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รายชื่ อคณะผู้ปกครองและคณะธรรมกิจชุดที่ 37 (2021 - 2022)

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
รองเลขานุการ
กรรมการ

ประธาน
รองประธาน 1
รองประธาน 2
เลขานุการ
รองเลขานุการ
เหรัญญิก
รองเหรัญญิก
กรรมการ

คณะผู้ปกครอง
ผป.วิวฒั น์ วุฒิกุลเจริ ญวงศ์
ผป.จุไรพร ศิริกลการ
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์
ผป.กานดา รอดพ้น
ศจ.วิวฒั น์ วงศ์สันติชน
ศจ.พิเชษฐ คุณากรธี รมิตร
คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์
คศ.ฑัณธกร ตาจุมปา
คศ.ณิ ช แสงสว่างสัจกุล
คศ.ธเนศ พรกีรติกุล
คศ.พรรณี แซ่เอี้ย
ผป.ศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ผป.จริ ยา ทวีแสงสกุลไทย
ผป.รศ.ดร.จารุ ณี หงส์จารุ
ผป.พรจิต จิตรถเวช
ผป.พรสุ ข จิตรถเวช
ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
ผป.สุ รัตน์ อรุ ณวัฒนาพร
ผป.สุ ธี เจียรกิตติมศักดิ์
คณะธรรมกิจ
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
ผป.จุไรพร ศิริกลการ
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
ผป.สุ ธี เจียรกิตติมศักดิ์
มน.กิตติ ตรี วิจิตรเกษม
มน.ดร.อภิรดี โชตินนั ทเศรษฐ์
มน.ยุพดี ศรี ธนางกูร
ผป.กานดา รอดพ้น
มน.วรรณี ธนาวัฒนเจริ ญ
มน.จิตวีร์ วิศมั พนานุรักษ์
มน.เกรี ยงศักดิ์ เหลืองอาพล
มน.ดร.ฐานา วิบูลย์ภาณุเวช
ศจ.วิวฒั น์ วงศ์สันติชน
ศจ.พิเชษฐ คุณากรธี รมิตร
คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์
คศ.ฑัณธกร ตาจุมปา
คศ.ณิ ช แสงสว่างสัจกุล
คศ.ธเนศ พรกีรติกุล
คศ.พรรณี แซ่เอี้ย
ผป.วิวฒั น์ วุฒิกุลเจริ ญวงศ์
ผป.ศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ผป.จริ ยา ทวีแสงสกุลไทย
ผป.รศ.ดร.จารุ ณี หงส์จารุ
ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์
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กรรมการ (ต่ อ)

ผู้ทรงคุณวุฒิเหรัญญิก

ผป.พรจิต จิตรถเวช
ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ
มน.จรัล ทัง่ ศรี วฒั นวงศ์
มน.พัชริ นทร์ เกียรตินนั ทวิมล
มน.สดุดี ตั้งนิมิตโชค
มน.สิ ริภทั ร สุ วตั ิพานิช
มน.อภิสนธิ์ โชคพิทกั ษ์กุล
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
มน.กิตติ ตรี วิจิตรเกษม
มน.ดร.อภิรดี โชตินนั ทเศรษฐ์
คุณไว ชุง หทัยอาภา

ผป.พรสุ ข จิตรถเวช
ผป.สุ รัตน์ อรุ ณวัฒนาพร
มน.ดร.พงศ์ทิพย์ อรุ ณวัฒนาพร
มน.วรรณี พลอยพิศุทธิ์
มน.สมชาย รอดพ้น
มน.สุ รัตน์ ธี รกุลชน
มน.อภิสิทธิ์ ตั้งนิมิตโชค
มน.เพ็ญนภา แซ่งุย้
มน.สิ ริภทั ร สุ วตั ิพานิช
คุณเกษราภรณ์ โชตินนั ทเศรษฐ์
คุณสุ ภา ธนาวัฒนเจริ ญ

รายชื่ อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะธรรมกิจชุ ดที่ 37 (วาระปี 2021-2022)

ประธาน
รองประธาน 1
รองประธาน 2
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการดาเนินงาน
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
ผป.จุไรพร ศิริกลการ
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
ผป.กานดา รอดพ้น
ผป.สุ ธี เจียรกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
ประธาน
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
รองประธาน 1 / ประธานพันธกิจการศึกษา ผป.จุไรพร ศิริกลการ
รองประธาน 2 / ประธานพันธกิจเผยแพร่
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
เหรัญญิก
ผป.กานดา รอดพ้น
เลขานุการ
ผป.สุ ธี เจียรกิตติมศักดิ์
ประธานพันธกิจนมัสการ
ผป.วิวฒั น์ วุฒิกุลเจริ ญวงศ์
ประธานพันธกิจเสริมสร้ าง
ผป.สุ รัตน์ อรุ ณวัฒนาพร
ประธานพันธกิจบริการ
ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ
ประธานฝ่ ายตรวจสอบ
ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์
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ประธานพันธกิจ
เลขานุการ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

พันธกิจนมัสการ
ผป.วิวฒั น์ วุฒิกุลเจริ ญวงศ์
คศ.ณิ ช แสงสว่างสัจกุล
ศจ.วิวฒั น์ วงศ์สันติชน
ผป.รศ.ดร.จารุ ณี หงส์จารุ
คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์
มน.ดร.พงศ์ทิพย์ อรุ ณวัฒนาพร
มน.สุ รัตน์ ธี รกุลชน
มน.อภิสิทธิ์ ตั้งนิมิตโชค
ศจ.พิเชษฐ คุณากรธี รมิตร
ศจ.จินโฮ ชอย (ชัยเจริ ญ)
ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ
คศ.ฑัณธกร ตาจุมปา
อาจารย์ วิชยั ไชยวงศ์
พันธกิจเผยแพร่

ประธานพันธกิจ
เลขานุการ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
มน.สดุดี ตั้งนิมิตโชค
ศจ.พิเชษฐ คุณากรธี รมิตร
คศ.พรรณี แซ่เอี้ย
มน.สิ ริภทั ร สุ วตั ิพานิช
ผป.วิศิษฏ์ ลิ้มพัฒนวงศา
มน.สุ รัตน์ ธี รกุลชน

ผป.จริ ยา ทวีแสงสกุลไทย
มน.กิตติ ตรี วิจิตรเกษม
มน.วรรณี พลอยพิศุทธิ์

พันธกิจเสริมสร้ าง
ประธานพันธกิจ
ผป.สุ รัตน์ อรุ ณวัฒนาพร
เลขานุการ
มน.วรรณี พลอยพิศุทธิ์
กรรมการ
ผป.กานดา รอดพ้น
ผป.สุ ธี เจียรกิตติมศักดิ์
คศ.ฑัณธกร ตาจุมปา
คศ.ธเนศ พรกีรติกุล
มน.ยุพดี ศรี ธนางกูร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผป.วิศิษฏ์ ลิ้มพัฒนวงศา
ผป.วิวฒั น์ วุฒิกุลเจริ ญวงศ์
มน.วิมล พิทยานุกุล
คุณสุ กญั ญา เอื้อชูชยั
ทีป่ รึกษาโครงการ Dad for Life
คศ.ประวิทย์ ศรี วไิ ลฤทธิ์
ทีป่ รึกษาโครงการเยาวชน
คศ.แสวง ตรี สุโกศล
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พันธกิจบริการ
ประธานพันธกิจ
เลขานุการ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ
ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์
มน.เกรี ยงศักดิ์ เหลืองอาพล
มน.ดร.ฐานา วิบูลย์ภาณุเวช
มน.ดร.อภิรดี โชตินนั ทเศรษฐ์
ศจ.วิวฒั น์ วงศ์สันติชน
ผป.สุ ธี เจียรกิตติมศักดิ์
มน.วรรณี ธนาวัฒนเจริ ญ

มน.จรัล ทัง่ ศรี วฒั นวงศ์
มน.สมชาย รอดพ้น
ผป.วิศิษฏ์ ลิ้มพัฒนวงศา
มน.ดร.พงศ์ทิพย์ อรุ ณวัฒนาพร
มน.เพ็ญนภา แซ่งุย้

พันธกิจการศึกษา
ประธานพันธกิจ
กรรมการ

ผป.จุไรพร ศิริกลการ
ผป.ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
ผป.พรสุ ข จิตรถเวช
มน.วรรณี ธนาวัฒนเจริ ญ

ผป.พรจิต จิตรถเวช
มน.พัชริ นทร์ เกียรตินนั ทวิมล
มน.อภิสนธิ์ โชคพิทกั ษ์กุล

มน.จิตวีร์ วิศมั พนานุรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณจันทิรา โชตินนั ทเศรษฐ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านไอทีและอนุกรรมการดิจิทลั ของคริสตจักร
ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ
มน.เกรี ยงศักดิ์ เหลืองอาพล
อ.วิวรณ์ ศิริกลการ

ประธานฝ่ าย

ผป.สุ ธี เจียรกิตติมศักดิ์
มน.ดร.พงศ์ทิพย์ อรุ ณวัฒนาพร
คุณมนัส มานะธัญญา

ฝ่ ายตรวจสอบ
ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์

6

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการและฝ่ ายกฎหมาย
กรรมการ

มูลนิธิแห่ งคริสตจักรสะพานเหลือง
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
ผป.จุไรพร ศิริกลการ
ผป.สุ ธี เจียรกิตติมศักดิ์
ผป.กานดา รอดพ้น
มน.อภิสนธิ์ โชคพิทกั ษ์กุล
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล

ผป.วิรัช ธนาวัฒนเจริ ญ

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการและฝ่ ายกฎหมาย
กรรมการ

มูลนิธิสะพานเหลืองพัฒนา
ผป.สมโภชน์ ตั้งนิมิตโชค
ผป.วิวฒั น์ เวทยานุกูล
ผป.สุ ธี เจียรกิตติมศักดิ์
ผป.กานดา รอดพ้น
มน.อภิสนธิ์ โชคพิทกั ษ์กุล
ผป.จุไรพร ศิริกลการ

