
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  18 สิงหาคม ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:30 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณจางเจียยุน/คุณวรีรัตน ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสุขุม/คุณกรรณิกา 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::    คุณณิชา/คุณเฉงิจิ้ง ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::    คุณดาริณ ี

ผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัย    ::::    คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่ คุณหลิวเยี่ยนฟาง 

ผูผูผูผูตอนรับตอนรับตอนรับตอนรับ&&&&ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณจําเริญ/คุณสุมล ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณหยางจื่อเฉวีย 
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อธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัร    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เราสรรเสิรญพระนาม 

 ฉันจะรองเพลงถึงความรักอันมัน่คง จิตวิญญาณขากระหายหาพระเจา 

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “เศคาริยาห 8:16”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “1 ยอหน 3:1-11” คุณณิชา/คุณเฉิงจิ้ง 

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณหยางจื่อเฉวีย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “สรรเสริญแดพระเจา”    

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “เปนเหมือนพอ” อ.ไพรสนธิ์/อ.เหอจื้อผิง 

 (1 ยอหน 3:1-11) 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “ขอพระพรจากเบื้องบน”     

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

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน”  

สงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐาน    ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ : : : :     

 
ใครครวญพระวจนะ 

ตอไปนี้เปนสิ่งที่เจาทั้งหลายพึงกระทํา จงพูดความจริงแกกันและกนั  
จงใหการพิพากษาที่ประตูเมืองของเจาเที่ยงตรงและกระทําเพือ่ศานต ิ

(เศคาริยาห 8:16) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้(นมสัการรวม - งดรววีารศกึษา) 

� นมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทิซอย 2 หอง นมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทิซอย 2 หอง นมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทิซอย 2 หอง นมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทิซอย 2 หอง Fellowship HallFellowship HallFellowship HallFellowship Hall เวลา 9.30-11.00 น. 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 25 สิงหาคม 2013) 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอร เวลา 13.00 น. 

ข า ว ส า ร 
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คริสตจักรไดทําพิธีบัพติศมาที่คายคริสตจักร ณ สถาน
อบรมคริสเตียนแบบติสต พัทยา เมื่อวันอาทิตยที่ 11 
ส.ค. (สัปดาหที่แลว) ขอบคุณพระเจา และขอแสดงความ
ยินดีกับพี่นองที่ไดรับบัพติศมา คุณวรสิทธิ์ คุณกชกร  
คุณบุญญา คุณคณนิ คุณวีรพิชญ คุณวีรารัช คุณหยาง
เหวินกวาง โปรดอธิษฐานเผือ่ทุกทานที่จะเติบโตขึ้นใน
ความเชื่อ และเรียนรูจักพระเจามากขึน้ 
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ลูกชายของคุณเนียร จันทร (คุณไพรัช จันทร) เสียชีวิต
เมื่อวันศุกรที่ 16 ส.ค. สิริอายุได 65 ป โดยทําพิธีที่วัด
ธาตุทองศาลา 25 ตั้งแตวันศุกรที่ 16 ส.ค. ถึง วัน
พฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. เวลา 18.30 น. และจะจัดพิธีเผาที่
วัดธาตุทองในวันเสารที่ 24 ส.ค. เวลา 19.00 น. ขอพี่
นองโปรดอธิษฐานเผื่อครอบครัวของทาน 

������)���(��*���������*�)� 
1. หองประชุมจะเปดเวลา 9.00 น. 
2. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ
ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 

3. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี 
กรุณาหยิบแฟมเพลงไดที่เกาอี้ในหองประชุมแถวแรก 
และเมื่อใชเสร็จกรุณาวางคืนที่เกาอี ้

4. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาไทยขอรับไดที่ที่
คุณพรพรรณ และภาคภาษาจีนที่คุณหลิวเยี่ยนฟาง  

5. หลังเลิกนมัสการ ขอพี่นองชวยกันเก็บโตะและเกาอี้
ในหองประชุมใหเรียบรอย 
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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)        

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 25 สิงหาคม 2013 
ผูนําประชุม :    คุณวีระวงษ ผูเทศนา :    นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณนฤมล 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณน้ําทิพย ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณวศิน/ีคุณมนัสว ี
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณวรรณิษา 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 11 สิงหาคม 2013 : 
สถานนมัสการที่ลุมพินีทาวเวอร ผูใหญ 72 คน เด็ก 1 คน 

สถานนมัสการที่คายพัทยา ผูใหญ 121 คน เด็ก 9 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 11 สิงหาคม 2013 



เงินถวายประจําวันอาทิตย    (ลุมพินีทาวเวอร)    14,410.00    บาท 

เงินถวายประจําวันอาทิตย    (คายพัทยา)    17,220.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    31313131,,,,630630630630....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 11 ส.ค. 1,500.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 11 – 17 ส.ค. 0.00  รวม 44443,093,093,093,097777,,,,777791919191.26.26.26.26    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    47474747,,,,090909097777,,,,777791919191....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
1 ก.ย. – รวม 
ลุมพินีทาวเวอร 

8 ก.ย. 
ลุมพินีทาวเวอร 

15 ก.ย. 
ลุมพินีทาวเวอร 

22 ก.ย. 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณวทิย/คณุหลี่ชวิลี ่ คุณสชิาญ คุณชาญกิจ คุณพงศชัย 
นําเพลงสั้น คุณจินตนาภรณ/ 

คุณเจิงเขอเหริน 
   

เทศนา อ.นนทชัย/ 
อ.เหอจื้อผิง 

คุณสุเมธ  
เตชะรักษพงศ 

อ.ชัยวัฒน  
ชาวเมืองแมน 

อ.ธานินทร 

ดนตร ี คุณจางเจียยุน ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณอัจฉรา คุณอุรัชนี คุณณชิา พิมพทอง คุณสลินทิพย 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณจําเรญิ คุณชูพรรณ คุณอภิรด ี
เดินถุงถวายทรัพย  คุณภูมินทร  

คุณศลิา 
คุณพัทธมน 
คุณวรรีัตน 

คุณนงคลักษณ 
คุณปารชิาติ 

ตอนรับ คุณสมุล 
คุณนงคลักษณ 

คุณณฐัฐิติชญา 
คุณวรรณิษา 

คุณพรพรรณา 
คุณดิเรก 

คุณจําเรญิ 
คุณรพีพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 18 สงิหาคม 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


