมีการฝึกซอ้มอยา่งสม ่าเสมอ  
 
3. พนัธกจิอธิษฐาน 

วนัอธิษฐาน เวลา 
จ านวนผู้มาอธิษฐานเฉลีย่ 
(พ.ย. 2018 – ต.ค. 2019) 

อธิษฐานเชา้วนัอาทิตย ์ 08:15 – 08:45 น. 22 คน/คร้ัง (ปี 2018 มีเฉล่ีย 21 คน/คร้ัง) 
อธิษฐานคืนวนัพุธ (จีน) 19:30 – 20:30 น. 12 คน/คร้ัง (ปี 2018 มีเฉล่ีย 13 คน/คร้ัง) 
อธิษฐานคืนวนัพุธ (ไทย) 19:00 – 20:30 น. 28 คน/คร้ัง (ปี 2018 มีเฉล่ีย 25 คน/คร้ัง) 
อธิษฐานรุ่งอรุณวนัเสาร์ 06:00 -07:00 น. 23 คน/คร้ัง (ปี 2018 มีเฉล่ีย 23 คน/คร้ัง) 

 
 มีกลุ่มอธิษฐานลูกโซ่เพื่อการนมสัการในวนัอาทิตยส์ลบัสับเปล่ียนกนัตลอดทั้งวนั โดยใชส้ถานท่ีหอ้ง
อธิษฐานของคริสตจกัร ชั้น 3 ขา้งหอ้งคณะเพื่อคุณ 
 
4. พนัธกจิการอภิบาลสมาชิก 
   4.1.  คณาจารยแ์ละทีมเยีย่มเยยีนจะออกเยี่ยมเยียนครอบครัวสมาชิก สัปดาห์ละ 4 คร้ัง คือ วนัองัคาร วนัพุธ วนั

พฤหัสบดี และวนัเสาร์ รวมทั้งไปเยี่ยมเยียนและประกอบพิธีมหาสนิทให้สมาชิกสูงอายุ ในกรณีท่ีไม่
สามารถมาร่วมนมสัการท่ีคริสตจกัรได ้   

 4.2. ช่วยให้ค  าปรึกษาในดา้นต่าง ๆ แก่สมาชิก อาทิ การเตรียมศาสนพิธี การให้ค  าปรึกษาก่อนแต่งงานรวมทั้ง
เป็นผูร่้วมประกอบพิธี เช่น พิธีสมรสศกัด์ิสิทธ์ิ พิธีหมั้น พิธีบรรจุศพ พิธีไวอ้าลยั พิธีปลงศพ พิธีข้ึนบา้น
ใหม่ เป็นตน้ 

 4.3. รณรงค์ให้สมาชิกเชิญเพื่อนมาร่วมกลุ่ม ALPHA และงานประกาศในโอกาสต่าง ๆ อีกทั้งสนับสนุนให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการรับใชต้ามตะลนัตข์องตนเอง 

 4.4. รณรงคใ์หส้มาชิกประกาศผา่นสายสัมพนัธ์ และเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีคริสตจกัรไดจ้ดัข้ึน   
 
5. อ่ืน ๆ 

5.1 ดูแลการนมัสการในโอกาสพเิศษต่าง ๆ: 
-  จดัการนมสัการพิเศษ เน่ืองในวนัศุกร์ประเสริฐ 19 เมษายน 2019 เวลา 19.00 น. และร่วมจดัการนมสัการ
รุ่งอรุณวนัอีสเตอร์ และเชา้วนัอีสเตอร์ 21 เมษายน 2019 เวลา 06.00 และ 10.00 น.   
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- ร่วมจดัค่ายและดูแลการนมสัการในค่ายคริสตจกัร จดัในวนัท่ี 12-14 ตุลาคม 2019 หวัขอ้ “Connected” ณ 
ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก มีผูเ้ขา้ร่วมค่าย 306 คน   

 
5.2 ปรับปรุงสถานทีห้่องนมัสการ: 

- ปรับปรุงสถานนมสัการ เช่น จดัใหมี้ท่ีเฉพาะส าหรับสมาชิกท่ีใชร้ถเขน็ รวมทั้งผูติ้ดตาม 
- ปรับปรุงเร่ืองระบบเสียง ระบบไฟเพื่ออ านวยความสะดวกในการนมสัการ เป็นตน้  
- ปรับปรุงห้องเด็กอ่อนเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ครอบครัวท่ีมีลูกเล็กในการร่วมนมสัการ 

 
5.3 จัดหาอุปกรณ์และจัดท าส่ือส าหรับการนมัสการ:  

- ให้มีการตดัต่อวิดีโอค าเทศนาในการนมสัการรอบรวม รอบจีนแตจ๋ิ้ว และรอบไทยเช้า อพัโหลดลงยูทูป
และเวบ็ไซตข์องคริสตจกัร 

- ปรับเปล่ียนอุปกรณ์กลอ้งและอุปกรณ์การถ่ายทอดสดในหอ้งนมสัการท่ี 1 และ 2 ให้ระบบภาพเหมาะสม
ส าหรับการถ่ายทอดสด และจดัให้มีการตดัต่อคลิปวีดิโอค าเทศนาของรอบนมสัการรวม รอบจีนแตจ๋ิ้ว 
และรอบเช้าไทย อพัโหลดลงในส่ือของคริสตจกัร พร้อมกับให้มีการจดัอบรมทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
เบ้ืองตน้ 

- เร่ิมรณรงคใ์หใ้ชสู้จิบตัรออนไลน์ โดยการท า Roll Up ใหส้มาชิกไดส้แกน QR code 
- จดัซ้ือวทิยส่ืุอสารและน ามาใชป้ระสานงานการนมสัการ เพื่อความเรียบร้อยในระหวา่งการนมสัการ 
- จดัซ้ือกลองชุดประจ าไวท่ี้หอ้งนมสัการท่ี 2 (โบสถไ์ทย) 

 
5.4 การพฒันาทกัษะและบุคลากร: 

- สนบัสนุนการสอนดนตรีเพื่อพฒันานกัดนตรีในวงออร์เคสตร้า ส าหรับเคร่ืองสาย เรียนทุกเช้าวนัเสาร์
เวลา 9.00 – 12.00 น. เฉล่ีย 10 คน และเคร่ืองเป่า เรียนในเยน็วนัพฤหสับดี เฉล่ีย 5 คน โดยวงออร์เคสตรา
ร่วมบรรเลงในการนมสัการรวม สัปดาห์แรกของเดือน และในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 

- จดัหาอาสาสมคัรในการคุมเสียงรอบจีนแตจ๋ิ้วในทุกสัปดาห์ 
- จดัใหมี้ทีมแบคอพัส าหรับรอบภาษาจีนแตจ๋ิ้วทุกสัปดาห์ (เร่ิมตน้เดือนเมษายน) 

 
5.5 การอธิษฐาน:  

-  จดัท าคู่มืออธิษฐาน 21 วนัเพื่อค่ายคริสตจกัรเผยแพร่ในไลน์แอดสะพานเหลือง และจดัประชุมอธิษฐาน
พิเศษเพื่อค่ายคริสตจกัรในคืนวนัพุธท่ี 9 ตุลาคม 2019 
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รายงานพนัธกจิเผยแพร่ 
 