ผป.จริ ยา ทวีแสงสกุลไทย

รายชื่ อคณาจารย์ และเจ้ าหน้ าทีป่ ระจาคริสตจักรสะพานเหลืองและคณาจารย์ ประจาคริ สตจักรลูก (ปี 2021)
คริสตจักรสะพานเหลือง
ศจ.วิวฒั น์ วงศ์สันติชน
ผป.วิวฒั น์ วุฒิกุลเจริ ญวงศ์
ศจ.พิเชษฐ คุณากรธี รมิตร
คศ.ณิ ช แสงสว่างสัจกุล
คศ.ธเนศ พรกีรติกุล
คศ.พรรณี แซ่เอี้ย
คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์
อาจารย์ วิชยั ไชยวงศ์
คศ.ฑัณธกร ตาจุมปา
คศ.สิ รามล เพ็ชรฉิม
คศ.กาญจนา แสนพวง
คศ.พนา ศรี สม
คศ.วรี พร ลิ่มมานะกุล
คศ.ธวัชพงษ์ สังขไพจิตร
คศ.สิ ริวรรณ อานุภาพโยธา
อาจารย์ ปริ ศนา พูเบ
ศจ.ดร.จิน โฮ ชอย (ชัยเจริ ญ)

พันธกิจนมัสการ / นมัสการภาคภาษาจีนแต้จิ๋ว
พันธกิจนมัสการ / นมัสการภาคภาษาไทย / อภิบาลสมาชิก
พันธกิจนมัสการ / นมัสการภาคภาษาจีนแต้จิ๋ว
พันธกิจนมัสการ / เพื่อคุณ
พันธกิจเสริ มสร้าง / อภิบาลอนุชน
พันธกิจเผยแพร่ / ติดตามผล
พันธกิจนมัสการ / นมัสการภาคบ่าย / คณะสดุดี
พันธกิจนมัสการ / นมัสการภาคบ่าย
พันธกิจเสริ มสร้าง / อภิบาลยุวชน
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียนสะพานเหลือง
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน / รวีวารศึกษาภาคบ่าย
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
พันธกิจการศึกษา / โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
มิชชันนารี / นมัสการภาคภาษาจีนกลาง
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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
อศจ.รุ่ ง เทียบทอง
คุณสกาวเดือน บุญเกื้อ
คศ.รัชนีกร พาชื่น
อ.จิระศักดิ์ โจทย์พิมาย
อ.นริ ศรา โจทย์พิมาย
ศจ.ไพทูล ศรี มุงคุณ
คศ.นิภาพร ศรี มุงคุณ

คริสตจักรลูกในต่ างประเทศ
ศูนย์ ประกาศข่ าวประเสริฐไทยเชนลี (สิ งคโปร์ )
ศูนย์ ประกาศข่ าวประเสริฐอิมมานูเอล (เกาหลีใต้ )
คริสตจักรมิชชั่นไทยในไต้ หวัน
เจ้ าหน้ าทีส่ านักงานคริสตจักร

พนักงานขับรถ
เจ้ าหน้ าทีซ่ ่ อมบารุ ง
แม่ บ้าน

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

คศ.ปนัดดา ชูมณี

คุณสมเจตน์ บุญเสริ มวงศ์กิจ
คุณผกาวัลย์ ฐิติพนาวัลย์
คุณรัตติกาล หาญศิริพงษ์สกุล
คุณธีรพงศ์ หทัยอาภา
คุณสร้อยทิพย์ แฮหมือ
คุณตฤณพร ปวีณเมธา
คุณวรัทภพ ภู่วจิ ิตรถาวรชัย (เริ่ มงาน พ.ค. 2021)
คุณอนิรุจน์ วงค์ศรี ชา
คุณลักษณ์พล วงศ์สูงเนิน
คุณจิตรา ศรี พรหม
คุณศิริรัตน์ ศรี พรหม
คุณพัชราพร แพงเจริ ญ
คุณวราพร ไชยโชติ
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รายงานคณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ปี 2021
คณะกรรมการดาเนิ นงานและคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาทาหน้าที่กลัน่ กรอง พิจารณาและรับทราบ
จดหมายและเอกสารต่าง ๆ ที่ส่งมายังคริ สตจักร เพื่อนาเข้าสู่ การประชุ มคณะธรรมกิจ โดยมีประธานของพันธกิ จ
ต่าง ๆ เข้าร่ วมการประชุมด้วย เพื่อทาหน้าที่ประเมินและวางแผนงานของแต่ละพันธกิจให้ไปในทิศทางเดียวกัน
การทาหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนิ นงานและคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาในปี 2021 แบ่งเป็ นงาน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. งานด้ านบุคลากรคริสตจักร
1.1 พิ จ ารณาประเมิ น ผลการท างานของพนัก งานและเจ้า หน้า ที่ ค ริ ส ตจัก ร คณาจารย์ และมิ ช ชัน นารี
ประจาปี 2021 และปรับเงินเดือนตามอัตราการประเมินผลงาน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2022
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
3. งานด้ านพันธกิจต่ าง ๆ
3.1 พิจารณาวาระเร่ งด่วนและกลัน่ กรองวาระของพันธกิ จต่าง ๆ เบื้องต้น เพื่อให้สามารถดาเนิ นงานไปได้
อย่างราบรื่ นและรวดเร็ ว ในปี นี้ เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงต้องจัดการ
ประชุมธรรมกิจสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2021 ถึง ครั้งที่ 12/2021 ผ่านทางออนไลน์ (โดยใช้ Zoom)
3.2 พิจารณาสนันสนุนด้านการเงินให้แก่พนั ธกิจขององค์กรคริ สเตียนและหน่วยงานคริ สเตียนต่าง ๆ จานวน
12 แห่ง ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการเงิน
3.3 พิจารณาลงสู จิบตั รประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิ กมี ส่วนถวายสนับสนุ นการก่ อสร้ างอาคารพระวิหารของ
คริ สตจักรและศาลาธรรมต่าง ๆ ในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทยที่ได้ขอรับการสนับสนุ น จานวน
5 แห่ง
4. งานบริหารทั่วไปและกิจกรรมพิเศษ
4.1 พิจารณาจัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง และค่าใช้จ่ายพิเศษตามมติคณะธรรมกิจ
4.2 พิจารณาวางแนวทางเพื่อนาเสนอคณะธรรมกิจในการช่วยเหลือสมาชิกคริ สตจักรที่ได้รับความลาบากจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยการจัดตั้งกองทุนปั นพระพรสู ้ COVID-19 และ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมีส่วนร่ วมถวายสนับสนุนกองทุนนี้ รวมทั้งการวางระเบียบการพิจารณาและตั้ง
คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือ
4.3 พิจารณาวางแนวทางเพื่อนาเสนอคณะธรรมกิ จในการช่ วยเหลื อชุ มชนรอบ ๆ คริ สตจักรที่ ได้รับความ
ลาบากจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อเป็ นการสาแดงความรักของพระเจ้าแก่
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ชุมชน ได้มีการแจกถุงยังชีพแก่ชุมชนโดยการประสานงานกับผูน้ าชุมชน รวมทั้งร่ วมมือและอานวยความ
สะดวกแก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่มาแจกถุงยังชีพให้ชุมชนด้วย
4.4 วางมาตรการสาหรับการเปิ ดให้สมาชิกมานมัสการที่คริ สตจักร การจัดงานไว้อาลัย และการจัดงานมงคล
สมรสในสถานการณ์ที่มีการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ
4.5 ดาเนินการสรรหาและรับเจ้าหน้าที่ดา้ น Media ของคริ สตจักร 1 คนเพื่อทาหน้าที่ผลิตสื่ อการประกาศและ
สื่ อการประชาสัมพันธ์ของคริ สตจักร
4.6 ทบทวนและปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกองทุ นศาสนศาสตร์ และระเบี ย บกองทุ น การศึ ก ษา และได้พิ จ ารณา
สนับสนุนทุนเรี ยนศาสนศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาพระคริ สตธรรม 2 คน

