
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        31 มกราคม ค.ศ. 2016    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10.30 น.  

ผูผูผูผูเลนดนตรี เลนดนตรี เลนดนตรี เลนดนตรี ::::        ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณพงศชัย 

ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณณิชา     

ผูอธิษฐานเผือ่ผูอธิษฐานเผือ่ผูอธิษฐานเผือ่ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยทรพัยทรพัยทรพัย    ::::        คุณรพีพรรณ ผูเดินถงุผูเดินถงุผูเดินถงุผูเดินถงุทรพัยทรพัยทรพัยทรพัย    ::::        คุณชูพรรณ/คุณวรวดี  

ทีมตอนรับทีมตอนรับทีมตอนรับทีมตอนรับ    ::::        คุณจําเริญ คุณนงคลักษณ คุณอานนท คุณอุไรพร คุณอนาวิล 
    

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    รักวิเศษ ฝากความหวัง  

 พระเจาเที่ยงแท พักพิงในพระเจา 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “มัทธิว 11:28-30” คุณณิชา 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณรพีพรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “เราสูยอมตายเพื่อทาน”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ปญหาไมใชปญหา อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “มาระโก 5:25-34” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ไมมีใคร”        

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

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 7 กุมภาพันธ 2015 
ผูนําประชุม :    คุณวิทย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น :    คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 
ผูเทศนา :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    ผูอานพระวจนะ :    คุณชูพรรณ/คุณศิริพร 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชลลดา ผูบรรเลงเปยโน :    คุณจางเจียยุน 
ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณพรรณ ีคุณพรพรรณา คุณฉุงลี่หวา คุณจาวเฟงฉิน คุณหลี่ชิงชิง คุณจาวกัว๋รุย  
ผูดําเนินพิธีมหาสนิท :    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร    
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน :    คุณจําเริญ คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณชาญกจิ คุณอภทิาน 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 

� ภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทย    รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่หองรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ทีห่องนมสัการชัน้ 4 
� ภาคภาษาจนีภาคภาษาจนีภาคภาษาจนีภาคภาษาจนี    รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่หองรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่หองประชุมชั้น 5 
� กลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทย    เวลา 13.00 น. ทีห่อง 32 
� ประชมุคณะมคันายก ทีห่อง 31 ประชมุคณะมคันายก ทีห่อง 31 ประชมุคณะมคันายก ทีห่อง 31 ประชมุคณะมคันายก ทีห่อง 31 เวลา 16.00 น. (คณุจําเริญ คณุชาญกจิ คุณวิทย)  

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 7 ก.พ. 2016) – นมสัการรวม (งดชั้นรวีวารศกึษา) 

� นมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวม    อธษิฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ทีห่องประชมุชั้น 1 
� ประชมุสมาชกิประชมุสมาชกิประชมุสมาชกิประชมุสมาชกิ    หลังนมัสการ ที่หองประชุมชั้น 1    เพือ่ชีแ้จงขอมลูผูทีไ่ดรับการเสนอชือ่เปนมคันายกเพือ่ชีแ้จงขอมลูผูทีไ่ดรับการเสนอชือ่เปนมคันายกเพือ่ชีแ้จงขอมลูผูทีไ่ดรับการเสนอชือ่เปนมคันายกเพือ่ชีแ้จงขอมลูผูทีไ่ดรับการเสนอชือ่เปนมคันายก    ปปปป    

2016201620162016----2019 2019 2019 2019 จากอนกุรรมการสรรหาฯจากอนกุรรมการสรรหาฯจากอนกุรรมการสรรหาฯจากอนกุรรมการสรรหาฯ    พรอมรับบตัรลงมติพรอมรับบตัรลงมติพรอมรับบตัรลงมติพรอมรับบตัรลงมติ    ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอม
เพรียงกัน 

