
รายงานพนัธกิจนมสัการ 
ปี 2019 

คริสตจกัรสะพานเหลือง 
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ดแูลการนมสัการวนัอาทิตย ์
1. “รอบรวม” เฉล่ีย 634 คน/สปัดาห ์
 

3. “รอบไทยเช้า” เฉล่ีย174 คน/สปัดาห ์
 

2. “รอบจีนเช้า” เฉล่ีย 336 คน/สปัดาห ์

4. “รอบไทยบ่าย” เฉล่ีย 59 คน/สปัดาห ์
5. “Junior Church” เฉล่ีย 27 คน/สปัดาห ์
 6. “รอบจีนกลาง” เฉล่ีย 40 คน/สปัดาห ์
 
โดยมีผูม้าใหม่รวมตลอดทัง้ปี
ทัง้ส้ินจ านวน 220 คน 

ทัง้น้ียงัดแูลในสว่นของคณะนกัรอ้งและนกัดนตรใีนทุกๆ รอบนมสัการ ซึง่มกีารฝึกซอ้มอยา่งต่อเน่ืองทุกสปัดาห์ 2 

2 



อธิษฐานเช้าวนัอาทิตย ์ 
8:15 – 08:45 น. 

 ผูเ้ข้าร่วมเฉล่ีย 22 คน/ครัง้ 

อธิษฐานคืนวนัพธุไทย  
19:30 – 20:30 น.  

ผูเ้ข้าร่วมเฉล่ีย 28 คน/ครัง้  

อธิษฐานคืนวนัพธุจีน  
19:30 – 20:30 น.         

ผูเ้ข้าร่วมเฉล่ีย 12 คน/ครัง้ 

อธิษฐานรุ่งอรณุ วนัเสาร ์ 
6:00 -7:00 น.  

ผูเ้ข้าร่วมเฉล่ีย 23 คน/ครัง้  

กลุ่ม
อธิษฐาน 

พนัธกิจด้านการอธิษฐาน 

ในปีน้ีได้จดัให้มีกลุ่มอธิษฐานเพือ่การนมสัการ สบัเปลีย่นอยู่ทีห้่องอธิษฐาน 
(ห้องสีขาวชัน้ 3 ติดกบัห้องคณะเพือ่คณุ) ตลอดเวลาทีมี่การนมสัการในวนัอาทิตย ์
และจดัท าคู่มืออธิษฐานเผือ่ค่าย CONNECTED เผยแพร่ในไลน์แอดของคริสตจกัร 

3 
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พนัธกิจการอภิบาลสมาชิก 

1) เยีย่มเยยีนครอบครวัสมาชกิ สปัดาหล์ะ 4 ครัง้  
2) ใหค้ าปรกึษาแก่สมาชกิในดา้นต่างๆ และเป็นผูร้ว่ม 
ประกอบศาสนพธิ ีรวมทัง้น ากลุม่สามคัคธีรรมกลุม่ยอ่ย 
3) หนุนใจใหส้มาชกิประกาศและสรา้งสาวก  
รวมทัง้สนบัสนุนใหร้ว่มรบัใชต้ามตะลนัตข์องตน 
4) รณรงคใ์หส้มาชกิเขา้รว่มกลุม่อธษิฐานและ 
กจิกรรมต่างๆ ทีค่รสิตจกัรจดัขึน้   
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พนัธกิจด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
- ดแูลการนมสัการในโอกาสพิเศษต่างๆ เชน่ ศุกรป์ระเสรฐิ อสีเตอร ์ครสิตมาส คา่ยครสิตจกัร เป็นตน้ 
- ปรบัปรงุสถานท่ีห้องนมสัการ และจดัหาอปุกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการนมสัการ อาท ิทีน่ัง่
ส าหรบัสมาชกิทีใ่ชร้ถเขน็ ปรบัปรงุระบบเสยีง ระบบไฟ ระบบถ่ายทอดสด จดัซือ้กลองชุดส าหรบัหอ้ง
นมสัการทีส่อง น าวทิยสุือ่สารมาใชป้ระสานงานระหวา่งการนมสัการ ปรบัปรงุหอ้งเดก็อ่อนเพือ่เป็นตวัเลอืก
ใหส้มาชกิทีม่ลีกูเลก็ในการรว่มนมสัการ เป็นตน้ 
- จดัหาบคุลากร และจดัท าส่ือส าหรบัการนมสัการ เชน่ จดัใหม้ทีมีตน้เสยีง และทมีคุมเสยีงส าหรบัรอบ
จนีแตจ้ิว๋ในทุกสปัดาห ์รวมทัง้ใหม้กีารตดัต่อวดีโิอค าเทศนารอบรวม รอบแตจ้ิว๋ และรอบไทยเชา้ อพัโหลด
ขึน้บนยทูปูและเวบ็ไซตข์องครสิตจกัร  
- จดัท า QR Code และรณรงคใ์ห้สมาชิกใช้สจิูบตัรออนไลน์ เพือ่ลดปรมิาณการใชส้จูบิตัรฉบบักระดาษ   
- สนับสนุนการสอนดนตรีเพ่ือพฒันานักดนตรีในวงออรเ์คสตร้า โดยจะบรรเลงรว่มกนักบัทมีนมสัการ
ภาคภาษาไทย ทุกสปัดาหต์น้เดอืนในการนมสัการรอบรวม  5 
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    - ดูแลเสริมก ำลงัผู้รับใช้คริสตจักรลูก 
ทั้งในและต่ำงประเทศรวม 15 แห่ง 