รายงานพันธกิจนมัสการ ปี 2021
พันธกิจนมัสการ ดูแลการนมัสการทุกรอบของคริ สตจักร ทั้งการนมัสการรวม การนมัสการภาคภาษาจีนแต้จิ๋ว
การนมัสการภาคภาษาไทยรอบเช้า และภาคภาษาไทยรอบบ่าย การนมัสการคริ สตจักรเด็ก (Junior Church) และ
การนมัสการภาคภาษาจีนกลาง ตลอดจน กลุ่มอธิ ษฐาน กลุ่มเยีย่ มเยียน ศาสนพิธี และส่ วนของการนมัสการเนื่ องใน
วาระพิเศษต่างๆ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. การนมัสการวันอาทิตย์
1.1 การนมัสการวันอาทิตย์ (คานวณจากจานวนผู้มาร่ วมนมัสการ เดือนพฤศจิกายน 2020 – ตุลาคม 2021)
1) การนมัสการรวมและนมัสการภาคภาษาจีนแต้จิ๋ว เวลา 10.00 น. ทุกสัปดาห์ที่ 1 มีพิธีมหาสนิท, สัปดาห์ที่ 4
มีพิธีบพั ติศมาปี ละ 3 ครั้ง และการนมัสการภาคภาษาจีนแต้จิ๋วในสัปดาห์อื่นๆ เนื่ องจากสถานการณ์โควิดจึงเปิ ด
นมัส การที่ ค ริ ส ตจัก รได้เพี ย ง 5 ครั้ ง โดยเฉลี่ ย มี ผูเ้ ข้า ร่ วมนมัส การ 511 คน นอกจากนั้นเป็ นการนมัส การทาง
ออนไลน์ มีผเู ้ ข้าชมการนมัสการเฉลี่ย 299 Viewers/ ครั้ง
2) การนมัสการภาคภาษาไทยรอบเช้า เวลา 10.00 น. ทุกสัปดาห์ที่ 2, 3, 4, 5 ในปี ที่ผา่ นมาเป็ นการนมัสการ
ออนไลน์ท้ งั หมด เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่รุนแรง จึงจาเป็ นต้องจากัดจานวนทีมงาน ให้คณาจารย์และมัคนายก
ของพันธกิ จนมัสการเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก และทีมงานชุ ดเดียวกันนี้ ตอ้ งรับผิดชอบเรื่ องการถ่ายทอดสดของภาค
ภาษาจีนแต้จิ๋วในเช้าวันอาทิตย์ดว้ ย จึงต้องมีการถ่ายทาภาคภาษาไทยล่วงหน้า 1 สัปดาห์ แล้วจึงตัดต่อออกอากาศ
ในวันอาทิตย์ถดั ไป มีผเู ้ ข้าร่ วมนมัสการออนไลน์เฉลี่ย 97 Viewers/ ครั้ง (รอบไทยเช้าตั้งแต่เดือน พ.ย. 2020 - ต.ค.
2021 มีการออนไลน์ท้ งั หมด 27 ครั้ง)
3) การนมัสการภาคภาษาไทยรอบบ่าย เวลา 15.00 น. ปกติจะมีการนมัสการทุกสัปดาห์ มีผมู ้ าร่ วมนมัสการที่
คริ สตจักรเฉลี่ ย 49 คน/ สัปดาห์ (จากทั้งหมด 14 สัปดาห์ ที่เปิ ดให้เข้าร่ วม) และนมัสการผ่านการออนไลน์ทาง
Youtube เฉลี่ย 34 Viewers/ ครั้ง (มีการออนไลน์ท้ งั หมด 12 ครั้ง) ส่ วนสัปดาห์รวมนั้นจะมีการจัดนมัสการสดของ
รอบบ่ายผ่านทาง Line Meeting
4) การนมัสการของยุวชน (คริ สตจักรเด็ก) เวลา 10.00 น. ทุกสัปดาห์ที่ 2, 3, 4 สาหรับอาทิตย์ที่ 5 เข้าร่ วมกับ
การนมัส การภาคภาษาไทยรอบเช้า แต่ เนื่ องจากสถานการณ์ โควิดจึ ง ให้ยุวชนนมัส การออนไลน์ รวมกับ รอบ
นมัสการรวม จีนแต้จิ๋ว หรื อรอบไทยเช้า แล้วแต่สะดวก
5) การนมัสการภาคภาษาจีนกลาง เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องนมัสการที่ 1 ทุกสัปดาห์ ยกเว้นสัปดาห์แรก
ของเดือนนมัสการร่ วมกับรอบนมัสการรวม แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงได้ปรับเป็ นการนมัสการออนไลน์ผา่ น
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Zoom มีผเู ้ ข้าร่ วมเฉลี่ยสัปดาห์ละ 30 คน และตั้งแต่ตน้ เดือนกันยายนได้เริ่ มประกอบพิธีมหาสนิทสาหรับพี่นอ้ งรอบ
การนมัสการจีนกลางผ่าน Zoom แทนการเข้าร่ วมกับรอบนมัสการรวมในช่วงเช้า
กิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมของรอบนมัสการภาคภาษาจีนกลาง
จัดนมัสการฉลองครบรอบ 4 ปี ที่คริ สตจักรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021 และรายการพิเศษ Home Coming
Day ทาง Zoom ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021 ที่ผา่ นมา
2. พันธกิจต้ อนรับผู้มาใหม่ ของรอบรวม รอบไทยเช้ าและรอบจีนแต้ จิ๋ว
มีผูม้ าเยี่ยมเยียนและร่ วมนมัสการเป็ นครั้ งแรก ตั้งแต่เดื อนพฤศจิ กายน 2020 - ตุลาคม 2021 เฉพาะรอบ
นมัสการรวม รอบจีนแต้จิ๋วและรอบเช้าไทยมีท้ งั สิ้ น 39 คน ซึ่ งทางคริ สตจักรได้มอบของที่ระลึก และมีทีม New
Comer คอยดูแลติดตาม รวมทั้งสอนบทเรี ยนผูม้ าใหม่ 4 สัปดาห์ผา่ นทางออนไลน์
3. คณะนักร้ องและนักดนตรี
มีการจัดให้คณะนักร้ องในคริ สตจักรมี ส่วนร่ วมถวายเสี ยงเพลงทุ กสัปดาห์ ในภาคภาษาจี นแต้จิ๋ว และบาง
สัปดาห์ในภาคภาษาไทยรอบเช้า รวมทั้งการนมัสการพิเศษต่างๆ โดยมีการจัดตารางรับใช้ให้กบั คณะนักร้ องทุก
คณะ ซึ่ งประกอบด้วย คณะนักร้ องอาเลลู ยา คณะนักร้ องเพื่อพันธกิ จ คณะนักร้ องสดุ ดี คณะนัก ร้ องสตรี คณะ
นักร้องเด็กรวีวารศึกษา คณะนักร้องอนุ -ยุวชน คณะนักร้องเพื่อคุณ คณะนักร้องลาซารัส และคณะนักร้อง The Way
Minister แต่เนื่องด้วยการแพร่ ระบาดของสถานการณ์โควิด จึงทาให้ตอ้ งงดการรวมตัวกัน ปรับเปลี่ยนเป็ นการถวาย
เพลงในรู ปแบบคลิปวีดิโอ และ Virtual Choir เฉพาะในวาระพิเศษต่างๆ ของคริ สตจักร ส่ วนรอบรวมและจีนแต้จิ๋ว
นั้น ยังคงมีสมาชิกและคณาจารย์เข้ามาร่ วมรับใช้เป็ นต้นเสี ยงนาการร้องเพลงด้วยทุกสัปดาห์
ด้านดนตรี คริ สตจักรของเรามีท้ งั ผูบ้ รรเลงเปี ยโน ออร์ แกน วงออร์ เคสตร้า และทีมนมัสการภาคภาษาไทยที่มี
ความหลากหลายทั้งวัย และสไตล์ ซึ่ งได้มีการจัดตารางความรับผิดชอบไว้ล่วงหน้า หากแต่สถานการณ์ โควิดที่
รุ นแรงในช่ วงเวลาที่ ผ่านมา ทาให้ผูบ้ รรเลงดนตรี หลายท่านไม่สามารถมาร่ วมรั บใช้ได้ตามตารางที่ กาหนดไว้
ผูร้ ับผิดชอบทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจึงเป็ นคณาจารย์ และมัคนายกที่เป็ นสมาชิกของทีมนมัสการเป็ นหลัก
4.พันธกิจอธิษฐาน
4.1 การอธิษฐานเช้าวันอาทิตย์ 08.15 - 08.45 น. งดเนื่องจากสถานการณ์โควิด
4.2 การอธิษฐานคืนวันพุธจีน 19.00 - 20.00 น. งดเนื่องจากสถานการณ์โควิด
4.3 การอธิษฐานคืนวันพุธไทย 19.00 - 20.00 น. มีผเู ้ ข้าร่ วมเฉลี่ย 52 users/ครั้ง (ออนไลน์ทาง Facebook)
4.4 การอธิ ษฐานรุ่ งอรุ ณวันเสาร์ 06.00 - 07.00 น. มีผเู ้ ข้าร่ วมเฉลี่ย 44 users/ครั้ง (ออนไลน์ทาง Facebook)
4.5 การอธิ ษฐานของพี่นอ้ งรอบบ่ายทุกวัน เวลา 21.00 - 22.00 น. มีผเู ้ ข้าร่ วม 25 - 30 คน โดยประมาณ ผ่าน
ทาง Line Meeting
4.6 การอธิ ษฐานของพี่นอ้ งรอบจีนกลาง จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 – 21.00 น. (ทาง Zoom)
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5.พันธกิจการอภิบาลสมาชิกในสถานการณ์โควิด
1) รายการออนไลน์ของคริ สตจักร
- รายการ 24 วันสู่ คริ สต์มาส เป็ นการแบ่งปั นหนุนใจและนาอธิ ษฐานโดยคณาจารย์ ออกอากาศตั้งแต่วนั ที่
1 ถึง 24 ธันวาคม 2020
- รายการ 40 วันสู่ ชยั ชนะ ออกอากาศตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 4 เมษายน เป็ นบทใคร่ ครวญและคา
อธิ ษฐานประจาวัน เพื่อเตรี ยมใจสู่ วนั อีสเตอร์
- รายการ Praise and Pray บทเพลงชูใจ ประกอบด้วยถ้อยคาหนุนใจ พระวจนะ คาอธิ ษฐาน และบทเพลง
โดยจัดท าเป็ นภาษาไทย 63 ตอน และภาษาจี นกลาง (มี ค าบรรยายไทย) 5 ตอน รวมทั้ง สิ้ น 68 ตอน
ออกอากาศตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 4 พฤศจิกายน 2021
2) จัดทาเพลงหนุ นใจพร้อมภาพประกอบ เพื่อเป็ นสื่ อให้พี่นอ้ งนาไปใช้ในประกาศ เช่น เพลงโลกนี้ ของพระ
บิดา พักพิงในพระเจ้า เป็ นต้น
3) มีการเยี่ยมเยียนออนไลน์ของคณาจารย์รวมกัน สัปดาห์ละครั้ง ปกติคือ วันพุธ และรอบจีนกลางมีการเยี่ยม
เยียนตามบ้านสมาชิ กในเดือนกันยายน ถึง ตุลาคมที่ผา่ นมา นอกจากนั้นจะเป็ นการอภิบาลผ่านกลุ่มเซลล์ออนไลน์
การโทรพูดคุย การสอนพระคัมภีร์ออนไลน์ท้ งั แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
4) ช่วยให้คาปรึ กษาในด้านต่างๆ แก่สมาชิก อาทิ การเตรี ยมศาสนพิธีต่างๆ หลักสู ตรให้คาปรึ กษาก่อนแต่งงาน
รวมทั้งเป็ นผูร้ ่ วมประกอบพิธี เช่น พิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์ พิธีหมั้น พิธีบรรจุศพ พิธีไว้อาลัย พิธีปลงศพ พิธีข้ ึนบ้านใหม่
พิธีขอบคุณพระเจ้าสาหรับอาคารใหม่ กิจการใหม่ เป็ นต้น
5) รณรงค์ให้สมาชิกเชิ ญเพื่อนมาร่ วมกลุ่ม ALPHA Online หนุนใจให้มารับการอบรมในหลักสู ตรสร้างสาวก
และเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่คริ สตจักรได้จดั ขึ้น
6) การนมัสการในรอบเช้า ทั้งไทยและจีนแต้จิ๋ว จะรณรงค์ให้สมาชิ กเข้าร่ วมชั้นเรี ยนคริ สเตียนศึกษาช่วงเช้า
ร่ วมสามัคคีธรรม และรับการเสริ มสร้ างผ่านระบบคณะของคริ สตจักร เช่ น คณะยุวชน คณะอนุ ชน คณะเพื่อคุ ณ
คณะบุรุษ คณะสตรี คณะสดุดี เป็ นต้น ส่ วนการนมัสการรอบบ่ายซึ่ งมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันกับระบบรอบเช้า และ
การนมัสการจีนกลางซึ่ งมีความแตกต่างด้านเวลาและความเฉพาะตัวด้านภาษา จึงเป็ นสองรอบที่จาเป็ นต้องมีการ
ปรับและจัดการด้านต่างๆ ให้เข้ากับบริ บทและความต้องการของพี่นอ้ งสมาชิ กในรอบของตน เช่น ช่องทางสื่ อสาร
กับสมาชิ ก การจัดชั้นเรี ยนคริ สเตียนศึกษาประจารอบ กลุ่มเซลล์ในวัยต่างๆ กลุ่มอธิ ษฐาน กลุ่มสร้ างสาวก Two
Wings กลุ่มต้อนรับผูม้ าใหม่ การนมัสการพิเศษ ค่ายของรอบนมัสการ และการเยีย่ มเยียนพี่นอ้ งสมาชิก เป็ นต้น
6.อื่นๆ
6.1 ดูแลการนมัสการในโอกาสพิเศษต่างๆ ของคริ สตจักร
- ร่ วมเป็ นทีมงานและทีมดนตรี ในคอนเสิ ร์ตประกาศวัคซี นใจ วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2020
- ร่ วมจัดการนมัสการพิเศษเนื่ องในเทศกาลคริ สตสมภพ 2020 รวมทั้งเตรี ยมการแคลอริ่ งออนไลน์ การจัด
คริ สต์มาส@Home ออนไลน์ และร่ วมเป็ นทีมจัดรายการประกาศคริ สต์มาสชูใจคืนวันที่ 24 ธ.ค. 2020
- ร่ วมจัดการนมัสการพิเศษวันศุกร์ ประเสริ ฐ 2 เมษายน 2021 เวลา 19.00 น. และร่ วมจัดนมัสการรุ่ งอรุ ณวันอี
สเตอร์ และเช้าวันอีสเตอร์ 4 เมษายน 2021 เวลา 06.00 และ 10.00 น. รับผิดชอบหลักในส่ วนของการนมัสการด้วย
เสี ยงเพลงและคลิปเพลงพิเศษ
6.2 ปรับปรุ งสถานที่หอ้ งนมัสการ เช่น ปรับปรุ งระบบกล้อง ระบบถ่ายทอด ระบบเสี ยง เป็ นต้น
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6.3 ผลิ ต ดู แล จัดการ และเผยแพร่ สื่อออนไลน์ต่างๆ ของคริ สตจักร: Youtube, Facebook และ Line ของ
คริ สตจักร
6.4 จัดตารางนมัสการ ตารางอธิ ษฐาน หัวข้ออธิ ษฐานคริ สตจักร รวมทั้งติดต่อผูเ้ ทศนา ผูน้ านมัสการ ผูแ้ ปล ผู ้
ประกอบพิธี ทีมนมัสการ ทีมงานเบื้องหลัง รายละเอียดสู จิบตั ร ในทุกๆ สัปดาห์
6.5 ทีมนมัสการคริ สตจักรสะพานเหลืองได้รับการติดต่อให้นานมัสการ ในงาน Countdown to Congress 9
Thailand เดือนกันยายน โดยถ่ายทาส่ งเป็ นคลิปเพื่อออกอากาศในวันจันทร์ที่ 6 กันยายนที่ผา่ นมา
6.6 ทีมนมัสการคริ สตจักรสะพานเหลื อง ได้รับหน้าที่ นานมัสการในงานสัมมนาออนไลน์ ของฝ่ ายดนตรี
คริ สตจักรภาค 7 หัวข้อ “รื้ อฟื้ นวิหารการสรรเสริ ญ” และร่ วมเป็ นวิทยากรเวิร์คชอป โดยรับผิดชอบในหัวข้อ “ผูน้ า
นมัสการ”

