
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  3 มีนาคม ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณคังเหมยหลาน/คุณจินตนาภรณ ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสิร/ิคุณจาวเสี้ยวฉือ 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::    คุณอัจฉรา/คุณจาวเจวียน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::    คุณพรศิร ิ

ผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัย    ::::    คุณจาวเวยฟง คุณเหอจื่อหวาย คุณหลี่เหวินกวาง 

ผูผูผูผูตอนรับตอนรับตอนรับตอนรับ&&&&ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณดิเรก/คุณนงคลักษณ ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณอรวรรณ 
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นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต 

 คําอธิษฐาน  พระองคทรงเปนศิลา 

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “ปญญาจารย 7:9”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ปฐมกาล 4:1-7” คุณอัจฉรา/คุณจาวเจวียน 

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    “The Wonder of His Love”    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณอรวรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ทุกสิ่งวางไวบนแทนบูชาแลวหรือ”    

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “ความโกรธ” อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

 (มัทธิว 5:21-26) 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”     

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

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

พิธวีางมอืมคันายกพิธวีางมอืมคันายกพิธวีางมอืมคันายกพิธวีางมอืมคันายก    ::::        อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน”  
สงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐาน    ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ : : : :     

 
ผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปง----น้ําองุน น้ําองุน น้ําองุน น้ําองุน ::::    คุณเทยีนชัย คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณอภิทาน 

ใครครวญพระวจนะ 
อยาใหใจของเจาโกรธเรว็ เพราะความโกรธมีประจําอยูในทรวงอกของคนเขลา 

(ปญญาจารย 7:9) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี้ (นมสัการรวม) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111 ประชุมอธษิฐานรวม เวลา 9.30 – 9.50 น. นมัสการรวม และ
พิธีวางมือมัคนายก (คุณอรวรรณ อรรถบริบูรณ และ คณุวิทย สุนทรนันท เวลา 10.00 – 12.00 น.  

รายการสปัดาหหนา (วันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2013)  

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

ข า ว ส า ร 

���������	 ����������������������������� 

กลุมสตรีกลุมสตรีกลุมสตรีกลุมสตร ีวันพฤหัสบดี ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน  
เวลา 10.00 – 12.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 
กลุมผูอาวโุสกลุมผูอาวโุสกลุมผูอาวโุสกลุมผูอาวโุส วันเสารที่ 2 ของทุกเดือน 
เวลา 10.00 – 12.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 
กลุมเซลยนูกลุมเซลยนูกลุมเซลยนูกลุมเซลยนูนานนานนานนาน ทุกวันเสาร  
เวลา 18.00 – 21.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 
กลุมชัน้เรยีนภาษาจนีกลุมชัน้เรยีนภาษาจนีกลุมชัน้เรยีนภาษาจนีกลุมชัน้เรยีนภาษาจนี ทุกวันเสาร (16 ก.พ. – 11 พ.ค.) 
เวลา 13.00 – 15.00 น. ใชหอง 28 (ชั้น 2) 

�������� ����!� ��!�"��#��$��"� 

คุณหวางซิ่วหลาน (เมย) และคุณกัว๊เสี้ยนหัว ไดเขาพิธี
สมรสเมื่อวันเสารที่ 4 พ.ค. ที่ผานมา ขอพี่นองโปรด
อธิษฐานเผื่อชีวิตครอบครัว และการปรับตัว 
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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 
คุณจางเจียยุน และภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณนา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถ กรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 

 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2013 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.ปดพิัทธ สันตภิาดา 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณกอบกาญจน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณภรีพรรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณดวงพร/คุณชูพรรณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณวรรณิษา/คุณชนมน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 28 เมษายน 2013 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 76 คน เด็ก 9 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 92 คน เด็ก 5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 28 เมษายน 2013 

ขอเชิญชวนพี่นองจัดเวลาไปรวมคายคริสตจักรปนี้ 
วันเสาร-อาทิตย-จันทร 10-11-12 สงิหาคม 
ณ สถานอบรมคริสเตียนแบบติสตพัทยา 

����������	
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เงินถวายประจําวันอาทิตย    64,330.00    บาท 
ถวายจากคณะสตร ี(เดือน มี.ค. และ เม.ย.) 1,200.00 บาท 
ถวายจาก อ.นนทชัย แบงปนที่ มูลนิธิกลาทําดี 2,000.00 บาท 
รวมรวมรวมรวม    67676767,,,,535353530000....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 28 เม.ย. 3,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 108,000.00  รวม 44441111,,,,555573737373,8,8,8,841414141.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท    
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 18181818,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    44444444,,,,555591919191,,,,841841841841....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
19 พ.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
26 พ.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
2 มิ.ย. (รวม) 
ลุมพินีทาวเวอร 

8 มิ.ย. 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณชาญกิจ คุณวรีะวงษ คุณอภิทาน/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ 

นําเพลงสั้น   คุณอรวรรณ/ 
คุณกรรณิกา 

 

เทศนา นพ.ปรดีา  
โมทนาพระคุณ 

คุณวทิย สุนทรนันท อ.นนทชัย/ 
อ.เหอจื้อผิง 

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณณชิา ทีมนมสัการ 

อานพระคัมภีร คุณสริิพรรณ คุณสุภัทรา คุณดวงรัตน คุณปารชิาติ 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณพรรณ ี คุณพรศริ ิ  คุณกอบกาญจน 

เดินถุงถวายทรัพย คุณชนมน 
คุณรพีพรรณ 

คุณน้ําทิพย 
คุณนงคลักษณ 

 คุณขนิษฐา 
คุณภัทรพร 

ตอนรับ คุณพรพรรณา 
คุณภูมินทร 

คุณชนมน 
คุณรพีพรรณ 

คุณจําเรญิ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณสมุล 
คุณพรพรรณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 5 พฤษภาคม 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


