
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    16 กุมภาพันธ ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:30 น. 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณวรีรัตน/คุณนฤมล    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณณัฐฐิติชญา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณรพีพรรณ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณจําเริญ/คุณฑิฆัมพร 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    พระบารมี  เราขอนมัสการพระองค 

 ฉันเปนที่รักยิ่ง  อีกครั้ง 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “โคโลสี 3:12-17” คุณณัฐฐิติชญา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณรพีพรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “หมดทั้งชีวิต”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ผูที่พระเจาเลือก อ.ปดิพัทธิ์ สันติภาดา 

 “กาลาเทีย 1:11-24” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พระคุณพระเจา”        

(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 23 กุมภาพันธ 2014 
ผูนําประชุม :    คุณคเณศร ผูเทศนา :    นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ  
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณเพชรรัตน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณสุมล ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณสิรพิรรณ/คุณกชกร 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายก ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111  เวลา 12.15 น. (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง  

คุณเทียนชัย คณุกรรณกิา คุณสริ ิคณุจินตนาภรณ คณุวิทย)  

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 23 กุมภาพันธ 2014) 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 
� ประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายก ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111  เวลา 12.15 น. (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง  

คุณเทียนชัย คณุกรรณกิา คุณสริ ิคณุจินตนาภรณ คณุวิทย)  

ข า ว ส า ร 
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วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. วันสุดทายสําหรับสงบัตรลงมติ
โดยใสลงในกลองรับที่โตะตอนรับ หรือที่สํานักงาน 

วันอาทิตยที่ 23 ก.พ. แจงผลการลงมติในสูจิบัตร 
ขอสมาชิกทุกทานโปรดอธิษฐานเผื่อการลงมต ิ 
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พี่นองที่ไดถวายทรัพยในป 2013 หากตองการใบ
อนุโมทนาบัตร เพื่อนําไปหักลดหยอนภาษี กรุณาแจง
ความประสงคไดที่คุณชาญกิจ ภายในวันที่ 28 ก.พ.  
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คริสตจักรพระสิริ คณะแบบติสต (อ.วินัย สีสัน) จะมีพิธี
สถาปนาคริสตจักรในวันเสารที่ 22 ก.พ. เวลา 14.00 น. 
ถาพี่นองทานใดประสงคจะไปรวมโปรดโทรแจงลวงหนาที่ 
อ.วินัย (085-131-9295) และโปรดอธิษฐานเผื่อ 
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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 9 กุมภาพันธ 2014 :  
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 79 คน เด็ก 7 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 86 คน เด็ก 4 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 9 กุมภาพันธ 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    60,723.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    60606060,,,,723723723723....00000000    บาทบาทบาทบาท    



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 9 ก.พ. 45,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 9 – 15 ก.พ. 2,000,000.00 รวม 51515151,,,,640640640640,5,5,5,584.0184.0184.0184.01    บาทบาทบาทบาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 877877877877,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    55555555,,,,517517517517,5,5,5,584.0184.0184.0184.01    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
2 มี.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
9 มี.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
16 มี.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
23 มี.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณชาญกิจ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณวรีะวงษ คุณสชิาญ 

นําเพลงสั้น คุณกรรณิกา/ 
คุณเจิงเขอเหริน 

   

เทศนา  อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

คุณวทิย 
สุนทรนันท 

คุณสุเมธ 
เตชะรักษพงศ 

ดนตร ี คุณนภนันท ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณน้ําทิพย คุณพรพิมล คุณขวัญเนตร คุณณชิา (กวาง) 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณวรวด ี คุณน้ําทิพย คุณชูพรรณ 
เดินถุงถวายทรัพย  คุณวรรณนิสา 

คุณณฐัฐิติชญา 
คุณพิชิต 
คุณคณิน 

คุณวรทัย 
คุณวรีารัช 

ตอนรับ คุณขวัญเนตร 
คุณสมุล 

คุณดิเรก 
คุณนงคลักษณ 

คุณจําเรญิ 
คุณพรพรรณา 

คุณวรรณนิสา 
คุณณฐัฐิติชญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 16 กุมภาพนัธ ์2014    
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 

บัดนี้ขาพเจากําลังพดูเอาใจมนุษยหรือ  
ขาพเจาทําใหเปนที่ชอบพระทัยพระเจามิใชหรือ 

ขาพเจาอุตสาหประจบประแจงมนุษยหรือ  
ถาขาพเจากําลังประจบประแจงมนุษยอยู  

ขาพเจาก็ไมใชผูรับใชของพระคริสต 
(กาลาเทีย 1:10) 


