
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        2 กุมภาพันธ ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::        10:00 น. 

ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณวันทนาพร/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูผูผูผูนาํประชุม นาํประชุม นาํประชุม นาํประชุม ::::        คุณจําเริญ/คุณจาวเสี้ยวฉือ 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณชูพรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง    ผูผูผูผูเเเเบรรเลงเปยโนบรรเลงเปยโนบรรเลงเปยโนบรรเลงเปยโน    ::::        คุณจางเจียยุน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณชลลดา ผูผูผูผูตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั    &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณนงคลักษณ 

ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณหยางเหวินเฉวีย คุณหลี่ชิงชิง 
    

อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรครสิตจกัรครสิตจกัรครสิตจกัร    ::::        

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 

 ในทุงหญาของพระเจา คําสรรเสริญลนจากวิญญาณ 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    สดุดี 119:11  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สดุดี 119:9-16” คุณชูพรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง 

คณะนักรองภาคภาษาคณะนักรองภาคภาษาคณะนักรองภาคภาษาคณะนักรองภาคภาษาไทยไทยไทยไทย    ::::    Now Let Us All Praise God And Sing     

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชลลดา    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “นับพระพร”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ใหความสําคัญกับวิถีทางของพระเจา อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

 "สดุดี 119:9-16" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขอพระเยโฮวาหทรงนําขา”        

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    

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 ::::    คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณวิทย 

ใครครวญพระวจนะ 
ขาพระองคไดสะสมพระดํารสัของพระองค 

ไวในใจของขาพระองค เพื่อขาพระองคจะไมทําบาปตอพระองค  
(สดุดี 119:11) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้– นมัสการรวม (งดรววีารศกึษา) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้    11111111 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น.  
ที่หองประชุมใหญ 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 9 กุมภาพันธ 2014) 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายก ที่สํานักงาน สขุุมวิทซอย 2 เวลา 13.00 น. (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณเทียนชัย

คุณกรรณิกา คุณสิร ิคุณจินตนาภรณ คุณวิทย คุณอภิทาน) 
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เนื่องจากในป 2013 คุณอภิทานไดครบวาระในหนาที่
มัคนายก คณะอนุกรรมการสรรหามัคนายก จึงไดทํา
การสรรหาทาบทาม และมีผูตอบรับ 1 ทาน ซึ่งนาํเสนอ
ตอคณะมัคนายกแลว โดยจะมีกําหนดดําเนินการ ดังนี ้

วันอาทิตยที่ 2 ก.พ. ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงใหทราบ
รายชื่อและขอมูล พรอมรับบัตรลงมต ิ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. วันสุดทายสําหรับสงบัตรลงมติ
โดยใสลงในกลองรับที่โตะตอนรับ หรือที่สํานักงาน 

วันอาทิตยที่ 23 ก.พ. แจงผลการลงมติในสูจิบัตร 
ขอสมาชิกทุกทานโปรดอธิษฐานเผื่อการลงมต ิ
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ขอพี่นองนําหนังสือสําหรับเด็กทุกประเภทที่ไมใชแลว  
แตยังอยูในสภาพดี มาใหที่อาคารลุมพินีทาวเวอร หรือ
สํานักงาน เพื่อคริสตจักรจะนําสงตอใหกับหองสมุด
โรงเรียนแมจอเหนือ อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน  
ภายในวันอาทิตยที่ 9 ก.พ. (สัปดาหหนา) 
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง 30 Days 
with Love II ไดที่คุณพรพรรณา (ภาค

ภาษาไทย) และคุณหลิวเยี่ยนฟาง (ภาคภาษาจีน) 
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พี่นองที่ไดถวายทรัพยในป 2013 หากตองการใบ
อนุโมทนาบัตร เพื่อนําไปหักลดหยอนภาษี กรุณาแจง
ความประสงคไดที่คุณชาญกิจ ภายในวันที่ 28 ก.พ.    
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี  

ในนมัสการภาคภาษาจีน และนมัสการรวม กรุณา
หยิบแฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมือ่ใชเสร็จ
กรุณานาํมาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีร
และหนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่
คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 
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สัปดาหที่ผานมา (วันอาทิตยที่ 26 ม.ค.) คุณจารวี 
เจียรจรัสพงศ (นาว) ไดตัดสินใจตอนรับพระเยซู
คริสต ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อการเติบโต และ
มั่นคงในความเชื่อ 



ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 9 กุมภาพันธ 2014 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณนฤมล 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณนงคลักษณ ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณณิชา คุณบุญญา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณดิเรก คุณรพพีรรณ 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 26 มกราคม 2014 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 62 คน เด็ก 10 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 73 คน เด็ก 2 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 26 มกราคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    35,970.00    บาท 
เงินถวายจากคณะสตรี    2,850.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    38383838,,,,820820820820....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 26 ม.ค. 137,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 0.00  รวม 49494949,,,,504504504504,,,,484.01484.01484.01484.01    บาทบาทบาทบาท 

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 777787878787,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    53535353,,,,222291919191,,,,484.01484.01484.01484.01    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
16 ก.พ.  

ลุมพินีทาวเวอร 
23 ก.พ.  

ลุมพินีทาวเวอร 
2 มี.ค. (ฟนฟู-รวม) 
ลุมพินีทาวเวอร 

9 มี.ค. 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสชิาญ คุณคเณศร คุณชาญกิจ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ 

นําเพลงสั้น   คุณกรรณิกา/ 
คุณเจิงเขอเหริน 

 

เทศนา อ.ปดิพัทธิ์  
สันติภาดา 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

 อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณนภนันท ทีมนมสัการ 

อานพระคัมภีร คุณณฐัฐิติชญา คุณเพชรรัตน คุณน้ําทิพย คุณพรพิมล 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณรพีพรรณ คุณสมุล  คุณวรวด ี

เดินถุงถวายทรัพย คุณนฤมล 
คุณวรรีัตน 

คุณสริิพรรณ 
คุณกชกร 

 คุณวรรณนิสา 
คุณณฐัฐิติชญา 

ตอนรับ คุณจําเรญิ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณพรพรรณา 
คุณภูมินทร 

คุณขวัญเนตร 
คุณสมุล 

คุณดิเรก 
คุณนงคลักษณ 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 2 กุมภาพนัธ ์2014    
    

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

คําขวัญป 2014 

 ““““ยดึพระคาํ สาํแดงชวีติยดึพระคาํ สาํแดงชวีติยดึพระคาํ สาํแดงชวีติยดึพระคาํ สาํแดงชวีติ””””    

“持守真理  彰顯生命” 


