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รายช่ือคณะผู้ปกครองและคณะธรรมกจิชุดที่ 37 (2021 - 2022) 
 

คณะผู้ปกครอง 
ประธาน ผป.ววิฒัน์  วฒิุกุลเจริญวงศ ์ 
รองประธาน  ผป.จุไรพร  ศิริกลการ ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล  
เลขานุการ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์ 
รองเลขานุการ ผป.กานดา  รอดพน้  
กรรมการ ศจ.ววิฒัน์  วงศส์ันติชน ศจ.พิเชษฐ  คุณากรธีรมิตร 
 คศ.ชนานนัท ์ ไชยวงศ ์ คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา 
 คศ.ณิช  แสงสวา่งสัจกุล คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล  
 คศ.พรรณี  แซ่เอ้ีย  
 ผป.ศ.ดร.จงจิตร  องัคทะวานิช ผป.จริยา  ทวแีสงสกุลไทย 
 ผป.รศ.ดร.จารุณี  หงส์จารุ ผป.พรจิต  จิตรถเวช  
 ผป.พรสุข  จิตรถเวช ผป.วรัิช  ธนาวฒันเจริญ 
 ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร 
 ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ  
   

คณะธรรมกจิ 
ประธาน  ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค 
รองประธาน  1   ผป.จุไรพร  ศิริกลการ   
รองประธาน  2  ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล  
เลขานุการ    ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ 
รองเลขานุการ   มน.กิตติ  ตรีวิจิตรเกษม มน.ดร.อภิรดี  โชตินนัทเศรษฐ์ 
  มน.ยพุดี  ศรีธนางกูร 
เหรัญญกิ  ผป.กานดา  รอดพน้  
รองเหรัญญกิ  มน.วรรณี  ธนาวฒันเจริญ มน.จิตวีร์  วศิมัพนานุรักษ์  
   มน.เกรียงศกัด์ิ  เหลืองอ าพล มน.ดร.ฐานา  วบูิลยภ์าณุเวช 
กรรมการ ศจ.ววิฒัน์  วงศส์ันติชน ศจ.พิเชษฐ  คุณากรธีรมิตร 
 คศ.ชนานนัท ์ ไชยวงศ ์ คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา  
 คศ.ณิช  แสงสวา่งสัจกุล คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล  
 คศ.พรรณี  แซ่เอ้ีย ผป.ววิฒัน์  วฒิุกุลเจริญวงศ์  

 ผป.ศ.ดร.จงจิตร  องัคทะวานิช ผป.จริยา  ทวแีสงสกุลไทย 
 ผป.รศ.ดร.จารุณี  หงส์จารุ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์ 
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กรรมการ (ต่อ) ผป.พรจิต  จิตรถเวช ผป.พรสุข  จิตรถเวช 
 ผป.วรัิช  ธนาวฒันเจริญ ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร 
  มน.จรัล  ทัง่ศรีวฒันวงศ ์ มน.ดร.พงศทิ์พย ์ อรุณวฒันาพร 
 มน.พชัรินทร์  เกียรตินนัทวมิล มน.วรรณี  พลอยพิศุทธ์ิ 
  มน.สดุดี  ตั้งนิมิตโชค มน.สมชาย  รอดพน้ 
  มน.สิริภทัร  สุวติัพานิช มน.สุรัตน์  ธีรกุลชน 
 มน.อภิสนธ์ิ  โชคพิทกัษก์ุล มน.อภิสิทธ์ิ  ตั้งนิมิตโชค 
 ผู้ทรงคุณวุฒิเหรัญญกิ ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล มน.เพญ็นภา  แซ่งุย้ 
  มน.กิตติ  ตรีวิจิตรเกษม มน.สิริภทัร  สุวติัพานิช  
  มน.ดร.อภิรดี  โชตินนัทเศรษฐ์ คุณเกษราภรณ์  โชตินนัทเศรษฐ์ 
  คุณไว ชุง  หทยัอาภา คุณสุภา  ธนาวฒันเจริญ 

 
รายช่ือคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะธรรมกจิชุดที ่37 (วาระปี 2021-2022) 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ประธาน ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค 
รองประธาน 1 ผป.จุไรพร  ศิริกลการ 
รองประธาน 2 ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล 
เหรัญญกิ ผป.กานดา  รอดพน้ 
เลขานุการ ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ 

 
 

คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา 
ประธาน ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค 
รองประธาน 1 / ประธานพนัธกจิการศึกษา ผป.จุไรพร  ศิริกลการ 
รองประธาน 2 / ประธานพนัธกจิเผยแพร่ ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล 
เหรัญญกิ ผป.กานดา  รอดพน้ 
เลขานุการ ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ 
ประธานพนัธกจินมัสการ ผป.ววิฒัน์  วฒิุกุลเจริญวงศ์ 
ประธานพนัธกจิเสริมสร้าง ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร 
ประธานพนัธกจิบริการ ผป.วรัิช  ธนาวฒันเจริญ 
ประธานฝ่ายตรวจสอบ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์ 
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พนัธกจินมัสการ 
ประธานพนัธกจิ  ผป.ววิฒัน์  วฒิุกุลเจริญวงศ์  
เลขานุการ  คศ.ณิช  แสงสวา่งสัจกุล 
กรรมการ   ศจ.ววิฒัน์  วงศส์ันติชน ผป.รศ.ดร.จารุณี  หงส์จารุ  

  คศ.ชนานนัท ์ ไชยวงศ ์ มน.ดร.พงศทิ์พย ์ อรุณวฒันาพร 
  มน.สุรัตน์  ธีรกุลชน มน.อภิสิทธ์ิ  ตั้งนิมิตโชค    

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ศจ.พิเชษฐ  คุณากรธีรมิตร ศจ.จินโฮ  ชอย (ชยัเจริญ)  
   ผป.วรัิช  ธนาวฒันเจริญ คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา  
  อาจารย ์วชิยั  ไชยวงศ ์

   
พนัธกจิเผยแพร่ 

ประธานพนัธกจิ  ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล  
เลขานุการ  มน.สดุดี  ตั้งนิมิตโชค 
กรรมการ   ศจ.พิเชษฐ  คุณากรธีรมิตร ผป.จริยา  ทวแีสงสกุลไทย 

  คศ.พรรณี  แซ่เอ้ีย มน.กิตติ  ตรีวิจิตรเกษม  
  มน.สิริภทัร  สุวติัพานิช     

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผป.วศิิษฏ ์ ล้ิมพฒันวงศา มน.วรรณี  พลอยพิศุทธ์ิ 
  มน.สุรัตน์  ธีรกุลชน  

    
พนัธกจิเสริมสร้าง 

ประธานพนัธกจิ ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร  
เลขานุการ มน.วรรณี  พลอยพิศุทธ์ิ 
กรรมการ ผป.กานดา  รอดพน้ ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ 

 คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล 
 มน.ยพุดี  ศรีธนางกูร   

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผป.วศิิษฏ ์ ล้ิมพฒันวงศา ผป.ววิฒัน์ วฒิุกุลเจริญวงศ์  
 มน.วมิล  พิทยานุกุล คุณสุกญัญา  เอ้ือชูชยั  

ทีป่รึกษาโครงการ Dad for Life คศ.ประวทิย ์ ศรีวไิลฤทธ์ิ 
ทีป่รึกษาโครงการเยาวชน  คศ.แสวง  ตรีสุโกศล 
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พนัธกจิบริการ 
ประธานพนัธกจิ  ผป.วรัิช  ธนาวฒันเจริญ    
เลขานุการ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ ์ 
กรรมการ มน.เกรียงศกัด์ิ  เหลืองอ าพล มน.จรัล  ทัง่ศรีวฒันวงศ ์  

 มน.ดร.ฐานา  วบูิลยภ์าณุเวช มน.สมชาย  รอดพน้  
  มน.ดร.อภิรดี  โชตินนัทเศรษฐ์   

ผู้ทรงคุณวุฒิ ศจ.ววิฒัน์  วงศส์ันติชน ผป.วศิิษฏ ์ ล้ิมพฒันวงศา  
 ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ มน.ดร.พงศทิ์พย ์ อรุณวฒันาพร  
 มน.วรรณี  ธนาวฒันเจริญ มน.เพญ็นภา  แซ่งุย้   

 
พนัธกจิการศึกษา 

ประธานพนัธกจิ                ผป.จุไรพร  ศิริกลการ  
กรรมการ ผป.ศ.ดร.ภญ.จงจิตร  องัคทะวานิช  ผป.พรจิต  จิตรถเวช  

 ผป.พรสุข  จิตรถเวช  มน.พชัรินทร์  เกียรตินนัทวมิล  
มน.วรรณี  ธนาวฒันเจริญ  มน.อภิสนธ์ิ  โชคพิทกัษก์ุล       

  มน.จิตวร์ี  วศิมัพนานุรักษ ์   

ผู้ทรงคุณวุฒิ                 คุณจนัทิรา  โชตินนัทเศรษฐ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านไอทีและอนุกรรมการดิจิทลัของคริสตจักร 
 ผป.วรัิช  ธนาวฒันเจริญ ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ 
 มน.เกรียงศกัด์ิ  เหลืองอ าพล มน.ดร.พงศทิ์พย ์ อรุณวฒันาพร 
 อ.ววิรณ์  ศิริกลการ คุณมนสั  มานะธญัญา 

 
ฝ่ายตรวจสอบ 

ประธานฝ่าย ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์   
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มูลนิธิแห่งคริสตจักรสะพานเหลือง 
ประธาน ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค  
รองประธาน ผป.จุไรพร  ศิริกลการ 
เลขานุการ ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ  
เหรัญญกิ ผป.กานดา  รอดพน้ 
กรรมการและฝ่ายกฎหมาย มน.อภิสนธ์ิ  โชคพิทกัษก์ุล 
กรรมการ ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล ผป.วรัิช  ธนาวฒันเจริญ 
 
  มูลนิธิสะพานเหลืองพฒันา 
ประธาน ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค  
รองประธาน ผป.ววิฒัน์  เวทยานุกูล 
เลขานุการ ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ  
เหรัญญกิ ผป.กานดา  รอดพน้  
กรรมการและฝ่ายกฎหมาย มน.อภิสนธ์ิ  โชคพิทกัษก์ุล 
กรรมการ ผป.จุไรพร  ศิริกลการ ผป.จริยา  ทวแีสงสกุลไทย   
 
 

รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าทีป่ระจ าคริสตจักรสะพานเหลืองและคณาจารย์ประจ าคริสตจักรลูก (ปี 2021) 
 

