
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  8 กันยายน ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสิชาญ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณพรรณ/ีคุณพรพรรณา    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณอุรัชนี 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณจําเริญ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เราจะเดินในทางของพระเยซู 

 โดยอํานาจความรักพระองค พระเจาดีตอฉัน ฉันเปนที่รักยิ่ง 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “เฉลยธรรมบัญญัต ิ1:29-33” คุณอุรัชนี 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณจําเริญ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขามอบทุกสิ่งแดพระเยซู”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ความวางใจในพระเจา คุณสุเมธ เตชะรักพงศ  

 “1 ยอหน 3:19-24” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พักพิงในพระเจา”        

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

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัร    ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 15 กันยายน 2013 
ผูนําประชุม :    คุณชาญกิจ ผูเทศนา :    อ.ชยัวัฒน ชาวเมืองแมน 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณณิชา พิมพทอง 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชพูรรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณพัทธมน/คุณวรีรัตน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณดิเรก 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 15 กันยายน 2013) 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 
� ประชมุคณะมคันายก ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุคณะมคันายก ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุคณะมคันายก ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุคณะมคันายก ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ ชัน้ ชัน้ ชัน้ 11111111    เวลา 12.30 น. (อ.นนทชัย  

อ.เหอจื้อผิง คณุเทยีนชัย คุณกรรณกิา คุณอรวรรณ คณุสิริ คุณจินตนาภรณ คุณวิทย คณุอภิทาน) 

ข า ว ส า ร 
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วันอาทิตยที่ 22 กันยายน เทศนาโดย อ.นิกร สิทธิจริยา
ภรณ (ภาษาจีนไมมีแปล) เวลา 10.30 น. ที่อาคารลุมพินี
ทาวเวอรชั้น 11 หองประชุมใหญ ขอพี่นองอธิษฐานเผื่อ 
และหยิบใบปลิวซึ่งเขียนโดย อ.นิกร (ภาษาจีน) ไปแจก
และเชิญชวนเพื่อนๆ และครอบครัว มารวมนมัสการ 
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คุณพอของคุณดิเรก (คุณเจริญ แสงศรี) ไดเสียชีวิตเมื่อ
วันเสารที่ 7 กันยายน ดวยโรคปอด สิริอายุได 84 ป ขอพี่
นองโปรดอธิษฐานเผื่อคุณดิเรก และครอบครัว 
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เชิญอานไดที่บอรดประกาศหนาหองประชุมเล็ก โปรด
อธิษฐานเผื่อการรับใชของ อ.วิชัย คุณวันดี และการเรียน 
ของคุณวลัญชา (ถิงถิง) 
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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 ภาคภาษาจีนขอรับไดที่คุณ
หลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 1 กันยายน 2013 : 
ผูใหญ 163 คน เด็ก 10 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 1 กันยายน 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    181,963.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    111181818181,,,,999966663333....00000000    บาทบาทบาทบาท    
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 22,423.50 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 1 ก.ย. 97,800.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 31 ส.ค. – 7 ก.ย. 47,000.00  รวม 44443,3,3,3,285285285285,,,,222291919191.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 1111,025,025,025,025,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    44447777,,,,310310310310,,,,292929291111....26262626    บาทบาทบาทบาท    



ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
22 ก.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
29 ก.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
6 ต.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
13 ต.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
นํานมัสการ คุณพงศชัย คุณคเณศร คุณสริิ/จาวเสี้ยวฉือ คุณสุเมธ 
นําเพลงสั้น   คุณคังเหมยหลาน/ 

คุณกรรณิกา 
 

เทศนา อ.ธานินทร อ.นนทชัย อ.นนทชัย/ 
อ.เหอจื้อผิง  

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณณชิา พิมพทอง ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณสลินทิพย คุณรพีพรรณ คุณน้ําทิพย คุณพัทธมน 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณอภิรด ี คุณวรรีัตน  คุณชาญกิจ 
เดินถุงถวายทรัพย คุณนงคลักษณ 

คุณปารชิาติ 
คุณวรทัย 
คุณศลิดา 

 คุณภูมินทร 
คุณสชิาญ 

ตอนรับ คุณวรรณิษา 
คุณรพีพรรณ 

คุณขวัญเนตร 
คุณฑฆิัมพร 

คุณดิเรก 
คุณสมุล 

คุณจําเรญิ 
คุณรพีพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 8 กนัยายน 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