เดือนมกราคม 

 มิชชัน่ทีมจาก คริสตจกัรดองซูวอน ประเทศเกาหลีใต ้เดินทางมาท ามิชชัน่ท่ีศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว 
จ านวน 40 คน มีอนุชนจากคริสตจกัรร่วมเดินทาง 3 คนไดแ้ก่ คุณธนวฒัน์  ธนาวฒันเจริญ (เกม), คุณน าพร  
แซ่ยา่ง (ซิงซิง) และคุณพจัรีย ์ จนัปราชญกุล (กุ๊กไก่)  ท าพนัธกิจท่ีโรงเรียนโนนสะอาด และโรงเรียนต ารวจ
ชายแดน ในระหว่างวนัท่ี 16 – 18 มกราคม 2019 มิชชั่นทีมเดินทางกลบัประเทศเกาหลีใตใ้นคืนวนัท่ี 19 
มกราคม 2019 

 ศจ.น าสุข คิม จากคริสตจกัรอิมมานูเอล (ในประเทศเกาหลีใต)้  ขอพบเพื่อแนะน าตนเองและหารือเร่ืองการ
ร่วมท าพนัธกิจมิชชัน่ท่ีประเทศเกาหลีใต ้

เดือนกุมภาพนัธ์ 

 คศ.สุธรรมรักษ ์ชูมณี และ คศ.ปนดัดา ชูมณี มิชชัน่นารีในประเทศเกาหลีใตไ้ดพ้บกรรมการในวนัอาทิตยท่ี์ 
17 กุมภาพนัธ์ 2019 เพื่อหารือในการท าพนัธกิจร่วมกบัพนัธมิตรใหม่ 

 ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชคไดไ้ปเยีย่ม ศจ.อุดมพร พิลาศาล คริสตจกัรกาญจนพร ในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2019 
ร่วมกบัคณะสดุดี 

เดือนมีนาคม 

 ผูน้ าสภาคริสตจกัรไตห้วนัชุดใหม่ (เป่ยตา้) และผูน้ าจากโรงพยาบาลแมคคายจ านวน 12 ท่าน ซ่ึงร่วมพนัธกิจ
กบัคริสตจกัรลูกของเรา คือ ศูนยป์ระกาศข่าวประเสริฐบา้นไทยซานฉง คริสตจกัรเพรสไบทีเรียน จงซัน
ไตห้วนั ไดเ้ดินทางมาเยีย่มและแนะน าตวักบัทางคริสตจกัรสะพานเหลืองในวนัท่ี 14 มีนาคม 2019  

 พบปะผูรั้บใชค้ริสตจกัรลูก หลงัประชุมคณะธรรมกิจคริสตจกัรภาค 7 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 
ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2019 ร่วมรับประทานอาหารเท่ียงและพบปะพูดคุย อธิษฐานเผื่อพนัธกิจต่าง ๆ ของ
คริสตจกัรลูก ประธานไดแ้นะน าโครงการ Two Wings มีคริสตจกัรมุมพระพร, ศาลาธรรมสะพานเหลืองบาง
บวัทอง และศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมคัรไดเ้ขา้ร่วมการอบรมโครงการดงักล่าว 

 จดัการอบรมผูน้ าคริสเตียนท่ีศาลาธรรมมุกดาหารร่วมกบัคริสตจกัรพนัธมิตร Amazing Grace และวิทยากร
คือ ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุลจาก BIT มีผูเ้ขา้อบรม 35 คน โดย อ.เอรีน, คศ.บุญทวี ทองค า และ อ.แดงทอง  
ห่วนสีอ่อน จากลาวเป็นผูป้ระสานงานติดต่อ 

 คศ.รัชนีกร พาช่ืน รับหน้าท่ีเป็นรักษาการศิษยาภิบาล ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง วาระ 1 ปี เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2019 

เดือนพฤษภาคม 

 กรรมการเผยแพร่เยีย่มเยยีนศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง ในวนัอาทิตยท่ี์ 26 พฤษภาคม 2019  
 จดัอบรมผูน้ าคริสเตียนคร้ังท่ี 2 ท่ีศาลาธรรมมุกดาหาร วิทยากรจาก BIT คือ ศจ.จิรยุทธ วจนะถาวรชยั มี

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจ านวน 35 คน 
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เดือนมิถุนายน 

 กรรมการเผยแพร่ก าหนดนโยบายการเล้ียงดูตนเองของคริสตจกัรลูก โดยให้คริสตจกัรลูกมีส่วนสนบัสนุน 
ผูรั้บใชเ้อง เพิ่มข้ึนปีละ 20% จนดูแลตนเองไดท้ั้งหมดในระยะเวลา 5 ปี 

เดือนกรกฎาคม 

 ผป.วิศิษฏ์ ล้ิมพฒันวงศา ประธานคณะธรรมกิจ, ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค ประธานพนัธกิจเผยแพร่ และ
กรรมการเดินทางไปลงนามใน MOU กบั คริสตจกัรเยซูฮงัน า เพื่อร่วมท าพนัธกิจไทยอิมมานูเอล ณ ประเทศ
เกาหลีใต ้ในวนัเสาร์ท่ี 6 กรกฎาคม 2019 

 กลุ่มเกาหลี YOUNGNAK CHURCH เดินทางมาสอนท ากิมจิ ในวนัท่ี 12-15 กรกฎาคม 2019 วนัเสาร์ท่ี 13 
กรกฎาคม 2019 เวลา 13.00 -17.00 น. คศ.พรรณี แซ่เอ้ีย และ คศ.ชนานนัท ์ไชยวงศ์ ประสานงานกบัทาง
ชุมชน มีคนจากชุมชนมาเรียนท ากิมจิ จ านวน 60 ท่าน ไดแ้จกแผน่พบัข่าวประเสริฐให้น ากลบับา้น และบ่าย
วนัอาทิตยท่ี์ 14 กรกฎาคม 2019 ไดจ้ดัสอนใหก้บัสมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลือง จ านวน 80 ท่าน  

 คริสตจกัรเชนลี ได้เดินทางมาร่วมประชุมประจ าปี ระหว่างวนัท่ี 19-21 กรกฎาคม 2019 จดัประชุม 1 วนั
พร้อมลงนาม MOU ส าหรับความร่วมมือในปี 2020-2021จากนั้นไดเ้ดินทางไปเยี่ยมจุดประกาศท่ี จ.ชยัภูมิ มี 
อ.ค านวณ มงกฎ เป็นผูรั้บใช ้ร่วมนมสัการในบ่ายวนัเสาร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2019 และเยี่ยมจุดประกาศท่ี อ. บวั
ใหญ่ จ. นครราชสีมา นมสัการท่ีคริสตจกัรสะพานเหลืองบวัลายในวนัอาทิตยท่ี์ 21 กรกฎาคม 2019 พร้อมให้
การสนบัสนุนการสร้างหอ้งน ้าและเกา้อ้ีท่ีจุดประกาศกมัพูชา 4 จุด และซ้ือแอร์ใหจุ้ดประกาศบวัใหญ่  

 คริสตจกัรตงซนั ประเทศเกาหลีใต ้ไดเ้ดินทางมาท าพนัธกิจร่วมท่ีศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมคัรใน
วนัท่ี 26-31 กรกฎาคม 2019 โดยจัดงานประกาศท่ีโรงเรียนเขาไม้ไผ่และหนองสมัคร วนัอังคารท่ี 30 
กรกฎาคม 2019 ท ากิจกรรมประกาศภายในโรงเรียน ตอนค ่าจดังานประกาศ ช่ือวา่ “Korean Night” โดยเชิญ
ผูป้กครองและนกัเรียนโรงเรียนมาร่วมรายการ  

เดือนสิงหาคม 

 คริสตจกัร Sang Dang เมืองชิงโจว-เกาหลีใต ้เดินทางมาท าพนัธกิจร่วมท่ีคริสตจกัรกาญจนพร ในวนัท่ี 5-9 
สิงหาคม 2019 ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2019 จดังานประกาศในโรงเรียน วนัท่ี 7 สิงหาคม 2019 ไปสถานพินิจ 
ตอนเยน็จดังานประกาศ ช่ือวา่  “Korean Night” 