คริสตจักรสะพานเหลือง 
 ศจ.ววิฒัน์  วงศส์ันติชน พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 
 ผป.ววิฒัน์  วฒิุกุลเจริญวงศ์ พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคภาษาไทย / อภิบาลสมาชิก 
 ศจ.พิเชษฐ  คุณากรธีรมิตร พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 
 คศ.ณิช  แสงสวา่งสัจกุล พนัธกิจนมสัการ / เพื่อคุณ 
 คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล พนัธกิจเสริมสร้าง / อภิบาลอนุชน 
 คศ.พรรณี  แซ่เอ้ีย พนัธกิจเผยแพร่ / ติดตามผล 
 คศ.ชนานนัท ์ ไชยวงศ ์ พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคบ่าย / คณะสดุดี 
 อาจารย ์วชิยั  ไชยวงศ ์ พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคบ่าย 
 คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา พนัธกิจเสริมสร้าง / อภิบาลยุวชน 
  คศ.สิรามล  เพช็รฉิม พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง 
 คศ.กาญจนา  แสนพวง พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
 คศ.พนา  ศรีสม พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
 คศ.วรีพร  ล่ิมมานะกุล พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน / รววีารศึกษาภาคบ่าย 
 คศ.ธวชัพงษ ์ สังขไพจิตร พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
 คศ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
  อาจารย ์ปริศนา  พูเบ พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
 ศจ.ดร.จิน โฮ ชอย (ชยัเจริญ) มิชชนันารี / นมสัการภาคภาษาจีนกลาง 
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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  
 คริสตจักรพลงัแห่งความเช่ือ อศจ.รุ่ง  เทียบทอง 
 ศาลาธรรมพลงัแห่งความรัก คุณสกาวเดือน บุญเก้ือ 
 ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง คศ.รัชนีกร  พาช่ืน  
 ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร    อ.จิระศกัด์ิ โจทยพ์ิมาย อ.นริศรา โจทยพ์ิมาย    
 ศาลาธรรมมุกดาหาร ศจ.ไพทูล  ศรีมุงคุณ คศ.นิภาพร  ศรีมุงคุณ 
 
คริสตจักรลูกในต่างประเทศ 
 ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐไทยเชนล ี(สิงคโปร์) อ.สมศกัด์ิ  สายแสง 
 ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐอิมมานูเอล (เกาหลใีต้) คศ.สุธรรมรักษ ์ชูมณี         คศ.ปนดัดา ชูมณี 
 คริสตจักรมิชช่ันไทยในไต้หวนั  ศจ.ทวนทอง  สดไธสง 
 
เจ้าหน้าทีส่ านักงานคริสตจักร คุณสมเจตน์  บุญเสริมวงศกิ์จ คุณผกาวลัย ์ ฐิติพนาวลัย ์
   คุณรัตติกาล  หาญศิริพงษส์กุล คุณธีรพงศ ์ หทยัอาภา 
   คุณสร้อยทิพย ์ แฮหมือ คุณตฤณพร  ปวณีเมธา 
   คุณวรัทภพ  ภู่วจิิตรถาวรชยั (เร่ิมงาน พ.ค. 2021) 
พนักงานขับรถ  คุณอนิรุจน์  วงคศ์รีชา  
เจ้าหน้าทีซ่่อมบ ารุง คุณลกัษณ์พล  วงศสู์งเนิน 
แม่บ้าน  คุณจิตรา  ศรีพรหม คุณศิริรัตน์  ศรีพรหม  
    คุณพชัราพร  แพงเจริญ  คุณวราพร  ไชยโชติ 
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รายงานคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการวางแผนและพฒันา ปี 2021 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการวางแผนและพฒันาท าหน้าท่ีกลัน่กรอง พิจารณาและรับทราบ
จดหมายและเอกสารต่าง ๆ ท่ีส่งมายงัคริสตจกัร เพื่อน าเขา้สู่การประชุมคณะธรรมกิจ โดยมีประธานของพนัธกิจ
ต่าง ๆ เขา้ร่วมการประชุมดว้ย เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินและวางแผนงานของแต่ละพนัธกิจใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 
 การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการวางแผนและพฒันาในปี 2021 แบ่งเป็นงาน
ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. งานด้านบุคลากรคริสตจักร 
 1.1 พิจารณาประเมินผลการท างานของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีคริสตจักร คณาจารย์ และมิชชันนารี  

ประจ าปี 2021 และปรับเงินเดือนตามอตัราการประเมินผลงาน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2022 
 1.2 พิจารณาการรับเขา้ท างานและการลาออกของเจ้าหน้าท่ีคริสตจกัร ตลอดจนการ จ่ายค่าตอบแทนและ

สวสัดิการต่าง ๆ 
 1.3 ประสานงานกบัคริสตจกัรภาค 7 เพื่อใหผู้รั้บใชพ้ระเจา้ไดรั้บสวสัดิการตามระเบียบปฏิบติัฯ 
 1.4   พิจารณาการใหค้ณาจารยค์ริสตจกัรไปช่วยงานขององคก์รคริสเตียนและหน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ 
 

2. งานด้านสมาชิกคริสตจักร 
 2.1 ดูแลใหมี้การปรับปรุงฐานขอ้มูลสมาชิก จ านวนสมาชิกสมบูรณ์ จ านวนสมาชิกส ารอง  
 

3. งานด้านพนัธกจิต่าง ๆ 
3.1 พิจารณาวาระเร่งด่วนและกลัน่กรองวาระของพนัธกิจต่าง ๆ เบ้ืองตน้ เพื่อให้สามารถด าเนินงานไปได้

อยา่งราบร่ืนและรวดเร็ว ในปีน้ีเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงตอ้งจดัการ
ประชุมธรรมกิจสมยัสามญั คร้ังท่ี 1/2021 ถึง คร้ังท่ี 12/2021 ผา่นทางออนไลน์ (โดยใช ้Zoom) 

 3.2 พิจารณาสนนัสนุนดา้นการเงินใหแ้ก่พนัธกิจขององคก์รคริสเตียนและหน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ จ านวน 
12 แห่ง ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานการเงิน 

 3.3 พิจารณาลงสูจิบตัรประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกมีส่วนถวายสนับสนุนการก่อสร้างอาคารพระวิหารของ 
คริสตจกัรและศาลาธรรมต่าง ๆ ในสังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีไดข้อรับการสนบัสนุน จ านวน 
5 แห่ง 

   

4. งานบริหารทั่วไปและกจิกรรมพเิศษ 
 4.1 พิจารณาจดัท างบประมาณค่าใชจ่้ายส่วนกลาง และค่าใชจ่้ายพิเศษตามมติคณะธรรมกิจ 
 4.2 พิจารณาวางแนวทางเพื่อน าเสนอคณะธรรมกิจในการช่วยเหลือสมาชิกคริสตจกัรท่ีไดรั้บความล าบากจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยการจดัตั้งกองทุนปันพระพรสู้ COVID-19 และ
ประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกมีส่วนร่วมถวายสนบัสนุนกองทุนน้ี รวมทั้งการวางระเบียบการพิจารณาและตั้ง
คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือ 

 4.3 พิจารณาวางแนวทางเพื่อน าเสนอคณะธรรมกิจในการช่วยเหลือชุมชนรอบ ๆ คริสตจกัรท่ีได้รับความ
ล าบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการส าแดงความรักของพระเจา้แก่
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ชุมชน ไดมี้การแจกถุงยงัชีพแก่ชุมชนโดยการประสานงานกบัผูน้ าชุมชน รวมทั้งร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมาแจกถุงยงัชีพใหชุ้มชนดว้ย 

 4.4 วางมาตรการส าหรับการเปิดใหส้มาชิกมานมสัการท่ีคริสตจกัร การจดังานไวอ้าลยั และการจดังานมงคล
สมรสในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการของภาครัฐ 

 4.5   ด าเนินการสรรหาและรับเจา้หนา้ท่ีดา้น Media ของคริสตจกัร 1 คนเพื่อท าหนา้ท่ีผลิตส่ือการประกาศและ
ส่ือการประชาสัมพนัธ์ของคริสตจกัร 

 4.6   ทบทวนและปรับปรุงระเบียบกองทุนศาสนศาสตร์และระเบียบกองทุนการศึกษา และได้พิจารณา
สนบัสนุนทุนเรียนศาสนศาสตร์ใหก้บันกัศึกษาพระคริสตธรรม 2 คน 

   

