
รายงานพนัธกิจนมสัการ
คริสตจกัรสะพานเหลือง 

ประจ าปี 2022
(รายละเอยีด กรุณาอ่านในเอกสารรายงานสปับุรุษ)



พนัธกิจนมสัการดแูลการนมสัการทุกรอบของคริสตจกัร 
#สถติจิ านวนผูอ้อนไลน์นบัตัง้แต่ ม.ค. – ต.ค. 2022

#สถติผิูม้ารว่มทีค่รสิตจกัรนบัตัง้แต่ ม.ีค. – ต.ค. 2022 
ดงัต่อไป



รอบนมสัการ มาท่ีคริสตจกัร 
(จ านวนคน/สปัดาห)์

ออนไลน์
(ผูช้ม/ครัง้)

นมสัการรวมวนัอาทติย์ 463 189

จนีแตจ้ิว๋ 106 149

ภาษาไทยรอบเชา้ 108 52

ภาษาไทยรอบบ่าย 38 14

รอบยวุชน 20 -

ภาษาจนีกลาง 28 13

รวมวนัพเิศษอื่นๆ 113 65



สถิติจ านวนผูม้าใหม่ 
ตัง้แต่เดอืนมกราคม – ตุลาคม 2022 

จากรอบนมสัการรวม ภาคภาษาไทยรอบเชา้ 
และภาคภาษาจนีแตจ้ิว๋ 
มีทัง้หมด 88 ท่าน 

ตดัสินใจรบัเช่ือแล้ว 35 ท่าน



พนัธกิจนมสัการดแูลการอธิษฐานของคริสตจกัร ดงัน้ี
- วนัพธุ จีนและไทย 
- วนัเสารเ์ช้ารุง่อรณุ
- วนัอาทิตยเ์ช้า
- อธิษฐานรอบบา่ย
- อธิษฐานรอบจีนกลาง
- อธิษฐานเช้าคณาจารย์



พนัธกิจการอภิบาลสมาชิก อาทิ เช่น
1. รายการ “Bible Project”
2. ข้อพระคมัภีรป์ระกอบภาพ
3. ใบปลิวท่ี link ไปยงัคลิปเพลงหนุนใจ
4. Worship Night “อบับา พ่อผูร้กัฉัน”
5. เย่ียมเยียนสมาชิกทางออนไลน์
6. ให้ค าปรกึษาด้านต่างๆ 
7. รณรงคเ์รื่อง BEST และหนุนใจให้เข้าเรียน Two Wings



อ่ืนๆ
1. ดแูลเรือ่งดนตรแีละการนมสัการ ในวาระพเิศษอื่นๆ
2. ปรบัปรุงและจดัหาอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการนมสัการ
3. ผลติ ดแูล จดัการและเผยแพรส่ือ่ออนไลน์ต่างๆ ของครสิตจกัร
4. จดัตารางนมสัการ ตารางผูร้ว่มรบัใช ้รวมทัง้ตดิต่อ ผูเ้ทศนา 

ผูน้ า ผูแ้ปล นกัดนตรแีละผูร้บัผดิชอบดา้นต่างๆ ในทมีนมสัการ
5. รว่มเป็นเครอืขา่ยอธษิฐานศษิยาภบิาลเขตกลาง



อ่ืนๆ
6. น านมสัการและรว่มรบัใชก้บัครสิตจกัรภาค 7 เชน่ ในการ

ประชุมสมชัชา และคา่ยต่างๆ ของครสิตจกัรภาค 7
7. รว่มเป็นกรรมการฝ่ายดนตรขีองครสิตจกัรภาค 7
8. น าคณะนกัรอ้งครสิตจกัรรว่มถวายเพลงสรรเสรญิพระเจา้

