
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  9 มิถุนายน ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณวีระวงษ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณขนิษฐา/คุณภัทรพร    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณพัทธมน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณกอบกาญจน ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณสุมล/คุณพรพรรณา 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เราพบพระเยซูคริสต มาเถิดใหเราพากันไป 

 ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจา เมื่อนมัสการพระเจา 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “2 โครินธ 5:14-19” คุณพัทธมน 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณกอบกาญจน    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเจาดีตอฉัน”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ความล้ําลึกของพระเจา อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “เอเฟซัส 3:1-13” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “โปรดทรงอวยพร”        

(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 16 มิถุนายน 2013 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.ชยัวัฒน ชาวเมืองแมน 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณอภิรด ี
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณนภนันท ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณวรวด/ีคุณอรวรรณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้

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

รายการสปัดาหหนา (วนัเสารที่ 15 และวันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2013) 
� วันเสารที่ 15 อบรมคณะนกัรองภาคภาษาจนีอบรมคณะนกัรองภาคภาษาจนีอบรมคณะนกัรองภาคภาษาจนีอบรมคณะนกัรองภาคภาษาจนี ทีสุ่ขมุวิทซอย 2 หอง Fellowship Hall  

เวลา 15.00-19.00 น. 
� วันอาทิตยที่ 16    นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 

ข า ว ส า ร 
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พี่นองที่ตองการใหเงินเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยทอรนาโดที่
รัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา โปรดใสซองถวายระบุวา 
“ชวยผูประสบภัยทอรนาโด” ภายในวันอาทิตยที่ 16 มิ.ย. 
2013 โดยคริสตจักรจะรวบรวมสงให ส.ค.บ. เพื่อ
ดําเนินการสงตอไป 
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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) 
กลุมเซลยนูนานกลุมเซลยนูนานกลุมเซลยนูนานกลุมเซลยนูนาน ทุกวันเสาร  
เวลา 18.00 – 21.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 
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โปรดอานจดหมายขาวไดที่บอรดประกาศหนาทางเขาหอง
ประชุมภาคภาษาไทย ขอพี่นองอธิษฐานเผื่อ อ.วิชัย และ
คุณวันดี ใหเปนเกลือและแสงสวางแกทุกคนตลอดชวงเวลา
ที่รับใช และให อ.วิชัยสามารถสอนหนังสือไดดี ให
นักศึกษา และเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยไดสัมผัสถึงพระคุณ
ของพระเจาผานทาทีในการทํางาน รวมทั้งจะมีโอกาส
แบงปนเรื่องขาวประเสริฐใหกับนักศึกษา และมีโอกาส
สนทนา ใหคําแนะนํากับนักศึกษาเกี่ยวกับคานิยมในการ
ดําเนินชีวิต และการดําเนนิชีวิตที่มีความหมาย 

%���%�&��'��� (10-11-12 �&���%�) 

หัวขอคาย : รักตองรับใช 
วิทยากรคาย : อ.ลายเถิงเซิน 
สถานที่ : สถานอบรมคริสเตียนแบบตสิตพัทยา 
รับสมัคร : คุณชูพรรณ คุณวรทัย คุณหยางเอินซิ่น 

ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดจัดเวลาไปรวมคายปนี้ดวยกัน 
โปรดสมัครภายในวันอาทิตยที่ 14 ก.ค. 2013 เชิญหยิบ
ใบสมัครไดที่โตะตอนรับ 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป
รับประทานในหองประชุม 

3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ
ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 

4. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี  
ในนมัสการภาคภาษาจีน และนมัสการรวม กรุณาหยิบ
แฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใชเสร็จกรุณานาํมา
วางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีรและ
หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 
คุณจางเจียยุน และภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณนา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถ กรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 2 มิถุนายน 2013 : 
ผูใหญ 166 คน เด็ก 16 คน 



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 2 มิถุนายน 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    211,855.00    บาท 

ถวายจาก อ.นนทชัย แบงปนที่ครสิตจักรใจผูกพัน 2,000.00 บาท 

เงินถวายผาน    500.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    212121214444,,,,355355355355....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 12,180.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 2 มิ.ย. 77,900.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 2 – 8 มิ.ย. 0.00  รวม 44441111,7,7,7,790909090,,,,000041414141.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท    
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 100100100100,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    44444444,,,,888890909090,,,,000041414141....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
23 มิ.ย.  

ลุมพินีทาวเวอร 
30 มิ.ย.  

ลุมพินีทาวเวอร 
7 ก.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
14 ก.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
นํานมัสการ คุณภูมินทร คุณคเณศร คุณจําเรญิ/ 

คุณจาวเสี้ยวฉือ 
คุณสุเมธ 

นําเพลงสั้น   คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณภีรพรรณ 

 

เทศนา นพ.ปรดีา  
โมทนาพระคุณ 

คุณสุเมธ  
เตชะรักษพงศ 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

อ.ชวฤทธิ ์
นวจองพันธ 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณนภนันท ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณดวงรัตน คุณอุรัชนี คุณสมุล คุณภัทรพร 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณขวัญเนตร คุณสริ ิ  คุณชาญกิจ 
เดินถุงถวายทรัพย คุณน้ําทิพย 

คุณจินตนาภรณ 
คุณพรพรรณา 
คุณปารชิาติ 

 คุณวรวด ี
คุณจินตนาภรณ 

ตอนรับ คุณนงคลักษณ 
คุณวรรณิษา 

คุณดิเรก 
คุณรพีพรรณ 

คุณดิเรก 
คุณวรรณิษา 

คุณพรพรรณา 
คุณฑฆิัมพร 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 9 มถิุนายน 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


