
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ :::: 7 ธันวาคม ค.ศ. 2014 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณอภิทาน/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณนงคลักษณ/คุณสยุมพร ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::        คุณจางเจียยุน 

ผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัย    ::::        คุณฉุงลี่หวา คุณจาวเจวียน คุณซือติ้งเมา คุณปนหยุนเจียว 

ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณหวางจิ้ง    ผูผูผูผูตอนรับตอนรับตอนรับตอนรับ&&&&ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพร  
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นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    จงฟงเพลงแหงทูตสวรรค 

 จิตใจของขาจงสาธุการพระเจา ชีวิตขาขอมอบถวาย 

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “อิสยาห 43:10”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “1 ซามูเอล 2:1-10” คุณนงคลักษณ/คุณสยุมพร 

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    “Listen to the Joyful Song”    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณหวางจิ้ง    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเยซูคือผูชวยประเสริฐ”    

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “อาหารฝายวิญญาณ” อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร 

 (เฉลยธรรมบัญญัต ิ8:1-10) 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “ขอจงถวายมงกุฎ”     

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน”  

สงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐาน    ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ : : : :     

 
ผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปง----น้ําองุน น้ําองุน น้ําองุน น้ําองุน ::::    คุณเทยีนชัย คุณชลลดา คณุจําเริญ คุณวิทย 

ใครครวญพระวจนะ 
พระเจาตรัสวา “เจาทั้งหลายเปนพยานของเรา และเปนผูรับใชของเราซึ่งเราไดเลือกไวแลว เพื่อเจาจะรูจักและ

เชื่อถือเรา และเขาใจวาเราเปนผูนั้นแหละ กอนหนาเรา ไมมีพระใดถูกปนขึ้น และภายหลังเราก็จะไมมี 
(อิสยาห 43:10) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี้ (นมสัการรวม) – งดรวีวารศกึษา 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111 ประชุมอธษิฐานรวม เวลา 9.30 – 9.50 น. นมัสการรวม 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2014)  

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11เวอร ชัน้ 11เวอร ชัน้ 11เวอร ชัน้ 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 

ข า ว ส า ร 
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ที่ประชุมสมาชิกไดมีมติรับรองงบประมาณป 2015 เมื่อ
สัปดาหที่แลว (30 พ.ย.) ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อ
หัวหนาแผนกตางๆ สําหรับการดําเนินงานปหนา 
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ตลอดเดือนธันวาคม (วันอาทิตยที่ 7,14,21,28 ธ.ค.) 
ทางคริสตจักรจะรับถวายทรัพยพิเศษเนื่องในเทศกาล 
คริสตมาส เพื่อรวบรวมถวายใหองคกร และบุคคล 
ภายนอก ที่มีความตองการ ทั้งนี้ขอใหสมาชิกที่มีความ
ประสงคจะถวาย ใหนําเงนิใสในซองถวายและทํา
เครื่องหมายที่ชอง “พิเศษเนื่องในเทศกาลคริสตมาส” 
และหากพี่นองตองการจะเสนอใหคริสตจักรถวายให
องคกรหรือบุคคลใด โปรดเสนอชื่อใหกับคณะกรรมการ
ดําเนินงานการเงินฯ เพื่อพิจารณา  


���"�#� CD �� ��#	 Meaning of Grace 

CD บทเพลงสรรเสริญพระเจา ที่กลุมอนุชนรวมกันทําเพื่อ
หาทุนสนับสนุนการกอสรางอาคารคริสตจักรพระคุณหลัง
ใหม โดยผลิตจํานวน 1,000 แผน ราคาแผนละ 100 บาท 
สั่งจองพรอมชําระเงินไดที่ คุณอรนุช/คุณพรพรรณา  
ตั้งแตวันนี้ โดยจะไดรับ CD ภายในวันที่ 14 ธ.ค. 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่

โตะตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยคืนพระคัมภีรและ

หนังสือเพลงของคริสตจักรไวที่โตะตอนรับ 
5. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 

คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 
6. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ

ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 
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20 ธันวาคม 
(เสาร) 

งานคริสตมาสรวม (ทานอาหารเย็นเวลา 
17.00 น. และนมัสการเวลา 19.00 น. 

21 ธันวาคม นมัสการรวมวันคริสตมาส 
28 ธันวาคม นมัสการรวมวันอาทิตยสุดทายของป 2014 

 

 
ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2014 

ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณบุญญา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณภัทรพร ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณพรพรรณา 
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วันวันวันวันพธุพธุพธุพธุที ่ที ่ที ่ที ่10 ธ.ค. เปนวนัหยดุ10 ธ.ค. เปนวนัหยดุ10 ธ.ค. เปนวนัหยดุ10 ธ.ค. เปนวนัหยดุ พี่นองสามารถ 
ติดตอสํานักงานไดในวันพฤหัสบดทีี่ 11 ธ.ค. 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 30 พฤศจิกายน 2014 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 54 คน เด็ก 12 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 89 คน เด็ก 3 คน 

เงินถวายประจําวันเสารที่ 30 พฤศจิกายน 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    39,929.00 บาท 

ถวายพิเศษเนื่องในเทศกาลคริสตมาส 1,000.00 บาท 

รวมรวมรวมรวม    40404040,,,,929929929929....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66665555    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 30 พ.ย. 5,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 705,000.00  รวม 60606060,,,,808080800000,,,,734734734734.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)   33335555,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม            66663333,,,,888833335555,,,,737373734444.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท****    

* เนื่องจากสัปดาหที่แลวทางสํานักงานลงตัวเลขยอดเงินโอนถวายสรางอาคารผิดพลาดจาก 100,000 
เปน 1,000,000 บาท ยอดรวมถวายสรางอาคารที่ถูกตองจึงลดลง จึงขออภัยและขอเรียนชี้แจงให
สมาชิกทราบ 

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

หนาที่ 
21 ธ.ค. (รวม) 
ลุมพินีทาวเวอร 

28 ธ.ค. (รวม) 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณเทียนชัย / คุณจาวเสี้ยวฉือ อ.นนทชัย / คุณจาวเสี้ยวฉือ 
นําเพลงสั้น คุณจินตนาภรณ / 

คุณเจิงเขอเหริน 
คุณจางเจียยุน / คุณวรีรัตน 

เทศนา อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร  / 
อ.เหอจื้อผิง 

อ.เหอจื้อผิง / คุณกรรณิกา 

ดนตร ี คุณจางเจียยุน คุณศศิรักษ 
อานพระคัมภีร คุณดวงรัตน คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณวันดี คุณจาวเจวียน 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณเปาชุนหลิง คุณชลลดา 
เดินถุงถวายทรัพย คุณจาวเจวียน คุณซือติ้งเมา 

คุณซือติ้งเสิ้น คณุปนหยุนเจียว 
คุณจาวเจวียน คุณซือติ้งเมา  
คุณซือติ้งเสิ้น คณุปนหยุนเจียว 

ตอนรับ คุณนงคลักษณ คุณวรรณนิสา คุณขวัญเนตร คุณดิเรก 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 7 ธนัวาคม 2014    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


