
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  4 สิงหาคม ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณจางเจียยุน/คุณวรีรัตน ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::    คุณน้ําทิพย/คุณเฉินเสี่ยวหลิง ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::    คุณพรศิร ิ

ผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัย    ::::    คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่ คุณหลิวเยี่ยนฟาง 

ผูผูผูผูตอนรับตอนรับตอนรับตอนรับ&&&&ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณนงคลักษณ/คุณรพีพรรณ ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณฉวีวรรณ 
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นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เราเปนหนึ่งในความรักพระคริสต 

 ขอบพระคุณดวยใจกตัญ"ู จิตใจของขาจงสาธุการพระเจา 

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “มัทธิว 5:8”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “โรม 12:1-8” คุณน้ําทิพย/คุณเฉินเสี่ยวหลิง 

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    “May The Road Rise To Meet You”    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณฉวีวรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระคุณพระเจา”    

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

 (ผูวินิจฉัย 13-16) 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “เวลานี้”     

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน”  

สงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐาน    ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ : : : :     

 
ผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปง----น้ําองุน น้ําองุน น้ําองุน น้ําองุน ::::    คุณเทยีนชัย คุณจินตนาภรณ คณุวิทย คุณอภิทาน 

ใครครวญพระวจนะ 
บุคคลผูใดมีใจบริสุทธิ ์ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดเห็นพระเจา 

(มัทธิว 12:1-8) 

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 (วันอาทิตยที่ 11 สิงหาคม 2013) – นมสัการรวม (งดรวีวารศกึษา) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111 นมัสการรวม เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ข า ว ส า ร 
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หัวขอคาย :  รักตองรับใช     
วิทยากร :  อ.ลายเถิงเซิน 
สถานที่ :  สถานอบรมคริสเตียน 
 แบบติสตพัทยา 
รับสมัคร :  คุณชูพรรณ คุณวรทัย คุณหยางเอินซิ่น 
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• รับเสื้อคายที่ คุณวรทัย และคุณพรพรรณา 
• ดูรายชื่อและรถที่ทานจะเดินทางไปคายไดที่บอรด

ประกาศ หนาหองประชุมเล็ก 
• แผนที่คาย โปรดหยิบที่โตะตอนรับ 
• ผูสมัครรวมแรลลี่โปรดรับใบคําถามไดที่ คุณอรนุช 
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• พี่นองที่ไปรถบัส ขึ้นรถที่แยกอโศก (รถจอดในวัด
แขก) วันเสารที่ 10 ส.ค. เวลา 8.30 น. รถออก
เวลา 9.00 น. ตรง สามารถใชหองน้าํที่วัดแขกได 

• พี่นองที่ขับรถไปเอง ใหไปพบกันที่หองประชุมใหญ
เพื่อลงทะเบียนและรับกุญแจ กับคุณชูพรรณ หรือ
คุณวรทัย เวลา 11.15 น.  

• สิ่งที่ทางที่พักไดจัดเตรียมไวให 
o ที่นอน ผาหม หมอน น้ําดื่ม 

• สิ่งที่ตองนําไปดวย 
� พระคัมภีร ปากกา 
� เสื้อคาย 
� ผาเช็ดตัว สบู แชมพูสระผม ยาสีฟน-แปรงสีฟน 
� รม ไฟฉาย  
� ยาประจําตัว 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 กรุณา
หยิบแฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใชเสร็จ
กรุณานาํมาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีร
และหนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่
คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณนา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 
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• คุณอรวรรณไดฉายแสงไปแลว 16 ครั้ง คงเหลือ 4 
ครั้ง เมื่อครบแลว จะดูผลเพื่อตัดสินใจเรื่องวิธีการ
รักษาขั้นตอไป คุณจื้อหญิงไดฝากขอบคุณพี่นองที่
อธิษฐานเผื่ออยางสม่าํเสมอ 

• คุณยินดี หกลมเมื่อวันพุธที่ 31 ก.ค. ทําใหกระดูก
กนกบหัก ตองพักฟนที่บานเปนเวลา 6 สัปดาห 
ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อที่กระดูกจะติดไดดี 
และฟนตัวไดเร็ว ไมปวด 

 อ.นนทชัยไปรวมสมัมนาที่ประเทศมาเลเซีย 
ระหวางวันที่ 2-6 ส.ค. 2013 หากพี่นองตองการ
ติดตอ กรุณาฝากเรื่องไดที่สาํนักงานคริสตจักร 



ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2013 
ผูนําประชุม :    คุณคเณศร ผูเทศนา :    อ.ไพรสนธิ์ ตางสี 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณณิชา แสนไชย 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณขวัญเนตร ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณสิรพิรรณ/คุณสลินทิพย 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจําเริญ/คุณสุมล 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2013 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 81 คน เด็ก 10 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 91 คน เด็ก 4 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    51,512.00    บาท 
ถวายจากคณะสตร ี 1,530.00 บาท 
รวมรวมรวมรวม    55553333,,,,042042042042....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 28 ก.ค. 12,500.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 28 ก.ค. – 3 ส.ค. 0.00  รวม 44443333,,,,007007007007,,,,041041041041.26.26.26.26    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    44447777,,,,007007007007,,,,000041414141....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
25 ส.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
1 ก.ย. – รวม 
ลุมพินีทาวเวอร 

8 ก.ย. 
ลุมพินีทาวเวอร 

15 ก.ย. 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณวรีะวงษ คุณวทิย/คณุหลี่ชวิลี ่ คุณสชิาญ คุณชาญกิจ 
นําเพลงสั้น  คุณจินตนาภรณ/ 

คุณเจิงเขอเหริน 
  

เทศนา นพ.ปรดีา  
โมทนาพระคุณ 

อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง คุณสุเมธ  
เตชะรักษพงศ 

อ.ชัยวัฒน  
ชาวเมืองแมน 

ดนตร ี ทีมนมสัการ คุณจางเจียยุน ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณนฤมล คุณอัจฉรา คุณอุรัชนี คุณณชิา พิมพทอง 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณน้ําทิพย  คุณจําเรญิ คุณชูพรรณ 
เดินถุงถวายทรัพย คุณวศินี 

คุณมนัสว ี
 คุณภูมินทร  

คุณศลิา 
คุณพัทธมน 
คุณวรรีัตน 

ตอนรับ คุณขวัญเนตร 
คุณวรรณิษา 

คุณสมุล 
คุณนงคลักษณ 

คุณณฐัฐิติชญา 
คุณวรรณิษา 

คุณพรพรรณา 
คุณดิเรก 

 
 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 4 สงิหาคม 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