ข า ว ส า ร 
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เนื่องจากในป 2015 คุณจินตนาภรณ ไดครบวาระใน
หนาที่มัคนายก คณะอนุกรรมการสรรหามัคนายก จึง
ไดทําการสรรหาทาบทาม และมผีูตอบรับ 3 ทาน ซึ่ง
นําเสนอตอคณะมัคนายกแลว โดยจะมีกําหนด
ดําเนินการ ดังนี ้
วันอาทิตยที่ 7 ก.พ. ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงใหทราบ
รายชื่อและขอมูล พรอมรับบัตรลงมต ิ
วันพุธที่ 24 ก.พ. วันสุดทายสําหรับสงบัตรลงมติโดยใส
ลงในกลองรับที่โตะตอนรับชั้น 1 และ ชั้น 4 หรือสง
ทางไปรษณียกลับมาที่คริสตจักร 
วันอาทิตยที่ 28 ก.พ. แจงผลการลงมติในสูจิบัตร 
ขอสมาชิกทุกทานโปรดอธิษฐานเผื่อการลงมต ิ
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วันนมัสการถวายอาคารหลังใหม จะจัดขึ้นในวันอาทิตยที่ 
27 มี.ค. 2016 ณ หองประชุมชั้น 1 เวลา 15.00 น. 
(หลังนมัสการ ขอเชิญรวมรับประทานอาหารที่หอง
เอนกประสงคชั้น 5) ขอพี่นองกรุณาอธิษฐานเผื่อ จัดเวลา
เพื่อมารวมนมัสการดวยกัน และแจงใหเพื่อนๆ และพี่นอง
คนอื่นๆ ทราบ เพื่อจะสามารถจัดเวลามารวมได 
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สอนภาษาจีนพื้นฐาน (พินอิน) รอบตอไป เริ่มเสารที่ 13 
ก.พ. - 19 ม.ีค. เวลา 13:30-15:00 (จํานวน 6 ครั้ง 
รวม 9 ชั่วโมง) ราคา 450 บาท เชิญผูที่สนใจและ
เพื่อนๆ สมัครไดในวันเปดเรียน (13 ก.พ.) ที่คุณดวงพร 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 24 มกราคม 2016 :  

ภาคภาษาไทย ผูใหญ 63 คน เด็ก 18 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 124 คน เด็ก 4 คน 

ในชวงนี้มีชาวตางชาติเขามาขอความชวยเหลือดานการเงินตามคริสตจักรมากขึ้น ถาพี่นองพบเห็น 
ขออยาใหความชวยเหลือสวนตัว เพื่อปองกันปญหาที่จะตามมา แตใหแจงกับ อ.นนทชัย หรือ อ.เหอจื้อผิง 

เพื่อดําเนินการใหถูกตอง เนื่องจากคนเหลานั้นสวนใหญจะเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 



เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 24 มกราคม 2016 

เงินถวายประจําวันอาทิตย    34,373.00    บาท 

เงินถวายจากคณะสตรี    2,564.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    36363636,,,,937937937937....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงินถวายเพื่อการกอสรางอาคารฯ    300.00    บาท 

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

หนาที่ 14 ก.พ.  21 ก.พ.  28 ก.พ.  6 มี.ค.  
นํานมัสการ คุณสุเมธ คุณสุเมธ คุณคเณศร คุณชาญกิจ/ 

คุณจาวเสี้ยวฉือ 
นําเพลงสั้น    คุณจางเจียยุน/ 

คุณวรรีัตน 
เทศนา อ.นนทชัย  

วิวัฒนวงศธร 
อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณนภนันท 
อานพระคัมภีร คุณนฤมล คุณณฐัฐิติชญา คุณเพชรรัตน คุณน้ําทิพย 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณวทิย คุณวรวด ี คุณน้ําทิพย  
เดินถุงถวายทรัพย คุณวันด ี 

คุณพรพรรณา 
คุณนงคลักษณ  
คุณสุภัทรา 

คุณอภิรด ี 
คุณภีรพรรณ 

คุณวรวดี  
คุณพรรณ ี

ทีมตอนรับเดือนกุมภาพันธ  คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร 

ทีมตอนรับเดือนมีนาคม     คุณขวัญเนตร คุณดิเรก คุณวรรณนิสา คุณณัฐฐิติชญา คุณภูมินทร 
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คําขวัญป 2016 

““““เปนดัง่ประภาคารเปนดัง่ประภาคารเปนดัง่ประภาคารเปนดัง่ประภาคาร”””” 
“真光照耀” 

16 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 BTS อโศก ทางออก 1 MRT สุขุมวิท ทางออก 3 
16 Soi 19 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand (BTS Asoke exit 1; MRT Sukhumvit exit 3) 

Tel : 02-253-3227, 02-651-0418; Fax : 02-651-0419 Email : gbch50@yahoo.com 


