
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่::::        1 กุมภาพันธ ค.ศ. 2015    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ    ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณชูพรรณ/คุณศิริพร    ผูผูผูผูเเเเบรรเลงเปยโนบรรเลงเปยโนบรรเลงเปยโนบรรเลงเปยโน    ::::        คุณพรศิริ 

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

ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณฉุงลีห่วา คุณจาวเจวียน คุณหยางเหวินเฉวีย คุณเยี่ยนเสียงเซียน 
    

อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรครสิตจกัรครสิตจกัรครสิตจกัร    ::::        

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    โปรดเปดดวงตา 

 พระเมษโปดกบนพระที่นั่ง ฉันตัดสินใจแลวจะตามพระเยซู 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    มาระโก 10:45  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สดุดี 27:1-6” คุณชูพรรณ/คุณศิริพร 

คณะนักรองคณะนักรองคณะนักรองคณะนักรองภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทย    ::::    Come, Follow Me     

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชลลดา    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเจาทรงเลี้ยงดู”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: มาเพื่อปรนนิบัติ อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

 "มาระโก 10:35-45" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พระคุณพระเจา”        

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.นนทชัย/คุณวันทนาพร    

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 ::::    คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณจําเริญ คุณวิทย 

ใครครวญพระวจนะ 
เพราะวาบุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ แตทานมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา  

และประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก 
(มาระโก 10:45) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้– งดรวีวารศกึษา 

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

� ประชมุสมาชกิ ทีห่องประชมุใหญ ประชมุสมาชกิ ทีห่องประชมุใหญ ประชมุสมาชกิ ทีห่องประชมุใหญ ประชมุสมาชกิ ทีห่องประชมุใหญ หลงันมสัการ หลงันมสัการ หลงันมสัการ หลงันมสัการ เพื่อรับรองสมาชิกภาพของผูทีป่ระสงคจะเขาเปน
สมาชิกของคริสตจักร และไดผานการพิจารณาจากคณะมัคนายกแลว คือ คุณอูเหมยอวี๋ คุณซุนจื้อฮุย 
คุณจาวเวยฟง คุณเยี่ยนเสยีงเซียน คุณจางจาน และคุณจิงฉุงซือ ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชมุ 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 8 กุมภาพันธ 2015) 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 

ข า ว ส า ร 
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เนื่องจากในป 2014 คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณสิริ 
ไดครบวาระในหนาที่มัคนายก คณะอนุกรรมการสรรหา
มัคนายก จงึไดทําการสรรหาทาบทาม และมีผูตอบรับ 
1 ทาน ซึ่งนาํเสนอตอคณะมัคนายกแลว โดยจะมี
กําหนดดําเนินการ ดังนี ้

วันอาทิตยที่ 18 ม.ค. ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงใหทราบ
รายชื่อและขอมูล พรอมรับบัตรลงมต ิ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.พ. วันสุดทายสําหรับสงบัตรลงมติ
โดยใสลงในกลองรับที่โตะตอนรับ หรือที่สํานักงาน 

วันอาทิตยที่ 8 ก.พ. แจงผลการลงมตใินสูจิบัตร 
ขอสมาชิกทุกทานโปรดอธิษฐานเผื่อการลงมต ิ
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พี่นองที่ไดถวายทรัพยในป 2014 หากตองการใบ
อนุโมทนาบัตร เพื่อนําไปหักลดหยอนภาษี กรุณาแจง
ความประสงคไดที่คุณชาญกิจ ภายในวันที่ 28 ก.พ. 
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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  

�� *+�,� CD ��!��,� Meaning of Grace 

CD บทเพลงสรรเสริญพระเจา ที่กลุมอนุชนรวมกันทํา
เพื่อหาทุนสนับสนุนการกอสรางอาคารคริสตจักร
พระคุณหลังใหม ราคาแผนละ 100 บาท สั่งซื้อไดที่ 
คุณพรพรรณา (มีเหลือเพียง 44 แผนเทานั้น) 
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง ก.พ.  
30 Days with Discipleship ไดที่  

คุณพรพรรณา (ภาคภาษาไทย) และคุณหลิวเยี่ยนฟาง 
(ภาคภาษาจีน) 

ตามซึ่งทกุคนได้รับของประทานทีท่รงประทาน
ให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่
กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและ
สําแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า 

1 เปโตร 4:10 



ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 8 กุมภาพันธ 2015 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณนฤมล 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณภัทรพร ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณวนัด/ีคุณวรีรัตน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณวรรณนิสา/คุณรพีพรรณ 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 25 มกราคม 2015 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 70 คน เด็ก 12 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 103  คน เด็ก  6 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 25 มกราคม 2015 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    36,065.00    บาท 
เงินถวายจากคณะสตรี    4,370.00    บาท 
เงินถวายจาก อ.นนทชัย แบงปนที่คริสตจักรใจผูกพัน    2,500.00    บาท    
รวมรวมรวมรวม    42424242,,,,935935935935....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66665555    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 25 ม.ค.15 6,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 25 -31 ม.ค.15 100,000.00  รวม 66663333,,,,431431431431,,,,862862862862.01.01.01.01    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            66666666,,,,466466466466,,,,862862862862.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    
 

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

หนาที่ 15 ก.พ. 
ลุมพินีทาวเวอร 

22 ก.พ. 
ลุมพินีทาวเวอร 

1 มี.ค. (รวม) 
ลุมพินีทาวเวอร 

8 มี.ค. 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสชิาญ คุณคเณศร คุณอภิทาน/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ 

นําเพลงสั้น   คุณจางเจียยุน/คุณวรรีัตน  

เทศนา นพ.ปรดีา  
โมทนาพระคุณ 

คุณชาญกิจ 
ยงปยะกุล 

อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง คุณจําเรญิ  
เที่ยงธรรม 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณนภนันท ทีมนมสัการ 

อานพระคัมภีร คุณณฐัฐิติชญา คุณเพชรรัตน คุณน้ําทิพย คุณพรพิมล 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณรพีพรรณ คุณสมุล  คุณวรวด ี

เดินถุงถวายทรัพย คุณพัทธมน  
คุณนฤมล 

คุณอภิรด ี 
คุณกชกร 

 คุณวรรณนิสา  
คุณณฐัฐิติชญา 

ตอนรับ คุณจําเรญิ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณพรพรรณา 
คุณภูมินทร 

คุณขวัญเนตร 
คุณสมุล 

คุณนงคลักษณ 
คุณดิเรก 

    

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 1    กุมภาพนัธ ์2015    
    

    

    

 

    
    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2015 

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