     - สนับสนุนงำนประกำศเผยแพร่ข่ำวประเสริฐ 
 
 

 
 

รำยงำนพนัธกจิเผยแพร่ 
ประจ ำปี 2019 
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มิชช่ันร่วมกบัพนัธมิตรจำกต่ำงประเทศ 
คจ.ดองซูวอน ร่วมกบั ศธ.สพล.นำยำว ท ำพนัธกจิที ่
โรงเรียนโนนสะอำด และโรงเรียนต ำรวจชำยแดน 
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มิชช่ันร่วมกบัพนัธมิตรจำกต่ำงประเทศ 
คจ.ยงันัก ท ำพนัธกจิประกำศให้กบัชุมชน

รอบคริสตจักรผ่ำนกำรสอนท ำกมิจิ 
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มิชช่ันร่วมกบัพนัธมิตรจำกต่ำงประเทศ 
คจ. ซังดงั ท ำพนัธกจิร่วมกบั คจ.กำญชนพร ในกำร

ประกำศทีโ่รงเรียน และสถำนพนิิจ  
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มิชช่ันร่วมกบัพนัธมิตรจำกต่ำงประเทศ 
คจ.ตงซัน ท ำพนัธกจิประกำศที่ ศธ.สพล.หนองสมคัร, 

รร. เขำไม้ไผ่ และ รร.หนองสมัคร  
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มิชช่ันร่วมกบัพนัธมิตรต่ำงประเทศ 
ร่วมกบั คจ.เยซูฮังน ำในกำรส่งมชิช่ันนำรีเพ่ือท ำพนัธ

กจิกบัคนไทยในประเทศเกำหลใีต้  
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กำรสนับสนุนพนัธกจิคริสตจกัรลูก 
ร่วมงานถวายอาคาร ศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว และสถาปนาเป็นคริสตจกัร ในวนั
อาทิตยท่ี์ 20 ต.ค. 19 พร้อมเชิญชวนสมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลืองไปแสดงความยนิดี 
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กำรสนับสนุนพนัธกจิคริสตจกัรลูก 
ร่วมงานถวายอาคาร ศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว และสถาปนาเป็นคริสตจกัร ในวนั
อาทิตยท่ี์ 20 ต.ค. 19 พร้อมเชิญชวนสมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลืองไปแสดงความยนิดี 
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ขอเชญิชวนสมาชกิรว่มถวายเงนิและอธษิฐานเผือ่ให้ 

คจ. ลูกท ัง้ 15 แหง่ใหเ้ตบิโตสามารถเล้ียงดตูนเองไดม้ากขึน้ 

ขอพระเจา้อวยพร 
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สถานะการเงนิของพนัธกจิมิชชัน่ 2019 
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รายงานประจ าปี 2019 

พนัธกิจเสริมสร้าง 
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ชัน้เรียนพระคมัภีร ์
• ชัน้เรียนรวีฯ ส าหรบัเดก็ รอบเช้า