รายงานพนัธกจินมัสการ ปี 2021 
 

 พนัธกิจนมสัการ ดูแลการนมสัการทุกรอบของคริสตจกัร ทั้งการนมสัการรวม การนมสัการภาคภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 
การนมสัการภาคภาษาไทยรอบเชา้ และภาคภาษาไทยรอบบ่าย การนมสัการคริสตจกัรเด็ก (Junior Church) และ
การนมสัการภาคภาษาจีนกลาง ตลอดจน กลุ่มอธิษฐาน กลุ่มเยีย่มเยยีน ศาสนพิธี และส่วนของการนมสัการเน่ืองใน
วาระพิเศษต่างๆ โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 
1. การนมัสการวนัอาทติย์ 
 1.1 การนมัสการวนัอาทติย์ (ค านวณจากจ านวนผู้มาร่วมนมัสการ เดือนพฤศจิกายน 2020 – ตุลาคม 2021) 
 1) การนมสัการรวมและนมสัการภาคภาษาจีนแตจ๋ิ้ว เวลา 10.00 น. ทุกสัปดาห์ท่ี 1 มีพิธีมหาสนิท, สัปดาห์ท่ี 4 
มีพิธีบพัติศมาปีละ 3 คร้ัง และการนมสัการภาคภาษาจีนแตจ๋ิ้วในสัปดาห์อ่ืนๆ เน่ืองจากสถานการณ์โควิดจึงเปิด
นมสัการท่ีคริสตจกัรได้เพียง 5 คร้ัง โดยเฉล่ียมีผูเ้ข้าร่วมนมสัการ 511 คน นอกจากนั้นเป็นการนมสัการทาง
ออนไลน์ มีผูเ้ขา้ชมการนมสัการเฉล่ีย 299 Viewers/ คร้ัง 
 2) การนมสัการภาคภาษาไทยรอบเชา้ เวลา 10.00 น. ทุกสัปดาห์ท่ี 2, 3, 4, 5 ในปีท่ีผา่นมาเป็นการนมสัการ
ออนไลน์ทั้งหมด เน่ืองจากสถานการณ์โควิดท่ีรุนแรง จึงจ าเป็นตอ้งจ ากดัจ านวนทีมงาน ให้คณาจารยแ์ละมคันายก
ของพนัธกิจนมสัการเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั และทีมงานชุดเดียวกนัน้ีตอ้งรับผิดชอบเร่ืองการถ่ายทอดสดของภาค
ภาษาจีนแตจ๋ิ้วในเช้าวนัอาทิตยด์ว้ย จึงตอ้งมีการถ่ายท าภาคภาษาไทยล่วงหนา้ 1 สัปดาห์ แลว้จึงตดัต่อออกอากาศ
ในวนัอาทิตยถ์ดัไป มีผูเ้ขา้ร่วมนมสัการออนไลน์เฉล่ีย 97 Viewers/ คร้ัง (รอบไทยเชา้ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2020 - ต.ค. 
2021 มีการออนไลน์ทั้งหมด 27 คร้ัง) 
 3) การนมสัการภาคภาษาไทยรอบบ่าย เวลา 15.00 น. ปกติจะมีการนมสัการทุกสัปดาห์ มีผูม้าร่วมนมสัการท่ี
คริสตจกัรเฉล่ีย 49 คน/ สัปดาห์ (จากทั้งหมด 14 สัปดาห์ท่ีเปิดให้เขา้ร่วม) และนมสัการผ่านการออนไลน์ทาง 
Youtube เฉล่ีย 34 Viewers/ คร้ัง (มีการออนไลน์ทั้งหมด 12 คร้ัง) ส่วนสัปดาห์รวมนั้นจะมีการจดันมสัการสดของ
รอบบ่ายผา่นทาง Line Meeting 
 4) การนมสัการของยุวชน (คริสตจกัรเด็ก) เวลา 10.00 น. ทุกสัปดาห์ท่ี 2, 3, 4 ส าหรับอาทิตยท่ี์ 5 เขา้ร่วมกบั
การนมสัการภาคภาษาไทยรอบเช้า แต่เน่ืองจากสถานการณ์โควิดจึงให้ยุวชนนมสัการออนไลน์รวมกับรอบ
นมสัการรวม จีนแตจ๋ิ้ว หรือรอบไทยเชา้ แลว้แต่สะดวก 
 5) การนมสัการภาคภาษาจีนกลาง เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องนมสัการท่ี 1 ทุกสัปดาห์ ยกเวน้สัปดาห์แรก
ของเดือนนมสัการร่วมกบัรอบนมสัการรวม แต่เน่ืองจากสถานการณ์โควดิจึงไดป้รับเป็นการนมสัการออนไลน์ผา่น 
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Zoom มีผูเ้ขา้ร่วมเฉล่ียสัปดาห์ละ 30 คน และตั้งแต่ตน้เดือนกนัยายนไดเ้ร่ิมประกอบพิธีมหาสนิทส าหรับพี่นอ้งรอบ
การนมสัการจีนกลางผา่น Zoom แทนการเขา้ร่วมกบัรอบนมสัการรวมในช่วงเชา้  
 กิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมของรอบนมสัการภาคภาษาจีนกลาง 
 จดันมสัการฉลองครบรอบ 4 ปีท่ีคริสตจกัรเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 28 มีนาคม 2021 และรายการพิเศษ Home Coming 
Day ทาง Zoom ในวนัอาทิตยท่ี์ 31 ตุลาคม 2021 ท่ีผา่นมา   
 
2. พนัธกจิต้อนรับผู้มาใหม่ของรอบรวม รอบไทยเช้าและรอบจีนแต้จ๋ิว  
 มีผูม้าเยี่ยมเยียนและร่วมนมสัการเป็นคร้ังแรก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 - ตุลาคม 2021 เฉพาะรอบ
นมสัการรวม รอบจีนแตจ๋ิ้วและรอบเช้าไทยมีทั้งส้ิน 39 คน ซ่ึงทางคริสตจกัรไดม้อบของท่ีระลึก และมีทีม New 
Comer คอยดูแลติดตาม รวมทั้งสอนบทเรียนผูม้าใหม่ 4 สัปดาห์ผา่นทางออนไลน์ 
 
3. คณะนักร้องและนักดนตรี 
 มีการจดัให้คณะนักร้องในคริสตจกัรมีส่วนร่วมถวายเสียงเพลงทุกสัปดาห์ ในภาคภาษาจีนแตจ๋ิ้ว และบาง
สัปดาห์ในภาคภาษาไทยรอบเช้า รวมทั้งการนมสัการพิเศษต่างๆ โดยมีการจดัตารางรับใช้ให้กบัคณะนกัร้องทุก
คณะ ซ่ึงประกอบด้วย คณะนักร้องอาเลลูยา คณะนักร้องเพื่อพนัธกิจ คณะนักร้องสดุดี คณะนักร้องสตรี คณะ
นกัร้องเด็กรววีารศึกษา คณะนกัร้องอนุ-ยวุชน คณะนกัร้องเพื่อคุณ คณะนกัร้องลาซารัส และคณะนักร้อง The Way 
Minister แต่เน่ืองดว้ยการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควดิ จึงท าใหต้อ้งงดการรวมตวักนั ปรับเปล่ียนเป็นการถวาย
เพลงในรูปแบบคลิปวดิีโอ และ Virtual Choir เฉพาะในวาระพิเศษต่างๆ ของคริสตจกัร ส่วนรอบรวมและจีนแตจ๋ิ้ว
นั้น ยงัคงมีสมาชิกและคณาจารยเ์ขา้มาร่วมรับใชเ้ป็นตน้เสียงน าการร้องเพลงดว้ยทุกสัปดาห์ 
 ดา้นดนตรี คริสตจกัรของเรามีทั้งผูบ้รรเลงเปียโน ออร์แกน วงออร์เคสตร้า และทีมนมสัการภาคภาษาไทยท่ีมี
ความหลากหลายทั้งวยั และสไตล์ ซ่ึงไดมี้การจดัตารางความรับผิดชอบไวล่้วงหน้า หากแต่สถานการณ์โควิดท่ี
รุนแรงในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ท าให้ผูบ้รรเลงดนตรีหลายท่านไม่สามารถมาร่วมรับใช้ได้ตามตารางท่ีก าหนดไว ้
ผูรั้บผดิชอบทั้งเบ้ืองหนา้และเบ้ืองหลงัจึงเป็นคณาจารย ์และมคันายกท่ีเป็นสมาชิกของทีมนมสัการเป็นหลกั 
 
4.พนัธกจิอธิษฐาน 

4.1 การอธิษฐานเชา้วนัอาทิตย ์08.15 - 08.45 น. งดเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 
4.2 การอธิษฐานคืนวนัพุธจีน 19.00 - 20.00 น. งดเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 
4.3 การอธิษฐานคืนวนัพุธไทย 19.00 - 20.00 น. มีผูเ้ขา้ร่วมเฉล่ีย 52 users/คร้ัง (ออนไลน์ทาง Facebook) 
4.4 การอธิษฐานรุ่งอรุณวนัเสาร์ 06.00 - 07.00 น. มีผูเ้ขา้ร่วมเฉล่ีย 44 users/คร้ัง (ออนไลน์ทาง Facebook) 
4.5 การอธิษฐานของพี่นอ้งรอบบ่ายทุกวนั เวลา 21.00 - 22.00 น. มีผูเ้ขา้ร่วม 25 - 30 คน โดยประมาณ ผา่น
ทาง Line Meeting  
4.6 การอธิษฐานของพี่นอ้งรอบจีนกลาง จดัข้ึนทุกวนัศุกร์ เวลา 20.00 – 21.00 น. (ทาง Zoom)  
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5.พนัธกจิการอภิบาลสมาชิกในสถานการณ์โควดิ 
 1) รายการออนไลน์ของคริสตจกัร 

- รายการ 24 วนัสู่คริสตม์าส เป็นการแบ่งปันหนุนใจและน าอธิษฐานโดยคณาจารย ์ออกอากาศตั้งแต่วนัท่ี 
1 ถึง 24 ธนัวาคม 2020 

  -  รายการ 40 วนัสู่ชยัชนะ ออกอากาศตั้งแต่ 17 กุมภาพนัธ์ ถึง 4 เมษายน เป็นบทใคร่ครวญและค า
อธิษฐานประจ าวนั เพื่อเตรียมใจสู่วนัอีสเตอร์   

  -  รายการ Praise and Pray บทเพลงชูใจ ประกอบดว้ยถอ้ยค าหนุนใจ พระวจนะ ค าอธิษฐาน และบทเพลง 
โดยจดัท าเป็นภาษาไทย 63 ตอน และภาษาจีนกลาง (มีค าบรรยายไทย) 5 ตอน รวมทั้งส้ิน 68 ตอน 
ออกอากาศตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 4 พฤศจิกายน 2021 

 2) จดัท าเพลงหนุนใจพร้อมภาพประกอบ เพื่อเป็นส่ือให้พี่นอ้งน าไปใชใ้นประกาศ เช่น เพลงโลกน้ีของพระ
บิดา พกัพิงในพระเจา้ เป็นตน้   
 3) มีการเยี่ยมเยียนออนไลน์ของคณาจารยร์วมกนั สัปดาห์ละคร้ัง ปกติคือ วนัพุธ และรอบจีนกลางมีการเยี่ยม
เยยีนตามบา้นสมาชิกในเดือนกนัยายน ถึง ตุลาคมท่ีผา่นมา นอกจากนั้นจะเป็นการอภิบาลผา่นกลุ่มเซลล์ออนไลน์ 
การโทรพูดคุย การสอนพระคมัภีร์ออนไลน์ทั้งแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม   
 4) ช่วยใหค้  าปรึกษาในดา้นต่างๆ แก่สมาชิก อาทิ การเตรียมศาสนพิธีต่างๆ หลกัสูตรใหค้  าปรึกษาก่อนแต่งงาน 
รวมทั้งเป็นผูร่้วมประกอบพิธี เช่น พิธีสมรสศกัด์ิสิทธ์ิ พิธีหมั้น พิธีบรรจุศพ พิธีไวอ้าลยั พิธีปลงศพ พิธีข้ึนบา้นใหม่ 
พิธีขอบคุณพระเจา้ส าหรับอาคารใหม่ กิจการใหม่ เป็นตน้ 
 5) รณรงคใ์หส้มาชิกเชิญเพื่อนมาร่วมกลุ่ม ALPHA Online หนุนใจให้มารับการอบรมในหลกัสูตรสร้างสาวก 
และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีคริสตจกัรไดจ้ดัข้ึน 
 6) การนมสัการในรอบเชา้ ทั้งไทยและจีนแตจ๋ิ้ว จะรณรงคใ์ห้สมาชิกเขา้ร่วมชั้นเรียนคริสเตียนศึกษาช่วงเช้า 
ร่วมสามคัคีธรรม และรับการเสริมสร้างผ่านระบบคณะของคริสตจกัร เช่น คณะยุวชน คณะอนุชน คณะเพื่อคุณ 
คณะบุรุษ คณะสตรี คณะสดุดี เป็นตน้ ส่วนการนมสัการรอบบ่ายซ่ึงมีช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนักบัระบบรอบเชา้ และ
การนมสัการจีนกลางซ่ึงมีความแตกต่างดา้นเวลาและความเฉพาะตวัดา้นภาษา จึงเป็นสองรอบท่ีจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับและจดัการดา้นต่างๆ ใหเ้ขา้กบับริบทและความตอ้งการของพี่นอ้งสมาชิกในรอบของตน เช่น ช่องทางส่ือสาร
กบัสมาชิก การจดัชั้นเรียนคริสเตียนศึกษาประจ ารอบ กลุ่มเซลล์ในวยัต่างๆ กลุ่มอธิษฐาน กลุ่มสร้างสาวก Two 
Wings กลุ่มตอ้นรับผูม้าใหม่ การนมสัการพิเศษ ค่ายของรอบนมสัการ และการเยีย่มเยยีนพี่นอ้งสมาชิก เป็นตน้  
 