เนื่องในวาระเปิดอาคารครสิตจกัรสานสมัพนัธก์รงุเทพ





พนัธกิจนมสัการ 
ขอขอบคณุทกุท่านท่ีมีส่วนร่วมรบัใช้

และอธิษฐานเผือ่การนมสัการ
ขอพระเจ้าอวยพระพร



รายงานพันธกิจเผยแพร่
ประจ าปี 2022

คริสตจักรลูกในประเทศและตา่งประเทศรวม 13 แหง่



งานประกาศและเผยแพร่
จากสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโควิด-19 เริม่ผอ่นปรน จงึเริม่มีการจดัตัง้ทีมประกาศของพนัธกิจ
เผยแพรแ่ละทวูิงสอ์อกประกาศและติดตามผลกบัชมุชนรอบครสิตจกัร เริม่จดัใหมี้การเย่ียมผูส้นใจใน
ชมุชนรอบครสิตจกัร 2 ครัง้ นอกจากนัน้ในอนาคตจะจดัใหมี้ทีมเลีย้งดู เพ่ือเสรมิสรา้งผูเ้ช่ือใหม่ใหเ้ตบิโต
ในความเช่ือ ขอเชิญชวนสมาชิกครสิตจกัรฯมารว่มเป็นทีมประกาศและทีมเลีย้งดู



การจดักลุม่ Alpha ส าหรบัผูท้ี่สนใจเรือ่งพระเจา้ และกลุม่ Newcomer ส าหรบัผูม้าใหม่
จ านวนผูร้ว่ม Alpha & Newcomer ประจ าปี 2022(มกราคม-ตลุาคม)
จ านวนผูร้ว่ม Alpha มีผูส้นใจเขา้รว่ม 28 คน โดยมีผูร้บัเช่ือ 3  คน
และจ านวนผูม้าใหม่(Newcomer) ตัง้แตเ่ดือนมกราคม-ตลุาคม รวม 88  คน โดยมีผูร้บั
เช่ือ 35 คน

Newcomer ผูร้บัเช่ือ

88 คน 35 คน

ผูเ้ขา้รว่ม ผูร้บัเช่ือ

28 คน 3 คน



กลุ่ม Alpha 2022



ร่วมจดังานวนัศุกร์ประเสริฐ 2022 มีผูเ้ขา้ชมออนไลน์ประมาณ 170 คน และผูท่ี้มา
ร่วมงานท่ีคริสตจกัรฯประมาณ 100-150 คน



คริสตจกัรลูกและศาลาธรรมในประเทศ รวม 11 แห่ง

• คริสตจกัรสะพานเหลืองคลองตนั
• คริสตจกัรกาญจนพร
• คริสตจกัรมุมพระพร
• คริสตจกัรสะพานเหลืองบวัลาย
• คริสตจกัรสะพานเหลืองเชียงราย
• คริสตจกัรสะพานเหลืองนายาว

• คริสตจกัรพลงัแห่งความเช่ือ
• ศาลาธรรมพลงัแห่งความรัก
• ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง
• ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมคัร
• ศาลาธรรมมุกดาหาร
• ศาลาธรรมบวัใหญ่(คริสตจกัรลูกของคริสตจกัรสะพานเหลืองบวัลาย)



เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19ในช่วงสามปีท่ีผา่นมา ท าใหค้ริสตจกัรลูกตอ้งจดันมสัการทางออนไลน์
และมีเงินถวายเขา้คริสตจกัรนอ้ยลงมาก คริสตจกัรฯจึงไดข้ยายระยะเวลาของโครงการเล้ียงตนเองของ

คริสตจกัรลูกจากภายใน 5 ปี เป็น ภายใน10 ปี ส าหรับปี 2023 มีคริสตจกัรลูกท่ีจะอยูใ่นโครงการเล้ียงตนเอง
คือ คริสตจกัรมุมพระพร คริสตจกัรสะพานเหลืองนายาว ศาลาธรรมมุกดาหาร ศาลาธรรมหนองสมคัร และ

ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง

เยีย่มเยยีนศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง เยีย่มเยยีนคริสตจกัรมุมพระพร



เยีย่มเยยีนคริสตจกัรสะพานเหลืองบวัลายและเดินทางไปร่วมพิธีแต่งตั้งศาลาธรรมบวัใหญ่ 
จ.นครราชสีมา วนัท่ี 19-20 กมุภาพนัธ์ 2022 



พิธีแต่งตั้งศาลาธรรมบวัใหญ่ จ.นครราชสีมา วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2022





มิชชัน่ต่างประเทศ รวม 2 แห่ง

• ศูนยป์ระกาศข่าวประเสริฐไทยเชนลี-สิงคโปร์
• คริสตจกัรมิชชัน่ไทยในไตห้วนั

• ศูนยป์ระกาศข่าวประเสริฐไทยเชนลี(สิงคโปร์) ตอ้งท าพนัธกิจทางออนไลน์ในช่วงโควิด-19

