
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        6 เมษายน ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::        10:00 น. 

ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณจางเจียยุน/คุณจินตนาภรณ ผูผูผูผูนาํประชุม นาํประชุม นาํประชุม นาํประชุม ::::        คุณสิริ/คุณจาวเสี้ยวฉือ 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณวันด/ีคุณสุวรรณา    ผูผูผูผูเเเเบรรเลงเปยโนบรรเลงเปยโนบรรเลงเปยโนบรรเลงเปยโน    ::::        คุณณิชา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณจาวเจวียน ผูผูผูผูตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั    &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร 

ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณฉุงลีห่วา คุณจิงฉุงซือ คุณเยี่ยนเสียงเซียน 
    

อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรครสิตจกัรครสิตจกัรครสิตจกัร    ::::        

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: นับพระพร เวลานี้  

 เชื่อและฟงคํา 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    สดุดี 119:1  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สดุดี 119:96-106” คุณวันดี/คุณสุวรรณา 

คณะนักรองภาคภาษาคณะนักรองภาคภาษาคณะนักรองภาคภาษาคณะนักรองภาคภาษาไทยไทยไทยไทย    ::::    O Jesus, I Have Promised     

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณจาวเจวียน    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ทุกสิ่งวางไวบนแทนบูชาแลวหรือ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ดาบสองคม อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

 "ฮีบรู 4:11-13" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”        

(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)  

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน” 
สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปง----น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน ::::    คุณชลลดา คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณสิริ 

ใครครวญพระวจนะ 
บรรดาผูที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เปนสุข    
 คือผูที่ดําเนินตามพระธรรมของพระเจา  

(สดุดี 119:1) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้– นมัสการรวม (งดรววีารศกึษา) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้    11111111 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น.  
ที่หองประชุมใหญ 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 13 เมษายน 2014) 

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

ข า ว ส า ร 
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สถานที่ มวกเหล็ก พาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี 
วิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ  
หัวขอ “ยึดพระคํา สําแดงชีวิต” 
รับสมัครคาย วนัอาทติยที ่6 เมษายนวนัอาทติยที ่6 เมษายนวนัอาทติยที ่6 เมษายนวนัอาทติยที ่6 เมษายน ภาคภาษาไทย-
คุณสิชาญ ภาคภาษาจนี-คุณเยี่ยนเสียงเซียน 
ขอเชิญพี่นองทุกทานจัดเวลาเพื่อจะมีโอกาสไปรวมคาย 
รับพระพร และเรียนรูพระคําดวยกัน 

��
�����
�������������� ����
� !��� �� 
วนัศกุรประเสรฐิ วนัศกุรที ่18 เมษายน 2014วนัศกุรประเสรฐิ วนัศกุรที ่18 เมษายน 2014วนัศกุรประเสรฐิ วนัศกุรที ่18 เมษายน 2014วนัศกุรประเสรฐิ วนัศกุรที ่18 เมษายน 2014    
นมสัการรวมทีค่ริสตจกัรไมกางเขน สขุมุวิท ซอย 2นมสัการรวมทีค่ริสตจกัรไมกางเขน สขุมุวิท ซอย 2นมสัการรวมทีค่ริสตจกัรไมกางเขน สขุมุวิท ซอย 2นมสัการรวมทีค่ริสตจกัรไมกางเขน สขุมุวิท ซอย 2  
หอง Fellowship Hall เวลา 19.00 – 20.30 น. 
วนัอีสเตอร วนัอาทติยที ่20 เมษายน 2014วนัอีสเตอร วนัอาทติยที ่20 เมษายน 2014วนัอีสเตอร วนัอาทติยที ่20 เมษายน 2014วนัอีสเตอร วนัอาทติยที ่20 เมษายน 2014    
นมสัการรวมทีอ่าคารลุมพนิทีาวเวอรชัน้ 11นมสัการรวมทีอ่าคารลุมพนิทีาวเวอรชัน้ 11นมสัการรวมทีอ่าคารลุมพนิทีาวเวอรชัน้ 11นมสัการรวมทีอ่าคารลุมพนิทีาวเวอรชัน้ 11    
นมัสการรับอรุณ เวลา 7.30 – 8.30 น. 
รับประทานอาหารเชา เวลา 8.30 – 9.00 น. 
อธิษฐานรวม เวลา 9.30 – 9.50 น. 
นมัสการรวม เวลา 10.00 – 12.00 น. 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีร

และหนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 
5. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่

คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 
6. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ

ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 
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ขอเชิญหยิบหนังสือเฝาเดี่ยวไทย-จีนไดที่โตะตอนรับ 
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง 30 Days 
with Hope II ไดที่คุณพรพรรณา (ภาค

ภาษาไทย) และคุณเยี่ยนเสียงเซียน (ภาคภาษาจีน) 
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เชิญอานไดที่บอรดประกาศหนาหองประชุมภาค
ภาษาไทย โปรดอธิษฐานเผื่อการแบงเวลาในการ
ทํางาน-สติปญญาในการสอนของ อ.วิชัย สุขภาพ
รางกายและจิตใจของคุณวลัญชา และคุณวันดี  

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 13 เมษายน 2014 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณพัทธมน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณเทียนชยั ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร คุณสุมล 

อ.เหอจื้อผิงจะไปอินโดนีเซยี ชวงวันที่  
7-11 เมษายน พี่นองสามารถฝากเรื่องได

ที่สํานักงานคริสตจักร 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันเสารที่ 29 มีนาคม 2014 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 44 คน เด็ก 8 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 51 คน เด็ก 1 คน 

เงินถวายประจําวันเสารที่ 29 มีนาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    32,530.00    บาท 

ถวายจากคณะสตรี    3,510.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    33336666,,,,040040040040....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันเสารที่ 29 มี.ค. 28,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 0.00  รวม 52,52,52,52,215215215215,,,,884884884884.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 596596596596,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    55555,5,5,5,888811111111,,,,888884.0184.0184.0184.01    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
20 เม.ย. - อีสเตอร 
ลุมพินีทาวเวอร 

27 เม.ย. 
ลุมพินีทาวเวอร 

4 พ.ค. – รวม 
ลุมพินีทาวเวอร 

11 พ.ค. 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณวิทย/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณคเณศร คุณเทียนชัย/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ 

นําเพลงสั้น คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณวันทนาพร 

 คุณจินตนาภรณ/ 
คุณเจิงเขอเหริน 

 

เทศนา อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

ดนตร ี คุณพรศริ ิ ทีมนมสัการ คุณนภนันท ทีมนมสัการ 

อานพระคัมภีร คุณอรวรรณ คุณจันทรธ ี คุณดวงรัตน คุณกอบกาญจน 

อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณฑฆิัมพร  คุณชนมน 

เดินถุงถวายทรัพย  คุณพรรณ ี
คุณอุรัชนี 

 คุณดวงพร 
คุณชูพรรณ 

ตอนรับ คุณดิเรก  
คุณพรพรรณา 

คุณวรรณนิสา  
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณดิเรก 
คุณฑฆิัมพร 

คุณวรรณนิสา 
คุณรพีพรรณ 

 
 
 
 
 
 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 6 เมษายน 2014    
    

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