รายงานพันธกิจเผยแพร่ ปี 2021
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คริ สตจักรลูกทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จดั ให้มีการ
นมัส การออนไลน์ ต้ งั แต่ เดื อนเมษายนเป็ นต้นมา เซลกรุ๊ ป การอบรม / การเลี้ ย งดู และการเยี่ย มเยีย นก็ ผ่า นสื่ อ
ออนไลน์ ทาให้ปีนี้ เป็ นปี ที่มีผูเ้ ชื่ อใหม่และผูร้ ับบัพติศมาน้อยกว่าปี ก่อนๆ แม้กระนั้นก็ตาม เราก็ยงั มีผเู ้ ชื่ อใหม่ 77
คน และผูร้ ับบัพติศมา 29 คน ดังนี้
คริสตจักรลูกภายในประเทศ
คริ สตจักรสะพานเหลืองคลองตัน
คริ สตจักรสะพานเหลืองบัวลาย
คริ สตจักรกาญจนพร
คริ สตจักรมุมพระพร
คริ สตจักรสะพานเหลืองเชียงราย
ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร
ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง
ศาลาธรรมมุกดาหาร
คริ สตจักรสะพานเหลืองนายาว
จุดประกาศบัวใหญ่
คริ สตจักรพลังแห่งความเชื่ อ
ศาลาธรรมพลังแห่งความรัก
รวม

ผู้เชื่ อใหม่ (คน)
4
14
1
3
6
12
11
10
2
4
67

ผู้รับบัพติศมา (คน)
3
6
4
2
7
2
24
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คริสตจักรลูกในต่ างประเทศ
ศูนย์ประกาศข่าวประเสริ ฐไทยเชนลี (สิ งคโปร์ )
คริ สตจักรมิชชัน่ ไทยในไต้หวัน
ศูนย์ประกาศข่าวประเสริ ฐอิมมานูเอล (เกาหลีใต้)
รวม
รวมทั้งหมด (ภายใน-ต่ างประเทศ)

ผู้เชื่ อใหม่ (คน)
5
5
10
77

ผู้รับบัพติศมา (คน)
5
5
29

สื บ เนื่ อ งจากผลกระทบของสถานการณ์ โควิด -19 คริ ส ตจัก รได้นาเงิ นจากกองทุ นปั นพระพรสู ้ โ ควิด -19
ช่วยเหลื อสมาชิ กคริ สตจักรลูกที่ขาดรายได้และมีปัญหาเรื่ องการครองชี พ โดยให้ผูร้ ับใช้พระเจ้าในคริ สตจักรลู ก
เป็ นผูเ้ สนอและกลัน่ กรอง ทั้งหมดจานวน 26 คน เป็ นจานวนเงิน 106,000 บาท ดังนี้
คริสตจักรลูก
คริ สตจักรมุมพระพร
คริ สตจักรสะพานเหลืองนายาว
ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง
รวม

ผู้รับความช่ วยเหลือ (คน)
5
13
8
26

จานวนเงิน (บาท)
20,000
55,000
31,000
106,000

เพื่อเป็ นการสาแดงความรักของพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริ ฐ ทางคริ สตจักรได้แจกถุงยังชี พพร้อมใบปลิว
จานวน 600 ชุ ดให้กบั 4 ชุ มชนที่ อยู่รอบคริ ส ตจักรเป็ นเงิ นจานวน 180,000 บาท (ชุ ดละ 300 บาท) และได้จดั
งบประมาณให้คริ สตจักรลูก 11 แห่ง จัดถุงยังชีพพร้อมใบปลิว จานวน 844 ชุ ด เพื่อแจกให้กบั ชุ มชนรอบคริ สตจักร
ลูก เป็ นเงินจานวน 168,800 บาท (ชุดละ 200 บาท) ดังรายละเอียด ดังนี้
คริสตจักรลูก
คริ สตจักรสะพานเหลืองคลองตัน
คริ สตจักรสะพานเหลืองบัวลาย / จุดประกาศบัวใหญ่
คริ สตจักรกาญจนพร
คริ สตจักรสะพานเหลืองเชียงราย
คริ สตจักรมุมพระพร
คริ สตจักรพลังแห่งความเชื่ อ
คริ สตจักรสะพานเหลืองนายาว
ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร
ศาลาธรรมมุกดาหาร
ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง

จานวนถุงยังชี พ (ชุ ด)
100
100
100
50
50
80
90
100
100
34

จานวนเงิน (บาท)
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
16,000
18,000
20,000
20,000
6,800
14

ศาลาธรรมพลังแห่งความรัก
รวม

40
844

8,000
168,800

ในเดือนพฤศจิกายน 2021 ได้ช่วยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง เป็ นจานวน
เงิน 100,000 บาท เพื่อซ่อมแซม ต่อเติมรั้ว ขยายประตูทางเข้าและอื่นๆ
นอกจากนั้น ทางคริ สตจักรได้สนับสนุ นทุนเรี ยนศาสนศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี ให้กบั อนุ ชนของคริ สตจักร
สะพานเหลืองนายาว คือ นางสาว ภัทรธิ รา ผิวแก้ว ปั จจุบนั ศึกษาปี ที่ 3 สถาบันกรุ งเทพคริ สตศาสนศาสตร์ (บีไอที)
โดยใช้เงิ นจากกองทุ นศาสนศาสตร์ และอนุ ชนของศาลาธรรมพลังแห่ งความรั ก คือ นางสาว กัณฐิ กา โนนตู ม
ปั จจุ บนั ศึ กษาปี ที่ 2 สถาบันกรุ งเทพคริ ส ตศาสนศาสตร์ (บีไ อที) โดยรั บทุ นจากคริ ส ตจัก รสะพานเหลื องและ
คริ สตจักรเชนลี
คริ สตจักรของเราได้จดั กลุ่มอัลฟ่ า (Alpha Course) เพื่อการประกาศอย่างต่อเนื่ องกันมาหลายปี โดยเชิ ญผูท้ ี่
สนใจเรื่ องพระเจ้าและผูม้ าใหม่เข้าร่ วมกลุ่ม เป็ นการชมวิดีโอและแบ่งกลุ่มพูดคุย ในปี 2021 เราได้จดั กลุ่มอัลฟ่ า รุ่ น
ที่ 12-14 มีผูส้ นใจและผูม้ าใหม่เข้าร่ วมกลุ่มทางออนไลน์ รวม 27 คน มีผูร้ ับเชื่ อ 8 คน โดยมี คศ.พรรณี และคุ ณ
ดุษณี เป็ นผูส้ อนและดูแล
กลุ่มอัลฟ่ า รุ่ นที่
12
13
14
รวม

ช่ วงเวลาทีจ่ ัด
ม.ค. - เม.ย.
พ.ค. - ก.ค.
ส.ค. - พ.ย.