และรอบบา่ย (11 ชัน้) 
• ชัน้เรียนพระคมัภีรส์ าหรบัผูใ้หญ่ 

(23 ชัน้) 
๐ ชัน้ผูส้นใจและผูเ้ช่ือใหม่ 
๐ ชัน้เตรียมรบับพัติศมา 
๐ ชัน้ส าหรบัยวุชนและอนุชน 
๐ ชัน้ประยกุต ์
๐ ชัน้เรียนภาษาจีน (จีนกลาง, 

แต้จ๋ิว) 
๐ ชัน้เรียนพระคมัภีรค์ณะสตรี 
๐ ชัน้เรียนวนัองัคาร  
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รวีวารศึกษา (เช้า) 

• จดัค่ายอบรมครรูวีฯ 
• ครรูวีฯเข้าอบรมหลกัสตูรการสอนรวีฯ 

และสมัมนา “บา้น โบสถ ์เดก็รวีฯ 4.0” 
ของ SU Thailand 

• ถวายเพลงพิเศษวนัอีสเตอรแ์ละวนัคริส
เตียนศึกษา 

รวีวารศึกษา (บา่ย) 

• เย่ียมเยียนบา้นเดก็ท่ีอยู่ใน
ชมุชน และลกูหลานสมาชิก
คริสตจกัร 

• ถวายเพลงพิเศษวนัส าคญั
ต่างๆ 
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คณะยวุชน 

• จดัค่ายยวุชน 26-28 เมษายน 2019 
ณ โรงเรียนไทยคริสเตียน 

• แข่งขนัตอบค าถามพระคมัภีร ์
• ร่วมค่ายอนุชนภาค 7 เขตกลาง 

13-17 กรกฎาคม 2019 

คณะอนุชน 

• จดัทริปอนุ-ยวุชน 20 พฤษภาคม 
2019 เพ่ือสร้างความสมัพนัธ ์

• ร่วมค่ายอนุชนภาค 7 เขตกลาง 
13-17 กรกฎาคม 2019 
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3 คณะ (ยวุชน อนุชน เพื่อคณุ) 

• ร่วม Mission Trip ก่อก าแพง
สะพานเหลืองนายาว 

• ร่วมแข่งกีฬาฉลอง 100 ปีคจ.
สาธร ชนะเลิศแชรบ์อลหญิง 
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คณะเพื่อคณุ 

• จดัค่ายเพ่ือคณุ “Come..Just as 
you are” 18-20 พฤษภาคม 2019 
ณ บา้นกิลกาล หวัหิน  

• เย่ียมเยียนผูร้บัใช้ท่ีคณะเพ่ือคณุ
สนับสนุน 

คณะสตรี 

• จดัดอกไม้วนัอาทิตยแ์ละงานพิธีต่างๆ 
• ชัน้เรียนพระคมัภีรเ์ช้าวนัพธุ 
• งานฉลองคริสตม์าสของคณะสตรี 
• ถวายสนับสนุนพนัธกิจต่างๆของ

คริสตจกัรและองคก์รคริสเตียนอ่ืนๆ 
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คณะบรุษุ 

• เย่ียมเยียนคจ.กาญจนพร  และศธ.
สะพานเหลืองบางบวัทอง 

• ถวายเพลงในพิธีสถาปนาคริสตจกัร 
สะพานเหลืองนายาว 

• สามคัคีธรรมและแบง่ปันในคณะ 

คณะสดดีุ 

• เย่ียมเยียนคจ.สะพานเหลือง
หนองสมคัร, ศธ.สะพานเหลือง 
บางบวัทอง 

• สามคัคีธรรมท่ีบา้นสมาชิก 
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คณะนักร้องอาเลลยูา 

• ซ้อมเพลงทุกเยน็วนัพฤหสั 
• ถวายเพลงพิเศษทุกเดือน และวนั

พิเศษต่างๆ ของคริสตจกัร 

คณะนักร้องเพ่ือพนัธกิจ 

• ถวายเพลงงานครบรอบ 15 ปี
บา้นพระพร 

• ร่วมงาน Easter Concert ท่ีจดั
โดย CMA ท่ีคจ.วฒันา 

• ร่วมงานวนัอธิษฐานสากล สตรี
ภาค 7 22 



การอบรมหลกัสตูรสร้างสาวกทวิูงส ์(TWO WINGS) 
   เป็นกระบวนการเสริมสร้างผูเ้ช่ือ 
เร่ิมตัง้แต่ผูส้นใจ จนถึงการเป็นสาวก
แบบพระเยซูคริสต ์ มี 6 ขัน้ตอน 