 มิชชัน่ทริป 3 คณะ จ านวน 21 คน น าทีมโดย มน.สิริภทัร สุวติัพานิช และคุณเมธี คูหาคติภพ ประธานคณะ
เพื่อคุณ เดินทางไปช่วยก่อสร้างก าแพง ศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว ในวนัท่ี 10-11 สิงหาคม 2019  

เดือนกนัยายน 

 จดัอบรมผูน้ าคริสเตียนคร้ังท่ี 3 ณ ศาลาธรรมมุกดาหารในวนัท่ี 20-21 กนัยายน 2019 หวัขอ้ “สงครามฝ่าย
วญิญาณ” วทิยากรคือ ศจ.ไพทูล ศรีมุงคุณ หวัขอ้ “ความรักดั้งเดิม” โดย อ.เอรีน และ หวัขอ้ “ประกาศกบัคน
ในครอบครัว” โดย คศ.นิภาพร ศรีมุงคุณ 
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เดือนตุลาคม 

 ร่วมพิธีสถาปนาคริสตจกัรสะพานเหลืองนายาว, ถวายอาคารพระวิหาร, แต่งตั้ง คศ.พนัธยุทธ ผิวแกว้ เป็น 
ศิษยาภิบาล, แต่งตั้งมคันายกและคณะธรรมกิจประจ าการในวนัอาทิตยท่ี์ 20 ตุลาคม 2019 พร้อมเชิญชวน
สมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลืองไปร่วมแสดงความยินดี มีแขกพิเศษคือ Deacon MK Kim จากคริสตจกัร
ดองซูวอน ประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงไดส่้งทีมอนุชนมาท าพนัธกิจมิชชัน่ถึง 3 คร้ัง 

 ระดมทุนให้ศาลาธรรมมุกดาหารเพื่อจดัเตรียมศูนยอ์บรมส าหรับผูน้ าลาว โดยซ้ือท่ีนอนให้พี่นอ้งชาวลาวท่ี
เดินทางมาอบรมจ านวน 20 ชุด สร้างห้องน ้ าจ  านวน 5 ห้อง พร้อมกบัยา้ยเวทีห้องนมสัการจากชั้นสองลงมา
ชั้นล่าง 

เดือนพฤศจิกายน 

 จดัอบรมผูน้ าคริสเตียน คร้ังท่ี 4 ณ ศาลาธรรมมุกดาหาร ในวนัท่ี 15-16 พฤศจิกายน 2019 หัวขอ้ "พระสิริ
ความยิ่งใหญ่" วิทยากรคือ Rev. Song จาก Amazing Grace Presbyterian Church Singapore แบ่งการอบรม
ออกเป็น 2 กลุ่ม มีพี่น้องจากลาวมาอบรม 22 คนและจากไทย 15 คน คศ.ณิชารีย ์ธีรกุลชน เป็นล่ามให้คน
ไทย และอ.เอรีน เป็นล่ามใหค้นลาว  

 จดังานวนัมิชชัน่ ในวนัอาทิตยท่ี์ 24 พฤศจิกายน 2019 เพื่อเชิญชวนให้สมาชิกน าสินคา้มาจ าหน่ายเพื่อจดัหา
ทุนใหก้บัพนัธกิจมิชชัน่โดยถวาย 100 % (ไม่หกัตน้ทุน) 

 จดังานประกาศ ในวนัอาทิตย ์24  พฤศจิกายน 2019  “กา้วต่อไป” จดัแบบมินิคอนเสิร์ต โดยคุณบอย พีชเมก
เกอร์ เป็นพยานถึงชีวติท่ีตกต ่าขีดสุด และพระเจา้ช่วยใหผ้า่นพน้ความยากล าบาก อุปสรรค กลบัสู่สภาพดีได้
อยา่งไร 

เดือนธันวาคม 

 จดังานประกาศในวนัเสาร์ท่ี 21 ธนัวาคม 2019 เนน้ให้สมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลืองต่ืนตวัในการประกาศ
เพื่อช่วยใหผู้ท่ี้ตนรักและห่วงใยไดรั้บความรอด น าสู่การมีสมาชิกมาร่วมประชุม 1,200 คนในปี 2020 

 ร่วมกบัการอบรม Two Wings จดัการประกาศส าหรับผูเ้รียนจบ Two Wings ให้ไปประกาศท่ีศาลาธรรม
สะพานเหลืองหนองสมคัร ในวนัเสาร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2019 
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รายงานพนัธกจิเสริมสร้าง 
 
 พนัธกิจเสริมสร้างรับผดิชอบดูแลจิตวิญญาณของสมาชิกคริสตจกัรโดยการสนบัสนุนให้สมาชิกเรียนพระ
คมัภีร์  และเขา้ร่วมคณะต่าง ๆ รวมถึงเขา้ร่วมกลุ่มเซลล์  เพื่อให้มีสามคัคีธรรมท่ีดีกบัพี่นอ้งในคริสตจกัร  ร่วมกนั
รับใชแ้ละหนุนใจซ่ึงกนัและกนั 
 งานของพนัธกิจเสริมสร้างในปี 2019 สรุปไดเ้ป็น 4 ส่วน  ดงัน้ี 
1. ช้ันเรียนพระคัมภีร์  มีทั้งหมด 34 ชั้น แบ่งเป็น ชั้นเรียนเด็ก 11 ชั้น  ชั้นเรียนผูใ้หญ่ 23 ชั้น    

มีผูเ้รียนประมาณ 260 คน โดยมี ผูใ้หญ่ประมาณ 180 คน  เด็กประมาณ 80 คน 
มีครูผูส้อนทั้งหมด 64 คน (รวมครูรวฯี) 

ช้ันเรียน เวลา  ช้ันเรียน เวลา 
รวฯีรอบเชา้ - Angie (0-3 ปี) 10:15 - 11:45 น.  Alpha Course (เชา้) 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.  ชั้นผูส้นใจและผูเ้ช่ือใหม่ (เชา้) 09:00 - 09:50 น. 
รวฯีรอบบ่าย - อ.1-ป.6 15:00 - 16:45 น.  ชั้นผูส้นใจและผูเ้ช่ือใหม่ (บ่าย) 14:00 - 14:50 น. 
ชั้นยวุชนและอนุชน 09:00 - 09:50 น.  ชั้นประยกุต ์(เชา้) 09:00 - 09:50 น. 
ชั้นเรียนวนัองัคาร (อศจ.นิพนธ์) 19.00-21.00น.  ชั้นประยกุต ์(บ่าย) 14:00 - 14:50 น. 
ชั้นเรียนพระคมัภีร์คณะสตรี พธุ 10.00-12.00น.  ชั้นเตรียมรับบพัติศมา 09:00 - 09:50 น. 
ชั้นภาษาจีน (จีนกลาง, จีนแตจ๋ิ้ว) 09:00 - 09:50 น.    

