
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  22 กันยายน ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณพงศชัย 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณนงคลักษณ/คุณฑิฆัมพร    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณสลินทิพย 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณอภิรดี ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณวรรณิษา/คุณรพีพรรณ 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เมื่อเราไดมาอยูรวมกัน ขายกเสียงขึ้น นําขาใกลพระองค 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “เอเฟซัส 4:1-16” คุณสลินทิพย 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณอภิรดี    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขอเปดดวงตาใหขาแลเห็น”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน อ.ธานินทร วรวิจิตราพันธ  

 “เอเฟซัส 4:1-16” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขอพระเยซูโปรดนําหนา”        

(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 29 กันยายน 2013 

ผูนําประชุม :    คุณคเณศร ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณรพีพรรณ 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณวรีรัตน ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณวรทัย/คุณศิลดา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพร 

ป ร ะ ก า ศ  

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

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 29 กันยายน 2013) 
� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 

ข า ว ส า ร 
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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) 
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วันอาทิตยที่ 15 ก.ย. (สัปดาหที่แลว) คุณจางหมิงอี 
ไดรับเชื่อในนมัสการภาคภาษาจีน โปรดอธิษฐานเผื่อการ
เรียนรูจักพระเจา การเติบโตและยืนหยัดในความเชื่อ 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป
รับประทานในหองประชุม 

3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่ 
โตะตอนรับ กอนเขาหองประชุม 

4. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี  
ในนมัสการภาคภาษาจีน และนมัสการรวม กรุณา
หยิบแฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมือ่ใชเสร็จ 
กรุณานาํมาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีร 
และหนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 
คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 15 กันยายน 2013 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 79 คน เด็ก 7 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 94 คน เด็ก 4 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 กันยายน 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    33,492.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    33333333,,,,492492492492....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 ก.ย. 21,700.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 15 – 21 ก.ย. 0.00  รวม 44443,3,3,3,333323232323,,,,111191919191.26.26.26.26    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,,,,333348484848,,,,111199991111....26262626    บาทบาทบาทบาท    
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ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
6 ต.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
13 ต.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
20 ต.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
27 ต.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสริิ/จาวเสี้ยวฉือ คุณสุเมธ คุณวรีะวงษ คุณสชิาญ 
นําเพลงสั้น คุณคังเหมยหลาน/ 

คุณกรรณิกา 
   

เทศนา อ.นนทชัย/ 
อ.เหอจื้อผิง  

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

คุณชาญกิจ 
ยงปยะกุล 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

ดนตร ี คุณณชิา พิมพทอง ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณน้ําทิพย คุณพัทธมน คุณจันทรธ ี คุณฑฆิัมพร 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณชาญกิจ คุณรพีพรรณ คุณนภนันท 
เดินถุงถวายทรัพย  คุณภูมินทร 

คุณสชิาญ 
คุณขวัญเนตร 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณสมุล 
คุณณชิา (กวาง) 

ตอนรับ คุณดิเรก 
คุณสมุล 

คุณจําเรญิ 
คุณรพีพรรณ 

คุณพรพรรณา 
คุณฑฆิัมพร 

คุณจําเรญิ 
คุณณฐัฐิติชญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 22 กนัยายน 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


