
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่::::        1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015        เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ    ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา    ผูผูผูผูบรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน ::::        คุณศศิรักษ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณวลีพรรณ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพร 

ผูเดินถงุถวายทรพัย ผูเดินถงุถวายทรพัย ผูเดินถงุถวายทรพัย ผูเดินถงุถวายทรพัย ::::        คุณโจวหลงเหอ คุณจาวเวยฟง คุณจางจาน คุณหวางยวี่ 
    

อธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัร    ::::        

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    พระนามยิ่งใหญประเสริฐ  

 จงทูลพระเยซู เราจะสรางประชากร 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    1 พงศาวดาร 16:24  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ยอหน 20:19-23” คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา 

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    Day by day and with each passing moment     

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณวลีพรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขาชอบกลาวเรื่องประเสริฐเลิศ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: เราจะใชทานทั้งหลายไปฉันนั้น อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    

 "ยอหน 20:19-23" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “สองสวาง”        

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน” 
สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::     
เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปง----น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน ::::    คุณจําเริญ คุณจินตนาภรณ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน 

ใครครวญพระวจนะ 
จงเลาถึงพระสิริของพระองคทามกลางบรรดาประชาชาติ  
การอัศจรรยของพระองค ทามกลางชนชาติทั้งหลาย   

(1 พงศาวดาร 16:24) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้– งดรวีวารศกึษา  

� นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19    อธษิฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. 
ที่หองอเนกประสงคชั้น 5 

� ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาไทยและจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาไทยและจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาไทยและจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาไทยและจนี    (ชดุใหม(ชดุใหม(ชดุใหม(ชดุใหม----ชดุเดมิ) ชดุเดมิ) ชดุเดมิ) ชดุเดมิ) เวลา 12.15 น.เวลา 12.15 น.เวลา 12.15 น.เวลา 12.15 น.    ทีห่อง ทีห่อง ทีห่อง ทีห่อง 41414141----42424242     
(ภาคภาษาไทย - อ.นนทชัย คุณจําเริญ คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณพรศิริ คุณนงคลักษณ คุณพรรณี 
คุณวิทย คุณนภนันท คุณคเณศร และคุณอรนุช) 
(ภาคภาษาจีน - อ.เหอจื้อผิง คุณสุวรรณา คุณมุกดา คุณกรรณกิา คุณคังเหมยหลาน คุณปจฉิม  
คุณสยุมพร คุณจาวเจวียน คุณเฉินเฉาจิ้น คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณเยี่ยนเสียงเซียน และคณุจินตนาภรณ) 

� กลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทย    เวลา 13.00 น. ทีห่อง 32 (ชั้น 3) 

รายการสปัดาหหนา (วนัเสารที่ 7 และ วันอาทิตยที่ 8 พฤศจกิายน 2015) – งดรวีวารศกึษา 

� นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19    นมัสการรวม เวลา 10.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ ชั้น 1 
� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะมคันายกและทีป่รกึษา คณะมคันายกและทีป่รกึษา คณะมคันายกและทีป่รกึษา คณะมคันายกและทีป่รกึษา คณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิฯคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิฯคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิฯคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิฯ    และและและและ

คณะกรรมการกอสรางอาคาร วนัเสารที ่คณะกรรมการกอสรางอาคาร วนัเสารที ่คณะกรรมการกอสรางอาคาร วนัเสารที ่คณะกรรมการกอสรางอาคาร วนัเสารที ่7777    พ.ย. ที ่หอง 31 พ.ย. ที ่หอง 31 พ.ย. ที ่หอง 31 พ.ย. ที ่หอง 31  เวลา 13.00 น.  
(อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณจําเริญ คุณจินตนาภรณ คุณชาญกิจ คุณวิทย คุณเทียนชัย คุณกรรณกิา 
คุณสิริ คณุพงศชัย คุณสุรเดช คณุภีรพรรณ คณุสุขุม คุณเฉินเฉาจิ้น และคุณอภิทาน) 

� ประชมุคณะกรรมการประชมุคณะกรรมการประชมุคณะกรรมการประชมุคณะกรรมการบรหิารงานการประกาศนอกครสิตจกัร (บรหิารงานการประกาศนอกครสิตจกัร (บรหิารงานการประกาศนอกครสิตจกัร (บรหิารงานการประกาศนอกครสิตจกัร (มชิชัน่) มชิชัน่) มชิชัน่) มชิชัน่) เวลา 12.15 น.เวลา 12.15 น.เวลา 12.15 น.เวลา 12.15 น.    ทีห่อง ทีห่อง ทีห่อง ทีห่อง 31313131     

ข า ว ส า ร 
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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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ภาษาจนีพื้นฐาน พินอนิ รอบตอไป เริ่มเสารที่ 24 ต.ค. 
เวลา 10:00-12:00 (จํานวน 6 ครั้ง รวม 9 ชั่วโมง) 
ราคา 599 บาท ขอเชิญสมาชิกผูสนใจและชวนเพื่อนๆ 
มาสมัครไดที่ คุณกรรณกิาหรือคุณดวงพร  
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง พ.ย.  
30 Days with Mission ไดที่ คุณพรพรรณา 

 (ภาษาไทย) คุณเยี่ยนเสียงเซียน (ภาษาจีน) 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 25 ตุลาคม 2015 :  
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 77 คน เด็ก 10 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 104 คน เด็ก 2 คน 



 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 25 ตุลาคม 2015 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    110,865.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    110110110110,,,,865865865865....00000000    บาบาบาบาทททท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 65656565    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 25 ต.ค.  13,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 25– 31 ต.ค. 0.00  รวม 66664444,7,7,7,785858585,,,,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            67,767,767,767,785858585,,,,888842424242.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    

คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่33331111    ตตตต....คคคค. 2015. 2015. 2015. 2015            67676767,,,,208208208208,,,,055.39055.39055.39055.39    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 15 พ.ย.  22 พ.ย.  29 พ.ย.  6 ธ.ค.  

นํานมัสการ คุณคเณศร คุณวทิย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น    คุณจางเจียยุน/ 
คุณวรรีัตน 

เทศนา อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.ปดิพัทธิ์  
สันติภาดา 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ

อานพระคัมภีร คุณกชกร คุณสุภัทรา คุณวรรณนิสา คุณดวงรัตน 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณสริ ิ คุณณฐัฐิติชญา คุณจําเรญิ  

เดินถุงถวายทรัพย คุณณฐัฐิติชญา/ 
คุณรพีพรรณ 

คุณสมุล/ 
คุณนงคลักษณ 

คุณน้ําทิพย 
คุณอรวรรณ 

 

ตอนรับ คุณจําเรญิ 
คุณขวัญเนตร 

คุณดิเรก 
คุณรพีพรรณ 

คุณพรพรรณา 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณขวัญเนตร 
คุณพรพรรณา 
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ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� �    พฤศจิกายน ����     
 
    

    

 

    
    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2015 

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

นมัสการพิเศษขอบคุณพระเจาสําหรับหองประชุมใหญ 
ขอบคุณพระเจ้าที่การทําห้องประชุมชั้น 1 เสร็จตามแผนที่ได้วางไว้  
ดังนั้นทางผู้รับใช้ คณะมัคนายก และคณะกรรมการก่อสร้างจึงจัดให้มี
การนมัสการรวมเป็นพิเศษหนึ่งครั้ง เพื่อขอบคุณพระเจ้า ในวันอาทิตย์
ที่ 8 พฤศจิกายน  และตรวจสอบความพร้อมว่า จะต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขในส่วนใดบ้าง ก่อนที่จะเปิดใช้นมัสการอย่างเป็นทางการ 
ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2015 