 

2. คณะต่าง ๆ 
  พนัธกิจเสริมสร้างประสานงานกบัคณะต่าง ๆ โดยร่วมกนัรับผิดชอบงานในวนัส าคญัต่าง ๆ  รวบรวมและ

มีส่วนสนบัสนุนโครงงานส าคญัของแต่ละคณะ  รวมถึงจดัการประชุมร่วมกบัตวัแทนคณะทุก 3 เดือน  โดยใน
ปีน้ี คณะต่าง ๆ ไดท้  ากิจกรรม ดงัน้ี 
คณะ ผู้เข้าร่วม เวลา กจิกรรมพเิศษปีนี้ 

รวฯี (เชา้) 75-80 คน 
อาย ุ0-14 ปี 

9:00 - 11:45 น. ค่ายอบรมครูรวีฯ, ถวายเพลงพิเศษวนัอีสเตอร์และวนั 
คริสเตียนศึกษา, จดัพบผูป้กครองเด็กรวฯี, ครูรวีฯ 16 
คน เขา้อบรมหลกัสูตรการสอนรวีฯของ SU Thailand, 
ครูรวีฯ 12 คน เขา้สัมมนา “บา้น โบสถ ์เด็กรวี 4.0” จดั
โดย SU Thailand 

รวฯี (บ่าย) 5-10 คน 
อาย ุ5-12 ปี 

14:00 - 17:00 น. ถวายเพลงพิเศษ 3 คร้ัง, เยีย่มเยยีนบา้นเด็กท่ีอยูใ่นชุมชน 
และลูกหลานสมาชิกคริสตจกัร 4 คร้ัง 

คณะยวุชน 15-20 คน 
อาย ุ14-18 ปี 

13.30 - 15:30 น. ค่ายยวุชน, แข่งขนัตอบค าถามพระคมัภีร์ในคณะ, ร่วม
ค่ายอนุชนภาค 7 เขตกลาง 
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คณะ ผู้เข้าร่วม เวลา กจิกรรมพเิศษปีนี้ 
คณะอนุชน 15-20 คน 

อาย ุ18-24 ปี 
13.30 - 15:00 น. ทริปอนุ-ยวุชน, ร่วมค่ายอนุชนภาค 7 เขตกลาง 

คณะเพื่อคุณ 20-25 คน 
อาย ุ25-40 ปี 

13.30 - 15:00 น. ค่ายเพื่อคุณ, เยีย่มเยยีนผูรั้บใชท่ี้คณะเพื่อคุณถวาย
สนบัสนุน 

3 คณะ: 
ยวุชน/อนุชน/
เพื่อคุณ 

  ร่วม Mission Trip ของพนัธกิจเผยแพร่ ก่อก าแพงท่ี
ศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว, ร่วมแข่งกีฬาฉลอง
ครบรอบ 100 ปี คริสตจกัรสาธร (ไดร้างวลัชนะเลิศ
ประเภทแชร์บอลหญิง) 

คณะสตรี 20-25 คน 
อาย ุ45-90 ปี 

12.30 - 15:30 น. ชั้นเรียนพระคมัภีร์เชา้วนัพุธ, จดัดอกไมทุ้กวนัอาทิตย์
และงานพิธีต่าง ๆ, งานฉลองคริสตม์าสของคณะสตรี, 
ถวายสนบัสนุนพนัธกิจต่าง ๆ ของคริสตจกัรและ
องคก์รคริสเตียนอ่ืน ๆ 

คณะบุรุษ 10-15 คน 
อาย ุ40-87 ปี 

12.30 - 15:00 น. เยีย่มเยยีนคริสตจกัรสะพานเหลืองนายาว, ศาลาธรรม
สะพานเหลืองบางบวัทอง, สามคัคีธรรมท่ีบา้นสมาชิก 

คณะสดุดี 25-30 คน 
อาย ุ30-70 ปี 

12.30 - 15:00 น. เยีย่มเยยีนคริสตจกัรกาญจนพร และศาลาธรรมสะพาน
เหลืองบางบวัทอง, ถวายเพลงในพิธีสถาปนาคริสตจกัร 
แต่งตั้งศิษยาภิบาลและคณะธรรมกิจท่ีคริสตจกัรสะพาน
เหลืองนายาว, สามคัคีธรรมในคณะ 

คณะนกัร้อง
อาเลลูยา 

20-25 คน 
อาย ุ40-80 ปี 

วนัพฤหสั 
19.00 - 20.30 น. 

ถวายเพลงพิเศษทุกเดือน และวนัพิเศษต่าง ๆ ของ
คริสตจกัร  

คณะนกัร้อง
เพื่อพนัธกิจ 

35-40 คน 
อาย ุ30-70 ปี 

13.30 - 15:30 น. ถวายเพลงงานครบรอบ 15 ปีบา้นพระพร, ร่วมงาน 
Easter Concert จดัโดย CMA ท่ีคริสตจกัรวฒันา, งาน
วนัอธิษฐานสากล สตรีคริสเตียนคริสตจกัรภาค 7 

 

3. การอบรมหลกัสูตรสร้างสาวกทูวงิส์ (TWO WINGS) 
การอบรมหลกัสูตร ทูวงิส์ เป็นกระบวนการเสริมสร้างผูเ้ช่ือ เร่ิมตั้งแต่ผูส้นใจ จนถึงการเป็นสาวกแบบพระ

เยซูคริสต ์ทั้งหมด มี 6 ขั้นตอน  
1. การประกาศ  มีการเตรียมผูท่ี้คาดหวงัในการประกาศ (BEST)  โดยใชบ้ตัร BEST SELECTION CARD 

เพื่ออธิษฐานเผื่อ และสร้างสัมพนัธ์กบั BEST  การประกาศส่วนตวั  น า BEST เขา้กลุ่ม Happy Meeting  
เพื่อเตรียมน า BEST มาในงานประกาศของคริสตจกัร 

2. ตั้งหลกัปักฐาน  มีบทเรียน 4 บทส าหรับผูม้าใหม่ เพื่อช่วยให้สามารถปักหลกัในคริสตจกัร โดยมีพี่เล้ียง 
(Newcomer Care) ท่ีผา่นการอบรมแลว้คอยดูแลเอาใจใส่คนมาใหม่ 
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3. ชั้นเล้ียงดู  ส าหรับผูท่ี้เร่ิมเช่ือแลว้  ไดรั้บการเล้ียงดูใหเ้ติบโตกบัพระเจา้ ใชเ้วลา 8 เดือน  เปิดปีละ 3 รอบ 
4. ชั้นสร้างสาวก  ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บบพัติศมาเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจกัร  ฝึกฝนชีวิตส่วนตวั วิธีการ

ประกาศพระกิตติคุณดว้ยกระดาษเปล่า  กลุ่มประกาศ Happy Meeting และการรับใชผู้อ่ื้นโดยเป็นพี่เล้ียง
ดูแลผูม้าใหม่  ระยะเวลาอบรม 14 สัปดาห์ มี 2 รอบ  มีผูเ้ขา้ร่วมรวม 38 คน  

5. ชั้นผูน้ าท่ีเกิดผล  เป็นการอบรมต่อจากชั้นสร้างสาวก ฝึกฝนการเป็นผูน้ าฝ่ายวิญญาณ  เป็นคนงานของพระ
เจา้ท่ีเกิดผล   น ากลุ่มเซลล์ และกลุ่มประกาศ Happy Meeting  มีการอบรมเร่ืองการอธิษฐานวิงวอน  
ระยะเวลาการอบรม 14 สัปดาห์  มี 2 รอบ  มีผูเ้ขา้ร่วมรวม 34 คน 

6. ชั้นนิมิตพนัธกิจโลก เป็นการอบรมต่อเน่ืองจากชั้นผูน้ าท่ีเกิดผล  ฝึกฝนเป็นสาวกท่ีท าตามพระมหาบญัชา  
เป็นคนงานท่ีสัตยซ่ื์อในนิมิตพนัธกิจโลก  มีการอบรมการท างานมิชชัน่ และการประกาศ  ระยะเวลาการ
อบรม 14 สัปดาห์  จดัเพียงรอบเดียว  มีผูเ้ขา้ร่วม 26 คน 
 ผูผ้่านการอบรมจะไดรั้บใบรับรองจบหลกัสูตร  เขา้สู่งานรับใช้ในคริสตจกัร จากเดือนมกราคม ถึง 
เดือนตุลาคม ปี 2019  ไดต้อ้นรับผูม้าใหม่  85 คน  และมีผูรั้บเช่ือ 28 คน    

