
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  7 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณคังเหมยหลาน/คุณจินตนาภรณ ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณจําเริญ/คุณจาวเสี้ยวฉือ 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::    คุณชูพรรณ/คุณศิริพร ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::    คุณนภนันท 

ผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัย    ::::    คุณจาวจงหาว คุณโจวหลงเหอ คุณหยางหงจ ี

ผูผูผูผูตอนรับตอนรับตอนรับตอนรับ&&&&ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณวรรณิษา/คุณพรพรรณา ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณฉวีวรรณ 
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นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    พระเยซูผูงามเลิศ 

 แลวแตพระองคเจา จงทูลพระเยซู 

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “อิสยาห 49:8”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ผูวินิจฉัย 11:4-11” คุณชูพรรณ/คุณศิริพร 

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    “I’ll go in the strength of the Lord”    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณเหอจื่อหวาย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระองคผูทรงสัตยซื่อ”    

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “บทเรียนจากชีวิตของ เยฟธาห” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

 (ผูวินิจฉัย 10:6-12:7) 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “ขอพระเยโฮวาหทรงนําขา”     

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.นนทชัย/คุณหลี่ชิวลี่    

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 คุณวทิย 

ใครครวญพระวจนะ 
พระเจาตรัสดังนี้วา ในเวลาโปรดปราน เราตอบเจาแลว    

 ในวันแหงความรอดเราไดชวยเจา 
(อิสยาห 49:8) 

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 เวลา 10.00 – 12.00 น.  

รายการสปัดาหหนา (วันเสารที่ 13 และวนัอาทิตยที่ 14 กรกฎาคม 2013)  

� วันเสารที่ 13 ประชมุคณะอนกุรรมประชมุคณะอนกุรรมประชมุคณะอนกุรรมประชมุคณะอนกุรรมการการการการหาทนุฯหาทนุฯหาทนุฯหาทนุฯ ทีส่ํานักงานซอย 2 เวลา 13.00 น. (คุณเสริม  
อ.นนทขัย อ.เหอจื้อผิง คุณเทียนชยั คุณกรรณิกา คุณชูพรรณ คณุสุขุม คุณวิทย) 

� วันอาทิตยที่ 14 นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 

ข า ว ส า ร 
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หัวขอคาย : รักตองรับใช    วิทยากร : อ.ลายเถิงเซิน 
สถานที่ : สถานอบรมคริสเตียนแบบตสิตพัทยา 
รับสมัคร : คุณชูพรรณ คุณวรทัย คุณหยางเอินซิ่น 
ขอเชิญพี่นองจัดเวลาไปรวมคายปนี้ดวยกัน โปรดสมัคร
ภายในวันอาทิตยที่ 14 ก.ค. (สัปดาหหนา) หยิบใบสมัคร
ไดที่โตะตอนรับ 
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ขอเชิญพี่นองอานไดที่บอรดประกาศหนาหองประชุมภาค
ภาษาไทย ขอบคุณพระเจาสําหรับการรับใชของ อ.วิชัย ที่
ประเทศจีน ซึ่งครบเทอมแลว และตั้งใจจะกลับมารับใชที่
ประเทศไทยตอไป ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อให อ.วิชัย 
และภรรยา ไดมีโอกาสกลับมารับใชในพันธกิจที่ประเทศ
ไทยในเดือนสิงหาคม และเผื่อการเตรียมตัว 
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คุณปง คุณธนาคาร (แบงค) คุณปทมา คุณคัคนางค 
(ฟา) ที่ไดสําเร็จการศึกษาในปนี ้

�����������'�	��"&(%$��) �)��% 

1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 

2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป
รับประทานในหองประชุม 

3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ
ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 

4. ขอใหผูนําประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี ใน
นมัสการภาคภาษาจีน และนมัสการรวม กรุณาหยิบ
แฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใชเสร็จกรุณา
นํามาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีรและ
หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่
คุณหลิวเยี่ยนฟาง ภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณนา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดรถฟรีทั้งวัน 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 14 กรกฎาคม 2013 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.ชวฤทธิ ์นวจองพนัธ 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณภัทรพร 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชาญกจิ ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณวรวด/ีคุณจินตนาภรณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพร 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2013 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 81 คน เด็ก 13 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 108 คน เด็ก 7 คน 



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    60,839.50    บาท 
รวมรวมรวมรวม    60606060,,,,839839839839....55550000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 30 มิ.ย. 15,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 262,500.00  รวม 44442222,,,,146146146146,,,,777741414141.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท    
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 1,1,1,1,000000000000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    44446666,,,,146146146146,,,,777741414141....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
21 ก.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
28 ก.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
4 ส.ค. – รวม 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณวทิย คุณวรีะวงษ คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ 
นําเพลงสั้น   คุณจางเจียยุน/คุณวรรีัตน 
เทศนา อ.นนทชัย 

วิวัฒนวงศธร 
อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ
อานพระคัมภีร คุณเพชรรัตน คุณวรทัย คุณสมุล 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณสมุล คุณชนมน  
เดินถุงถวายทรัพย คุณชูพรรณ 

คุณวันด ี
คุณดวงพร 
คุณพรพิมล 

 

ตอนรับ คุณวรรณิษา 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณขวัญเนตร 
คุณนงคลักษณ 

คุณดิเรก 
คุณรพีพรรณ 

หัวขออธิษฐาน วันอาทิตยที่ 7 กรกฎาคม 2013 
โปรดอธิษฐานเผื่อ.... 
1. เปาหมายของคริสตจักรในป 2013 “รกัและรับใช” จะเกิดผลและเปนจริงในชีวิตของสมาชิก ผานการนมัสการ 

สามัคคีธรรม เฝาเดี่ยว อานพระคัมภีร อธิษฐาน ประกาศ และการมีสวนรวมในงานรับใชตางๆ ในคริสตจักร 
2. คณะกรรมการกอสรางอาคารฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) โปรดอธิษฐานเผื่อ

ความปลอดภัยในการรื้อถอน การกอสราง และเผื่อผูรับเหมาทีจ่ะมีความสัตยซื่อในการทํางาน   
3. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย) ขอบคุณพระเจาสําหรับ

เงินถวายที่มีเขามาแลว 46,146,741.26 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะเขามาอยางตอเนื่องและเพียงพอ 
4. คายคริสตจักร “รักตองรับใช” วันที ่10-12 ส.ค. 2013 ที่สถานอบรมคริสเตียนแบบติสตพัทยา อธิษฐานเผื่อ 

อ.ลายเถิงเซิน (วิทยากร) และลามแปล คุณวิทย (ประธานคาย) และกรรมการ สมาชิกที่ไปรวมคาย 
บรรยากาศของคาย รายการตางๆ และความปลอดภัย  

5. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่นอง – อ.แซมมิว ล ีคุณจางเจียยุน คุณสมร คุณหวางจิ้ง (การพักฟนหลังผาตัด)  
คุณพอของคุณณัฐฐิติชญา (การทําเคมีบําบัด) คุณวรีะชัย (การทํากายภาพบําบัด) คุณอรวรรณ (การรักษาตัว
ที่ไตหวัน) คุณสลินทิพย (ตั้งครรภ) และสุขภาพของผูอาวุโส 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 7 กรกฎาคม 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


