
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

วนัวนัวนัวนัเสารเสารเสารเสารที ่ที ่ที ่ที ่::::  29 มีนาคม ค.ศ. 2014 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     19:00 น. 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณดวงพร/คุณพรรณี    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณพรพรรณา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณน้ําทิพย ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณนงคลักษณ/คุณฑิฆัมพร 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ทุกวันเวลา เพียงผูเดียว ขายกพระนามพระเจาของขา 

 ผูเปนความหวัง พระเจาดีตอฉัน 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “โคโลสี 3:5-10” คุณพรพรรณา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณน้ําทิพย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขามอบทุกสิ่งแดพระเยซู”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ตรึงไวกับพระคริสต อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร  

 “กาลาเทีย 2:15-21” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “สงางามเมื่อเราเดินตามพระเจา”        

(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 6 เมษายน 2014 
ผูนําประชุม :    คุณสิร/ิคุณจาวเสี้ยวฉอื ผูนําเพลงสั้น :    คุณจางเจยียุน/คุณจนิตนาภรณ 
ผูเทศนา :    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    ผูอานพระวจนะ :    คุณวันด/ีคุณศิรพิร 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณจาวเจวียน ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณฉุงลี่หวา คุณจิงฉุงซือ คุณเยี่ยนเสียงเซยีน 
ผูบรรเลงเปยโน :    คุณณิชา ผูดําเนินพิธีมหาสนิท :    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน :    คุณชลลดา คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณสิร ิ
ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณรพีพรรณ/คุณภูมินทร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้(วันเสารที่ 29 มีนาคม 2014) – งดรววีารศึกษา 

� ประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายก ทีอ่าคารสเุมธชั้น 3 เวลา 13.00 น. (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คณุเทยีนชัย  
คุณกรรณิกา คุณสิร ิคุณจินตนาภรณ คุณจําเริญ คุณวิทย คุณอภิทาน) 

� ประชมุคณะกรรมการคายประชมุคณะกรรมการคายประชมุคณะกรรมการคายประชมุคณะกรรมการคาย ทีอ่าคารสุเมธชั้น 3 เวลา 16.00 น. (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คณุชาญกิจ  
คุณวิทย คุณคเณศร คณุสิชาญ คุณณัฐวุฒิ คณุพิชิต คณุเยาวด ีคุณพัทธมน คุณณชิา คุณบุญญา คุณณนนท 
คุณจางเจียยุน คณุเยีย่นเสยีงเซยีน คณุจางจาน คณุปนหยนุเจียว คุณจาวเสี้ยวฉือ คณุอรนุช คุณอุลยั) 

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

รายการสปัดาหหนา (วันอาทิตยที่ 6 เมษายน 2014) – นมัสการรวม งดรวีวารศกึษา 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร อธษิฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ทีห่อง
ประชมุชั้น 11 (หองประชุมใหญ) 

ข า ว ส า ร 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 18.30 น. 
2. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
3. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี 

กรุณาหยิบแฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใชเสร็จ
กรุณานาํมาวางคืนที่โตะตอนรับ 

4. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจนีขอรับไดที่ 
คุณหลิวเยี่ยนฟาง ภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

5. หลังเลิกนมัสการ โปรดชวยตรวจดูและเก็บทรัพยสิน
สวนตัว และขยะออกจากหองประชุมใหเรียบรอย 

 

������������	�������� � ��. .-��. . 2014 

ขอเชิญพี่นองทุกทานหยิบหนังสือเฝาเดี่ยวไทย-จีนไดที่
โตะตอนรับ 

'������(������ ��)� � 2014 

เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง 30 Days with 
Hope II ไดที่คุณพรพรรณา (ภาคภาษาไทย) 

และคุณเยี่ยนเสียงเซียน (ภาคภาษาจีน) 
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สถานที่ มวกเหล็ก พาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี 
วิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ  
หัวขอ “ยึดพระคํา สําแดงชีวิต” 
รับสมัครคาย วันอาทิตยที่ 6 เมษายน ภาคภาษาไทย-
คุณสิชาญ ภาคภาษาจนี-คุณเยี่ยนเสียงเซียน 
ขอเชิญพี่นองทุกทานจัดเวลาเพื่อจะมีโอกาสไปรวมคาย 
รับพระพร และเรียนรูพระคําดวยกัน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันเสารที่ 22 มีนาคม 2014 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 46 คน เด็ก 7 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 58 คน เด็ก 2 คน 

สปัดาหหนาสปัดาหหนาสปัดาหหนาสปัดาหหนา    วนัอาทติยวนัอาทติยวนัอาทติยวนัอาทติย
ที่ 6 เมที่ 6 เมที่ 6 เมที่ 6 เม....ยยยย. . . . นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่
อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร 



เงินถวายประจําสัปดาห วันเสารที่ 22 มีนาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    21,089.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    22221111,,,,089089089089....00000000    บาบาบาบาทททท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันเสารที่ 22 มี.ค. 5,200.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 22 – 29 มี.ค. 0.00  รวม 52,52,52,52,181818187777,,,,884884884884.01.01.01.01    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    55555,5,5,5,808080806666,,,,888884.0184.0184.0184.01    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น.  (สัปดาหแรก เวลา 10.00-12.00 น.) 

หนาที่ 
13 เม.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
20 เม.ย. - อีสเตอร 
ลุมพินีทาวเวอร 

27 เม.ย. 
ลุมพินีทาวเวอร 

4 พ.ค. – รวม 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสุเมธ คุณเทียนชัย/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณคเณศร คุณวิทย/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น  คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณวันทนาพร 

 คุณจินตนาภรณ/ 
คุณเจิงเขอเหริน 

เทศนา นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคณุ 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

ดนตร ี ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ ทีมนมสัการ คุณนภนันท 
อานพระคัมภีร คุณพรพรรณา คุณอรวรรณ คุณจันทรธ ี คุณดวงรัตน 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณเทียนชัย  คุณฑฆิัมพร  
เดินถุงถวายทรัพย คุณรพีพรรณ 

คุณฑฆิัมพร 
 คุณพรรณ ี

คุณอุรัชนี 
 

ตอนรับ คุณสมุล  
คุณขวัญเนตร 

คุณดิเรก  
คุณพรพรรณา 

คุณวรรณนิสา  
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณดิเรก 
คุณฑฆิัมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัเสารท์ี� 29 มนีาคม 2014    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