ผู้สนใจ / ผู้มาใหม่ (คน)
4
6
17
27

ผู้รับเชื่ อ (คน)
2
1
5
8

เนื่ องจากสถานการณ์ โควิด -19 เราได้จดั รายการคริ สมาสทางออนไลน์ “คริ สตมาสชู ใจ” เมื่อคืนวันที่ 23
ธันวาคม 2020 และจัดคอนเสิ ร์ตเพื่อการประกาศทางออนไลน์ “วัคซี นใจ Ep. 2” เมื่อคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021
เราได้จดั มิชชัน่ แฟร์ เพื่อหาทุนสนับสนุนพันธกิจเผยแพร่ โดยไม่หกั ค่าใช้จ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน
2020 มีรายได้จากการออกร้านรวม 159,438 บาท ขอขอบคุณพระเจ้าและพี่นอ้ งสมาชิกคริ สตจักรที่ได้อธิ ษฐานเผื่อ
และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจเผยแพร่ เสมอมา
สาหรับปี การเงิน 2021 พันธกิ จเผยแพร่ รับเงิ นถวายจานวน 1,619,920 บาท มีรายจ่ายจานวน 2,440,815 บาท
รายรับน้อยกว่ารายจ่ายจานวน 820,895 บาท

รายงานพันธกิจเสริมสร้ าง ปี 2021
พันธกิ จเสริ มสร้ างรั บผิดชอบดู แลจิตวิญญาณของสมาชิ กคริ สตจักรโดยการสนับสนุ นให้สมาชิ กเรี ยนพระ
คัมภีร์และเข้าร่ วมคณะต่างๆ รวมถึงเข้าร่ วมกลุ่มเซล เพื่อให้มีสามัคคีธรรมที่ดีกบั พี่นอ้ งในคริ สตจักร ร่ วมกันรับใช้
และหนุนใจซึ่ งกันและกัน
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งานของพันธกิ จเสริ มสร้างโดยทัว่ ไปประกอบด้วยงาน 4 ส่ วนหลัก แต่เนื่ องจาก สถานการณ์แพร่ ระบาด โค
วิด -19 ตั้ง แต่ เ ดื อ นธั น วาคม 2020 จนถึ ง เกื อ บตลอดปี 2021 งานส่ ว นต่ า งๆ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ รั บ มื อ กับ
สถานการณ์ ทาให้มีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนรู ปแบบเป็ นการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ มีบางชั้นเรี ยนไม่สามารถ
ดาเนินการได้ จึงให้ผสู ้ อนแต่ละชั้นพิจารณาเปิ ดการสอนออนไลน์ได้ตามที่ผสู ้ อนมีความพร้อมและเห็นสมควร
1. ชั้นเรียนพระคัมภีร์
ชั้นเรียน
รวีฯรอบเช้า
ชั้นเรี ยนยุวชน
ชั้นเรี ยนอนุชน
ชั้นผูเ้ ชื่อใหม่ :
• ความยินดีแห่งการเติบโต 1
• ความยินดีแห่งการเติบโต 2
ชั้นเรี ยน Fascinating stories of forgotten lives
ชั้นเรี ยน คริ สเตียนกับค่านิยมสังคม
รอบบ่าย : ชั้นผูเ้ ชื่ อใหม่
• ความยินดีแห่งการเติบโต 1
• ความยินดีแห่งการเติบโต 2
ชั้นเรี ยนดาเนียล & เอเสเคียล

จานวน (คน)
70-80
22
5
10
5
16
10
3
2
5

ครู ผ้ สู อน :
• ชั้นเรี ยนยุวชน : คศ. ฑัณธกร ตาจุมปา , มน.ยุพดี ศรี ธนางกูร, ผป. สุ รัตน์ อรุ ณวัฒนาพร, คศ. สิ รามล เพ็ชรฉิม
• ชั้นเรี ยนอนุชน: คศ. ธเนศ พรกีรติกุล
• ชั้นเรี ยน Fascinating stories of forgotten lives : ผป.จงจิตร อังคทะวานิช, อ.วิวรณ์ ศิริกลการ, ผป.กานดา รอดพ้น
• ชั้นอัลฟ่ า : มน.ดุษณี วงศ์สันติชน
• ชั้นเรี ยนรอบบ่าย : คศ. ชนานันท์ ไชยวงศ์, อ. วิชยั ไชยวงศ์
2. คณะต่ าง ๆ
พันธกิจเสริ มสร้าง ประสานงานกับคณะต่างๆ โดยร่ วมกันจัดงานในวันสาคัญๆ และมีส่วนสนับสนุ นโครงงาน
สาคัญของแต่ละคณะ โดยจัดการประชุ มร่ วมกับตัวแทนคณะทุกสามเดือน ในปี นี้ เนื่ องจากสถานการณ์โควิด คณะ
ต่างๆ ได้งดกิจกรรมในคริ สตจักรและจัดกิจกรรมทางออนไลน์แทน
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คณะ
รวีฯ (เช้า)

ผู้เข้ าร่ วม
70-80 คน
อายุ 0-12 ปี
เวลา 9.00 – 11.00 น.

กิจกรรมพิเศษปี นี้
- เรี ยนออนไลน์ทาง Zoom ตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. 2020
- ชั้นแองจี้เป็ นกลุ่มสามัคคีธรรมพ่อแม่ผปู ้ กครองทางไลน์
- ทุกวันอาทิตย์ที่ 5 ของเดือนพบผูป้ กครองเด็กรวีฯ ผ่าน Zoom,
- กลุ่มเซลครู รวี ROOT ทุกคืนวันพุธ, ประชุมครู รวีฯ ทุกวันอาทิตย์ที่
3 ของเดือน, จัดอบรมและเสวนาครู รวีฯ 3-4 ครั้งต่อปี โดยวิทยากร
ภายในและรับเชิญ และเริ่ มใช้วรรณกรรมและภาพยนตร์ คริ สเตียน
เป็ นสื่ อ

รวีฯ (บ่าย)

คณะยุวชน
คณะอนุชน
คณะเพื่อคุณ
คณะสตรี

คณะบุรุษ
คณะสดุดี

คณะนักร้อง
อาเลลูยา
คณะนักร้อง
เพื่อพันธกิจ

4-6 คน
มีการสามัคคีธรรม การเรี ยนพระคัมภีร์ผ่านทางไลน์, ใช้สื่อการสอน
เวลา 15.00 – 17.00 น. บทเรี ยน "ห้องเรี ยนรวีกบั Superbook" ทาง Youtube ของ Superbook
Thailand , มีการโทรทางไลน์ติดตามพูดคุยเยีย่ มเยียน
12-13 คน
สามัคคีธรรม online-จัดกลุ่มเซล,เรี ยนพระคัมภีร์กบั คศ.ฑัณธกร
เวลา 13.30 – 15.00 น. ตาจุมปา
6-10 คน
สามัคคีธรรม online เชิญวิทยากรจากภายนอกมาแบ่งปั น, จัด work
เวลา 13.30 – 15.00 น. shop ดนตรี , จัดกลุ่มเซล, เรี ยนพระคัมภีร์กบั คศ.ธเนศ พรกีรติกุล
14-20 คน
สามัคคีธรรมทาง online , มีการจัดอาหารกล่องออกช่วยเหลือชุมชน
เวลา 13.30 – 15.00 น. รอบโบสถ์
ไม่สะดวกในการการสามัคคีธรรมทาง Online แต่มีการหนุนใจกันทาง
line และทางโทรศัพท์ และมีการถวายเงินสนับสนุนพันธกิจคริ สตจักร
ลูกของสะพานเหลือง รวมทั้งถวายให้ผรู ้ ับใช้คริ สตจักรลูก
ไม่สะดวกในการสามัคคีธรรมทาง online แต่มีการพูดคุยหนุนใจกัน
ทาง line และทางโทรศัพท์ จัดทาสารบุรุษหนุนใจพี่นอ้ งสะพานเหลือง
25-30 คน
มีการดูแลสมาชิกด้วยการแบ่งกลุ่มย่อย กรรมการ 1 คนต่อสมาชิก 2
เวลา 14.00 – 15.00 น. คน, สามัคคีธรรมทาง online ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง โดยเชิ ญวิทยากร
จากภายนอกสลับกับสามัคคีธรรมภายในกันเอง
ไม่มีกิจกรรมซ้อมเพลง (เนื่ องจากโบสถ์ปิด และนมัสการทาง online
แทน) ใช้การพูดคุยหนุนใจทาง line และโทรศัพท์
ไม่มีกิจกรรมซ้อมเพลง (เนื่ องจากโบสถ์ปิด และนมัสการทาง online
แทน) ใช้การพูดคุยหนุนใจทาง line และโทรศัพท์
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3. การอบรมหลักสู ตรสร้ างสาวกทูวงิ ส์ (TWO WINGS)
1. มีการอบรมชั้นเกิดผลซ้ า รุ่ นที่ 4 ทุกวันเสาร์ 9.00 น. – 12.00 น. เริ่ ม 3 เมษายน – 17 กรกฏาคม 2021 มี
ผูเ้ ข้าร่ วม 12 คน ก่อนการอบรมวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2021 มี “ค่ายผูน้ า” เพื่อเตรี ยมชีวิต ให้เห็นถึงการทรงเรี ยกใน
การเป็ นผูน้ าในกลุ่มเซลล์ และกลุ่มประกาศ Happy Meeting และมีการอบรมพิเศษเรื่ องการอธิ ษฐานวิงวอนเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นกาลังสาคัญในการอธิ ษฐานของคริ สตจักร และอธิ ษฐานเผือ่ พันธกิจที่รับใช้อยู่
2. มีการอบรมชั้นพันธกิจโลก รุ่ นที่ 4 ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. เริ่ ม 21 สิ งหาคม – 27 พฤศจิกายน
2021 มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรม 11 คน เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของพระมหาบัญชาเป็ นพันธกิจระดับโลก เริ่ มจากการ
ประกาศในกลุ่มเล็กก่อน (Happy Meeting) และค่อยขยายออกไป มี 2 สัปดาห์ที่เป็ นการอบรมนิ มิตพันธกิจหัวข้อ
“ส่ ง ออกไป” ที่ พู ด ถึ ง งานมิ ช ชั่น มิ ช ชัน นารี และการบุ ก เบิ ก คริ ส ตจัก ร ในชั้น เรี ย นนี้ จะมี ภ าคปฏิ บ ัติ คื อ
“มิชชัน่ ทริ ป” ในวันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม โดยจะประกาศกับชุมชนรอบคริ สตจักรสะพานเหลือง
3. ชั้นสร้างสาวก รุ่ นที่ 5 ทุกวันพฤหัสฯ เวลา 19.00 น. – 21.30 น. วันพฤหัสที่ 19 สิ งหาคม – 25 พฤศจิกายน
2021 มีผรู ้ ่ วมอบรมทั้งหมด 35 คน จากคริ สตจักรสะพานเหลือง 15 คน จากคริ สตจักรลูก 15 คน และจากคริ สตจักร
อื่นอีก 5 คน เป็ นการอบรมเบื้องต้นของการเป็ นสาวก การให้พระเยซู คริ สต์เป็ นศูนย์กลางชี วิต มีเป้ าหมายในชี วิต
เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า สนใจในพระมหาบัญชา เริ่ มจากการใช้ชีวิตตามวงล้อชี วิต ที่ประกอบด้วย การนมัสการ,
การอธิ ษฐานส่ วนตัว, การประกาศเป็ นพยานส่ วนตัว, การสามัคคีธรรมกับพี่นอ้ ง, อ่านและท่องจาพระวจนะ และรับ
ใช้ในคริ สตจักร นอกจากนี้ ยังได้ เรี ยนรู ้ถึงการประกาศส่ วนตัวด้วยคาพยานชีวติ และการประกาศด้วยกระดาษเปล่า
ซึ่ งเป็ นการอธิ บายข่าวประเสริ ฐง่ ายๆ ด้วยกระดาษเปล่ า ชั้นเรี ยนนี้ มีการอบรมพิเศษเรื่ องการดู แลคนมาใหม่ใน
สัปดาห์ที่ 10 เป็ นการเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนเป็ นพี่เลี้ยงดูแลเอาใจใส่ คนมาใหม่อย่างเป็ นระบบ
4. กิจกรรมพิเศษ
4.1 ในปี นี้ แม้จะมีสถานการณ์ โควิด พันธกิ จเสริ มสร้ างยังได้มีโอกาสร่ วมจัดกิ จกรรมในคริ สตจักรและทาง
online โดยมีกิจกรรมที่ได้จดั ไปแล้วและกาลังอยูร่ ะหว่างดาเนินการ ดังนี้
• กรรมการและตัวแทนต่างๆ ช่วยดูแลจุดคัดกรองผูท้ ี่เข้ามาในคริ สตจักรช่วงอีสเตอร์ และที่จะเปิ ดนมัสการที่
คริ สตจักรช่วงปลายปี
• จัดการนมัสการรุ่ งอรุ ณวันอีสเตอร์ ภายในคริ สตจักร ดูแลการจัดเตรี ยมอาหารเช้าสาหรับผูม้ าร่ วมนมัสการ,
จัดฉายภาพยนต์คริ สเตียนเรื่ อง Overcomer, จัดกลุ่มออกไปแจกใบปลิวประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ชุมชนบริ เวณรอบ
คริ สตจักร
• วันบุพการี 2 พ.ค. 2021 จัดเตรี ยมและส่ งของขวัญไปให้ผอู ้ าวุโสทางไปรษณี ย ์ 97 ชุด ประกอบด้วย การ์ ดอวย
พร, ผ้าขนหนูปักโลโก้สะพานเหลือง, เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย เนื่องจากนมัสการทาง online
• วันคริ สเตียนศึกษา แจกหนังสื อ “จริ ยธรรมคริ สเตียน” โดยจัดส่ งให้ทางไปรษณี ย ์ ให้กบั สมาชิ กที่ ได้แจ้ง
ความประสงค์ ทั้งหมด 197 เล่ม เนื่องจากนมัสการ online
• โครงการเพื่อนนักอ่าน : จัดเสวนาทาง Zoom หัวข้อ “สะพานเหลือง Book club ep.1” โดยเชิญ อ.วรรณภา
ผูเ้ ขียนหนังสื อ ”จริ ยธรรมคริ สเตียน” มาเป็ นวิทยากร ในวันเสาร์ ที่ 2 ต.ค. 2021 มีผเู ้ ข้าร่ วม 34 คน
• วันอนุชน (26 กันยายน 2021)
• วันขอบคุณพระเจ้า (7 พฤศจิกายน 2021)
• ร่ วมเตรี ยมงานคริ สต์มาส (19 ธันวาคม 2021)
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4.2 วันขอบคุณพระเจ้า เปิ ดให้สมาชิกบันทึกคลิป VDO ขอบคุณพระเจ้าส่ งเข้ามาเพื่อนาขึ้นเปิ ดในคริ สตจักร
ในเดือนพฤศจิกายนซึ่ งเป็ นเดือนแห่ งการขอบคุณพระเจ้า เพื่อการหนุ นใจพี่นอ้ งสมาชิ กและชื่ นชมยินดีในพระคุ ณ
พระเจ้าร่ วมกัน

