
ล ำดบั ปี ครสิตจกัร / ศำลำธรรม ผูร้บัใช้ ทีอ่ยู่ โทรศพัท์ แฟกซ์ อเีมลล์
1 1994 ศป.ขา่วประเสรฐิไทยเชนลี อ. สมศกัดิ ์ สายแสง #02-28 Golden Mile Tower 6001 081 535 7007 +65-62995731 somsak_lakh@hotmail.com

คจ.เพรสไบทเีรยีนเชนล ีสงิคโปร์ Beach Rd, Singapore 199589 +65-9108-4457

2 1999 คจ. กาญจนพร ศจ.อดุมพร  พลิาศาล 20/45-46 ซ.โรงพยาบาลธนกาญจน์ 084-154-2308 kanchanapornchurch@gmail.com

คณุแสงเดอืน พลิาศาล ถ.แสงชโูต ต.บา้นใต ้อ.เมอืง 095-575-9504

จ.กาญจนบรุ ี71000

3 2000 คจ. สะพานเหลอืงคลองตนั ศจ.อทิธชิยั  ไชยสขุทักษิณ 1023/53 หมูบ่า้นพลอยวจิติร ซ.ปรดีพีนมยงค ์41 080-220-8877 02-713-1878 ittichaipastor@hotmail.com 

อศจ.โกศล สนุทร ถ.สขุมุวทิ 71 แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 02-390-1237 sk_church@yahoo.com

คศ.รัชฎาภรณ์ กันทะเตยีน

4 2003 คจ. มมุพระพร คศ.เทพไพวรรณ์ โคตรสมิ 33-35 ซ.รามค าแหง 42 แขวงหัวหมาก 086-330-1346 02-054 9718 lojityoghert@gmail.com

เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 02-054 9718

5 2005 ศธ. สะพานเหลอืงบางบวัทอง คศ.รัชนกีร  พาชืน่ (อ. กอย) 83/14  หมู ่6 ถ.บางกรวย - ไทรนอ้ย 083-020-3977 02-903-6000 koibua@gmail.com

ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110

6 2005 คจ. สะพานเหลอืงบวัลาย ศจ.อสิระ  ดวงดาว 111 หมู ่11 ต.บวัลาย อ.บวัลาย 086-727-3487 044-495-150 rutete111982@gmail.com

คศ.จารวุรรณ  ดวงดาว จ.นครราชสมีา 30120 (คณุมยรุา) 098-109-9713 rutete111982@yahoo.com

7 2007 คจ. สะพานเหลอืงเชยีงราย ศจ. สงวน  สงิขร 8/96 หมู ่22 ต. รอบเวยีง 081-557-2297 chaingraiybc@gmail.com

อ. วไลลกัษณ์  สงิขร อ. เมอืง จ. เชยีงราย 57000 096-573-1746

8 2008 คจ. สะพานเหลอืงนายาว คศ.พันธยทุธ  ผวิแกว้ 1234 หมู ่15 ต าบลทา่กระดาน อ.สนามชยัเขต 081-156-3033 pantayootp@hotmail.com

จ.ฉะเชงิเทรา 24160

9 2008 ศป.ขา่วประเสรฐิบา้นไทยซานฉง ศจ.ทวนทอง  สดไธสง No. 117 Floor 2 sec 2 New Taipei Blvd., +886-987927873 thuanthongsod@hotmail.com

คจ.เพรสไบทเีรยีนจงซนั ไตห้วนั Sanchong District New Taipei City , Taiwan R.O.C.

10 2009 ศธ. สะพานเหลอืงหนองสมัคร อ. จริะศกัดิ ์ โจทยพืมิาย 14/1 หมู ่8 บา้นหนองสมัคร ถ.สวุรรณศร ต.โคกแย ้ 093-302-1141 joysaaraa7@gmail.com

อ.นรศิรา  โจทยพ์มิาย อ.หนองแค จ.สระบรุ ี18230 093-285-0495 1982jotphimai@gmail.com

11 2012 คจ. พลงัความเชือ่ คศ.รุง่  เทยีบทอง 249 หมู ่10 ต.แกใหญ่ 084-824-3751 044-538-489 ppl.u@hotmail.com

คณุอรณุ  เทยีบทอง อ.เมอืงสรุนิทร ์จ.สรุนิทร ์32000 081-390-0702

12 2012 ศาลาธรรมมกุดาหาร ศจ.ไพทลู  ศรมีงุคณุ 43/2 ถ. ชยางกรู (ก.) ต. มกุดาหาร 085-855-8982 ballsmk@hotmail.com

คศ.นภิาพร  ศรมีงุคณุ อ. เมอืง มกุดาหาร 49000                            083-455-1517

13 2014 ศธ. พลงัความรัก คณุจันทรเ์พ็ญ สนิสอน 194 หมู ่14 ต.บา้นดา่น 084-824-3751

คณุสกาวเดอืน  บญุเกือ้ อ.กาบเชงิ จ.สรุนิทร ์32210 081-590-5004

คณุค าพัน สนิสอน

14 2019 ศป.อมิมานูเอล คศ.สธุรรมรักษ์  ชมูณี Jesus Hyangnam Church +8210-5092-8990 choomanee@yahoo.co.th

คจ.เยซฮูังนัม เกาหลใีต ้ คศ.ปนัดดา  ชมูณี 1255 Hagil-ri, Hyangnam-Eup, +8270-8837-4829

Hwaseopng-Si, Gyeonggi-Do, Korea

รำยชือ่ครสิตจกัรลกูในกำรดแูลของครสิตจกัรสะพำนเหลอืง    


