
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    19 มกราคม ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณวีระวงษ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณพัทธมน/คุณณิชา    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณวรวดี 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณชูพรรณ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ขอบคุณพระเยซู สันติสุขของพระคริสต 

 ขาจะรักและบูชา ขาเขามานมัสการ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ฟลิปป 2:1-11” คุณวรวดี 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชูพรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “นับพระพร”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ปญญาจารย 1 นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “ปญญาจารย 1:1-18” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “โลกนี้พระเจาประทาน”        

(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 26 มกราคม 2014 
ผูนําประชุม :    คุณวิทย ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร  
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณวรทัย 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณอภิรด ี ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณวนัด/ีคุณพรพิมล 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณวรรณนิสา/คุณฑิฆัมพร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ทีห่องประชมุเลก็ทีห่องประชมุเลก็ทีห่องประชมุเลก็ทีห่องประชมุเลก็    เวลา 12.15-13.00 น.  

ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน – คุณปจฉิม และ คุณคังเหมยหลาน 
ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย – คุณชูพรรณ และ คุณอภิทาน 
ตัวแทนคณะมคันายก – คุณจินตนาภรณ และ คณุสิร;ิ ตัวแทนจากศิษยาภิบาลหลกั – คุณเทียนชัย  

รายการสปัดาหหนา (วนัเสาร-อาทิตยที่ 25-26 มกราคม 2014) 

� วนัเสารที่วนัเสารที่วนัเสารที่วนัเสารที่    25252525    ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯ    ทีส่าํนกังานทีส่าํนกังานทีส่าํนกังานทีส่าํนกังาน    ((((ซอยซอยซอยซอย    2)2)2)2) เวลา 14.00-16.00 น. 
(คุณชาญกจิ คุณพงศชัย คณุสิร ิคณุกรรณกิา คณุภีรพรรณ คุณสรุเดช) 

� วนัอาทติยที ่26 วนัอาทติยที ่26 วนัอาทติยที ่26 วนัอาทติยที ่26 นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารอาคารอาคารอาคารลมุพนิทีาวเวอรลมุพนิทีาวเวอรลมุพนิทีาวเวอรลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 
� วนัอาทติยที ่26 วนัอาทติยที ่26 วนัอาทติยที ่26 วนัอาทติยที ่26 ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร 13.00 น. 

ข า ว ส า ร 
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ขอบคุณพระเจาสําหรับ คุณจาวจงหาว และคุณหยางหงจ ี
ไดจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาอัสสัมชัญ 
(ABAC) และรับปริญญาไปเมื่อวันเสารที่ 18 ม.ค.  
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คุณยินดี ซินยิง (คุณยาของคุณอดิศร(ซัน)) ขณะนี้รักษา
ตัวอยูที่โรงพยาบาลคามิลเลี่ยน หอง 311 ขอพี่นองโปรด
อธิษฐานเผื่อทาน หากพี่นองตองการไปเยี่ยม กรุณาอยา
อยูนาน เพราะคนไขออนเพลีย และตองการพักผอน  
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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 และเมือ่ใชเสร็จ
กรุณานาํมาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีรและ
หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่
คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณนา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 12 มกราคม 2014 :  
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 68 คน เด็ก 7 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 101 คน เด็ก 4 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 12 มกราคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    55,085.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    55555555,,,,000085858585....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เพราะวาในพระองคสรรพสิ่งไดถูกสรางขึ้น ทั้งในทองฟา
และที่แผนดินโลก สิ่งซึ่งประจักษแกตาและซึ่งไมประจักษ
แกตา ไมวาจะเปนเทวบัลลังก หรือเปนเทพอาณาจักร   
หรือเปนเทพผูครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสราง
ขึ้น โดยพระองคและเพื่อพระองค    (โคโลสี 1:16) 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 12 ม.ค. 36,200.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 12 – 18 ม.ค. 100,000.00  รวม 44449999,,,,222246464646,,,,484484484484....01010101    บาทบาทบาทบาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 777775757575,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    55553333,,,,000021212121,,,,444484848484....01010101    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. (วันอาทิตยตนเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น.) 

หนาที่ 
2 ก.พ. (รวม) 

ลุมพินีทาวเวอร 
9 ก.พ. 

ลุมพินีทาวเวอร 
16 ก.พ.  

ลุมพินีทาวเวอร 
23 ก.พ.  

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณจําเรญิ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณสชิาญ คุณคเณศร 

นําเพลงสั้น คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณวันทนาพร 

   

เทศนา อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.ปดิพัทธิ์  
สันติภาดา 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

ดนตร ี คุณจางเจียยุน ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณชูพรรณ คุณนฤมล คุณณฐัฐิติชญา คุณเพชรรัตน 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณนงคลักษณ คุณรพีพรรณ คุณสมุล 
เดินถุงถวายทรัพย  คุณณชิา (ลูกปลา) 

คุณบุญญา 
คุณนฤมล 
คุณวรรีัตน 

คุณสริิพรรณ 
คุณกชกร 

ตอนรับ  คุณดิเรก 
คุณรพีพรรณ 

คุณจําเรญิ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณพรพรรณา 
คุณภูมินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 19 มกราคม 2014    
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญป 2014 

 ““““ยดึพระคาํ สาํแดงชวีติยดึพระคาํ สาํแดงชวีติยดึพระคาํ สาํแดงชวีติยดึพระคาํ สาํแดงชวีติ””””    

“持守真理  彰顯生命” 