 

4. กจิกรรมพเิศษ 
4.1.  พนัธกิจเสริมสร้างไดร่้วมกบัคณะต่าง ๆ ในการจดังานวนัพิเศษต่าง ๆ ดงัน้ี:  

 รุ่งอรุณวนัอีสเตอร์ (21 เมษายน 2019) 
 วนับุพการี (5 พฤษภาคม 2019) 
 วนัคริสเตียนศึกษา (2 มิถุนายน 2019) 

 วนัอนุชน (22 กนัยายน 2019) 
 วนัขอบคุณพระเจา้ (3 พฤศจิกายน 2019) 
 งานฉลองคริสตม์าส(โตะ๊จีน) (22 ธนัวาคม 2019) 

 แข่งขนัตอบค าถามพระคมัภีร์ (4 สิงหาคม 2019) 
4.2.  พนัธกิจเสริมสร้างไดร่้วมกบัพนัธกิจนมสัการและพนัธกิจเผยแพร่ในการจดังานต่าง ๆ ดงัน้ี 

 วนัศุกร์ประเสริฐ (19 เมษายน 2019) และวนัอีสเตอร์ (21 เมษายน 2019) 
 ค่ายคริสตจกัร “Connected” (12-14 ตุลาคม 2019) ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 
 งานคริสตม์าส (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 

4.3.  อลัฟ่าคอร์ส (Alpha Course) 
  เป็นกลุ่มท่ีเปิดส าหรับผูส้นใจเรียนรู้เร่ืองพระเจา้ผา่นการชมคลิปวดีีโอและแบ่งกลุ่มพูดคุยกนั มี 2 รอบ 

ทุกวนัอาทิตย ์คือ รอบเชา้ (8.30-9.50 น.) และรอบบ่าย (13.30-14.50 น.) แต่ละรอบใช้เวลา 11 สัปดาห์ 
ในปี 2019 มีการจดั 3 รอบ มีผูรั้บเช่ือใหม่ในทุกรอบ 

4.4. งานเยีย่มเยยีนผูป่้วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
จดัทีมเพื่อไปเยี่ยมเยียนผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกบ่ายของวนัอาทิตยท่ี์ 3 ของเดือน เวลา 

14.00 - 15.00 น. คณะต่าง ๆส่งตวัแทนไปร่วมทีมในแต่ละเดือนเพื่อไปร้องเพลง หนุนใจ และอธิษฐาน
เผือ่ผูป่้วยประมาณ 20-25 คน และใหก้ าลงัใจแก่ญาติผูป่้วย น าหนงัสือและใบปลิวไปมอบให้เพื่อเป็นการ
ประกาศความรักของพระเยซู 
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รายงานพนัธกจิบริการ 
 

 พนัธกิจบริการดูแลงานในดา้นอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ และสวสัดิการของสมาชิกคริสตจกัร  
รวมทั้งการพฒันาสถานท่ี อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนงานคริสตจกัรใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

 งานของพนัธกจิบริการ ประกอบด้วย 4 หมวดงาน  
1. หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานที ่ดูแลสถานท่ีทั้งหมด ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

(1) ปรับปรุงหอ้งท างานส านกังานโรงเรียน 
(2) ปรับปรุงหอ้ง New comer หนา้ลิฟต ์ชั้น 2 
(3) จดัท าหอ้งอธิษฐาน บริเวณชั้น 3 ติดกบัหอ้งเพื่อคุณ 
(4) เปล่ียนพรมปูพื้น หอ้งนมสัการท่ี 1 
(5) ติดตั้งประตูห้องเก็บหนงัสือเพลงและอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณดา้นหลงัห้องนมสัการท่ี 1 แทนการใช้

ม่านด า 
(6) จดัท าหอ้งแปลภาษา (ล่าม) ชั้น 3 หอ้งนมสัการท่ี 1 (โบสถจี์น) 
(7) ซ่อมแซมแท่นวางชุดมหาสนิท ตูถ้วายทรัพยท์างข้ึนหอ้งนมสัการท่ี 1 
(8) จดัหา Notebook ใหที้มงานคณาจารย ์ 
(9) ติดตั้งม่านหอ้งท างานคณาจารย ์  
(10) ท าระบบท่อระบายน ้า และปรับปรุงหอ้งครัวดา้นหลงัหอ้งท างานคณาจารย ์
(11) ติดม่านอากาศบริเวณทางเขา้หนา้หอ้งสหกรณ์และหนา้หอ้ง Sunday clinic  
(12) ติดตั้งประตูกระจก บริเวณบนัไดทางข้ึนตึกดา้นหนา้ เพื่อความปลอดภยัของเด็กนกัเรียน   
(13) จดัหาพดัลมไอเยน็ จ านวน 2 ตวั ใชท่ี้ลานจอดรถ เวลามีงานแต่งงาน หรืองานไวอ้าลยั  
(14) ดูแลซ่อมบ ารุงรักษาแอร์ทั้งระบบ บริเวณฝ่ังโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลืองและคริสตจกัร 
(15) ดูแลบ ารุงรักษาระบบภาพและเสียงของหอ้งนมสัการท่ี 1 และ 2 
(16) ดูแลซ่อมบ ารุงลิฟต ์
(17) ก าจดัปลวก แมลง หนู ทั้งบริเวณโรงเรียนและคริสตจกัร 
(18) ดูแลซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งระบบน ้ า ไฟฟ้า กล้องวงจรปิดท่ีช ารุด ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน 

รวมทั้งจดัเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคริสตจกัรไม่ใหเ้กิดการสูญหายและพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 

2. หมวดงานสวสัดิการ 
ให้การดูแลช่วยเหลือสมาชิกในเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ เช่น จดัการกองทุนช่วยเหลือผูข้ดัสน, Sunday 

Clinic และดูแลสมาชิกในสภาวะฉุกเฉิน เช่น ค่ายงัชีพ, เจบ็ป่วย  เป็นตน้ 
(1) โครงการสมาชิกสงเคราะห์ ได้พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีปัญหาด้านค่าครองชีพ ในปี 2019 

จ านวน 4 คน  
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(2) Sunday clinic ทุกบ่ายวนัอาทิตยห์ลงัเลิกนมสัการ มีสมาชิกมารับบริการรักษาประมาณ 20 คนต่อ
คร้ัง มีผูร่้วมรับใชเ้ป็นแพทย ์พยาบาล เภสัชกร และผูต้อ้นรับ 

(3) โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่คณาจารย ์พนกังาน ปีละ 1 คร้ัง ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 
(4) จดัพบปะบุคลากร แพทย ์พยาบาล เภสัช ผูต้อ้นรับ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2019 ณ หอ้งธรรมกิจ 
(5) จดัเตรียม สถานท่ี อุปกรณ์ต่าง ๆ และอ านวยความสะดวกใหก้บัสมาชิกท่ีมาจดัพิธีงานมงคลสมรส 
(6) จดัเตรียม สถานท่ี อุปกรณ์ เพื่อจดังานไวอ้าลยัให้กบัสมาชิกท่ีจากไปอยูก่บัพระเจา้  

 