6.อ่ืนๆ 
 6.1 ดูแลการนมสัการในโอกาสพิเศษต่างๆ ของคริสตจกัร  
 - ร่วมเป็นทีมงานและทีมดนตรีในคอนเสิร์ตประกาศวคัซีนใจ วนัเสาร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2020   
 - ร่วมจดัการนมสัการพิเศษเน่ืองในเทศกาลคริสตสมภพ 2020 รวมทั้งเตรียมการแคลอร่ิงออนไลน์ การจดั
คริสตม์าส@Home ออนไลน์ และร่วมเป็นทีมจดัรายการประกาศคริสตม์าสชูใจคืนวนัท่ี 24 ธ.ค. 2020 
 - ร่วมจดัการนมสัการพิเศษวนัศุกร์ประเสริฐ 2 เมษายน 2021 เวลา 19.00 น. และร่วมจดันมสัการรุ่งอรุณวนัอี
สเตอร์ และเชา้วนัอีสเตอร์ 4 เมษายน 2021 เวลา 06.00 และ 10.00 น. รับผิดชอบหลกัในส่วนของการนมสัการดว้ย
เสียงเพลงและคลิปเพลงพิเศษ    
 6.2 ปรับปรุงสถานท่ีหอ้งนมสัการ เช่น ปรับปรุงระบบกลอ้ง ระบบถ่ายทอด ระบบเสียง เป็นตน้   
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 6.3 ผลิต ดูแล จดัการ และเผยแพร่ส่ือออนไลน์ต่างๆ ของคริสตจกัร: Youtube, Facebook และ Line ของ
คริสตจกัร 
 6.4 จดัตารางนมสัการ ตารางอธิษฐาน หวัขอ้อธิษฐานคริสตจกัร รวมทั้งติดต่อผูเ้ทศนา ผูน้ านมสัการ ผูแ้ปล ผู ้
ประกอบพิธี ทีมนมสัการ ทีมงานเบ้ืองหลงั รายละเอียดสูจิบตัร ในทุกๆ สัปดาห์  
 6.5 ทีมนมสัการคริสตจกัรสะพานเหลืองไดรั้บการติดต่อให้น านมสัการ ในงาน Countdown to Congress 9 
Thailand เดือนกนัยายน โดยถ่ายท าส่งเป็นคลิปเพื่อออกอากาศในวนัจนัทร์ท่ี 6 กนัยายนท่ีผา่นมา 
 6.6 ทีมนมสัการคริสตจกัรสะพานเหลือง ได้รับหน้าท่ีน านมสัการในงานสัมมนาออนไลน์ ของฝ่ายดนตรี
คริสตจกัรภาค 7 หวัขอ้ “ร้ือฟ้ืนวิหารการสรรเสริญ” และร่วมเป็นวิทยากรเวิร์คชอป โดยรับผิดชอบในหวัขอ้ “ผูน้ า
นมสัการ” 
 

รายงานพนัธกจิเผยแพร่ ปี 2021 
 

 เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควดิ-19 คริสตจกัรลูกทั้งในประเทศและต่างประเทศไดจ้ดัให้มีการ
นมสัการออนไลน์ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา เซลกรุ๊ป การอบรม / การเล้ียงดูและการเยี่ยมเยียนก็ผ่านส่ือ
ออนไลน์ ท าให้ปีน้ีเป็นปีท่ีมีผูเ้ช่ือใหม่และผูรั้บบพัติศมานอ้ยกว่าปีก่อนๆ แมก้ระนั้นก็ตาม เราก็ยงัมีผูเ้ช่ือใหม่ 77 
คน และผูรั้บบพัติศมา 29 คน ดงัน้ี 
         

คริสตจักรลูกภายในประเทศ ผู้เช่ือใหม่ (คน) ผู้รับบัพติศมา (คน) 
คริสตจกัรสะพานเหลืองคลองตนั - 3 
คริสตจกัรสะพานเหลืองบวัลาย 4 6 
คริสตจกัรกาญจนพร 14 4 
คริสตจกัรมุมพระพร 1 - 
คริสตจกัรสะพานเหลืองเชียงราย 3 - 
ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมคัร 6 2 
ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง 12 - 
ศาลาธรรมมุกดาหาร 11 7 
คริสตจกัรสะพานเหลืองนายาว 10 - 
จุดประกาศบวัใหญ่ - 2 
คริสตจกัรพลงัแห่งความเช่ือ 2 - 
ศาลาธรรมพลงัแห่งความรัก 4 - 

รวม 67 24 
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คริสตจักรลูกในต่างประเทศ ผู้เช่ือใหม่ (คน) ผู้รับบัพติศมา (คน) 
ศูนยป์ระกาศข่าวประเสริฐไทยเชนลี (สิงคโปร์) 5 - 
คริสตจกัรมิชชัน่ไทยในไตห้วนั 5 5 
ศูนยป์ระกาศข่าวประเสริฐอิมมานูเอล (เกาหลีใต)้ - - 

รวม 10 5 

รวมทั้งหมด (ภายใน-ต่างประเทศ) 77 29 

 
 สืบเน่ืองจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 คริสตจกัรได้น าเงินจากกองทุนปันพระพรสู้โควิด-19 
ช่วยเหลือสมาชิกคริสตจกัรลูกท่ีขาดรายไดแ้ละมีปัญหาเร่ืองการครองชีพ โดยให้ผูรั้บใช้พระเจา้ในคริสตจกัรลูก
เป็นผูเ้สนอและกลัน่กรอง ทั้งหมดจ านวน 26 คน เป็นจ านวนเงิน 106,000 บาท ดงัน้ี 
 

คริสตจักรลูก  ผู้รับความช่วยเหลือ (คน) จ านวนเงิน (บาท) 
คริสตจกัรมุมพระพร 5 20,000 
คริสตจกัรสะพานเหลืองนายาว 13 55,000 
ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง 8 31,000 

รวม 26 106,000 
 
 เพื่อเป็นการส าแดงความรักของพระเจา้และประกาศข่าวประเสริฐ ทางคริสตจกัรไดแ้จกถุงยงัชีพพร้อมใบปลิว 
จ านวน 600 ชุดให้กบั 4 ชุมชนท่ีอยู่รอบคริสตจกัรเป็นเงินจ านวน 180,000 บาท (ชุดละ 300 บาท) และได้จดั
งบประมาณใหค้ริสตจกัรลูก 11 แห่ง จดัถุงยงัชีพพร้อมใบปลิว จ านวน 844 ชุด เพื่อแจกให้กบัชุมชนรอบคริสตจกัร
ลูก เป็นเงินจ านวน 168,800 บาท (ชุดละ 200 บาท) ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 
 

คริสตจักรลูก  จ านวนถุงยงัชีพ (ชุด) จ านวนเงิน (บาท) 
คริสตจกัรสะพานเหลืองคลองตนั 100 20,000 
คริสตจกัรสะพานเหลืองบวัลาย / จุดประกาศบวัใหญ่ 100 20,000 
คริสตจกัรกาญจนพร 100 20,000 
คริสตจกัรสะพานเหลืองเชียงราย 50 10,000 
คริสตจกัรมุมพระพร 50 10,000 
คริสตจกัรพลงัแห่งความเช่ือ 80 16,000 
คริสตจกัรสะพานเหลืองนายาว 90 18,000 
ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมคัร 100 20,000 
ศาลาธรรมมุกดาหาร 100 20,000 
ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง 34 6,800 
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ศาลาธรรมพลงัแห่งความรัก 40 8,000 
รวม 844 168,800 

 
 ในเดือนพฤศจิกายน 2021 ไดช่้วยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง เป็นจ านวน
เงิน 100,000 บาท เพื่อซ่อมแซม ต่อเติมร้ัว ขยายประตูทางเขา้และอ่ืนๆ 
 นอกจากนั้น ทางคริสตจกัรไดส้นบัสนุนทุนเรียนศาสนศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี ให้กบัอนุชนของคริสตจกัร
สะพานเหลืองนายาว คือ นางสาว ภทัรธิรา  ผวิแกว้ ปัจจุบนัศึกษาปีท่ี 3 สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (บีไอที) 
โดยใช้เงินจากกองทุนศาสนศาสตร์ และอนุชนของศาลาธรรมพลงัแห่งความรัก คือ นางสาว กณัฐิกา  โนนตูม 
ปัจจุบนัศึกษาปีท่ี 2 สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (บีไอที) โดยรับทุนจากคริสตจกัรสะพานเหลืองและ
คริสตจกัรเชนลี 
 คริสตจกัรของเราไดจ้ดักลุ่มอลัฟ่า (Alpha Course) เพื่อการประกาศอย่างต่อเน่ืองกนัมาหลายปี โดยเชิญผูท่ี้
สนใจเร่ืองพระเจา้และผูม้าใหม่เขา้ร่วมกลุ่ม เป็นการชมวดีิโอและแบ่งกลุ่มพูดคุย ในปี 2021 เราไดจ้ดักลุ่มอลัฟ่า รุ่น
ท่ี 12-14 มีผูส้นใจและผูม้าใหม่เขา้ร่วมกลุ่มทางออนไลน์ รวม 27 คน มีผูรั้บเช่ือ 8 คน โดยมี คศ.พรรณี และคุณ
ดุษณี เป็นผูส้อนและดูแล 
  

