
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    21 กรกฎาคม ค.ศ. 2013    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณวิทย 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณชูพรรณ/คุณวันดี    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณเพชรรัตน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณสุมล ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณวรรณิษา/คุณณัฐฐิติชญา 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    พระคริสตเจาใครเปรียบได 

 เราอยูกับเจา หมดทั้งชีวิต รักวิเศษ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณสุมล    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “สรรเสริญแดพระเจา”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ชีวิตใหม อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 "เอเฟซัส 4:17-32" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “สงางามเมื่อเราเดินตามพระเจา”        

(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 28 กรกฎาคม 2013 
ผูนําประชุม :    คุณวีระวงษ ผูเทศนา :    อ.ชยัวัฒน ชาวเมืองแมน 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณวรทัย 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณเทียนชยั ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณดวงพร/คุณพรพิมล 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณนงคลักษณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคาย ทีห่องประชมุเลก็ ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวทีห่องประชมุเลก็ ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวทีห่องประชมุเลก็ ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวทีห่องประชมุเลก็ ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอรเวอรเวอรเวอร เวลา 12.30 น. (อ.นนทชัย  

อ.เหอจื้อผิง คณุวิทย คุณชูพรรณ คณุดวงพร คุณอรนุช คณุพรพรรณนา คุณวรทยั คุณหยางเอนิซิ่น 
คุณวีระวงษ) 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2013) 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุคณะมคันายก ที่ประชมุคณะมคันายก ที่ประชมุคณะมคันายก ที่ประชมุคณะมคันายก ที่โตะดานขางโตะดานขางโตะดานขางโตะดานขางหองประชมุหองประชมุหองประชมุหองประชมุใหญใหญใหญใหญ    ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอร เวลา 12.30 น. 

(อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณสิร ิคุณจินตนาภรณ คุณวิทย คุณอภิทาน) 
� ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ชัน้ 11 อาคารลมุพนิีชัน้ 11 อาคารลมุพนิีชัน้ 11 อาคารลมุพนิีชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอรทาวเวอรทาวเวอรทาวเวอร เวลา 13.00 น. 

ข า ว ส า ร 
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หัวขอคาย : รักตองรับใช    วิทยากร : อ.ลายเถิงเซิน 
สถานที่ : สถานอบรมคริสเตียนแบบตสิตพัทยา 
รับสมัคร : คุณชูพรรณ คุณวรทัย คุณหยางเอินซิ่น 
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• รับเสื้อคาย วันอาทิตยที่ 4 ส.ค. ที่คุณวรทัย 
• โปรดดูรายชื่อและรถที่ทานจะเดินทางไปคายไดที่
บอรดประกาศ วันอาทิตยที่ 4 ส.ค. 

• ผูสมัครรวมแรลลี่โปรดรับใบคําถามไดที่คุณอรนุช 
วันอาทิตยที่ 4 ส.ค.  

• พี่นองที่ไปรถบัส ขึ้นรถที่ตลาดอโศก วันเสารที่ 10 
ส.ค. เวลา 8.30 น. (รถออกเวลา 9.00 น. ตรง)  

• พี่นองที่ขับรถไปเอง ใหไปพบกันที่หองประชุมใหญ
เพื่อลงทะเบียนและรับกุญแจ กับคุณชูพรรณ หรือ 
คุณวรทัย หรือ คุณหยางเอินซิ่น เวลา 11.15 น.  

• สิ่งที่ทางที่พักไดจัดเตรียมไวให 
� ที่นอน ผาหม หมอน น้ําดื่ม 

• สิ่งที่ตองนําไปดวย 
� พระคัมภีร ปากกา 
� เสื้อคาย 
� ผาเช็ดตัว สบู แชมพูสระผม ยาสีฟน-แปรงสีฟน 
� รม ไฟฉาย ยาประจาํตัว ยาทากันยุง 
� ชุดเลนน้ําทะเล รองเทากีฬา 
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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 

�*)������+ (�&,-��.�'(�&�����	
��"������$' 

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)        

 

สํานักงานคริสตจักรจะหยุดวันอังคารที่ 23 ก.ค.  
พี่นองสามารถติดตอสํานักงานไดในวันพุธที่ 24 ก.ค. 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 14 กรกฎาคม 2013 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 81 คน เด็ก 11 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 88 คน เด็ก 2 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 14 กรกฎาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    113,414.50    บาท 

รวมรวมรวมรวม    113113113113,,,,444414141414....55550000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 14 ก.ค. 7,200.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 14 – 20 ก.ค. 0.00  รวม 44442,2,2,2,222213131313,,,,555541414141.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท    

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 1111,0,0,0,000000000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    46464646,,,,222213131313,,,,555541414141....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
4 ส.ค. – รวม 
ลุมพินีทาวเวอร 

11 ส.ค. – รวม 
ลุมพินีทาวเวอร 

18 ส.ค.  
ลุมพินีทาวเวอร 

25 ส.ค.  
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณชาญกิจ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณหลี่เจี้ยนหลิง คุณภูมินทร คุณวรีะวงษ 

นําเพลงสั้น คุณจางเจียยุน/ 
คุณวรรีัตน 

   

เทศนา อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

อ.ตูกวางเยา อ.ไพรสนธิ์ ตางส ี นพ.ปรดีา  
โมทนาพระคุณ 

ดนตร ี คุณพรศริ ิ คุณดาริณ ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณสมุล คุณหวางจิ้ง คุณณชิา (กวาง) คุณนฤมล 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณเหอจื่อหวาย คุณขวัญเนตร คุณน้ําทิพย 
เดินถุงถวายทรัพย  คุณเหอจื่อหวาย  

คุณคังเหมยหลาน 
คุณสริิพรรณ 
คุณสลินทิพย 

คุณวศินี 
คุณมนัสว ี

ตอนรับ คุณดิเรก 
คุณรพีพรรณ 

คุณเยี่ยเหวยซาน คุณจําเรญิ 
คุณสมุล 

คุณขวัญเนตร 
คุณวรรณิษา 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 21 กรกฎาคม 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