3. หมวดงานสมาชิกสัมพนัธ์  
(1) จดัท าในส่วนงานทะเบียนสมาชิกคริสตจกัรทั้งหมด   
(2) จดัรถตูค้ริสตจกัรเพื่อใหที้มคณาจารยเ์ยีย่มสมาชิกตามบา้นและโรงพยาบาล 
(3) บริการรถตูใ้หก้บัคณะต่าง ๆ ในการท าพนัธกิจงานรับใช ้

 

4. หมวดงานสุสาน 
4.1 สุสานนครปฐม 

(1) จดับริการใหแ้ก่สมาชิกคริสตจกัรไปเยีย่มสุสานประจ าปี เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2019 สมาชิกเขา้
ร่วมจ านวน 14 คน ทีมงาน 5 คน 

(2) จดัเก็บค่าบ ารุงสุสานรายปี 
(3) ซ่อมก าแพง 3 ล็อคดา้นหนา้ และซ่อมดินสไลดบ์ริเวณดา้นหลงัของสุสาน 
(4) สร้างช่องเกบ็อฐิัหลงัท่ีเสียหายใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม  
(5) อ านวยความสะดวกในการจดังานพิธีปลงศพใหแ้ก่ผูล่้วงหลบั 
(6) ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของสถานท่ี และตดัตน้ไมใ้หญ่บริเวณรอบ ๆ สุสาน 

4.2 สุสานนครนายก 
(1) จดับริการใหแ้ก่สมาชิกคริสตจกัรไปเยีย่มสุสานประจ าปี เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2019  สมาชิกเขา้

ร่วมจ านวน 14 คน ทีมงาน 5 คน 
(2) ท าป้ายบอกทางเขา้ ของสุสานคริสตจกัรใหม่ จ  านวน 3 ป้าย 
(3) ซ่อมประตูเปิด-ปิดดา้นหนา้  
(4) อ านวยความสะดวกในการจดังานพิธีปลงศพใหแ้ก่ผูล่้วงหลบั 
(5) ประกาศเก็บค่าบ ารุงสุสานประจ าปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2019 เป็นตน้ไป  ส่วนหลุมท่ีมี

การจองหรือฝังก่อนวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2019 ขอความร่วมมือสมาชิกให้ช่วยกนัช าระค่าบ ารุง
สุสานประจ าปีตามความสมคัรใจ เพื่อเป็นการปฏิบติัตามประกาศของมติธรรมกิจ ค่าบ ารุง
สุสานประจ าปี ส าหรับหลุมเด่ียวปีละ 400 บาท และหลุมคู่ปีละ 800 บาท  

(6) ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของสถานท่ี และตดัตน้ไมใ้หญ่บริเวณรอบ ๆ สุสาน 
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ฝ่าย จ านวน 
(คน) 

ผูบ้ริหาร 6 
ศาสนกิจ 6 
ครูผูส้อน (ไทย) 81 
ครูผูส้อน 
(ชาวต่างชาติ) 

51 

เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน 34 
พนกังาน 34 

รวม 212 
 

 

รายงานสรุปจ านวนสมาชิกคจ.สะพานเหลืองและคจ.ลูก

ที่สนับสนุนบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนไทยคริสเตียน
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ปีการศกึษา

จ า
นว
น 

(ค
น)

รายงานพนัธกจิการศึกษา 
 

 พนัธกิจการศึกษามีหน้าท่ีดูแลพนัธกิจโรงเรียนไทยคริสเตียนและโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง 

เพื่อให้โรงเรียนมีช่ือเสียงและประกาศพระกิตติคุณ สมาชิกคริสตจกัรภูมิใจในโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง และจดัให้มี

กิจกรรมร่วมกนัเน่ืองในวนัโรงเรียน วนัเปิดภาคเรียน ค่ายครู และงานเฉลิมฉลองคริสตสมภพ 
 

โรงเรียนไทยคริสเตียน 

             
             
             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พีน้่องคริสเตียนที่ร่วมรับใช้ในพนัธกจิของโรงเรียน 
ดงัน้ี 
 สมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลือง จ านวน  13 คน  
 สมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลืองคลองตนั  

จ านวน 13 คน  
 สมาชิกจากคริสตจกัรอ่ืน ๆ 29 คน 
                                      รวม  55 คน 

      จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2019 

ระดบัชั้น จ านวน (คน) 
ปฐมวยั 237 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
(English Program) 

691 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 (English Program) 351 
รวม 1,279 

 

จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2019 
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สรุปผลสอบเข้าศึกษาต่อมหาวทิยาลยั นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12) ปีการศึกษา 2005 – 2018  รวม 
14 รุ่น 

 
55.66% มหาวทิยาลยัของรัฐ 39.14% มหาวทิยาลยัเอกชน    5.21% ศึกษาต่อต่างประเทศ 
 
แบ่งตามสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ 
15.9% มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   18.3% มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
10.4% จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั        7% มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
  7% มหาวทิยาลยัมหิดล     4.4% มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
 5.9% สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้    1.9% มหาวทิยาลยัรังสิต 
 5.2% มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์       1% วทิยาลยัดุสิตธานี 
 
ฝ่ายวชิาการ 
1. ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัทางวชิาการทั้งภายในและภายนอกโดยนกัเรียนไดรั้บรางวลั ดงัน้ี 

1.1 รางวลัดีเด่น จากการประกวดผลงานศิลปกรรมเน่ืองในโครงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์จดัโดย
กระทรวงวฒันธรรม 

1.2 รองชนะเลิศอนัดบั 1 จากการแข่งขนั Science Challenge to Love Environment 2019 จดัโดยโรงเรียน
อสัสัมชญัศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

1.3 รางวลัชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาฝร่ังเศส จดัโดยมหาวทิยาลยัรังสิต 
2. จดัอบรมใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในหวัขอ้  “Design Thinking” กบัครูผูส้อน

ชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงทีมผูบ้ริหาร เพื่อน าไปประยุกตใ์ช ้ช่วยพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนใหมี้คุณภาพ
ทนัต่อโลกท่ีเปล่ียนแปลง 

3. จดัค่าย STEM ใหก้บันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 เม่ือวนัท่ี 2 – 3 ตุลาคม 2019  
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รายงานพนัธกจิฝ่ายศาสนกจิโรงเรียนไทยคริสเตียน 
หัวข้อประจ าปี “กล้าท าดี” 

 

พนัธกจิประกาศพระกติติคุณกบันักเรียน 
1. จดักลุ่มเซลลส์ าหรับนกัเรียนผูเ้ช่ือและการซอ้มดนตรีในช่วงพกักลางวนั   
2. จดัพระค าประจ าวนั และอธิษฐาน (หลงัร้องเพลงชาติ)  
3. น าเสนอข่าวสารประชาสัมพนัธ์พนัธกิจ ผา่น Facebook โดยใชช่ื้อ Chaplain TCS 
4. จดันมสัการส าหรับนกัเรียนทุกระดบัชั้น Pre K – Grade 12 (ชัว่โมงจริยธรรม 1 คาบ) ฝ่ายศาสนกิจไดต้ั้งหวัขอ้

ประจ าปี “กลา้ท าดี” โดยมุ่งเนน้พระกิตติคุณและสอนจริยธรรมควบคู่กนัไป 
5. จดัค่ายจริยธรรมประจ าปี วนัท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2019 ในหวัขอ้ “กลา้ท าดี” มีนกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้น Grade 4 

– Grade 7 เขา้ร่วมจ านวนทั้งส้ิน 136 คน มีนกัเรียนท่ีตดัสินใจรับเช่ือพระเจา้จากในค่ายคร้ังน้ี จ  านวน 21 คน 
6. จดัสัปดาห์พฒันาคุณภาพชีวิตประจ าปี (CCI) วนัท่ี 10 - 12 มิถุนายน 2019  ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 50 ปี 

โดยทีมคริสเตียนนิเทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัพายพั ในหวัขอ้ “Dare to be different” มีนกัเรียนตดัสินใจรับเช่ือ
พระเจา้ ระดบั Grade 7 – Grade 12 จ  านวนทั้งหมด 56 คน 

7. เขา้ร่วมแข่งขนัพระคมัภีร์ระดบัประเทศของสมาคมพระคริสตธรรมไทย (ซุปเปอร์จ๋ิว) ระดบัภาคกลาง ณ 
คริสตจกัรใจสมาน ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2019 มีนกัเรียนเขา้ร่วมจ านวน 26 คน จ านวน 10 ทีม ไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศอนัดบั 1 ในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบตัร และเงิน
รางวลัจ านวน 6,000 บาท   

8. จดัอลัฟ่า (Alpha) เพื่อประกาศพระกิตติคุณผา่นพนัธกิจอลัฟ่ายูธ ส าหรับนกัเรียนท่ีสนใจ ระดบัชั้น Grade 10 
จ  านวน 12 คน  

9. ฝ่ายศาสนกิจร่วมกบัองคก์ร YFC ไดจ้ดักลุ่มเสริมสร้างนกัเรียนมธัยมตน้ โดยทีม YFC ดูแลผูส้นใจและผูเ้ช่ือ
ใหม่ ทีมศาสนกิจดูแลลูกหลานคริสเตียน ส่วนนกัเรียนท่ีไม่เขา้กลุ่มใดก็มีการนมสัการในคาบชัว่โมงจริยธรรม
ตามปกติ 

10. จดัใหมี้กิจกรรมยุวยาตราแห่งประเทศไทย (The Boys’ Brigade) และยุวสตรี (The Girls’ Brigade) โดยเนน้การ
ประกาศพระกิตติคุณและพฒันาศกัยภาพ 4 ดา้นคือ ดา้นร่างกาย ดา้นความรู้ ดา้นสังคม และดา้นจิตวิญญาณ 
ส าหรับนกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้น Grade 1 – Grade 9 

 

พนัธกจิประกาศพระกติติคุณกบับุคลากรของโรงเรียน 
1. จดักลุ่มเซลลค์รู-เจา้หนา้ท่ีและพนกังาน  

1.1 กลุ่มเซลลค์รู-เจา้หนา้ท่ี วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 8.00 -8.50  
1.2 กลุ่มเซลลพ์นกังาน มีทุกเชา้วนัองัคารและวนัพฤหสับดี เวลา 8.00-9.00น.  

2. จดันมสัการชัว่โมงหลกัค าสอนครูและเจา้หน้าท่ี ทุกวนัจนัทร์ท่ี 1 ของเดือน เวลา 15.30-16.30 น. หัวขอ้ 
“กลา้ท าดี” ขอ้พระคมัภีร์หลกัคือ เอเฟซสั 2:10  และมีการอธิษฐานเผื่อบุคลากรท่ีมีวนัคลา้ยวนัเกิดในเดือน
นั้นดว้ย 
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โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง 
 

งานด้านพนัธกจิ 
1. พนัธกิจกบันกัเรียน 

1.1 จดันมสัการพระเจา้ในทุกสัปดาห์ (ช่วงเชา้) สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง 

 วนัองัคาร แผนกปฐมวยั 

 วนัพุธ แผนกประถมศึกษา 

1.2 จดัการเรียนการสอนวชิาคริสตจริยะ ในชั้นเรียนใหก้บันกัเรียน 

 ระดบัประถมศึกษา สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง 

 ระดบัปฐมวยั จดัการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอร่ี บนพื้นฐานพระคมัภีร์ 

1.3 จดักิจกรรมพิเศษ ส าหรับนกัเรียน (ตลอดปีการศึกษา) 

 กิจกรรมท่องขอ้พระคมัภีร์ ประจ าสัปดาห์ โดยเนน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชท้ั้ง 3 ภาษา คือ 

ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย 

 กิจกรรมสัปดาห์ฟ้ืนฟูพฒันาคุณภาพชีวติ แก่นกัเรียนทุกระดบัชั้น 

 กิจกรรมวนัส าคญัต่าง ๆ อาทิเช่น วนัคริสตมาส วนัอีสเตอร์ 

 กิจกรรมสร้างสัมพนัธ์กบันกัเรียนเพื่อการประกาศ จดัหลงัเลิกเรียน ใหก้บันกัเรียน 

 กิจกรรมการประกาศแก่ชุมชนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยมีการพานักเรียนไปร้องเพลง

อวยพรตามสถานท่ีต่าง ๆ  
 

2. พนัธกิจกบัครูและเจา้หนา้ท่ี 

2.1 จดักลุ่มชั้นเรียนศึกษาพระคมัภีร์ใหก้บัครูและเจา้หนา้ท่ี สัปดาห์ท่ี 1-2 ของทุกเดือน 

2.2 จดัใหมี้สามคัคีธรรมในกลุ่มครูทั้งแผนกปฐมวยั ประถมศึกษา และบุคลากรสนบัสนนั เดือนละ 1 คร้ัง 

2.3 จดัใหมี้นมสัการรวม 5 สถาบนัก่อนเปิดภาคเรียนกบัโรงเรียนในเครือสภาคริสตจกัรแห่งประเทศไทย 

 

ด้านนักเรียน 

 ตวัแทนนกัเรียนชั้น G.6 2 คน ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนนกัเรียนไปร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ณ มณฑล 

Zhengzhou ประเทศจีน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยไปในช่วงเดือนตุลาคม 2019 

 ตวัแทนนกัเรียนชั้น G.3 – G.6 เป็นตวัแทนโรงเรียนในการประกวดร้องเพลงจีน โดยสมาคมเครือข่าย

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน เครือข่ายกรุงเทพ เป็นผูจ้ดัการแข่งขนั ไดรั้บรางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศ 

ไดรั้บทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท และ 2,000 บาท 
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ด้านบุคลากร 

 มุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทุกฝ่ายให้เข้ารับการอบรมพฒันาเทคนิคการสอนตามสาระวิชาท่ีสอน 
ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษาต่อในสาขาวชิาท่ีรับผดิชอบงานในโรงเรียน 

 
จ านวนสถิตินักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
 
 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2019 
 ระดบัชั้น จ านวน (คน) 

ปฐมวยั 95 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 96 
   

 
คิดเป็นร้อยละ 15.19 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       คิดเป็นร้อยละ 27.50  ของจ านวนครูและบุคลากรทั้งหมด 

 
 

 

 

 

 

 

จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2019 
ฝ่าย จ านวน (คน) 

ผูบ้ริหาร 4 
ศาสนกิจ 1 
ครูผูส้อน (ไทย) 18 
ครูผูส้อน (ชาวต่างชาติ) 6 
ครูผูส้อน (ภาษาจีน) 2 
เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน 4 
พนกังาน 5 
รวม 40 
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รายงานสรุปจ านวนสมาชิกคจ สะพานเหลือง
และคจ อื่นท่ีสนับสนุนบุตรหลานมาเรียนท่ีโรงเรียน
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สมาชิกคริสตจักรสะพานเหลือง สมาชิกคริสตจักรอ่ืนๆ 

พี่น้องคริสเตียนท่ีร่วมรับใช้ในพันธกิจของโรงเรียน
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สรุปผลการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 และ Grade 6 
ปีการศึกษา 2559-2561  (ย้อนหลงั 3 ปี) 
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ศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาล  โรงเรียนในเครือสาธิต 
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อสัสัมชัญ  E.P.) สารสาสน์เอกตรา พระหฤทัยคอนแวนต์ เซนโยโซ คอนแวนต์