โดยเร่ิมกลบัมานมสัการและประชุมอธิษฐานท่ีคริสตจกัรเชนลีเม่ือเดือนพฤษภาคม

• ศูนยป์ระกาศอิมมานุเอล ในเกาหลี ไดย้ติุการท าพนัธกิจนตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นตน้มา เน่ืองจาก
คริสตจกัรคู่มิตรไดข้อยกเลิกสญัญา



พนัธกิจคริสตจกัรมิชชัน่ไทยในไตห้วนั เผชิญกบัการระบาดใหญ่ของโควิด-19 หลายระลอกในไตห้วนั
จึงตอ้งท าพฯัธกิจทางออนไลน์ โดยเร่ิมกลบัมานมสัการท่ีคริตจกัรเม่ือเดือนพฤษภาคม



จดัการประชุมประจ าปีกบัคริสตจกัรเชนลี และน าเยีย่มเยยีนพนัธกิจต่างๆในช่วงวนัท่ี 16-21 สิงหาคม 2022
โดยน าทีมผูน้ าของเชนลีเดินทางไปเยีย่มเยยีนคริสตจกัรสะพานเหลืองบวัลาย ศาลาธรรมบวัใหญ่ และไป
ชายแดนกมัพชูา เพื่อติดตามความคืบหนา้การก่อสร้างจุดประกาศท่ีกมัพชูา หลงัจากนั้นไดไ้ปเยีย่มศาลา
ธรรมพลงัแห่งความรัก และคริสตจกัรพลงัแห่งความเช่ือ ท่ีจ.สุรินทร์ ปิดทา้ยดว้ยการประชุมประจ าปีกบั
พนัธกิจเผยแพร่และร่วมนมสัการท่ีคริสตจกัรฯ









ร่วมการประชุมประจ าปีกบัคริสตจกัร Amazing Grace (สิงคโปร์) ทางซูมเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2022 โดย
คริสตจกัรสะพานเหลืองและคริสตจกัรAmazing Gracce ไดร่้วมกนัสนบัสนุนงบประมาณติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศในหอ้งนมสัการและหอ้งท่ีต่อเติมใหม่ โดยคริสตจกัรฯสนบัสนุน 48,750 บาทและ คริสตจกัร
Amazing Grace สนบัสนุน 103,496 บาท





ร่วมจดัอบรมส ารวจพระคมัภีร์ใหศ้าลาธรรมมุกดาหารในเดือนพฤษภาคมและกนัยายน โดยจดัร่วมกบั
คริสตจกัร Amazing Grace (สิงคโปร์) โดยมีผูเ้ขา้ร่วม 37 คนในเดือนพฤษภาคม และ 42  คนในเดือน
กนัยายน



สนับสนุนการถวายตัวเรียนศาสนาศาสตร์

1.นางสาว ภทัรธิรา  ผิวแกว้ ปัจจบุนัศกึษาปีท่ี 4
สถาบนักรุงเทพครสิตศาสนศาสตร ์(บีไอที) 

ไดม้าฝึกงานท่ีโรงเรยีนไทยครสิเตียนคลองตนั 
เม่ือซมัเมอรปี์ 2565

2.นางสาว กณัฐิกา โนนตมู ปัจจบุนัศกึษาปีท่ี 3
สถาบนักรุงเทพครสิตศาสนศาสตร์ (บีไอที)



การจดังาน Mission Fair วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2022
รายได้รวม 252,538 บาท





2,123,419.57
2,426,216.67

รายจ่าย รายรบั

สถานะทางการเงิน

รายงานตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน 2021 - เดือนตลุาคม 2022

2022

รายรบัเพิ่มขึน้ 302,797.10 บาท



ขอเชิญร่วมถวายและอธิษฐานเผ่ือพนัธกจิมิชช่ัน

ขอพระเจ้าอวยพร



พนัธกจิเสริมสร้าง
2021-2022



สร้างสาวก(Two Wings)



ช้ันเรียนออนไลน์ รุ่น 5, 6, และ7



วนัคริสเตียนศึกษา



เสวนาจริยธรรมคริสเตียน ( LGBTQ+)



วนัขอบคุณพระเจ้า



วนัอนุชน



พนัธกจิใหม่ปี2023-2024

Alpha Pre-Marriage



Alpha Parenting



Dad’s For Life
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พันธกิจบริการ 
ปี ค.ศ.2022 
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1.หมวดบ ารุง ซ่อม และ สร้าง
• ซ่อมหลังคาดาดฟ้าด้านที่วางแอร์โบสถ์