รายงานพันธกิจบริการ ปี 2021
พันธกิจบริ การดูแลงานด้านสวัสดิการสมาชิ กคริ สตจักร การจัดการและซ่ อมบารุ งอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานของคริ สตจักรให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งดูแลสุ สานของคริ สตจักรด้วย
งานของพันธกิจบริการ ประกอบด้ วย 4 หมวดงาน และงานดิจิทลั
1. หมวดงานปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมสถานที่ ดู แลสถานที่ และอุ ปกรณ์ ท้ งั หมดให้พ ร้ อมใช้ง านได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งปฏิ บตั ิ ตามมาตรการเพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ซ่อมแซมจอ LED ในห้องนมัสการที่ 1 โดยเปลี่ยนแผ่น LED ที่ชารุ ดของจอทั้ง 2 ข้าง
1.2 ติดฉากกั้นอะคริ ลิกที่ธรรมาสน์ และโพเดียม เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของฝอยละอองจากการ
พูด
1.3 ซ่ อ มแซมฝ้ า ห้ อ งนมัส การที่ 1 ซึ่ งมี ส ภาพทรุ ด โทรม ปู น ร่ ว น ไม้ฝ้ า ที่ ติ ด กับ คานปู น หลุ ด
ซ่อมแซมโดยเสริ มโครงเหล็กเพื่อไม่ให้ทรุ ด
1.4 ทาระบบถ่ายทอดสด โดยติดตั้งกล้องเพิม่ อีกสองตัว
1.5 ปรับปรุ งบ้านพักคณาจารย์ ซึ่ งเป็ นตึกแถวในซอยสองพระ โดยกั้นห้อง ทาสี ติดแอร์ เรี ยบร้ อย
แล้ว มีผูถ้ วายสาหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งมาบางส่ วน โดยแบ่งเป็ นห้องพักได้ 4 ห้อง (ศจ.
พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร, ศจ.จินโฮ ชอย, ผป.วิวฒั น์ วุฒิกุลเจริ ญวงศ์ และห้องรับรองแขก)
1.6 ติดเซนเซอร์ สาหรับล้างโถปั สสาวะอัตโนมัติในห้องน้ าชาย
1.7 ติดไฟส่ องสว่างเป็ นโซลาเซลล์แบบตั้งเวลาเปิ ดปิ ดได้และควบคุ มด้วยรี โมทคอนโทรลบริ เวณ
ลานจอดรถ
1.8 ดูแลซ่อมบารุ งรักษาแอร์ ท้ งั ระบบ บริ เวณฝั่งโรงเรี ยนไทยคริ สเตียนสะพานเหลืองและคริ สตจักร
1.9 ดูแลบารุ งรักษาระบบภาพและเสี ยงของห้องนมัสการที่ 1 และห้องนมัสการที่ 2
1.10 ดูแลซ่อมบารุ งลิฟต์
1.11 กาจัดปลวก, แมลง, หนู ทั้งบริ เวณโรงเรี ยนและคริ สตจักร
1.12 ดูแลซ่ อมบารุ งอุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบน้ า, ไฟฟ้ า, กล้องวงจรปิ ด ที่ชารุ ด ให้อยูใ่ นสภาพพร้อม
ใช้งาน
1.13 จัดให้มีเครื่ องวัดอุณหภูมิบริ เวณหน้าประตูคริ สตจักรเพื่อคัด กรองตามมาตรการป้ องกันการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 และจัดเตรี ยมแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่าง ๆ สาหรับให้สมาชิกได้ใช้
1.14 มี การพ่นยาฆ่า เชื้ อในห้องนมัสการและห้องต่าง ๆ ตามมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
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ไวรัส COVID-19
1.15 จัดให้มีการตรวจคัดกรองไวรัส COVID-19 ด้วยชุ ด Antigen Test Kit (ATK) ให้กบั ทีมคณาจารย์
และเจ้าหน้าที่คริ สตจักร
2. หมวดงานสวัสดิการ

ให้การดู แลช่วยเหลื อสมาชิ กในเรื่ องสวัสดิ การต่าง ๆ เช่ น จัดให้มีกองทุนช่วยเหลื อผูข้ ดั สน Sunday
Clinic และดูแลสมาชิกในสภาวะฉุ กเฉิ น เช่น ค่ายังชีพ, เจ็บป่ วย เป็ นต้น
(1) โครงการสมาชิกสงเคราะห์ ได้พิจารณาช่วยเหลือสมาชิ กที่มีปัญหาด้านค่าครองชี พจานวน 5 คน
ในปี ค.ศ.2021
(2) Sunday Clinic ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2021 งดการให้บริ การ เนื่ องด้วยทางคริ สตจักร
ให้สมาชิกนมัสการผ่านทางออนไลน์ และอยูร่ ะหว่างการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19
(3) จัดเตรี ยมชุดหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และยาที่จาเป็ น สาหรับสมาชิ กที่ติด COVID-19 และ
กักตัวอยูท่ ี่บา้ น (Home Isolation)
(4) จัดเตรี ยมสถานที่ อุ ปกรณ์ ต่าง ๆ และอานวยความสะดวกให้กบั สมาชิ กที่ มาจัดงานพิธีมงคล
สมรส
(5) จัดเตรี ยมสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจัดงานไว้อาลัยให้กบั สมาชิกที่จากไปอยูก่ บั พระเจ้า
3. หมวดงานสมาชิ กสั มพันธ์

(1) จัดทาในส่ วนงานทะเบียนสมาชิกคริ สตจักรทั้งหมด
(2) จัดรถตูค้ ริ สตจักรให้ทีมคณาจารย์ในการทาพันธกิจ เช่น การเยีย่ มเยียน การไปประกอบพิธีใน
งานไว้อาลัยที่สุสาน เป็ นต้น
(3) บริ การรถตูใ้ ห้กบั คณะต่าง ๆ ในการทาพันธกิจงานรับใช้
4. หมวดงานสุ สาน

