
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัอาทิตยอาทิตยอาทิตยอาทิตยที ่ที ่ที ่ที ่: : : : 30 สิงหาคม ค.ศ. 2015    เวลาเวลาเวลาเวลา    :::: 10:30 น. ผูผูผูผูเทศนาเทศนาเทศนาเทศนา    :::: อ.วินัย สีสัน 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    :::: ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม : : : : คุณพงศชัย 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    :::: คุณวันด/ีคุณชนมน    ผูอานพระผูอานพระผูอานพระผูอานพระวจนะ วจนะ วจนะ วจนะ ::::    คุณรพีพรรณ 

ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::    คุณนงคลักษณ/คุณฑิฆัมพร    ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    :::: คุณอุรัชน ี
    

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    โกละโกธา พักพิงในพระเจา 

 ฉันไดวางใจในพระเจา 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “มัทธิว 5:14-20” คุณรพีพรรณ 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณอุรัชนี    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขอบพระคุณพระเจาพระผูไถ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: รักที่เสียสละ อ.วินัย สีสัน 

 “ยอหน 3:16” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขาชอบกลาวเรื่องประเสริฐเลิศ        

(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 6 กันยายน 2015 
ผูนําประชุม :    คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น :    คุณจางเจยียุน/คุณวรีรัตน 
ผูเทศนา :    อ.ชยัวัฒน/อ.เหอจื้อผิง    ผูอานพระวจนะ :    คุณอัจฉรา/คุณจาวเจวียน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชลลดา ผูบรรเลงเปยโน :    คุณนภนันท 
ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณหลิวหลิง คุณหวางหยี ่
ผูดําเนินพิธีมหาสนิท :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณขวัญเนตร/คุณสุมล    
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน :    คุณจินตนาภรณ คุณสิร ิคุณชาญกจิ 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 

� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาไทย ที่คณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาไทย ที่คณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาไทย ที่คณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาไทย ที่หอง 32 (ชัน้ 3) หอง 32 (ชัน้ 3) หอง 32 (ชัน้ 3) หอง 32 (ชัน้ 3) หลงันมัสการ (อ.นนทชัย  
คุณชูพรรณ คุณดวงพร คณุพรศิริ คณุนงคลักษณ คณุอรนุช คุณพรรณี คุณวิทย คุณนภนันท) 

� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนี ที่คณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนี ที่คณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนี ที่คณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนี ทีห่อง 31 (ชัน้ 3) หอง 31 (ชัน้ 3) หอง 31 (ชัน้ 3) หอง 31 (ชัน้ 3) หลังนมัสการ (อ.เหอจื้อผิง  
คุณเฉินเฉาจิ้น คุณสุวรรณา คุณจาวเจวียน คุณสยุมพร คณุคงัเหมยหลาน คุณกรรณกิา คุณมุกดา  
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณปจฉิม) 

� กลุมเซลภาคภาษาไทย ทีห่อง 32 กลุมเซลภาคภาษาไทย ทีห่อง 32 กลุมเซลภาคภาษาไทย ทีห่อง 32 กลุมเซลภาคภาษาไทย ทีห่อง 32 เวลา 13.00 น.     

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 6 กันยายน 2015) 

� นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ    19191919    อธษิฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. 
ทีห่องอเนกประสงคชั้น 5 

� ประชมุสมาชกิทีห่องประชมุรวม ชัน้ 5 หลงันมสัการ ประชมุสมาชกิทีห่องประชมุรวม ชัน้ 5 หลงันมสัการ ประชมุสมาชกิทีห่องประชมุรวม ชัน้ 5 หลงันมสัการ ประชมุสมาชกิทีห่องประชมุรวม ชัน้ 5 หลงันมสัการ เพื่อขอมติทีป่ระชมุพิจารณาอนุมัติรายชือ่ของ
คณะกรรมการดําเนินงานการเงินที่คณะมัคนายกมีมติเสนอเพิ่มเติม (คุณสุขุม หยางและคุณเฉินเฉาจิ้น)  

ข า ว ส า ร 
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ประธานมัคนายกไดตั้งอนุกรรมการสรรหามัคนายก  
ตามระเบียบการบริหารและดําเนนิงานฯ มีรายชื่อดังนี ้

• ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนนิงานภาคภาษาจนี  
– คุณปจฉิม และคุณจาวเจวียน 

• ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนนิงานภาคภาษาไทย 
– คุณพรรณ ีและคุณดวงพร 

• ตัวแทนคณะมัคนายก  
– คุณจินตนาภรณ และคุณวิทย 

• ตัวแทนจากศิษยาภิบาลหลัก (ประธานมัคนายก) 
– คุณจําเริญ 

นัดประชุมวันอาทิตยที่ 13 ก.ย. เวลา 12.30 หอง 31 
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง ก.ย. 30 Days 
with with Power ไดที่ คุณพรพรรณา 

(ภาษาไทย) คุณเยี่ยนเสียงเซียน (ภาษาจีน) 
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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 
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เชิญพี่นองชวนเพื่อนๆ และครอบครัวมาเรียนพื้นฐานภาษา 
จีนไดที่คริสตจักร ในวันเสาร คอรสละ 6 สัปดาห สัปดาห 
ละ 1.30 ชม. โดยเปดสอนเปน 2 ชวง ชวงแรก 
เริ่มเดือนกันยายน 2015 ขอรายละเอียดไดที่คุณกรรณิกา 
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ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 23 สิงหาคม 2015 :  
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 78 คน เด็ก 16 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 106 คน       เด็ก 6 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 23 สิงหาคม 2015 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    85,240.00    บาท 

เงินถวายจากคณะสตรี    2,400.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    87878787,,,,666640404040....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 65656565    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 23 ส.ค. 6,500.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 23 – 29 ส.ค. 0.00  รวม 66664444,,,,224224224224,,,,888844442.012.012.012.01    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            67,67,67,67,224224224224,,,,842842842842.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    

คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่29 ส29 ส29 ส29 ส....คคคค. 2015. 2015. 2015. 2015            63636363,,,,893893893893,,,,874.49874.49874.49874.49    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 13 ก.ย.  20 ก.ย.  27 ก.ย.  4 ต.ค.  

นํานมัสการ คุณอภิทาน คุณคเณศร คุณสชิาญ คุณจําเรญิ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น    คุณจินตนาภรณ/
คุณเจิงเขอเหริน 

เทศนา คุณจําเรญิ  
เที่ยงธรรม 

คุณสุเมธ 
เตชะรักษพงศ 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณจางเจียยุน 

อานพระคัมภีร คุณอุรัชนี คุณพรพิมล คุณสลินทิพย คุณน้ําทิพย 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณนงคลักษณ คุณเทียนชัย คุณอภิรด ี  

เดินถุงถวายทรัพย คุณภูมินทร/ 
คุณคณิน 

คุณวรรีัตน/ 
คุณพัทธมน 

คุณนงค
ลักษณ/ 
คุณพรรณ ี

 

ตอนรับ คุณรพีพรรณ 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณชนมน 
คุณฑฆิัมพร 

คุณจําเรญิ 
คุณขวัญเนตร 

คุณนงคลักษณ 
คุณพรพรรณา 
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คําขวัญปี 2015 

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


