ื่ คริสตจ ักรลูกในกำรดูแลของคริสตจ ักรสะพำนเหลือง
รำยชอ
คริสตจ ักร / ศำลำธรรม

ผูร้ ับใช ้
อ. สมศักดิ์ สายแสง

2

1994 ศป.ข่าวประเสริฐไทยเชนลี
คจ.เพรสไบทีเรียนเชนลี สิงคโปร์
1999 คจ. กาญจนพร

3

2000 คจ. สะพานเหลืองคลองตัน

4

2003 คจ. มุมพระพร

ั ไชยสุขทักษิณ
ศจ.อิทธิชย
อศจ.โกศล สุนทร
คศ.รัชฎาภรณ์ กันทะเตียน
คศ.เทพไพวรรณ์ โคตรสิม

5

2005 ศธ. สะพานเหลืองบางบัวทอง

่ (อ. กอย)
คศ.รัชนีกร พาชืน

6

2005 คจ. สะพานเหลืองบัวลาย

7

2007 คจ. สะพานเหลืองเชียงราย

8

2008 คจ. สะพานเหลืองนายาว

ศจ.อิสระ ดวงดาว
คศ.จารุวรรณ ดวงดาว
ศจ. สงวน สิงขร
อ. วไลลักษณ์ สิงขร
คศ.พันธยุทธ ผิวแก ้ว

9
10

2008 ศป.ข่าวประเสริฐบ ้านไทยซานฉง
คจ.เพรสไบทีเรียนจงซัน ไต ้หวัน
2009 ศธ. สะพานเหลืองหนองสมัคร

11

่
2012 คจ. พลังความเชือ

12

2012 ศาลาธรรมมุกดาหาร

13

2014 ศธ. พลังความรัก

14

2019 ศป.อิมมานูเอล
คจ.เยซูฮังนัม เกาหลีใต ้

ลำด ับ
1

ปี

ศจ.อุดมพร พิลาศาล
คุณแสงเดือน พิลาศาล

ศจ.ทวนทอง สดไธสง
อ. จิระศักดิ์ โจทยืพม
ิ าย
อ.นริศรา โจทย์พม
ิ าย
คศ.รุง่ เทียบทอง
คุณอรุณ เทียบทอง
ศจ.ไพทูล ศรีมงุ คุณ
คศ.นิภาพร ศรีมงุ คุณ
คุณจันทร์เพ็ญ สินสอน
คุณสกาวเดือน บุญเกือ
้
คุณคาพัน สินสอน
คศ.สุธรรมรักษ์ ชูมณี
คศ.ปนั ดดา ชูมณี

ทีอ
่ ยู่

ั
โทรศพท์

แฟกซ ์

อีเมลล์

#02-28 Golden Mile Tower 6001
Beach Rd, Singapore 199589
20/45-46 ซ.โรงพยาบาลธนกาญจน์
ถ.แสงชูโต ต.บ ้านใต ้ อ.เมือง
จ.กาญจนบุร ี 71000
1023/53 หมูบ
่ ้านพลอยวิจต
ิ ร ซ.ปรีดพ
ี นมยงค์ 41
ถ.สุขม
ุ วิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

081 535 7007
+65-9108-4457
084-154-2308
095-575-9504
080-220-8877
02-390-1237

02-713-1878

ittichaipastor@hotmail.com
sk_church@yahoo.com

33-35 ซ.รามคาแหง 42 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
83/14 หมู่ 6 ถ.บางกรวย - ไทรน ้อย
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี 11110
111 หมู่ 11 ต.บัวลาย อ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา 30120 (คุณมยุรา)
8/96 หมู่ 22 ต. รอบเวียง
อ. เมือง จ. เชียงราย 57000
1234 หมู่ 15 ตาบลท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา 24160
No. 117 Floor 2 sec 2 New Taipei Blvd.,
Sanchong District New Taipei City , Taiwan R.O.C.
14/1 หมู่ 8 บ ้านหนองสมัคร ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย ้
อ.หนองแค จ.สระบุร ี 18230
249 หมู่ 10 ต.แกใหญ่
อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์ 32000
43/2 ถ. ชยางกูร (ก.) ต. มุกดาหาร
อ. เมือง มุกดาหาร 49000
194 หมู่ 14 ต.บ ้านด่าน
อ.กาบเชิง จ.สุรน
ิ ทร์ 32210

086-330-1346
02-054 9718
083-020-3977

02-054 9718

lojityoghert@gmail.com

02-903-6000

koibua@gmail.com

044-495-150

rutete111982@gmail.com
rutete111982@yahoo.com
chaingraiybc@gmail.com

Jesus Hyangnam Church
1255 Hagil-ri, Hyangnam-Eup,
Hwaseopng-Si, Gyeonggi-Do, Korea

086-727-3487
098-109-9713
081-557-2297
096-573-1746
081-156-3033

+65-62995731 somsak_lakh@hotmail.com
kanchanapornchurch@gmail.com

pantayootp@hotmail.com

+886-987927873
093-302-1141
093-285-0495
084-824-3751
081-390-0702
085-855-8982
083-455-1517
084-824-3751
081-590-5004
+8210-5092-8990
+8270-8837-4829

thuanthongsod@hotmail.com

044-538-489

joysaaraa7@gmail.com
1982jotphimai@gmail.com
ppl.u@hotmail.com
ballsmk@hotmail.com

choomanee@yahoo.co.th