ศีกษาต่อในโรงเรียนเอกชน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
 ในปี 2019 ได้วางแนวทางการตรวจสอบ โดยมุ่งในเร่ืองของการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับ
ขอ้เทจ็จริงและความสมบูรณ์ของแนวทางตามสัญญา รวมทั้งการปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญา รวมทั้ง
การปฏิบติัตามมติคณะธรรมกิจ 

1. ตรวจสอบการเปิดบญัชีธนาคารพบว่า ท าในรูปของคณะบุคคลประกอบดว้ยผูมี้อ านาจลงนามเบิกถอนเงิน 

จ านวน 2 ใน 3 คนของผูมี้อ านาจลงนามทั้งหมดซ่ึงเห็นวา่ไดม้าตรฐาน 

2. เอกสารท่ีใชป้ระกอบการเบิกจ่ายพบวา่มีรายละเอียดครบถว้นสมบูรณ์ และสะดวกในการตรวจสอบ 

3.  มีการจดัท ารายงานการเงินแบบรายเดือนและรายไตรมาสเรียบร้อยสมบูรณ์ดี 
4.  มีการแยกประเภทเงินรับส่วนท่ีไม่ก่อเกิดรายได้ไวเ้รียบร้อยชัดเจน (เงินส่งผ่าน) ท าให้สะดวกต่อการ

ตรวจสอบ 
5.  การปฏิบติัเก่ียวกบัการแนบใบเสร็จรับเงินของค่าใชจ่้ายท่ีสามารถแนบใบเสร็จรับเงินไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ 
6.  มีการจดัระเบียบปฏิบติัในส่วนของจ านวนเงินถวายท่ีสามารถน าไปหกัภาษีไดไ้วช้ดัเจนและตรวจสอบได ้
7.  มีการจดัรายงานประจ าปีแจง้ใหส้มาชิกทราบทุกปี 

 
โดยสรุปแลว้ผลการตรวจสอบอยูใ่นเกณฑดี์น่าพอใจ 
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รายงานคณะผู้ปกครอง 
 

1. ด้านศาสนพธีิ 
1.1 คณะผูป้กครองเห็นชอบและอนุมติัใหพ้ี่นอ้งจ านวน 24 คน  เขา้รับบพัติศมาผูใ้หญ่  ประกาศความเช่ือ 

และโอนสมาชิกภาพเป็นสมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลือง  และให้บพัติศมาเด็กเป็นสมาชิกส ารอง 11 
คน  และไดม้อบพระคมัภีร์ใหก้บัผูรั้บบพัติศมา 

วนัท่ี บพัติศมาผูใ้หญ่ บพัติศมาเด็ก ประกาศความเช่ือ โอนยา้ยสมาชิกภาพ 

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 จดัใหมี้พิธีมหาสนิททุกเดือนในการนมสัการตน้สัปดาห์ ทั้งรอบเชา้ และรอบบ่าย  และให้มหาสนิทท่ี

บา้นกบัพี่นอ้งสมาชิกท่ีเจบ็ป่วย และผูอ้าวโุสท่ีไม่สามารถมาร่วมนมสัการท่ีคริสตจกัร 
1.3 ในทุกสัปดาห์แรกของทุกเดือน หลงัจบการนมสัการ จดัให้ผูป้กครองทุกคนท่ีร่วมประกอบพิธีมหา

สนิทมายนืท่ีเชิงบนัไดข้ึนหอ้งนมสัการท่ี 1 เพื่อรอทกัทายสมาชิกและผูม้าร่วมนมสัการ 
1.4 ประกอบพิธีบพัติศมาใหแ้ก่วา่ท่ีสมาชิกและสมาชิกส ารองของคริสตจกัรลูก 
1.5 เชิญ ศจ.ดร.จินโฮ ชอย ร่วมเป็นผูป้ระกอบพิธีมหาสนิท 
1.6 จดัใหมี้การท าขนมปังมหาสนิทเอง หลงัจากหยดุไปประมาณ 1 ปี 
1.7 รับผูรั้บใชพ้ระเจา้เพิ่ม เพื่อท าหนา้ท่ีผูช่้วยอนุศาสก โรงเรียนไทยคริสเตียน 
1.8 จดัตารางเทศนา ผูเ้ทศนา ผูแ้บ่งปัน และขอ้พระคมัภีร์ ประจ าปี 2020 ส าหรับการนมสัการในทุก ๆ 

รอบของคริสตจกัร 
 

2. การพฒันาฝ่ายจิตวญิญาณ  
2.1 ส่งเสริมการอธิษฐาน ใหส้มาชิกรักการอธิษฐาน ร่วมกบัพนัธกิจนมสัการจดัประชุมอธิษฐานรุ่งอรุณ

วนัเสาร์ เวลา 06.00 น. - 07.00 น. รวมทั้งจดัประชุมอธิษฐานทุกเยน็วนัพุธ  เวลา 19.30 น. – 20.30 น.  
และเชา้วนัอาทิตย ์ เวลา 08.15 น.– 08.45 น. 

2.2 สนบัสนุนคณาจารยแ์ละผูร่้วมรับใชพ้ระเจา้ ใหไ้ปอบรมหลกัสูตรการประกาศและสร้างสาวก “Two 
Wings” ท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

2.3 จดัใหมี้การรับผูร่้วมรับใชพ้ระเจา้ในฝ่ายศาสนกิจของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง 
2.4 ก าหนดใหผู้ป้กครองไปเป็นท่ีปรึกษาในคณะอนุ-ยวุชน 
2.5 พิจารณาต่อวาระคณาจารยป์ระจ าคริสตจกัรสะพานเหลืองและคริสตจกัรลูก รวม 10 คน 
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2.6 สนบัสนุนคณาจารย ์จ  านวน 3 คน ไปร่วมค่ายผูรั้บใชพ้ระเจา้คริสตจกัรภาค 7 
2.7 รับผูรั้บใชพ้ระเจา้เพิ่ม เพื่อท าหนา้ท่ีอนุศาสก โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง 
2.8 จดัใหมี้โครงการคณะผูป้กครองดูแลสมาชิกในแต่ละเขต 
2.9 จดัใหมี้การติดตามดูแลและเล้ียงดูผูรั้บเช่ือใหม่จากงาน Amazing Love Festival 
2.10 จดัใหมี้การติดตามดูแลและเล้ียงดูผูรั้บเช่ือใหม่อยา่งใกลชิ้ดและเป็นระบบมากข้ึน 
2.11 ปรับปรุงกระบวนการเรียนและขั้นตอนการรับบพัติศมา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบติั

ผูรั้บบพัติศมา ผูป้ระกาศความเช่ือ และผูโ้อนยา้ยสมาชิกภาพ 
 

3. อ่ืน ๆ  
3.1  คณะผูป้กครองเลือกตั้งต าแหน่งต่าง ๆ ของคณะผูป้กครอง 
3.2  ให้คริสตจกัรสะพานเหลืองท า MOU กบั คริสตจกัรเยซูฮงัน า เป็นเวลา 1 ปี เพื่อร่วมท าพนัธกิจการ

ประกาศกบัแรงงานไทยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
3.3  สถาปนาศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว เป็น คริสตจกัร และแต่งตั้งคณะธรรมกิจชุดใหม่ 
3.4  แต่งตั้ง คศ.รัชนีกร พาช่ืน เป็นรักษาการศิษยาภิบาล ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง 