สุ สานคริสตจักรสะพานเหลือง จ.นครปฐม และ สุ สานบ้ านนา จ.นครนายก
(1) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2021 กรรมการพันธกิจบริ การได้เดินทางไปสุ สานนครปฐม เพื่อตรวจความ
เรี ยบร้อยของสถานที่
(2) ติดไฟส่ องสว่างแบบโซลาเซลล์ที่มีระบบตั้งเวลาเปิ ดปิ ดได้ และควบคุมด้วยรี โมทคอนโทรล ณ
สุ สานคริ สตจักร จ.นครปฐม
(3) เนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส COVID-19 ทางคริ ส ตจัก รค านึ ง ถึ ง สุ ขภาพของสมาชิ ก
คริ สตจักร จึงงดการจัดเยี่ยมเยียนสุ สานเป็ นหมู่คณะในปี ค.ศ.2021 แต่ยงั เปิ ดให้สมาชิ กเข้าเยี่ยม
สุ สานได้ตามปกติ
(4) จัดเก็บค่าบารุ งสุ สานรายปี
(5) อานวยความสะดวกในการจัดงานพิธีปลงศพให้แก่ผลู ้ ่วงหลับ
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งานดิจิทลั
อนุกรรมการด้านดิจิทลั ช่วยดูแลปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ การเก็บข้อมูล ระบบ WIFI ของคริ สตจักร ในปี
ค.ศ. 2021 ได้มีการปรับปรุ งต่าง ๆ และเตรี ยมการ ดังต่อไปนี้
(1) ปรับปรุ งระบบสารองข้อมูลของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คริ สตจักร
(2) ปรับปรุ งระบบ LAN และ WIFI โดยติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเร็ วและประสิ ทธิ ภาพในการใช้
งาน
(3) ปรับปรุ งคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์โดยการเพิ่ม SSD M2 เพื่อปรับปรุ งความเร็ วในการทางานของ
เครื่ อง
(4) การเตรี ยมการเพื่อรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (PDPA)

รายงานพันธกิจการศึกษา ปี 2021
โรงเรียนไทยคริสเตียน ประจาปี การศึกษา 2021
จานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2021
ระดับชั้น
ปฐมวัย
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 (English Program)
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 (English Program)
รวม

จานวนบุคลากร ปี การศึกษา 2021
จานวน
(คน)
178
648
360
1,186

จำนวนบุตรหลำนของสมำชิกคริสตจักรสะพำนเหลืองและคริสตจักรลูก
ทีเ่ ป็ นนักเรียน TCS

ฝ่ าย
ผูบ้ ริ หาร
ศาสนกิจ
ครู ผสู ้ อน (ไทย)
ครู ผสู ้ อน (ชาวต่างชาติ)
เจ้าหน้าที่สนับสนุ น
พนักงาน
รวม

จานวน
(คน)
7
6
69
45
32
32
191

พีน่ ้ องคริสเตียนที่ร่วมรับใช้ ในพันธกิจของโรงเรียน
ดังนี้
- สมาชิกคริ สตจักรสะพานเหลือง จานวน 13 คน
- สมาชิกคริ สตจักรสะพานเหลืองคลองตัน
จานวน 13 คน
-สมาชิกจากคริ สตจักรอื่นๆ 30 คน
รวม 56 คน
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สรุ ปผลสอบเข้ าศึกษาต่ อมหาวิทยาลัย นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (Grade 12) ปี การศึกษา 2005 – 2020
รวม 16 รุ่ น
56.13% มหาวิทยาลัยของรัฐ 38.83% มหาวิทยาลัยเอกชน 4.87% ศึกษาต่อต่างประเทศ 0.15% ไม่ศึกษาต่อ
รายชื่อสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยที่นกั เรี ยนไปเรี ยนต่อมากที่สุด ได้แก่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
17.61%
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16.03%
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.59%
มหาวิทยาลัยมหิดล
7.55%
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
6.92%
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 4.72%
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 4.72%
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.56%
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4.56%
มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด
4.56%
อื่นๆ
19.18%
รายชื่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่นกั เรี ยนไปเรี ยนต่อ เช่น
California State University Long Beach, USA
University of California, Davis, USA
Eastern Michigan University, USA
University of Sheffield, UK
University of Surrey, UK
Konan University, Japan
Ritsumeikan University, Japan
Doshisha University, Japan
Teikyo Heisei University, Japan
Tongji University, China
Huaqiao University, Xiamen, China
Tsinghua University, China
Hankuk University of Foreign Studies, South Korea
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การจัดการเรียนการสอน
ฝ่ ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ On Hand และ Online ดังนี้
1. ส่ งชุดการเรี ยนการสอนส่ งถึงบ้านนักเรี ยนในแต่ละสัปดาห์ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2021
2. สอนสดผ่าน Zoom โดยครู ชาวต่างชาติและครู ไทย
3. เยีย่ มเยียนนักเรี ยนและผูป้ กครองผ่านการพูดคุยและการประชุมผ่าน Zoom
4. ประชุมครู และจัดเตรี ยมสื่ อการสอนของแต่ละสัปดาห์ รวมทั้งการจัดการเรี ยนการสอนสด
ฝ่ ายประถม – มัธยมศึกษา จัดการสอนแบบ Online ดังนี้
1. จัดการเรี ยนการสอนสดผ่าน Zoom ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ ตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2021 เวลา 8:30 – 15:10 น.วัน
ละ 6 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 45 นาที พัก 20 นาทีระหว่างคาบเรี ยน
2. ใช้ Google Classroom เพื่อการส่ งงานและมอบหมายงานและคลิปการสอนย้อนหลัง
3. จัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านออนไลน์ โดยประชาสัมพันธ์ผา่ นหลายช่องทาง ดังนี้
 แข่งขันตอบคาถามผ่านแอพลิเคชัน่ Vonder Go และ Wordwall และการไลฟ์ สดทาอาหาร รวมถึงการส่ ง
คลิปเข้าประกวดในรายวิชาต่างๆ
 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรี ยนปี การศึกษา 2564
 กิจกรรมไทยคริ สเตียนคิดเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 1
 กิจกรรมจาก 8 กลุ่มสาระ
 ยืมหนังสื อจากห้องสมุดโรงเรี ยนส่ งให้นกั เรี ยนถึงบ้าน Read on demands และส่ งอุปกรณ์การเรี ยนผ่าน
ขนส่ งเอกชน
 จัดอบรมครู และนักเรี ยนตัวแทนเรื่ องการให้คาปรึ กษา (YC) โดยวิทยากรจากสานักอนามัย
กรุ งเทพมหานคร
 จัดอบรมครู เพิ่มเติมทักษะการใช้แอปพลิเคชันเสริ มต่างๆเพื่อการนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและ
ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมมากขึ้น
 ส่ งเสริ มกาลังใจในการเรี ยนออนไลน์ให้แก่นกั เรี ยน โดยส่ งมอบของขวัญให้นกั เรี ยนแต่ละห้องเรี ยนตาม
เกณฑ์การเรี ยนออนไลน์ที่กาหนด ได้แก่ เข้าเรี ยนตรงเวลา ตั้งใจเรี ยน ส่ งงานตามที่มอบหมาย แสดงตัว
หน้าจอ โต้ตอบกับครู ผสู ้ อน
พันธกิจประกาศกับนักเรียน
1. การสอนในชั้นเรี ยน
1.1 จัดการเรี ยนการสอนพระคัมภีร์ผา่ น ซู ม โดยใช้หวั ข้อประจาปี “เกิดผลดี” ในทุกห้อง ทุกระดับชั้น ตั้งแต่
G.1-G.12
1.2 จัดทาคลิป “ศาสนกิจมีเรื่ องเล่า” ให้ระดับปฐมวัย
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2.กิจกรรมพิเศษ
ช่วงเปิ ดเรี ยนที่โรงเรี ยน
2.1 จัดกิ จกรรม “รักแท้รอได้” ช่ วงวาเลนไทน์ ให้ระดับประถมปลาย - มัธยมปลายและแจกใบปลิวจากทาง
คริ สตจักร
2.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์อีสเตอร์
2.3 เข้าร่ วมโครงการกับมูลนิ ธิศุภนิมิต
ช่วงเรี ยนออนไลน์
2.4 จัดกิจกรรมสัปดาห์พฒั นาคุณภาพชีวติ ในรู ปแบบออนไลน์
2.5 เข้าร่ วมแข่งขันซู เปอร์ จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
พันธกิจประกาศกับครู เจ้ าหน้ าที่ บุคลากร
1.นาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์พนั ธกิจผ่านทาง Facebook จัดทาภาพประกอบพระคาเพื่ อหนุนใจ และแชร์
รายการ คาแต้จิ๋วชูใจ Praise and Pray ทางหน้าเพจ
2. เชิ ญชวนคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน เข้าร่ วมกิ จกรรมนมัสการ 5 สถาบัน และร่ วมฝึ กซ้อมคณะ
นักร้องเพื่อถวายบทเพลง “พระเจ้ายิง่ ใหญ่” ในการนมัสการ
3.นาประชุ ม อธิ ษ ฐานกับ ที ม บริ หารภายในทุ ก สั ป ดาห์ และจัดประชุ มอธิ ษ ฐานและประชุ มงานในฝ่ าย
ศาสนกิจทุกสัปดาห์
การปรับปรุ งอาคารสถานที่
1. ปรับปรุ งหลังคาอาคารคาร์ ล อี แบลนฟอร์ด
2. ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการเคมี – ชีววิทยา
3. ปรับปรุ งห้องพยาบาล
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โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง ประจาปี การศึกษา 2021
จานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2021
ระดับชั้น

จานวนบุคลากร ปี การศึกษา 2021
จานวน (คน)
100
98
198

ปฐมวัย
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6
รวม

รายงานสรุ ปจานวนสมาชิ กคจ สะพานเหลือง
และคจ อื่ นทีส่ นับสนุนบุตรหลานมาเรี ยนทีโ่ รงเรี ยน
19

20
15
10

จานวน (คน)
ผูบ้ ริ หาร
4
ศาสนกิจ
1
ครู ผสู ้ อน (ไทย)
18
ครู ผสู ้ อน (ชาวต่างชาติ)
6
ครู ผสู ้ อน (ภาษาจีน)
1
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
5
พนักงาน
4
รวม
39
พี่นอ้ งคริ สเตียนที่ร่วมรับใช้ในพันธกิจของโรงเรี ยน ดังนี้
- สมาชิคริ สตจักรสะพานเหลือง จานวน 7 คน
- สมาชิกคริ สตจักรอื่น ๆ จานวน 3 คน

