
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัอาทิตยอาทิตยอาทิตยอาทิตยที ่ที ่ที ่ที ่: : : : 27 กันยายน ค.ศ. 2015    เวลาเวลาเวลาเวลา    :::: 10:30 น. ผูผูผูผูเทศนาเทศนาเทศนาเทศนา    :::: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ  

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    :::: ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม : : : : คุณคเณศร 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    :::: คุณนงคลักษณ/คุณพรรณี    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณพรพิมล 

ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::    คุณจําเริญ/คุณขวัญเนตร    ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    :::: คุณชาญกิจ 
    

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    มา....นี่เปนเวลานมัสการ ทุกวันเวลา สิ่งเดียว 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “1 ทิโมธ ี 4:11-16” คุณพรพิมล 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชาญกิจ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ที่กางเขน”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: คําแนะนําสําหรับผูแสวงหาความสุขที่แทจริง 7 นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “ปญญาจารย 11:7-10” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พระเจาทรงเลี้ยงนกนอยใหญ”        

(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัร    ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    

 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 4 ตุลาคม 2015 
ผูนําประชุม :    คุณจําเริญ/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น :    คุณจินตนาภรณ/คุณเจิงเขอเหริน 
ผูเทศนา :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    ผูอานพระวจนะ :    คุณน้ําทิพย/คุณเยีย่นเสียงเซียน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณศิรพิร ผูบรรเลงเปยโน :    คุณจางเจียยุน 
ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณฉุงลี่หวา คุณจาวกั๋วรุย คุณจาวเจวียน คุณหลี่ชิงชิง  
ผูดําเนินพิธีมหาสนิท :    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณนงคลักษณ/คุณพรพรรณา    
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน :    คุณจําเริญ คุณจนิตนาภรณ คุณชาญกิจ คุณวิทย 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 

� นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19    รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.  
ที่หองนมัสการชั้น 4 

� ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ทีห่อง 31 ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ทีห่อง 31 ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ทีห่อง 31 ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ทีห่อง 31 เวลา 12.15 น.    (มอีาหารกลางวัน)     
ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน – คุณปจฉิม และคณุจาวเจวียน 
ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย – คุณพรรณ ีและคุณดวงพร 
ตัวแทนคณะมคันายก – คุณจินตนาภรณ และคณุวิทย 
ตัวแทนจากศิษยาภิบาลหลกั (ประธานมัคนายก) – คุณจําเริญ 

� ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ ทีห่อง 32 ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ ทีห่อง 32 ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ ทีห่อง 32 ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ ทีห่อง 32 เวลา 12.15 น.    (มีอาหารกลางวัน)    
(คุณชาญกิจ คุณกรรณิกา คุณสริิ คณุพงศชัย คณุภีรพรรณ คุณสุรเดช คุณสุขุม และคุณเฉินเฉาจิ้น) 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 4 ตุลาคม 2015) 

� นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19    รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.  
ที่หองนมัสการชั้น 4 

� ประชมุคณะธรรมกจิ ทีห่อง 31 ประชมุคณะธรรมกจิ ทีห่อง 31 ประชมุคณะธรรมกจิ ทีห่อง 31 ประชมุคณะธรรมกจิ ทีห่อง 31 เวลา 12.15 น.    (มีอาหารกลางวัน) 
ตัวแทนจากมัคนายก – คุณจําเริญ และคุณจินตนาภรณ 
ตัวแทนจากผูรับใชเต็มเวลา – อ.นนทชัย และ อ.เหอจื้อผิง 
ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน – คุณปจฉิม และคณุมุกดา 
ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย – คุณชูพรรณ 
ตัวแทนจากกรรมการการเงินฯ – คุณชาญกิจ 
ตัวแทนจากกรรมการมิชชัน่ – คุณเทียนชัย 
ผูประสานงานภาคภาษาจีน – คุณเฉินเฉาจิ้น 
ผูประสานงานภาคภาษาไทย – คุณวิทย 

ข า ว ส า ร 
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง ต.ค.  
30 Days with with Temptation ไดที่ คุณ

พรพรรณา (ภาษาไทย) คุณเยี่ยนเสียงเซียน (ภาษาจีน) 
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เชิญพี่นองหยิบหนงัสือเฝาเดี่ยวไทย-จีนไดที่โตะตอนรับ 
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เชิญรวมรับฟงทักษะการสอนภาษาไทยใหกับเด็กอพยพ
ชาวพมาและกัมพูชา โดย อ.เคอรก เพอรสัน วันเสารที่ 
3 ต.ค. เวลา 13.00-15.00 น. ที่หอง 41 ฟรี! 
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1. หองประชุมภาคภาษาจีน ใชหองอเนกประสงคชั้น 5 
ภาคภาษาไทย ใชหองนมัสการ ชั้น 4 

2. หองน้าํชาย ชั้น 4 หองน้ําหญิง ชั้น 5 
3. ตูน้ําดื่มรอน – เย็น บริเวณหนาหองน้าํชั้น 4, 5 
4. กรุณาใหผูอาวุโสใชลิฟทกอน 
5. เนื่องจากสถานที่ยังไมเสร็จสมบูรณขอความรวมมือ 

พี่นองใหใชสถานที่ในบริเวณที่เปดเทานั้น เพื่อความ
ปลอดภัยของทาน 

6. กรุณาชวยกันรักษาความสะอาด และกรุณาอยานาํ
อาหารและเครื่องดื่มเขาไปในหองประชุม 



 
ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 20 กันยายน 2015 :  

ภาคภาษาไทยผูใหญ 73 คน  เด็ก 16 คน 
ภาคภาษาจีนผูใหญ 95 คน  เด็ก 4 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 20 กันยายน 2015 

เงินถวายประจําวันอาทิตย    35,666.00    บาท 
เงินถวายจากคณะสตรี    1,800.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    37373737,,,,466466466466....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 65656565    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 ก.ย.  3,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 20 – 26 ก.ย. 0.00  รวม 66664444,,,,707070704444,,,,111144442.012.012.012.01    บาทบาทบาทบาท 

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)   0000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม            67,67,67,67,707070704444,,,,111142424242.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    
คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่26262626    กกกก....ยยยย. 2015. 2015. 2015. 2015            65656565,,,,899899899899,,,,744.54744.54744.54744.54    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. (วันอาทิตยตนเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น.) 

หนาที่ 11 ต.ค.  18 ต.ค.  25 ต.ค.  1 พ.ย.  

นํานมัสการ คุณสุเมธ คุณคเณศร คุณสชิาญ คุณสริ/ิ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น    คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณวันทนาพร 

เทศนา อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

คุณจําเรญิ  
เที่ยงธรรม 

 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณศศิรักษ 

อานพระคัมภีร คุณพัทธมน คุณจันทรธ ี คุณฑฆิัมพร คุณอรวรรณ 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณชาญกิจ คุณรพีพรรณ คุณวันด ี  

เดินถุงถวายทรัพย คุณวรรณนิสา/ 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณขวัญเนตร/ 
คุณภัทรพร 

คุณสุภัทรา/ 
คุณพรพรรณา 

 

ตอนรับ คุณขวัญเนตร 
คุณภูมินทร 

คุณดิเรก 
คุณฑฆิัมพร 

คุณสมุล 
คุณรพีพรรณ 

คุณขวัญเนตร 
คุณฑฆิัมพร 
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ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� ��    กนัยายน ����    
    

    

    

 

    
    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2015 

 “ยึดพระคํา สําแดงชีวิต” 
“持守真理 彰顯生命” 