กลุ่มอลัฟ่า รุ่นที ่ ช่วงเวลาทีจั่ด ผู้สนใจ / ผู้มาใหม่ (คน) ผู้รับเช่ือ (คน) 
12 ม.ค. - เม.ย. 4 2 
13 พ.ค. - ก.ค. 6 1 
14 ส.ค. - พ.ย. 17 5 
รวม  27 8 

 
 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 เราได้จดัรายการคริสมาสทางออนไลน์ “คริสตมาสชูใจ” เม่ือคืนวนัท่ี 23 
ธนัวาคม 2020 และจดัคอนเสิร์ตเพื่อการประกาศทางออนไลน์ “วคัซีนใจ Ep. 2” เม่ือคืนวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2021  
  เราไดจ้ดั มิชชัน่แฟร์ เพื่อหาทุนสนบัสนุนพนัธกิจเผยแพร่โดยไม่หกัค่าใชจ่้าย เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 29 พฤศจิกายน 
2020 มีรายไดจ้ากการออกร้านรวม 159,438 บาท ขอขอบคุณพระเจา้และพี่นอ้งสมาชิกคริสตจกัรท่ีไดอ้ธิษฐานเผื่อ
และถวายทรัพยส์นบัสนุนพนัธกิจเผยแพร่เสมอมา 
 ส าหรับปีการเงิน 2021 พนัธกิจเผยแพร่รับเงินถวายจ านวน 1,619,920 บาท มีรายจ่ายจ านวน 2,440,815 บาท 
รายรับนอ้ยกวา่รายจ่ายจ านวน 820,895 บาท 
 

รายงานพนัธกจิเสริมสร้าง ปี 2021 
 

 พนัธกิจเสริมสร้างรับผิดชอบดูแลจิตวิญญาณของสมาชิกคริสตจกัรโดยการสนับสนุนให้สมาชิกเรียนพระ
คมัภีร์และเขา้ร่วมคณะต่างๆ รวมถึงเขา้ร่วมกลุ่มเซล เพื่อให้มีสามคัคีธรรมท่ีดีกบัพี่นอ้งในคริสตจกัร ร่วมกนัรับใช้
และหนุนใจซ่ึงกนัและกนั   
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 งานของพนัธกิจเสริมสร้างโดยทัว่ไปประกอบดว้ยงาน 4 ส่วนหลกั แต่เน่ืองจาก สถานการณ์แพร่ระบาด โค
วิด-19 ตั้ งแต่เดือนธันวาคม 2020 จนถึงเกือบตลอดปี 2021 งานส่วนต่างๆ มีการปรับเปล่ียนเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ ท าใหมี้ความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์  มีบางชั้นเรียนไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ จึงใหผู้ส้อนแต่ละชั้นพิจารณาเปิดการสอนออนไลน์ไดต้ามท่ีผูส้อนมีความพร้อมและเห็นสมควร   
 
1. ช้ันเรียนพระคัมภีร์      
 

ช้ันเรียน จ านวน (คน) 
รวฯีรอบเชา้  70-80 
ชั้นเรียนยวุชน   22 
ชั้นเรียนอนุชน 5 
ชั้นผูเ้ช่ือใหม่ :  
• ความยนิดีแห่งการเติบโต 1 10 
• ความยนิดีแห่งการเติบโต 2 5 
ชั้นเรียน Fascinating stories of forgotten lives 16 
ชั้นเรียน คริสเตียนกบัค่านิยมสังคม 10 
รอบบ่าย : ชั้นผูเ้ช่ือใหม่  
• ความยนิดีแห่งการเติบโต 1 3 
• ความยนิดีแห่งการเติบโต 2 2 
ชั้นเรียนดาเนียล & เอเสเคียล 5 

 
ครูผู้สอน : 
• ชั้นเรียนยวุชน : คศ. ฑณัธกร  ตาจุมปา , มน.ยพุดี  ศรีธนางกูร, ผป. สุรัตน์  อรุณวฒันาพร, คศ. สิรามล  เพช็รฉิม 
• ชั้นเรียนอนุชน: คศ. ธเนศ  พรกีรติกุล 
• ชั้นเรียน Fascinating stories of forgotten lives : ผป.จงจิตร องัคทะวานิช, อ.ววิรณ์ ศิริกลการ, ผป.กานดา รอดพน้ 
• ชั้นอลัฟ่า : มน.ดุษณี  วงศส์ันติชน 
• ชั้นเรียนรอบบ่าย : คศ. ชนานนัท ์ ไชยวงศ,์ อ. วชิยั  ไชยวงศ ์
 
2. คณะต่าง ๆ 
 พนัธกิจเสริมสร้าง ประสานงานกบัคณะต่างๆ โดยร่วมกนัจดังานในวนัส าคญัๆ และมีส่วนสนบัสนุนโครงงาน
ส าคญัของแต่ละคณะ โดยจดัการประชุมร่วมกบัตวัแทนคณะทุกสามเดือน ในปีน้ีเน่ืองจากสถานการณ์โควิด คณะ
ต่างๆ ไดง้ดกิจกรรมในคริสตจกัรและจดักิจกรรมทางออนไลน์แทน 
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คณะ ผู้เข้าร่วม กจิกรรมพเิศษปีนี้ 
รวฯี (เชา้) 70-80 คน 

อาย ุ0-12 ปี 
เวลา 9.00 – 11.00 น. 

- เรียนออนไลน์ทาง Zoom ตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. 2020    

- ชั้นแองจ้ีเป็นกลุ่มสามคัคีธรรมพอ่แม่ผูป้กครองทางไลน์ 

- ทุกวนัอาทิตยท่ี์ 5 ของเดือนพบผูป้กครองเด็กรวฯี ผา่น Zoom,  

- กลุ่มเซลครูรว ีROOT ทุกคืนวนัพุธ, ประชุมครูรวฯี ทุกวนัอาทิตยท่ี์ 
3 ของเดือน, จดัอบรมและเสวนาครูรวฯี 3-4 คร้ังต่อปี โดยวทิยากร
ภายในและรับเชิญ และเร่ิมใชว้รรณกรรมและภาพยนตร์คริสเตียน
เป็นส่ือ 

รวฯี (บ่าย) 4-6 คน 
เวลา 15.00 – 17.00 น. 

มีการสามคัคีธรรม การเรียนพระคมัภีร์ผ่านทางไลน์, ใช้ส่ือการสอน
บทเรียน "ห้องเรียนรวีกบั Superbook" ทาง Youtube ของ Superbook 
Thailand , มีการโทรทางไลน์ติดตามพูดคุยเยีย่มเยยีน 

คณะยวุชน 12-13 คน 
เวลา 13.30 – 15.00 น. 

สามคัคีธรรม online-จดักลุ่มเซล,เรียนพระคมัภีร์กบั คศ.ฑณัธกร  
ตาจุมปา 

คณะอนุชน 6-10 คน 
เวลา 13.30 – 15.00 น. 

สามคัคีธรรม online เชิญวทิยากรจากภายนอกมาแบ่งปัน, จดั work 
shop ดนตรี, จดักลุ่มเซล, เรียนพระคมัภีร์กบั คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล 

คณะเพื่อคุณ 14-20 คน 
เวลา 13.30 – 15.00 น. 

สามคัคีธรรมทาง online , มีการจดัอาหารกล่องออกช่วยเหลือชุมชน
รอบโบสถ ์

คณะสตรี - ไม่สะดวกในการการสามคัคีธรรมทาง Online แต่มีการหนุนใจกนัทาง 
line และทางโทรศพัท ์และมีการถวายเงินสนบัสนุนพนัธกิจคริสตจกัร
ลูกของสะพานเหลือง รวมทั้งถวายใหผู้รั้บใชค้ริสตจกัรลูก 

คณะบุรุษ - ไม่สะดวกในการสามคัคีธรรมทาง online แต่มีการพูดคุยหนุนใจกนั
ทาง line และทางโทรศพัท ์จดัท าสารบุรุษหนุนใจพี่นอ้งสะพานเหลือง 

คณะสดุดี 25-30 คน 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 

มีการดูแลสมาชิกดว้ยการแบ่งกลุ่มยอ่ย กรรมการ 1 คนต่อสมาชิก 2 
คน, สามคัคีธรรมทาง online ทุกเดือนๆ ละ 1 คร้ัง โดยเชิญวทิยากร
จากภายนอกสลบักบัสามคัคีธรรมภายในกนัเอง 

คณะนกัร้อง
อาเลลูยา 

- ไม่มีกิจกรรมซ้อมเพลง (เน่ืองจากโบสถ์ปิด และนมสัการทาง online 
แทน) ใชก้ารพูดคุยหนุนใจทาง line และโทรศพัท ์

คณะนกัร้อง
เพื่อพนัธกิจ 

- ไม่มีกิจกรรมซ้อมเพลง (เน่ืองจากโบสถ์ปิด และนมสัการทาง online 
แทน) ใชก้ารพูดคุยหนุนใจทาง line และโทรศพัท ์
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3. การอบรมหลกัสูตรสร้างสาวกทูวงิส์ (TWO WINGS)  