จีน และซ่อมขาแอร์ที่หัก
• ซ่อมรางน ้าบริเวณดาดฟ้าโรงอาหารฝั่ง

ตรอกหมอสุ่นและ
ฝั่งธนาคารกรุงเทพ

• ซ่อมหลังคาโรงอาหารและ
หลังคาบ้านพกัคนงาน
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• ดูแลการซ่อมห้องเรียน 
G1 – G4

• ปรับปรุงพื้นโรงอาหาร
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพาน
เหลือง

1.หมวดบ ารุง ซ่อม และ สร้าง
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• ติดฉากกั้นอะคริลิกที่ธรรมาสน์
และโพเดียมในห้องนมัสการที่
2 (โบสถ์ไทย) เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของฝอยละออง
น ้าลายจากการพูด

1.หมวดบ ารุง ซ่อม และ สร้าง
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• เปลี่ยนปั๊มน ้าบริเวณดาดฟ้า
• ดูแลซ่อมบ ารุงรักษาลิฟต์
• ดูแลซ่อมบ ารุงรักษาแอร์ทัง้

ระบบบริเวณฝั่งโรงเรยีนไทยค
ริสเตียนสะพานเหลอืงและ
คริสตจักร

• เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอรห์้อง
นมัสการที่ 2 (โบสถ์ไทย)

1.หมวดบ ารุง ซ่อม และ สร้าง
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• ดูแลบ ารุงรักษาระบบภาพและ
เสียงของห้องนมัสการที ่1 และ
ห้องนมัสการที่ 2

• ก าจัดปลวก แมลง และหนู 
ทั้งบริเวณโรงเรียนและคริสตจักร

• ดูแลซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ
และระบบน ้า ไฟฟ้า กล้องวงจร
ปิดที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพพรอ้ม
ใช้งาน

1.หมวดบ ารุง ซ่อม และ สร้าง
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2.หมวดงานสวสัดกิาร
• โครงการสมาชิกสงเคราะห์ (แยกจากกองทุนปันพระพรเพื่อ 

COVID-19) ในปี 2022 ได้พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกที่มี
ปัญหาด้านค่าครองชพี จ านวน 7 คน
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2.หมวดงานสวสัดกิาร
• จัดเตรียม สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ  และอ านวยความสะดวก

ให้กับสมาชิกที่มาจัดงานพิธีมงคลสมรสที่ครสิตจักร
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2.หมวดงานสวสัดกิาร
• จัดเตรียม สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงานไว้อาลัยให้กับ

สมาชิกที่จากไปอยู่กับพระเจ้า 
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3.หมวดงานสมาชิกสัมพนัธ์ 

จัดรถตูค้ริสตจักรใหท้มีคณาจารย์
ในการท าพันธกจิ  

จัดท าในส่วนงานทะเบยีนสมาชิกคริสตจักร
ทัง้หมด รวมถงึปรับปรุงข้อมูลสมาชิก 

บริการรถตูใ้หกั้บคณะตา่งๆ ในการท าพนัธกจิ
งานรับใช้ 
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4.หมวดงานสุสาน
สุสานครสิตจักรสะพานเหลือง จ.นครปฐม, สุสานบ้านนา จ.นครนายก 
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4.หมวดงานสุสาน
สุสานครสิตจักรสะพานเหลือง จ.นครปฐม, สุสานบ้านนา จ.นครนายก 



พนั
ธก

จิบ
ริก
าร

บ า
รุง
 ซ่
อม

 แล
ะ ส

ร้า
ง

สว
สัด

กิา
ร

สม
าชิ
กสั

มพ
นัธ์

สุส
าน

ดจิ
ิทลั

5.งานดจิิทลั
อนุกรรมการด้านดิจิทัล ช่วยดูแลระบบคอมพิวเตอร์ WIFI และ
การจัดเก็บข้อมูลของคริสตจักร



รายงานประจ าปี 2022
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง



ระดบัช้ัน จ านวน (คน)
ปฐมวยั 90
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 106
รวม 196

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2022
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คริสตจกัรสะพานเหลือง คริสตจกัรอ่ืนๆ

รายงานสรุปจ านวนสมาชิกคจ.สะพานเหลือง
และคจ.อ่ืนทีส่นับสนุนบุตรหลานมาเรียนทีโ่รงเรียน

จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2022
ฝ่าย จ านวน (คน)

ผูบ้ริหาร 4
ศาสนกิจ 1
ครูผูส้อน (ไทย) 17
ครูผูส้อน (ชาวต่างชาติ) 6
ครูผูส้อน (ภาษาจีน) 2
เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน 4
พนกังาน 5
รวม 39

• สมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลือง จ านวน 7 คน
• สมาชิกคริสตจกัรอ่ืนๆ จ านวน 3 คน



สรุปผลการศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษา

- ร้อยละ 10 ศึกษาต่อโรงเรียนในเครือสาธิต   เช่น  สาธิต มศว.  สาธิตปทุมวนั ฯลฯ
- ร้อยละ 60 ศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียง เช่นเทพศิรินทร์  เบญจมราชาลยั  สามเสนวทิยาลยั  ศึกษานารี
- ร้อยละ 30   ศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชน อาทิเช่น โรงเรียนไทยคริสเตียน  โรงเรียนเซนดอมินิก  โรงเรียนอสัสัมชญั ฯ

และโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์



ด้านนักเรียน
• ตวัแทนนกัเรียน G.3 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงภาษาจีนในเทศกาล 

Vegetarian Festival Singing Contest
• ตวัแทนนกัเรียน G.2 ทั้งหมด 5 คน ไดรั้บรางวลั Excellence in Engineer Award การแข่งขนั 

First Lego League Thailand



- ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท เพื่อพฒันาศกัยภาพในการท างาน

- ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคลากรไดมี้โอกาสเรียนป.บณัฑิต วฒิุครู เพื่อพฒันาศกัยภาพและมีใบประกอบวชิาชีพครู

- ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากร อบรมออนไลน์  กบัหน่วยงานของภาครัฐ  เช่น  สพฐ ( obec )  คุรุสภา  กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข   เพื่อพฒันาศกัยภาพครูและมีใบประกอบวชิาชีพครู

ด้านบุคลากร

ด้านอาคารสถานที่
- ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหท้นัสมยัและสวยงาม เหมาะส าหรับการใชป้ระโยชน์ อาทิเช่น ปรับปรุงพื้นหอ้งเรียน 

ระบบไฟ้หอ้งเรียนประถมศึกษา และร่วมปรับปรุงซ่อมแซ่มรางน ้าและหลงัคาใหม่ของคริสตจกัร เป็นตน้



1. จดันมสัการพระเจา้ทุกสปัดาห์ใหก้บันกัเรียน

2. จดัการเรียนการสอนวชิาคริสตจริยะ ในชั้นเรียนใหก้บันกัเรียน สปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง

3. จดักิจกรรมพิเศษ ส าหรับนกัเรียน (ตลอดปีการศึกษา)

• กิจกรรมท่องขอ้พระคมัภีร์ ประจ าสปัดาห์ โดยเนน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชท้ั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย

• กิจกรรมสปัดาห์ฟ้ืนฟูพฒันาคุณภาพชีวติ แก่นกัเรียนทุกระดบัชั้น

• กิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ อาทิเช่น วนัคริสตมาส วนัอีสเตอร์

• กิจกรรมสร้างสมัพนัธ์กบันกัเรียนเพื่อการประกาศ (จดัหลงัเลิกเรียน ใหก้บันกัเรียน)

• กิจกรรมการประกาศแก่ชุมชน ในช่วงเทศกาลคริสตมาส โดยการพานกเัรียนไปร้องเพลงอวยพรตามสถานท่ีต่างๆ 

ด้านพนัธกจินักเรียน



1. จดักลุ่มชั้นเรียนศึกษาพระคมัภีร์ใหก้บัครูและเจา้หนา้ท่ีทุกสปัดาห์

2. จดัใหมี้สามคัคีธรรมในกลุ่มครูทั้งแผนกปฐมวยั ประถมศึกษา และบุคลากรสนบัสนนั เดือนละ 1 คร้ัง

3. จดัใหมี้นมสัการรวม 5 สถาบนัก่อนเปิดภาคเรียนกบัโรงเรียนในเครือสภาคริสตจกัรแห่งประเทศไทย

