
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    27 เมษายน ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:30 น. 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณพรรณ ีคุณอุรัชนี    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณจันทรธ ี

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณฑิฆัมพร ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณวรรณนิสา/คุณณัฐฐิติชญา 
    
เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ทุกครั้งที่ขาเฝาภาวนา จิตใจของขาจงสาธกุารพระเจา  

พื้นฟาสวรรคประกาศพระบารมพีระเจา 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป :::: 

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

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณฑิฆัมพร    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “โอ ขายกพระนามสูงสุด”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ธรรมบัญญัติ หรือ ความเชื่อ อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 "กาลาเทีย 3:1-14" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ไมกางเขนโบราณ”        

(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 ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันเสารที่ 3 พฤษภาคม 2014 
ผูนําประชุม :    คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น :    คุณจินตนาภรณ/คุณจาวเสี้ยวฉือ 
ผูเทศนา :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    ผูอานพระวจนะ :    คุณดวงรัตน/คุณเฉินเสี่ยวหลิง 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณเหอจื่อหวาย ผูดําเนินพิธีมหาสนิท :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 
ผูบรรเลงเปยโน :    คุณนภนันท ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณเหอจื่อหวาย คุณหยางหงจี คุณจาวเวยฟง คุณจาวจงหาว    
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน :    คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณจําเริญ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร เวลา 13.00 น. 
รายการสปัดาหหนา (วันเสารที่ 3 พฤษภาคม 2014) – นมัสการรวม งดรวีวารศกึษา 

� นมสัการรวมทีค่รสิตจกัรไมกางเขนนมสัการรวมทีค่รสิตจกัรไมกางเขนนมสัการรวมทีค่รสิตจกัรไมกางเขนนมสัการรวมทีค่รสิตจกัรไมกางเขน    สขุมุวทิซอยสขุมุวทิซอยสขุมุวทิซอยสขุมุวทิซอย    2 2 2 2 เวลาเวลาเวลาเวลา    19.00 19.00 19.00 19.00 นนนน. . . . ทีห่องทีห่องทีห่องทีห่อง    Fellowship HallFellowship HallFellowship HallFellowship Hall 

ข า ว ส า ร 
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สถานที่ มวกเหล็ก พาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี 
วิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ “ยึดพระคํา สําแดงชีวิต” 
รับสมัครคาย ตัง้แตวนันี ้ตัง้แตวนันี ้ตัง้แตวนันี ้ตัง้แตวนันี ้ภาคภาษาไทย-คุณสิชาญ  
ภาคภาษาจีน-คุณเยี่ยนเสียงเซียน 
ขอเชิญพี่นองทุกทานจัดเวลาเพื่อจะมีโอกาสไปรวมคาย  
รับพระพร และเรียนรูพระคําดวยกัน    
เชญิหยบิใบสมัครคายไดที่โตะตอนรบัเชญิหยบิใบสมัครคายไดที่โตะตอนรบัเชญิหยบิใบสมัครคายไดที่โตะตอนรบัเชญิหยบิใบสมัครคายไดที่โตะตอนรบั    

�������������� ������� 2014 

เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง 30 Days with 
Family ไดที่คุณพรพรรณา (ภาคภาษาไทย) 

และคุณหลิวเยี่ยนฟาง (ภาคภาษาจีน) 

 

�������������	���� !"��#$�#��! 

1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีรและ

หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 
5. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 

คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 
6. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ

ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 20 เมษายน 2014 : 
ผูใหญ 159 คน เด็ก 9 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 เมษายน 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    56,567.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    56565656,,,,567567567567....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 เม.ย. 10,500.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 20 – 26 เม.ย. 0.00  รวม 52,652,652,652,692929292,,,,444484848484.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 271271271271,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    55555,95,95,95,963636363,,,,444484.0184.0184.0184.01    บาทบาทบาทบาท 

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

หนาที่ 
11 พ.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
18 พ.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
25 พ.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
1 มิ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสุเมธ คุณวิทย คุณวีระวงษ คุณอภิทาน/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น    คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณกรรณิกา 

เทศนา นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.ไพรสนธิ์ ตางส ี อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณณชิา 

อานพระคัมภีร คุณกอบกาญจน คุณสริิพรรณ คุณบุญญา คุณอัจฉรา 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณพรศริ ิ คุณชนมน คุณพรรณ ี  

เดินถุงถวายทรัพย คุณดวงพร 
คุณชูพรรณ 

คุณสมุล 
คุณอรวรรณ 

คุณน้ําทิพย 
คุณนงคลักษณ 

 

ตอนรับ คุณวรรณนิสา 
คุณรพีพรรณ 

คุณขวัญเนตร 
คุณภูมินทร 

คุณสมุล 
คุณรพีพรรณ 

คุณจําเรญิ 
คุณฑฆิัมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 27    เมษายน 2014    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