 1. มีการอบรมชั้นเกิดผลซ ้ า รุ่นท่ี 4 ทุกวนัเสาร์  9.00 น. – 12.00 น.  เร่ิม  3 เมษายน – 17 กรกฏาคม 2021 มี
ผูเ้ขา้ร่วม 12 คน ก่อนการอบรมวนัเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2021 มี  “ค่ายผูน้ า”  เพื่อเตรียมชีวิต ให้เห็นถึงการทรงเรียกใน
การเป็นผูน้ าในกลุ่มเซลล ์ และกลุ่มประกาศ Happy Meeting  และมีการอบรมพิเศษเร่ืองการอธิษฐานวิงวอนเพื่อให้
ผูเ้รียนเป็นก าลงัส าคญัในการอธิษฐานของคริสตจกัร  และอธิษฐานเผือ่พนัธกิจท่ีรับใชอ้ยู ่
 2. มีการอบรมชั้นพนัธกิจโลก รุ่นท่ี 4 ทุกวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. เร่ิม 21 สิงหาคม – 27 พฤศจิกายน 
2021 มีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 11 คน เพื่อใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของพระมหาบญัชาเป็นพนัธกิจระดบัโลก เร่ิมจากการ
ประกาศในกลุ่มเล็กก่อน (Happy Meeting) และค่อยขยายออกไป  มี 2 สัปดาห์ท่ีเป็นการอบรมนิมิตพนัธกิจหวัขอ้ 
“ส่งออกไป”  ท่ีพูดถึงงานมิชชั่น  มิชชันนารี  และการบุกเบิกคริสตจักร ในชั้ นเรียนน้ีจะมีภาคปฏิบัติ คือ
“มิชชัน่ทริป” ในวนัเสาร์ท่ี 4 ธนัวาคม  โดยจะประกาศกบัชุมชนรอบคริสตจกัรสะพานเหลือง 
 3. ชั้นสร้างสาวก รุ่นท่ี 5 ทุกวนัพฤหสัฯ เวลา 19.00 น. – 21.30 น. วนัพฤหสัท่ี 19 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 
2021 มีผูร่้วมอบรมทั้งหมด 35 คน จากคริสตจกัรสะพานเหลือง 15 คน จากคริสตจกัรลูก 15 คน และจากคริสตจกัร
อ่ืนอีก 5 คน   เป็นการอบรมเบ้ืองตน้ของการเป็นสาวก  การใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นศูนยก์ลางชีวิต  มีเป้าหมายในชีวิต
เพื่อแผน่ดินของพระเจา้  สนใจในพระมหาบญัชา  เร่ิมจากการใชชี้วิตตามวงลอ้ชีวิต ท่ีประกอบดว้ย การนมสัการ, 
การอธิษฐานส่วนตวั, การประกาศเป็นพยานส่วนตวั, การสามคัคีธรรมกบัพี่นอ้ง, อ่านและท่องจ าพระวจนะ และรับ
ใชใ้นคริสตจกัร นอกจากน้ี ยงัได ้เรียนรู้ถึงการประกาศส่วนตวัดว้ยค าพยานชีวติ และการประกาศดว้ยกระดาษเปล่า  
ซ่ึงเป็นการอธิบายข่าวประเสริฐง่ายๆ ด้วยกระดาษเปล่า ชั้นเรียนน้ีมีการอบรมพิเศษเร่ืองการดูแลคนมาใหม่ใน
สัปดาห์ท่ี 10 เป็นการเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเป็นพี่เล้ียงดูแลเอาใจใส่คนมาใหม่อยา่งเป็นระบบ 
 
4. กจิกรรมพเิศษ 
 4.1 ในปีน้ีแมจ้ะมีสถานการณ์โควิด พนัธกิจเสริมสร้างยงัไดมี้โอกาสร่วมจดักิจกรรมในคริสตจกัรและทาง 
online โดยมีกิจกรรมท่ีไดจ้ดัไปแลว้และก าลงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ดงัน้ี 
 • กรรมการและตวัแทนต่างๆ ช่วยดูแลจุดคดักรองผูท่ี้เขา้มาในคริสตจกัรช่วงอีสเตอร์ และท่ีจะเปิดนมสัการท่ี
คริสตจกัรช่วงปลายปี 
 • จดัการนมสัการรุ่งอรุณวนัอีสเตอร์ ภายในคริสตจกัร ดูแลการจดัเตรียมอาหารเชา้ส าหรับผูม้าร่วมนมสัการ, 
จดัฉายภาพยนตค์ริสเตียนเร่ือง Overcomer, จดักลุ่มออกไปแจกใบปลิวประกาศข่าวประเสริฐแก่ชุมชนบริเวณรอบ
คริสตจกัร 
 • วนับุพการี 2 พ.ค. 2021 จดัเตรียมและส่งของขวญัไปใหผู้อ้าวโุสทางไปรษณีย ์97 ชุด ประกอบดว้ย การ์ดอวย
พร, ผา้ขนหนูปักโลโกส้ะพานเหลือง, เจลแอลกอฮอล,์ หนา้กากอนามยั เน่ืองจากนมสัการทาง online 
 • วนัคริสเตียนศึกษา แจกหนงัสือ “จริยธรรมคริสเตียน” โดยจดัส่งให้ทางไปรษณีย ์ให้กบัสมาชิกท่ีได้แจง้
ความประสงค ์ทั้งหมด 197 เล่ม เน่ืองจากนมสัการ online 
 • โครงการเพื่อนนกัอ่าน : จดัเสวนาทาง Zoom หวัขอ้ “สะพานเหลือง Book club ep.1” โดยเชิญ อ.วรรณภา
ผูเ้ขียนหนงัสือ ”จริยธรรมคริสเตียน” มาเป็นวทิยากร ในวนัเสาร์ท่ี 2 ต.ค. 2021 มีผูเ้ขา้ร่วม 34 คน 
 • วนัอนุชน (26 กนัยายน 2021) 
 • วนัขอบคุณพระเจา้ (7 พฤศจิกายน 2021) 
 • ร่วมเตรียมงานคริสตม์าส (19 ธนัวาคม 2021) 
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 4.2 วนัขอบคุณพระเจา้ เปิดให้สมาชิกบนัทึกคลิป VDO ขอบคุณพระเจา้ส่งเขา้มาเพื่อน าข้ึนเปิดในคริสตจกัร
ในเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเป็นเดือนแห่งการขอบคุณพระเจา้ เพื่อการหนุนใจพี่นอ้งสมาชิกและช่ืนชมยินดีในพระคุณ
พระเจา้ร่วมกนั 
 

รายงานพนัธกจิบริการ ปี 2021 
 

 พนัธกิจบริการดูแลงานดา้นสวสัดิการสมาชิกคริสตจกัร การจดัการและซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนงานของคริสตจกัรใหมี้ประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลสุสานของคริสตจกัรดว้ย 
 

งานของพนัธกจิบริการ ประกอบด้วย 4 หมวดงาน และงานดิจิทลั  
 

1. หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ ดูแลสถานท่ีและอุปกรณ์ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงปฏิบติัตามมาตรการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดงัมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 
1.1 ซ่อมแซมจอ LED ในหอ้งนมสัการท่ี 1 โดยเปล่ียนแผน่ LED ท่ีช ารุดของจอทั้ง 2 ขา้ง 
1.2 ติดฉากกั้นอะคริลิกท่ีธรรมาสน์ และโพเดียม เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของฝอยละอองจากการ

พูด 
1.3 ซ่อมแซมฝ้าห้องนมัสการท่ี 1 ซ่ึงมีสภาพทรุดโทรม ปูนร่วน ไม้ฝ้าท่ีติดกับคานปูนหลุด  

ซ่อมแซมโดยเสริมโครงเหล็กเพื่อไม่ใหท้รุด 
1.4 ท าระบบถ่ายทอดสด โดยติดตั้งกลอ้งเพิ่มอีกสองตวั 
1.5 ปรับปรุงบา้นพกัคณาจารย ์ซ่ึงเป็นตึกแถวในซอยสองพระ โดยกั้นห้อง ทาสี ติดแอร์ เรียบร้อย

แลว้ มีผูถ้วายส าหรับค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงมาบางส่วน โดยแบ่งเป็นห้องพกัได ้4 ห้อง (ศจ.
พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร, ศจ.จินโฮ ชอย, ผป.ววิฒัน์ วฒิุกุลเจริญวงศ ์และหอ้งรับรองแขก)  

1.6 ติดเซนเซอร์ส าหรับลา้งโถปัสสาวะอตัโนมติัในหอ้งน ้าชาย 
1.7 ติดไฟส่องสว่างเป็นโซลาเซลล์แบบตั้งเวลาเปิดปิดไดแ้ละควบคุมดว้ยรีโมทคอนโทรลบริเวณ

ลานจอดรถ 
1.8 ดูแลซ่อมบ ารุงรักษาแอร์ทั้งระบบ บริเวณฝ่ังโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลืองและคริสตจกัร 
1.9 ดูแลบ ารุงรักษาระบบภาพและเสียงของหอ้งนมสัการท่ี 1 และหอ้งนมสัการท่ี 2 
1.10 ดูแลซ่อมบ ารุงลิฟต ์
1.11 ก าจดัปลวก, แมลง, หนู ทั้งบริเวณโรงเรียนและคริสตจกัร 
1.12 ดูแลซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบน ้ า, ไฟฟ้า, กลอ้งวงจรปิด ท่ีช ารุด ให้อยูใ่นสภาพพร้อม

ใชง้าน 
1.13 จดัใหมี้เคร่ืองวดัอุณหภูมิบริเวณหนา้ประตูคริสตจกัรเพื่อคดักรองตามมาตรการป้องกนัการแพร่

ระบาดของไวรัส COVID-19 และจดัเตรียมแอลกอฮอลไ์วต้ามจุดต่าง ๆ ส าหรับใหส้มาชิกไดใ้ช ้
1.14 มีการพ่นยาฆ่าเช้ือในห้องนมสัการและห้องต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
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ไวรัส COVID-19 
1.15 จดัใหมี้การตรวจคดักรองไวรัส COVID-19 ดว้ยชุด Antigen Test Kit (ATK) ให้กบัทีมคณาจารย์

และเจา้หนา้ท่ีคริสตจกัร 
 

2. หมวดงานสวสัดิการ 
ให้การดูแลช่วยเหลือสมาชิกในเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ เช่น จดัให้มีกองทุนช่วยเหลือผูข้ดัสน Sunday 

Clinic และดูแลสมาชิกในสภาวะฉุกเฉิน เช่น ค่ายงัชีพ, เจบ็ป่วย เป็นตน้ 
(1) โครงการสมาชิกสงเคราะห์ ไดพ้ิจารณาช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีปัญหาดา้นค่าครองชีพจ านวน 5 คน

ในปี ค.ศ.2021  
(2) Sunday Clinic ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2021 งดการให้บริการ เน่ืองดว้ยทางคริสตจกัร 

ใหส้มาชิกนมสัการผา่นทางออนไลน์ และอยูร่ะหวา่งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
(3) จดัเตรียมชุดหน้ากากอนามยั แอลกอฮอล์ และยาท่ีจ าเป็น ส าหรับสมาชิกท่ีติด COVID-19 และ

กกัตวัอยูท่ี่บา้น (Home Isolation) 
(4) จดัเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ต่าง ๆ และอ านวยความสะดวกให้กบัสมาชิกท่ีมาจดังานพิธีมงคล

สมรส 
(5) จดัเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจดังานไวอ้าลยัใหก้บัสมาชิกท่ีจากไปอยูก่บัพระเจา้  

 