1. การประกาศ 
2. ตัง้หลกัปักฐาน 
3. ชัน้เลี้ยงด ู
4. ชัน้สร้างสาวก 
5. ชัน้ผูน้ าท่ีเกิดผล 
6. ชัน้นิมิตพนัธกิจโลก 

ผูผ้า่นการอบรมจะได้รบัใบรบัรองจบ
หลกัสตูร เข้าสู่งานรบัใช้ในคริสตจกัร 
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กิจกรรมวนัพิเศษต่างๆ 
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2.หมวดงาน

สวสัดกิาร
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3.หมวดงานสมาชิกสัมพนัธ์ 

จดัท ำในสว่นงำนทะเบียนสมำชิกคริสตจกัรฯ ทัง้หมด  

จดัรถตู้คริสตจกัรฯ เพ่ือให้ทีมคณำจำรย์เย่ียมสมำชิกตำมบ้ำนและโรงพยำบำล  

บริกำรรถตู้ให้กบัคณะตำ่ง ๆ ในกำรท ำพนัธกิจงำนรับใช้  
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4.หมวดงานสุสาน 
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จ ำนวนนักเรียน 

35 



จ ำนวนนักเรียน 
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จ ำนวนบุคลำกร 

37 



จ ำนวนบุคลำกร 
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ด้ำนวชิำกำร 
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ด้ำนวชิำกำร 
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ด้ำนวชิำกำร 
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ด้ำนวชิำกำร 
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ด้ำนวชิำกำร 
ผลรางวัลแข่งขันทกัษะวิชาการ 
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ด้ำนวชิำกำร 
ผลรางวัลแข่งขันทกัษะวิชาการ 

44 



ด้ำนวชิำกำร 
ผลรางวัลแข่งขันทกัษะวิชาการ 
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ด้ำนวชิำกำร 
ผลรางวัลแข่งขันทกัษะวิชาการ 
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ด้ำนศำสนกจิ 

สัปดำห์พฒันำคุณภำพชีวติ 
 “Dare to be Different”  

10-12 มถุินำยน 2019  โดยทมีคริสเตียนนิเทศสัมพนัธ์ (CCI) มหำวทิยำลยัพำยพั 
มนัีกเรียนตัดสินใจรับเช่ือพระเจ้ำจ ำนวน 56 คน 
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ด้ำนศำสนกจิ 

ค่ำยจริยธรรม “กล้ำท ำด”ี 
16-18 สิงหำคม 2019   มนัีกเรียนเข้ำร่วม 136  คน 

มีนักเรียนตดัสินใจรับเช่ือพระเจ้ำจำกค่ำยนีจ้ ำนวน 21 คน 
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ด้ำนศำสนกจิ 

กำรแข่งขันพระคมัภีร์ของสมำคมพระคริสตธรรมไทย (ซุเปอร์จ๋ิว)  
วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2019 ณ คริสตจกัรใจสมาน สุขมุวทิ 6 มีนกัเรียนเขา้ร่วมจ านวน 26 คน (10 ทีม) 

รร.ไทยคริสเตียนไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ของภาคกลาง ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย (รุ่นกลาง) 
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ด้ำนศำสนกจิ 

ค่ำยผู้น ำ BB และ GB ภำยในและนอก 
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รำยงำนประจ ำปี TCSS 

2018 

51 



งำนด้ำนพนัธกจิ 
พนัธกิจกบันกัเรียน 

1. จดันมสัการพระเจา้ในทุกสัปดาห์ (ช่วงเชา้) สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง 
วนัองัคาร แผนกปฐมวยั 
วนัพธุ  แผนกประถมศึกษา 

2. จดัการเรียนการสอนวิชาคริสตจริยะ ในชั้นเรียนใหก้บันกัเรียน 

ระดบัประถมศึกษา สปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง 
ระดบัปฐมวยัจดัการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอร่ี บนพื้นฐานพระคมัภีร์ 
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3.จดักิจกรรมพิเศษ ส าหรับนกัเรียน (ตลอดปีการศึกษา) 
 กิจกรรมท่องขอ้พระคมัภีร์ ประจ าสปัดาห์ โดยเนน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชท้ั้ง 3 ภาษา คือ 
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย 

