
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    23 มิถุนายน ค.ศ. 2013    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณภูมินทร 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณชูพรรณ/คุณจินตนาภรณ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณดวงรัตน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณนภนันท ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณนงคลักษณ/คุณวรรณิษา 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ขาจะรักและบูชา  

 ความรักมั่นคง อีกครั้ง 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “มัทธิว 6:5-15” คุณดวงรัตน 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณนภนันท    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “นับพระพร”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: การอธิษฐาน นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 "มัทธิว 6:5-15" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พระคุณพระเจา”        

(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 30 มิถุนายน 2013 
ผูนําประชุม :    คุณคเณศร ผูเทศนา :    คุณสุเมธ เตชะรักษพงศ 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณอุรัชน ี
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณสิร ิ ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณพรพรรณา/คุณวรรณิษา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้    11111111 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมสัการ เวลา 10.30 น. 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2013) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้    11111111 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมสัการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนี    เวลาเวลาเวลาเวลา    12.30 12.30 12.30 12.30 นนนน. . . . ทีห่องประชุมเล็ก (อ.เหอจื้อผิง  

คุณสุวรรณา คุณอรวรรณ คุณมุกดา คุณปจฉิม คุณกรรณิกา คณุคงัเหมยหลาน คุณหลิวเยีย่นฟาง 
คุณสยุมพร คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณหยางเอินซิ่น) 

ข า ว ส า ร 

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

กลุมสตรีกลุมสตรีกลุมสตรีกลุมสตร ีวันพฤหัสบดี ที่ 1 และ 3 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) 

������������� (10-11-12 ���"���) 

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

ขอเชิญพี่นองทุกทานจัดเวลาไปรวมคายปนี้ดวยกัน โปรด
สมัครภายในวันอาทิตยที่ 14 ก.ค. 2013 หยิบใบสมัครไดที่
โตะตอนรับ 

�$�%����%��&$���'���$�������� 
1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป
รับประทานในหองประชุม 

3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ
ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 

4. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี  
5. ในนมัสการภาคภาษาจีน และนมัสการรวม กรุณาหยิบ
แฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใชเสร็จกรุณานาํมา
วางคืนที่โตะตอนรับ 

6. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีรและ
หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

7. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 
8. คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณนา 
9. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถ กรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2013 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 84 คน เด็ก 12 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 101 คน เด็ก 5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    43,001.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    44443333,,,,001001001001....00000000    บาทบาทบาทบาท    

วันอังคารที่ 25 มิ.ย. เปนวันหยุดครสิตจักร พี่นอง
สามารถติดตอสาํนักงานไดในวันพุธที่ 26 มิ.ย. 

อ.เหอจื้อผิงจะไปรวมสัมมนาทีป่ระเทศมาเลเซีย 
ระหวางวันที่ 24-29 มิ.ย. 2013 หากพี่นองตองการ
ติดตอกรุณาฝากเรื่องไดทีส่ํานักงานคริสตจักร 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 16 มิ.ย. 6,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 16 – 22 มิ.ย. 0.00  รวม 44441111,,,,888864646464,,,,222241414141.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท    

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 1,1,1,1,100100100100,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    44445555,,,,999964646464,,,,222241414141....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
7 ก.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
14 ก.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
21 ก.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
28 ก.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณจําเรญิ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณวรีะวงษ คุณวทิย 

นําเพลงสั้น คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณจินตนาภรณ 

   

เทศนา อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

อ.ชวฤทธิ ์
นวจองพันธ 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

ดนตร ี คุณนภนันท ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณชูพรรณ คุณภัทรพร คุณเพชรรัตน คุณวรทัย 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณชาญกิจ คุณสมุล คุณชนมน 
เดินถุงถวายทรัพย  คุณวรวด ี

คุณจินตนาภรณ 
คุณดวงพร 
คุณชูพรรณ 

คุณวันด ี
คุณณชิา (ลูกปลา) 

ตอนรับ คุณพรพรรณา 
คุณวรรณิษา 

คุณดิเรก 
คุณฑฆิัมพร 

คุณชนมน 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณขวัญเนตร 
คุณนงคลักษณ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 23    มถิุนายน 2013    
    

    

    

    

    

    

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