3. หมวดงานสมาชิกสัมพนัธ์  
(1) จดัท าในส่วนงานทะเบียนสมาชิกคริสตจกัรทั้งหมด   
(2) จดัรถตูค้ริสตจกัรใหที้มคณาจารยใ์นการท าพนัธกิจ เช่น การเยีย่มเยยีน การไปประกอบพิธีใน

งานไวอ้าลยัท่ีสุสาน เป็นตน้ 
(3) บริการรถตูใ้หก้บัคณะต่าง ๆ ในการท าพนัธกิจงานรับใช ้

 

4. หมวดงานสุสาน 
 

สุสานคริสตจักรสะพานเหลือง จ.นครปฐม  และ สุสานบ้านนา จ.นครนายก 

(1) เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2021 กรรมการพนัธกิจบริการไดเ้ดินทางไปสุสานนครปฐม เพื่อตรวจความ
เรียบร้อยของสถานท่ี  

(2) ติดไฟส่องสวา่งแบบโซลาเซลล์ท่ีมีระบบตั้งเวลาเปิดปิดได ้และควบคุมดว้ยรีโมทคอนโทรล  ณ 
สุสานคริสตจกัร จ.นครปฐม 

(3) เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางคริสตจกัรค านึงถึงสุขภาพของสมาชิก
คริสตจกัร จึงงดการจดัเยี่ยมเยียนสุสานเป็นหมู่คณะในปี ค.ศ.2021 แต่ยงัเปิดให้สมาชิกเขา้เยี่ยม
สุสานไดต้ามปกติ 

(4) จดัเก็บค่าบ ารุงสุสานรายปี 
(5) อ านวยความสะดวกในการจดังานพิธีปลงศพใหแ้ก่ผูล่้วงหลบั 
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ฝ่าย จ านวน 
(คน) 

ผูบ้ริหาร 7 
ศาสนกิจ 6 
ครูผูส้อน (ไทย) 69 
ครูผูส้อน (ชาวต่างชาติ) 45 
เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน 32 
พนกังาน 32 

รวม 191 
 
 

งานดิจิทลั 
อนุกรรมการดา้นดิจิทลั ช่วยดูแลปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ การเก็บขอ้มูล ระบบ WIFI ของคริสตจกัร ในปี 

ค.ศ. 2021 ไดมี้การปรับปรุงต่าง ๆ และเตรียมการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ปรับปรุงระบบส ารองขอ้มูลของคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีคริสตจกัร 
(2) ปรับปรุงระบบ LAN และ WIFI โดยติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการใช้

งาน 
(3) ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของคณาจารย์โดยการเพิ่ม SSD M2 เพื่อปรับปรุงความเร็วในการท างานของ

เคร่ือง 
(4) การเตรียมการเพื่อรองรับการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) 

 

รายงานพนัธกจิการศึกษา ปี 2021 
โรงเรียนไทยคริสเตียน ประจ าปีการศึกษา 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2021       จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2021 

ระดบัชั้น 
จ านวน 
(คน) 

ปฐมวยั 178 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 (English Program) 648 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 (English Program) 360 

รวม 1,186 
 

จ ำนวนบุตรหลำนของสมำชิกคริสตจักรสะพำนเหลืองและคริสตจักรลูก 
ทีเ่ป็นนักเรียน TCS 

พีน้่องคริสเตยีนที่ร่วมรับใช้ในพนัธกจิของโรงเรียน 
ดงัน้ี 
- สมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลือง จ านวน 13 คน  
- สมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลืองคลองตนั  
   จ านวน 13 คน  
-สมาชิกจากคริสตจกัรอ่ืนๆ 30 คน 
           รวม 56 คน 
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สรุปผลสอบเข้าศึกษาต่อมหาวทิยาลยั นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 (Grade 12) ปีการศึกษา 2005 – 2020  
รวม 16 รุ่น 
56.13% มหาวทิยาลยัของรัฐ     38.83% มหาวทิยาลยัเอกชน     4.87%   ศึกษาต่อต่างประเทศ     0.15% ไม่ศึกษาต่อ 
รายช่ือสถาบนัการศึกษาภายในประเทศไทยท่ีนกัเรียนไปเรียนต่อมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  17.61% 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  16.03% 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  9.59% 
มหาวทิยาลยัมหิดล  7.55% 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ  6.92% 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  4.72% 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น  4.72% 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  4.56% 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  4.56% 
มหาวทิยาลยัสแตมฟอร์ด   4.56% 
อ่ืนๆ                 19.18%  
 
รายช่ือสถาบนัการศึกษาต่างประเทศท่ีนกัเรียนไปเรียนต่อ  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 
ฝ่ายปฐมวยั  จัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ On Hand และ Online ดังนี ้
1. ส่งชุดการเรียนการสอนส่งถึงบา้นนกัเรียนในแต่ละสัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2021 
2. สอนสดผา่น Zoom โดยครูชาวต่างชาติและครูไทย 
3. เยีย่มเยยีนนกัเรียนและผูป้กครองผา่นการพูดคุยและการประชุมผา่น Zoom 
4. ประชุมครูและจดัเตรียมส่ือการสอนของแต่ละสัปดาห์ รวมทั้งการจดัการเรียนการสอนสด 

 
ฝ่ายประถม – มัธยมศึกษา จัดการสอนแบบ Online ดังนี้ 
1. จดัการเรียนการสอนสดผา่น Zoom ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์  ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2021 เวลา 8:30 – 15:10 น.วนั

ละ 6 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที พกั 20 นาทีระหวา่งคาบเรียน  
2. ใช ้Google Classroom เพื่อการส่งงานและมอบหมายงานและคลิปการสอนยอ้นหลงั 
3. จดักิจกรรมต่างๆ ผา่นออนไลน์ โดยประชาสัมพนัธ์ผา่นหลายช่องทาง ดงัน้ี 

 แข่งขนัตอบค าถามผา่นแอพลิเคชัน่ Vonder Go และ Wordwall และการไลฟ์สดท าอาหาร รวมถึงการส่ง
คลิปเขา้ประกวดในรายวชิาต่างๆ  

 กิจกรรมเลือกตั้งสภานกัเรียนปีการศึกษา 2564 
 กิจกรรมไทยคริสเตียนคิดเปล่ียนโลก คร้ังท่ี 1 
 กิจกรรมจาก 8 กลุ่มสาระ 
 ยมืหนงัสือจากหอ้งสมุดโรงเรียนส่งใหน้กัเรียนถึงบา้น Read on demands และส่งอุปกรณ์การเรียนผา่น

ขนส่งเอกชน 
 จดัอบรมครูและนกัเรียนตวัแทนเร่ืองการใหค้  าปรึกษา (YC) โดยวทิยากรจากส านกัอนามยั

กรุงเทพมหานคร 
 จดัอบรมครูเพิ่มเติมทกัษะการใชแ้อปพลิเคชนัเสริมต่างๆเพื่อการน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและ

ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
 ส่งเสริมก าลงัใจในการเรียนออนไลน์ใหแ้ก่นกัเรียน โดยส่งมอบของขวญัใหน้กัเรียนแต่ละหอ้งเรียนตาม

เกณฑก์ารเรียนออนไลน์ท่ีก าหนด ไดแ้ก่ เขา้เรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน ส่งงานตามท่ีมอบหมาย แสดงตวั
หนา้จอ โตต้อบกบัครูผูส้อน 

 
พนัธกจิประกาศกบันักเรียน 
1. การสอนในชั้นเรียน 

1.1 จดัการเรียนการสอนพระคมัภีร์ผา่น ซูม โดยใชห้วัขอ้ประจ าปี “เกิดผลดี” ในทุกห้อง ทุกระดบัชั้น ตั้งแต่ 
G.1-G.12 
1.2 จดัท าคลิป “ศาสนกิจมีเร่ืองเล่า” ใหร้ะดบัปฐมวยั 
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2.กิจกรรมพิเศษ 
ช่วงเปิดเรียนท่ีโรงเรียน 

2.1 จดักิจกรรม “รักแทร้อได้” ช่วงวาเลนไทน์ ให้ระดบัประถมปลาย - มธัยมปลายและแจกใบปลิวจากทาง
คริสตจกัร 

2.2 จดักิจกรรมสัปดาห์อีสเตอร์  
2.3 เขา้ร่วมโครงการกบัมูลนิธิศุภนิมิต 

ช่วงเรียนออนไลน์ 
2.4 จดักิจกรรมสัปดาห์พฒันาคุณภาพชีวติในรูปแบบออนไลน์ 
2.5 เขา้ร่วมแข่งขนัซูเปอร์จ๋ิวเจาะโลกพระคมัภีร์ 
 

พนัธกจิประกาศกบัครู เจ้าหน้าที ่บุคลากร 
1.น าเสนอข่าวประชาสัมพนัธ์พนัธกิจผา่นทาง Facebook จดัท าภาพประกอบพระค าเพื่อหนุนใจ และแชร์

รายการ ค าแตจ๋ิ้วชูใจ Praise and Pray ทางหนา้เพจ  
2. เชิญชวนคณะครู เจา้หนา้ท่ี บุคลากรทุกคน เขา้ร่วมกิจกรรมนมสัการ 5 สถาบนั และร่วมฝึกซ้อมคณะ

นกัร้องเพื่อถวายบทเพลง “พระเจา้ยิง่ใหญ่” ในการนมสัการ 
3.น าประชุมอธิษฐานกับทีมบริหารภายในทุกสัปดาห์และจดัประชุมอธิษฐานและประชุมงานในฝ่าย

ศาสนกิจทุกสัปดาห์ 
 
การปรับปรุงอาคารสถานที่ 

1. ปรับปรุงหลงัคาอาคารคาร์ล อี แบลนฟอร์ด 
2. ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการเคมี – ชีววทิยา 
3. ปรับปรุงหอ้งพยาบาล 
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ฝ่าย จ านวน (คน) 
ผูบ้ริหาร 4 
ศาสนกิจ 1 
ครูผูส้อน (ไทย) 18 
ครูผูส้อน (ชาวต่างชาติ) 6 
ครูผูส้อน (ภาษาจีน) 1 
เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน 5 
พนกังาน 4 

รวม 39 
 

 

โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง ประจ าปีการศึกษา 2021 
 
     จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2021 จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2021 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 พ่ีนอ้งคริสเตียนท่ีร่วมรับใชใ้นพนัธกิจของโรงเรียน ดงัน้ี 

- สมาชิคริสตจกัรสะพานเหลือง จ านวน 7 คน 

- สมาชิกคริสตจกัรอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน 

รวม 10 คน 

 
สรุปผลการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนช้ัน  Grade 6 ปีการศึกษา 2560-2563 