 กิจกรรมสปัดาห์ฟ้ืนฟูพฒันาคุณภาพชีวิต แก่นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
 กิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ อาทิเช่น วนัคริสตมาส วนัอีสเตอร์ 
 กิจกรรมสร้างสมัพนัธ์กบันกัเรียนเพื่อการประกาศ (จดัหลงัเลิกเรียนใหก้บันกัเรียน) 
 กิจกรรมการประกาศแก่ชุมชน ในช่วงเทศกาลคริสตมาส โดยการพานกัเรียนไปร้อง
เพลงอวยพรตามสถานท่ีต่างๆ  

งำนด้ำนพนัธกจินักเรียน (ต่อ) 
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งำนด้ำนพนัธกจิ 

พนัธกิจกบัครูและเจา้หนา้ท่ี 

1.จดักลุ่มชั้นเรียนศึกษาพระคมัภีร์ใหก้บัครูและเจา้หนา้ท่ี สปัดาห์ท่ี 1-2 ของทุกเดือน 
2.จดัใหมี้สามคัคีธรรมในกลุ่มครูทั้งแผนกปฐมวยั ประถมศึกษา และบุคลากรสนบัสนุน 
เดือนละ 1 คร้ัง 

3.จดัใหมี้นมสัการรวม 5 สถาบนัก่อนเปิดภาคเรียนกบัโรงเรียนในเครือสภาคริสตจกัรแห่ง
ประเทศไทย 
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จ ำนวนสถตินัิกเรียนและบุคลำกรของโรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2019 

 ระดบัช้ัน จ านวน (คน) 
ปฐมวยั 95 
ประถมศึกษำปีที ่1-6 96 
รวม 191 
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คริสตจกัรสะพานเหลือง คริสตจกัรอ่ืนๆ 

รำยงำนสรุปจ ำนวนสมำชิกคจ.สะพำนเหลือง 
และคจ.อ่ืนทีส่นับสนุนบุตรหลำนมำเรียนทีโ่รงเรียน 

นกัเรียนคริสเตียนคิดเป็นร้อยละ 15.19 ของจ ำนวนนกัเรียนทัง้หมด 
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จ ำนวนสถตินัิกเรียนและบุคลำกรของโรงเรียน (ต่อ) 

ครูท่ีเป็นคริสเตียนคิดเป็นร้อยละ 27.50  ของจ านวนครูและบุคลากรทั้งหมด 

จ ำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2019 
ฝ่ำย จ านวน (คน) 

ผู้บริหำร 4 
ศำสนกจิ 1 
ครูผู้สอน (ไทย) 18 
ครูผู้สอน (ชำวต่ำงชำติ) 6 
ครูผู้สอน (ภำษำจีน) 2 
เจ้ำหน้ำทีส่นับสนุน 4 
พนักงำน 5 
รวม 40 
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สมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลือง สมาชิกคริสตจกัรอ่ืนๆ  

พีน้่องคริสเตียนทีร่่วมรับใช้ในพนัธกจิของโรงเรียน 
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ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ 
ด้ำนนักเรียน 

 ตวัแทนนกัรเรียนชั้น G.6 2 คน ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนนกัเรียนไปร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ณ 
มณฑล Zhengzhou ประเทศจีน เป็นเวลา 2 สปัดาห์ โดยไปในช่วงเดือนตุลาคม 2019 

 ตวัแทนนกัเรียนชั้น G.3 – G.6 เป็นตวัแทนโรงเรียนในการประกวดร้องเพลงจีน โดยสมาคม
เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน เครือข่ายกรุงเทพ เป็นผูจ้ ัดการแข่งขนั ได้รับรางวลั
ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ไดรั้บทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท และ 2,000 บาท 
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สรุปผลกำรศึกษำต่อในระดบัมัธยมศึกษำ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที ่6 และ Grade 6 
ปีกำรศึกษำ 2559-2561 (ย้อนหลงั 3 ปี) 
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ศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนในเครือสาธิตฯ 
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ศีกษาต่อในโรงเรียนเอกชน 
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