4. จดัใหมี้กลุ่มเซล ส าหรับการนมสัการและการอธิษฐานเผือ่ซ่ึงกนัและกนั 

ด้านพนัธกจิครูและเจ้าหน้าที่



รายงานประจ าปี 2022
โรงเรียนไทยคริสเตียน



ระดบัช้ัน จ านวน (คน)
ปฐมวยั 150
Grade 1 – Grade 6 621
Grade 7 – Grade 12 365

รวม 1,136

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2022 จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2022
ฝ่าย จ านวน (คน)

ผูบ้ริหาร 5
ศาสนกิจ 7
ครูผูส้อน (ไทย) 67
ครูผูส้อน (ชาวต่างชาติ) 45
เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน 33
พนกังาน 31

รวม 188

รายงานสรุปจ านวนสมาชิกคจ.สะพานเหลือง
และคจ.อ่ืนทีส่นับสนุนบุตรหลานมาเรียนทีโ่รงเรียน

พีน้่องคริสเตยีนทีร่่วมรับใช้ในพันธกจิของโรงเรียน ดงันี้

−สมาชิกครสิตจกัรสะพานเหลือง จ านวน 13 คน 
−สมาชิกครสิตจกัรสะพานเหลืองคลองตนั จ านวน 13 คน 
−สมาชิกจากครสิตจกัรอ่ืนๆ 30 คน

รวม 56 คน



รายช่ือสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทย
ที่นักเรียนไปเรียนต่อมากที่สุด ได้แก่ 

56.13% มหาวทิยาลยัของรัฐ          38.83% มหาวทิยาลยัเอกชน  4.87% ศึกษาต่อต่างประเทศ

สรุปผลสอบเข้าศึกษาต่อมหาวทิยาลยั นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที ่6 (Grade 12) ปีการศึกษา 2005 – 2021 รวม 17 รุ่น

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 33.23 %
มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ 17.29 %
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 16.09 %
มหาวทิยาลยัมหิดล 9.47 %
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 7.67 % 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 7.07 % 
สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น 4.81 %
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 4.66 % 
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4.66 % 
มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 4.51 %
มหาวทิยาลยัรังสิต 2.26 % 
อ่ืนๆ 11.72 % 

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 

รายช่ือสถาบนัการศึกษาต่างประเทศทีนั่กเรียนไปเรียนต่อ เช่น



พนัธกจิประกาศกบันักเรียนและบุคลากร 
หัวข้อประจ าปี 2022 คือ “ฤดูกาลใหม่” 



• จดัสอนพระคมัภีร์และนมสัการใหก้บันกัเรียนทุกระดบัชั้น สัปดาห์ละ 1 คร้ัง พร้อมทั้งมีการท ากิจกรรม
ต่างๆท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยั

• ระดบัมธัยมศึกษาจดัใหมี้ประกาศดว้ยเคร่ืองมือ Alpha และเปิดวิชาเลือก 3 วิชา (ท่ีใชพ้ระคมัภีร์เป็นพิน้ฐาน) 
ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ ารุ่นใหม่ พนัธกิจจิตอาสา การจดัการทางอารมณ์

• จดัสัปดาห์พฒันาคุณภาพชีวิตฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ ตั้งแต่ระดบั ปฐมวยั และ G.1-G.12

• เขา้ร่วมแข่งขนัพระคมัภีร์ระดบัประเทศในรายการ ซูเปอร์จ๋ิวเจาะโลกพระคมัภีร์ (พระธรรมเยเรมีย)์

• สนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ The Heart of Giving กบัมูลนิธิศุภนิมิต

• น านกัเรียนระดบั G.5 จ านวน 8 คน เขา้ร่วมค่ายอบรม Leadership Training School: LTS โดยยวุยาตรา
ประเทศไทย ช่วงเดือนกนัยายน 2022

• ร่วมน ากิจกรรมและแบ่งปันพระค าในทุกเชา้ใหก้บันกัเรียนท่ีมาเขา้ร่วม October Camp

ด้านพนัธกจิประกาศกบันักเรียน



ด้านพนัธกจิประกาศกบันักเรียน



• จดัท า PODCAST รายการ “หอ้งชั้นลอย” ทุกวนัจนัทร์-พธุ ช่วงพกักลางวนั, จดัท า ช่อง YouTube “Chaplain TCS” เพื่อถ่ายทอดพนัธกิจ

• น าเสนอข่าวประชาสมัพนัธ์พนัธกิจผา่นทาง Facebook ทั้งของฝ่าย และ ของทางรร. 