- ร้อยละ 10   ศึกษาต่อโรงเรียนในเครือสาธิต   เช่น  สาธิต มศว. สาธิตปทุมวนั ฯลฯ 

- ร้อยละ 60   ศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียง เช่น เทพศิรินทร์  เบญจมราชาลยั  สามเสนวทิยาลยั  

ศึกษานารี 

- ร้อยละ 30   ศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชน อาทิเช่น โรงเรียนไทยคริสเตียน  โรงเรียนเซนดอมินิก  โรงเรียน

อสัสัมชญั ฯ และโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

ผลการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 
ด้านนักเรียน 

- ตวัแทนนกัเรียน G.6 ไดรั้บเกียรติบตัร รางวลัยอดเยี่ยมอนัดบัท่ี 1 ของกรุงเทพมหานคร  ในโครงการสอบวดั

ความรู้สาระวทิยาศาสตร์  จากบริษทัเสริมปัญญา 

- ตวัแทนนกัเรียน G.6 ไดรั้บรางวลัแห่งชาติ Thai Awards สาขาเยาวชนตวัอยา่งดีเด่น จากสภาการนกัข่าวไทย 

- ตวัแทนนกัเรียน G.6 ไดรั้บประกาศนียบตัร เหรียญเงิน การแข่งขนัพระคมัภีร์ของสมาคมพระคริสตธรรม

ไทย (ซุปเปอร์จ๋ิวเจาะโลกพระคมัภีร์) 

ระดับช้ัน จ านวน (คน) 

ปฐมวยั 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  98 
รวม 198 
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คริสตจักรสะพานเหลือง คริสตจักรอื่นๆ

รายงานสรุปจ านวนสมาชิกคจ สะพานเหลือง
และคจ อ่ืนทีส่นบัสนนุบตุรหลานมาเรียนทีโ่รงเรียน
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ด้านบุคลากร 
- ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท เพื่อพฒันาศกัยภาพในการท างาน 

- ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากร อบรมออนไลน์  กบัหน่วยงานของภาครัฐ  เช่น  สพฐ ( obec )  คุรุสภา   

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข   เพื่อพฒันาศกัยภาพครูและมีใบประกอบวชิาชีพครู 

- ส่งเสริมและพฒันาครูดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On hand 

ด้านอาคารสถานที่ 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ทนัสมยัและสวยงาม เหมาะส าหรับการใช้ประโยชน์ อาทิเช่น 

ปรับปรุงพื้นหอ้งเรียนปฐมวยั   หอ้งเรียนประถม  ฯลฯ 

- ปรับปรุงระบบ Network  ของโรงเรียน  เพื่อให้เทคโนโลยีดงักล่าวเกิดประโยชน์กบัครูผูส้อน และผูเ้รียนให้

มากท่ีสุด  รวมถึงมีคนดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน 

ด้านพนัธกจิ 
1. พนัธกิจกบันกัเรียน 

1.1 จดันมสัการพระเจา้ Online ในทุกวนั (ช่วงเชา้)  ก่อนท่ีนกัเรียนจะเรียนตามตารางเรียน 

1.2 จดัการเรียนการสอนวชิาคริสตจริยะในรูปแบบ Online ใหก้บันกัเรียนทุกชั้นเรียน 

 ระดบัประถมศึกษา สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง 

 ระดบัปฐมวยั จดัการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอร่ี บนพื้นฐานพระคมัภีร์ 

1.3 จดักิจกรรมพิเศษ ส าหรับนกัเรียน (ตลอดปีการศึกษา) 

 กิจกรรมฟ้ืนฟูพฒันาคุณภาพชีวติ  รูปแบบ Online ใหก้บันกัเรียน  

 วางแผนกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ อาทิเช่น วนัคริสตมาส วนัอีสเตอร์  ในรูปแบบผสมผสาน 

(Hybrid)   คือทั้ง Onsite  และ  Online  ใหก้บันกัเรียน 

2. พนัธกิจกบัครูและเจา้หนา้ท่ี 

2.1   จดัใหมี้กลุ่มเซล ผา่นทาง Zoom ส าหรับการนมสัการและการอธิษฐานเผื่อซ่ึงกนัและกนั  

2.2   จดัใหมี้การประชุม Zoom อธิษฐานเผือ่การท างานของครู  (ประถมศึกษา)  ทุกวนัศุกร์ 

2.3   จดัใหมี้นมสัการรวม 5 สถาบนั  (ในรูปแบบ Online ก่อนเปิดภาคเรียนร่วมกบัโรงเรียนในเครือ   

  สภาคริสตจกัรแห่งประเทศไทย) 
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รายงานของคณะผู้ปกครอง ปี 2021 
 

1. ด้านศาสนพธีิ 
1.1 คณะผูป้กครองเห็นชอบและอนุมติัให้พี่น้องจ านวน 11 คน เข้ารับบพัติศมาผูใ้หญ่ และโอนยา้ย

สมาชิกภาพเป็นสมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลือง รวมทั้งไดม้อบพระคมัภีร์ให้กบัผูรั้บบพัติศมาดว้ย 
ในปีน้ีไม่มีผูเ้ขา้รับบพัติศมาเด็ก  

วนัท่ี บพัติศมาผูใ้หญ่ บพัติศมาเด็ก ประกาศความเช่ือ โอนยา้ยสมาชิกภาพ 

28 มี.ค. 21 4 - - 1 

25 ก.ค. 21 - - - - 

28 พ.ย. 21 6 - - - 

รวม 10 - - 1 

  
1.2 จดัใหมี้พิธีมหาสนิททุกเดือนในการนมสัการตน้สัปดาห์  
1.3 เม่ือมีการเปิดให้สมาชิกมานมสัการท่ีคริสตจกัรอีกคร้ัง หลงัจากท่ีมีการงดให้มานมสัการเน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในการนมสัการรอบเชา้ จดัให้ผูป้กครองอยู่
บริเวณดา้นล่างหอ้งนมสัการท่ี 1 เพื่อรอทกัทายสมาชิกและผูม้าร่วมนมสัการ 

1.4 ในการนมสัการทุกรอบ จดัชุดมหาสนิทในรูปแบบการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
โดยน าน ้าองุ่นใส่ถว้ยเล็กมีฝาปิดและขนมปังใส่ถุงพลาสติกเล็ก วางไวใ้ห้ผูร่้วมมหาสนิทหยิบคนละ 1 
ชุดก่อนเขา้สถานนมสัการ ทั้งน้ี ผูป้กครองเป็นผูดู้แลชุดมหาสนิทท่ีจดัวางตามจุดต่าง ๆ 

1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผูรั้บบพัติศมา ผูป้ระกาศความเช่ือ และผูโ้อนยา้ยสมาชิกภาพส าหรับ
วาระปี 2021 – 2022 

1.6 ประกอบพิธีบพัติศมาใหแ้ก่วา่ท่ีสมาชิกและสมาชิกส ารองของคริสตจกัรลูก ในปีน้ีไดป้ระกอบพิธีบพั
ติศมาเด็ก บพัติศมาผูใ้หญ่ และโอนยา้ยสมาชิกภาพ ของศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมคัร และ
ประกอบพิธีบพัติศมาผูใ้หญ่ และโอนยา้ยสมาชิกภาพของศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง 

1.7 จดัตารางเทศนา ผูเ้ทศนา ผูแ้บ่งปัน และขอ้พระคมัภีร์ ประจ าปี 2022 ส าหรับการนมสัการในทุก ๆ 
รอบของคริสตจกัร 

 
2. การพฒันาฝ่ายจิตวญิญาณ  

2.1 ส่งเสริมการอธิษฐาน ใหส้มาชิกรักการอธิษฐาน จดัประชุมอธิษฐานผา่นการถ่ายทอดสดออนไลน์ ทั้ง
การประชุมอธิษฐานรุ่งอรุณวนัเสาร์ เวลา 06:00 น. – 07:00 น.  การประชุมอธิษฐานทุกเย็นวนัพุธ  
เวลา 19:00 น. – 20:00 น. 
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2.2 รณรงคใ์ห้สมาชิกอ่านพระคมัภีร์ทุกวนั โดยตั้งเป้าอ่านพระคมัภีร์ให้จบเล่มภายใน 1 ปี และไดจ้ดัท า
ตารางการอ่านประจ าวนัใหส้มาชิกสามารถน าไปใชไ้ด ้

2.3 ส่งเสริมใหส้มาชิกมาร่วมเรียนในหลกัสูตรการสร้างสาวก (Two Wings – Disciple) 
2.4 จดัเยีย่มเยยีนสมาชิกทางออนไลน์ผา่น “LINE Meeting” ทุกวนัพุธ  
2.5 จดัท าคู่มือกลุ่มเซลล ์เพื่อใหทุ้กกลุ่มสามารถน าไปใชไ้ด ้และง่ายต่อการใชง้าน 
2.6 จดัใหค้ณาจารยป์ระจ าคริสตจกัร อธิษฐานเผือ่รายช่ือสมาชิกทุกวนั 
2.7 ด าเนินการโครงการคณะผูป้กครองดูแลสมาชิกในแต่ละเขตต่อเน่ืองจากปี 2020 
2.8 พิจารณาต่อวาระคณาจารยป์ระจ าคริสตจกัรสะพานเหลือง 4 คน และคริสตจกัรลูก 4 คน 
2.9 จดัใหมี้การติดตามดูแลและเล้ียงดูผูรั้บเช่ือใหม่อยา่งใกลชิ้ดและเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง 
2.10 คณาจารยจ์ดัท าใบปลิวออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกไดใ้ช้ในการประกาศและหนุนใจญาติมิตรตามสาย

สัมพนัธ์ 
2.11 คณาจารยจ์ดัท าคลิปวิดีโอ “Praise and Pray บทเพลงชูใจ” ซ่ึงประกอบดว้ยบทเพลง ขอ้พระค า และ

การอธิษฐาน จ านวน 63 ตอน และตอนพิเศษภาษาจีนกลางอีก 5 ตอน โดยไดท้  าการเผยแพร่สัปดาห์
ละ 3 ตอนในวนัองัคาร วนัพฤหสับดี และวนัเสาร์ เร่ิมตอนแรกในวนัองัคารท่ี 1 มิถุนายน 2021 เพื่อ
หนุนใจสมาชิกในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และสมาชิกสามารถส่งต่อเพื่อหนุนใจผูอ่ื้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


