
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

วนัวนัวนัวนัเสารเสารเสารเสารที ่ที ่ที ่ที ่::::  15 มีนาคม ค.ศ. 2014 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     19:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณคเณศร 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณวรทัย/คุณวีรารัช    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณณิชา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณสุมล ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณจําเริญ/คุณพรพรรณา 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    1 ยอหน 3:18 

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    บัญญัติรัก เราเปนหนึ่งในความรักพระคริสต 

 มีความเขาใจกันในพวกเรา เจิมดวยไฟพระวิญญาณ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ปญญาจารย 4:9-12” คุณณิชา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณสุมล    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “มีสหายเลิศคือพระเยซู”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: เพื่อนรวมงาน คุณวิทย สุนทรนันท  

 “กาลาเทีย 2:1-14” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ความรักพระเยซูเจา”        

(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 ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันเสารที ่22 มีนาคม 2014 

ผูนําประชุม :    คุณวีระวงษ ผูเทศนา :    คุณสุเมธ เตชะรักษพงศ 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณณิชา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชพูรรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณพิชิต/คุณคณิน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณวรรณนิสา/คุณณัฐฐติิชญา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้(วันเสารที่ 15 มีนาคม 2014) – งดรววีารศึกษา 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่ครสิตจกัรไมกางเขน ครสิตจกัรไมกางเขน ครสิตจกัรไมกางเขน ครสิตจกัรไมกางเขน เวลา 19.00 น. ภาคภาษาไทย ทีอ่าคารสุเมธชั้น 3 ภาคภาษาจีน ที่
หอง Fellowship Hall 

รายการสปัดาหหนา (วนัเสารที่ 22 มีนาคม 2014) 

� ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯ    ทีส่าํนกังานทีส่าํนกังานทีส่าํนกังานทีส่าํนกังาน    ((((ซอยซอยซอยซอย    2)2)2)2) เวลา 18.30 น. (คณุชาญกิจ  
คุณพงศชัย คุณสิร ิคุณกรรณกิา คณุภีรพรรณ คุณสุรเดช) 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่ครสิตจกัรไมกางเขน ครสิตจกัรไมกางเขน ครสิตจกัรไมกางเขน ครสิตจกัรไมกางเขน เวลา 19.00 น. ภาคภาษาไทย ทีอ่าคารสุเมธชั้น 3 ภาคภาษาจีน ที่
หอง Fellowship Hall 

ข า ว ส า ร 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 18.45 น. 
2. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
3. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี 

กรุณาหยิบแฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใชเสร็จ
กรุณานาํมาวางคืนที่โตะตอนรับ 

4. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจนีขอรับไดที่ 
คุณหลิวเยี่ยนฟาง ภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

5. หลังเลิกนมัสการ โปรดชวยตรวจดูและเก็บทรัพยสิน
สวนตัว และขยะออกจากหองประชุมใหเรียบรอย 

��������� ������������ 16,23,30 �.�. 

�������#��$� ���%������ 15,22,29 �.�.  

เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอรไมวางในวันอาทิตยที่ 16, 
23 และ 30 มี.ค. จึงตองจัดนมัสการเปนวันเสารที่ 15, 
22 และ 29 มี.ค. แทน ที่คริสตจักรไมกางเขน สุขุมวิท 
ซอย 2 เวลา 19.00 น. (งดรวีวารศึกษา)  
ภาคภาษาไทยที่อาคารสุเมธชั้น 3  
ภาคภาษาจีน หอง Fellowship Hall  
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��� 11-12-13 �.�. 2014 

สถานที่ มวกเหล็ก พาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี 
วิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ  
หัวขอ “ยึดพระคํา สําแดงชีวิต” 
ขอเชิญพี่นองทุกทานจัดเวลาเพื่อจะมีโอกาสไปรวมคาย 
รับพระพร และเรียนรูพระคําดวยกัน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 9 มีนาคม 2014 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 56 คน เด็ก 10 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 88 คน เด็ก 1 คน 

เงินถวายประจําสัปดาห วันอาทิตยที่ 9 มีนาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    88,052.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    88888888,,,,052052052052....00000000    บาบาบาบาทททท    

เพราะเขาผูกพันกับเราดวยความรัก เราจะชวยกูเขา    
เราจะปองกันเขาไว เพราะเขารูจักนามของเรา เมื่อเขา
รองทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยูกับเขาในยามลําบาก   
เราจะชวยเขาใหพนและใหเกียรติเขา   (สดุดี 91:14-15) 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 9 มี.ค. 50,800.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 9 – 15 มี.ค. 0.00  รวม 52,052,052,052,079797979,,,,666684.0184.0184.0184.01    บาทบาทบาทบาท 

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 666619191919,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    55555,65,65,65,698989898,,,,666684.0184.0184.0184.01    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันเสาร ภาคภาษาไทย 
เวลา 19.00 - 20.30 น.  (วันเสารที่ 15, 22, 29 มีนาคม) 

หนาที่ 
เสารที่ 29 มี.ค. 

อาคารสุเมธชั้น 3 
6 เม.ย. (รวม) 

ลุมพินีทาวเวอร 
13 เม.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
20 เม.ย. - อีสเตอร 

ลุมพินีทาวเวอร 
นํานมัสการ คุณสชิาญ คุณวิทย/ 

คุณจาวเสี้ยวฉือ 
คุณสุเมธ คุณเทียนชัย/ 

คุณจาวเสี้ยวฉือ 
นําเพลงสั้น  คุณจางเจียยุน/ 

คุณวรรีัตน 
 คุณคังเหมยหลาน/ 

คุณวันทนาพร 
เทศนา อ.นนทชัย  

วิวัฒนวงศธร 
อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคณุ 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ คุณณชิา ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ
อานพระคัมภีร คุณพัทธมน คุณนงคลักษณ คุณพรพรรณา คุณอรวรรณ 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณน้ําทิพย  คุณเทียนชัย  
เดินถุงถวายทรัพย คุณอภิรด ี

คุณภีรพรรณ 
 คุณรพีพรรณ 

คุณฑฆิัมพร 
 

ตอนรับ คุณนงคลักษณ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณรพีพรรณ  
คุณภูมินทร 

คุณสมุล  
คุณขวัญเนตร 

คุณดิเรก  
คุณพรพรรณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัเสารท์ี� 15 มนีาคม 2014    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