• เชิญชวนคณะครู เจา้หนา้ท่ี บุคลากร เขา้ร่วมกิจกรรมนมสัการ 5 สถาบนั และร่วมฝึกซอ้มคณะนกัร้องเพื่อถวายบทเพลง “ฤดูกาลใหม่”
และ ร่วมนมสัการวนัโรงเรียน และถวายเพลงพิเศษ

• จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองเก่ียวกบัการสอนเดก็เร่ืองเพศศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์                                                     
ในหวัขอ้ The Wise Choice โดยวทิยากร  คือ คุณ แคร่ี หวอ่ง

• จดักลุ่มเซลลทุ์กวนั ใหก้บัคณะครู เจา้หนา้ท่ี บุคลากร และ มีการนมสัการชัว่โมงหลกัค าสอน เดือนละ 1 คร้ัง

• จดันมสัการและท ากิจกรรมใหคุ้ณครูไทยและคุณครูต่างชาติ

ด้านพนัธกจิประกาศกบับุคลากร



รายงานสรุปการด าเนินงาน ฝ่ายวชิาการ
ภาคเรียนที่ 1/2565



ผู้เรียนปฐมวยั (อนุบาล)

• จดัการเรียนการสอนตามแนวนวตักรรมมอนเตสซอร่ีบนพื้นฐานพระคมัภีร์แบบ
คละชั้นเรียน(ระดบั K.1-K.3)

• จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรของภาคเรียนท่ี 1/2565 ไดแ้ก่ กิจกรรมไหวค้รู กิจกรรม
อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมทศันศึกษา ณ  ซาฟารีเวิลด ์  
กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติทางออนไลน์  กิจกรรมรักษพ์ลงังานใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม

• จดักิจกรรมใหค้วามรู้กบัผูป้กครอง
• จดัอบรมครูมอนเตสซอร่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน 



ผู้เรียนปฐมวยั (อนุบาล)



ผู้เรียน Grade 1 – Grade 12

• จัดช่ัวโมงวชิาเรียน Innovation โดยใช้เคร่ืองมือ การคดิเชิง
ออกแบบ (Design Thinking)

• ปรับหลกัสูตรในระดบัชั้นมธัยมศึกษา Grade 7 – Grade 12 
ใหมี้กลุ่มวชิาเลือกอิสระตามความสนใจ และตรงตามความถนดั
ของนกัเรียน

• จดักิจกรรมพิเศษนอกหอ้งเรียนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



G.1-G.12 “Innovation”



วชิาเลือกตามความถนัด



ครูผู้สอน Grade 1 – Grade 12

• เขา้ร่วมโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน 
สสวท. (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย)ี

• อบรมครูดา้นเทคโนโลย ี
1. โปรแกรม Class Point
2. การสร้างหอ้งเรียนเสมือนจริง (Metaverse)
3. โปรแกรม Plickers
4.โปรแกรม mmhmm



ผลงานและรางวลั



ผลงานและรางวลั

เดก็ชายอิษคุณ กิตติบรรลุ G.9 
ผา่นการสอบคดัเลือกและได้
เขา้ร่วมค่ายโอลิมปิกวชิาการ -
วชิาวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ ค่าย 1 ประจ าปี 2565



ศิษย์เก่า

นางสาวศริญญา จิตคล่องทรัพย ์EP 15 
ปัจจุบนัเป็นนกัศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เป็น
ตวัแทนเยาวชนไทยร่วมงานประชุม
อวกาศโลก IAC Paris 2022โดยให้
สมัภาษณ์ไลฟ์สดทางเฟสบุค้ เม่ือวนัท่ี 
9 ตุลาคม 2565 



ศิษย์เก่า
นายพิชญะ พิชยัรณรงคส์งคราม EP 14 
ปัจจุบนัเป็นนกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ของ
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั และไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูแ้ทน
เยาวชนในงานเสาวนา “APEC Media Focus 
Group คร้ังท่ี 8” งานเสวนาระดมสมอง
เก่ียวกบับทบาทของไทยในประเดน็ส าคญัๆ 
ของเอเปคท่ีไทยเป็นเจา้ภาพในปี 2022 คร้ังน้ี
เสนอเร่ือง ‘ความมัน่คงทางอาหาร’ (Food 
Security) 


