
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  11 สิงหาคม ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณหยางเอินซิ่น ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณหลี่เจี้ยนหลิง 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::    คุณเฉินเสี่ยวหลิง ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::    คุณดาริณ ี

ผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัย    ::::    คุณเหอจื่อหวาย คุณคังเหมยหลาน    ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณหวางจิ้ง 

ผูผูผูผูตอนรับตอนรับตอนรับตอนรับ&&&&ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณเยี่ยเหวยซาน  
    

อธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัร    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 

 พระเจาองคเดียว พระเจาของเรา ฉันตัดสินใจแลวจะตามพระเยซู 

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “สดุดี 31:19”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณหวางจิ้ง    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “โลกนี้ของพระบิดา”   

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “เอเฟซัส 6:1-3” คุณเฉินเสี่ยวหลิง 

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ศาสนาคริสต & กตัญ6ู อ.ตูกวางเยา 

 “เอเฟซัส 6:1-3” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “รักพระเยซู รักมากกวากอน”        

(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 ::::    
 

ใครครวญพระวจนะ 
ความดีของพระองคอุดมสักเทาใด ที่พระองคทรงสะสมไวเพื่อบรรดาผูที่เกรงกลัวพระองค    

 และทรงกระทําไวเพือ่ผูที่ลี้ภัยอยูในพระองค ตอหนาบรรดาบุตรของมนุษย 

(สดุดี 31:19) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้– นมัสการรวม (งดรววีารศกึษา) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ เวอร ชัน้ เวอร ชัน้ เวอร ชัน้ 11111111 นมัสการรวม เวลา 10.00 – 12.00 น. 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2013) 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 

ข า ว ส า ร 
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คุณแมของ อ.ทองหลอ (คุณแมจงลั้ง แซเจี่ย) ไดเสียชีวิต
เมื่อวันพุธที่ 7 ส.ค. สิริอายุได 95 ป จะจัดพิธีไวอาลัยที่
คริสตจักรสะพานเหลือง วันพุธที่ 14 ส.ค. เวลา 19.00 น. 
และจะทําพิธีฝงในวันศุกรที่ 16 ส.ค. ขอพี่นองโปรด
อธิษฐานเผื่อ อ.ทองหลอ และครอบครัว  
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ

ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 4 สิงหาคม 2013 : 
ผูใหญ 190 คน เด็ก 14 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 4 สิงหาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    139,891.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    111139393939,,,,891891891891....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 9,146.75 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 4 ส.ค. 89,250.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 4 – 10 ส.ค. 0.00  รวม 44443333,,,,096096096096,,,,291291291291.26.26.26.26    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,,,,096096096096,,,,292929291111....26262626    บาทบาทบาทบาท    

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

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