7

5
0

คริ สตจั กรสะพานเหลือ ง

ฝ่ าย

คริ สตจั กรอื่นๆ

รวม 10 คน

สรุ ปผลการศึกษาต่ อในระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนชั้ น Grade 6 ปี การศึกษา 2560-2563
- ร้อยละ 10 ศึกษาต่อโรงเรี ยนในเครื อสาธิ ต เช่น สาธิ ต มศว. สาธิตปทุมวัน ฯลฯ
- ร้อยละ 60 ศึกษาต่อในโรงเรี ยนรัฐบาลที่มีชื่อเสี ยง เช่น เทพศิรินทร์ เบญจมราชาลัย สามเสนวิทยาลัย
ศึกษานารี
- ร้อยละ 30 ศึกษาต่อในโรงเรี ยนเอกชน อาทิเช่น โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน โรงเรี ยนเซนดอมินิก โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ฯ และโรงเรี ยนพระหฤทัยคอนแวนต์
ผลการดาเนินงานฝ่ ายต่ างๆ
ด้ านนักเรียน
- ตัวแทนนักเรี ยน G.6 ได้รับเกียรติบตั ร รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของกรุ งเทพมหานคร ในโครงการสอบวัด
ความรู ้สาระวิทยาศาสตร์ จากบริ ษทั เสริ มปัญญา
- ตัวแทนนักเรี ยน G.6 ได้รับรางวัลแห่งชาติ Thai Awards สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น จากสภาการนักข่าวไทย
- ตัวแทนนักเรี ยน G.6 ได้รับประกาศนียบัตร เหรี ยญเงิ น การแข่งขันพระคัมภีร์ของสมาคมพระคริ สตธรรม
ไทย (ซุ ปเปอร์ จ๋ิวเจาะโลกพระคัมภีร์)
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ด้ านบุคลากร
- ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู ผสู ้ อนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางาน
- ส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากร อบรมออนไลน์ กับหน่วยงานของภาครัฐ เช่น สพฐ ( obec ) คุรุสภา
กรมสุ ขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และมีใบประกอบวิชาชีพครู
- ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ดา้ นการใช้เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ Online และ On hand
ด้ านอาคารสถานที่
- ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อมของโรงเรี ย นให้ทนั สมัย และสวยงาม เหมาะส าหรับการใช้ ประโยชน์ อาทิ เ ช่ น
ปรับปรุ งพื้นห้องเรี ยนปฐมวัย ห้องเรี ยนประถม ฯลฯ
- ปรับปรุ งระบบ Network ของโรงเรี ยน เพื่อให้เทคโนโลยีดงั กล่าวเกิดประโยชน์กบั ครู ผสู ้ อน และผูเ้ รี ยนให้
มากที่สุด รวมถึงมีคนดูแลระบบเครื อข่ายของโรงเรี ยน
ด้ านพันธกิจ
1. พันธกิจกับนักเรี ยน
1.1 จัดนมัสการพระเจ้า Online ในทุกวัน (ช่วงเช้า) ก่อนที่นกั เรี ยนจะเรี ยนตามตารางเรี ยน
1.2 จัดการเรี ยนการสอนวิชาคริ สตจริ ยะในรู ปแบบ Online ให้กบั นักเรี ยนทุกชั้นเรี ยน
 ระดับประถมศึกษา สัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง
 ระดับปฐมวัย จัดการเรี ยนการสอนระบบมอนเตสซอรี่ บนพื้นฐานพระคัมภีร์
1.3 จัดกิจกรรมพิเศษ สาหรับนักเรี ยน (ตลอดปี การศึกษา)
 กิจกรรมฟื้ นฟูพฒั นาคุณภาพชีวติ รู ปแบบ Online ให้กบั นักเรี ยน
 วางแผนกิ จกรรมวันสาคัญต่างๆ อาทิเช่ น วันคริ สตมาส วันอีสเตอร์ ในรู ปแบบผสมผสาน
(Hybrid) คือทั้ง Onsite และ Online ให้กบั นักเรี ยน
2. พันธกิจกับครู และเจ้าหน้าที่
2.1 จัดให้มีกลุ่มเซล ผ่านทาง Zoom สาหรับการนมัสการและการอธิ ษฐานเผื่อซึ่ งกันและกัน
2.2 จัดให้มีการประชุม Zoom อธิษฐานเผือ่ การทางานของครู (ประถมศึกษา) ทุกวันศุกร์
2.3 จัดให้มีนมัสการรวม 5 สถาบัน (ในรู ปแบบ Online ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนร่ วมกับโรงเรี ยนในเครื อ
สภาคริ สตจักรแห่งประเทศไทย)
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รายงานของคณะผู้ปกครอง ปี 2021
1. ด้ านศาสนพิธี
1.1 คณะผูป้ กครองเห็ น ชอบและอนุ มตั ิ ใ ห้พี่ น้องจานวน 11 คน เข้า รั บ บัพ ติ ศ มาผูใ้ หญ่ และโอนย้า ย
สมาชิ กภาพเป็ นสมาชิ กคริ สตจักรสะพานเหลือง รวมทั้งได้มอบพระคัมภีร์ให้กบั ผูร้ ับบัพติศมาด้วย
ในปี นี้ไม่มีผเู ้ ข้ารับบัพติศมาเด็ก
วันที่
บัพติศมาผูใ้ หญ่
บัพติศมาเด็ก
ประกาศความเชื่อ โอนย้ายสมาชิกภาพ
28 มี.ค. 21

4

-

-

1

25 ก.ค. 21

-

-

-

-

28 พ.ย. 21

6

-

-

-

รวม

10

-

-

1

1.2 จัดให้มีพิธีมหาสนิททุกเดือนในการนมัสการต้นสัปดาห์
1.3 เมื่อมีการเปิ ดให้สมาชิ กมานมัสการที่คริ สตจัก รอี กครั้ง หลังจากที่ มีการงดให้มานมัสการเนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในการนมัสการรอบเช้า จัดให้ผปู ้ กครองอยู่
บริ เวณด้านล่างห้องนมัสการที่ 1 เพื่อรอทักทายสมาชิกและผูม้ าร่ วมนมัสการ
1.4 ในการนมัสการทุกรอบ จัดชุ ดมหาสนิ ทในรู ปแบบการป้ องกันการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19
โดยนาน้ าองุ่นใส่ ถว้ ยเล็กมีฝาปิ ดและขนมปั งใส่ ถุงพลาสติกเล็ก วางไว้ให้ผรู ้ ่ วมมหาสนิ ทหยิบคนละ 1
ชุดก่อนเข้าสถานนมัสการ ทั้งนี้ ผูป้ กครองเป็ นผูด้ ูแลชุดมหาสนิทที่จดั วางตามจุดต่าง ๆ
1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผูร้ ับบัพติศมา ผูป้ ระกาศความเชื่ อ และผูโ้ อนย้ายสมาชิกภาพสาหรับ
วาระปี 2021 – 2022
1.6 ประกอบพิธีบพั ติศมาให้แก่วา่ ที่สมาชิกและสมาชิกสารองของคริ สตจักรลูก ในปี นี้ ได้ประกอบพิธีบพั
ติศมาเด็ก บัพติศมาผูใ้ หญ่ และโอนย้ายสมาชิ กภาพ ของศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร และ
ประกอบพิธีบพั ติศมาผูใ้ หญ่ และโอนย้ายสมาชิกภาพของศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง
1.7 จัดตารางเทศนา ผูเ้ ทศนา ผูแ้ บ่งปั น และข้อพระคัมภีร์ ประจาปี 2022 สาหรับการนมัสการในทุก ๆ
รอบของคริ สตจักร
2. การพัฒนาฝ่ ายจิตวิญญาณ
2.1 ส่ งเสริ มการอธิ ษฐาน ให้สมาชิกรักการอธิ ษฐาน จัดประชุ มอธิ ษฐานผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ทั้ง
การประชุ มอธิ ษฐานรุ่ งอรุ ณวันเสาร์ เวลา 06:00 น. – 07:00 น. การประชุ มอธิ ษฐานทุกเย็นวันพุธ
เวลา 19:00 น. – 20:00 น.
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2.2 รณรงค์ให้สมาชิ กอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน โดยตั้งเป้ าอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายใน 1 ปี และได้จดั ทา
ตารางการอ่านประจาวันให้สมาชิกสามารถนาไปใช้ได้
2.3 ส่ งเสริ มให้สมาชิกมาร่ วมเรี ยนในหลักสู ตรการสร้างสาวก (Two Wings – Disciple)
2.4 จัดเยีย่ มเยียนสมาชิกทางออนไลน์ผา่ น “LINE Meeting” ทุกวันพุธ
2.5 จัดทาคู่มือกลุ่มเซลล์ เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถนาไปใช้ได้ และง่ายต่อการใช้งาน
2.6 จัดให้คณาจารย์ประจาคริ สตจักร อธิษฐานเผือ่ รายชื่อสมาชิกทุกวัน
2.7 ดาเนินการโครงการคณะผูป้ กครองดูแลสมาชิกในแต่ละเขตต่อเนื่ องจากปี 2020
2.8 พิจารณาต่อวาระคณาจารย์ประจาคริ สตจักรสะพานเหลือง 4 คน และคริ สตจักรลูก 4 คน
2.9 จัดให้มีการติดตามดูแลและเลี้ยงดูผรู ้ ับเชื่อใหม่อย่างใกล้ชิดและเป็ นระบบอย่างต่อเนื่อง
2.10 คณาจารย์จดั ทาใบปลิวออนไลน์ เพื่อให้สมาชิ กได้ใช้ในการประกาศและหนุ นใจญาติมิตรตามสาย
สัมพันธ์
2.11 คณาจารย์จดั ทาคลิปวิดีโอ “Praise and Pray บทเพลงชูใจ” ซึ่ งประกอบด้วยบทเพลง ข้อพระคา และ
การอธิ ษฐาน จานวน 63 ตอน และตอนพิเศษภาษาจีนกลางอีก 5 ตอน โดยได้ทาการเผยแพร่ สัปดาห์
ละ 3 ตอนในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เริ่ มตอนแรกในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2021 เพื่อ
หนุนใจสมาชิกในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และสมาชิกสามารถส่ งต่อเพื่อหนุนใจผูอ้ ื่นต่อไป
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