
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    25 พฤษภาคม ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณวีระวงษ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณน้ําทิพย คุณนงคลักษณ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณสิริพรรณ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณพรรณี ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณสุมล/คุณรพีพรรณ 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เราจะเขามาสรรเสริญ ฉันไดวางใจในพระเจา 

 รักในพระคุณ ขาตองการพระองค    

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป :::: 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “กาลาเทีย 3:15-20” คุณสิริพรรณ 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณพรรณี    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “เราขอนมัสการพระองค”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ธรรมบัญญัติและพระสัญญา อ.ไพรสนธิ์ ตางส ี

 "กาลาเทีย 3:15-20" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พระองคผูทรงสัตยซื่อ”        

(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 1 มิถุนายน 2014 
ผูนําประชุม :    คุณอภิทาน/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น :    คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 
ผูเทศนา :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    ผูอานพระวจนะ :    คุณอัจฉรา/คุณหวางจิ้ง 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณทว ี ผูดําเนินพิธีมหาสนิท :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 
ผูบรรเลงเปยโน :    คุณณิชา ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณฉุงลี่หวา คุณเฉนิเสี่ยวหลิง คุณหลี่หวาเจิน คุณหยางเหวนิเฉวยี    
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน :    คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณวิทย 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณจําเริญ/คุณฑิฆัมพร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะกรรมการมชิชัน่คณะกรรมการมชิชัน่คณะกรรมการมชิชัน่คณะกรรมการมชิชัน่    ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร    หองประชุมภาคภาษาไทย    เวลา 12.30 น.  

(คุณเทยีนชัย อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณกรรณิกา คุณดวงพร คณุสยมุพร คุณวิทย)  
รายการสปัดาหหนา (วันอาทิตยที่ 1 มิถุนายน 2014) – นมัสการรวม งดรววีารศึกษา 

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

� ประชมุคณะกรรมการคายประชมุคณะกรรมการคายประชมุคณะกรรมการคายประชมุคณะกรรมการคาย    ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร    หองประชุมภาคภาษาไทย เวลา 12.45 น.  
(อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณชาญกิจ คุณวิทย คุณคเณศร คุณสิชาญ คุณณัฐวุฒ ิคุณพิชิต คุณเยาวด ี 
คุณพัทธมน คุณณิชา คุณบุญญา คณุณนนท คุณจางเจียยุน คุณเยี่ยนเสยีงเซยีน คุณจางจาน  
คุณปนหยุนเจียว คุณจาวเสี้ยวฉือ คณุอรนุช คุณอุลัย) 

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  
ภาคภาษาจนี-คุณเยี่ยนเสียงเซียน ขอเชิญพี่นองทุกทาน
จัดเวลาเพื่อจะมีโอกาสไปรวมคายรับพระพร และเรียนรู
พระคําดวยกัน    เชญิหยบิใบสมคัรคายไดทีโ่ตะตอนรบัเชญิหยบิใบสมคัรคายไดทีโ่ตะตอนรบัเชญิหยบิใบสมคัรคายไดทีโ่ตะตอนรบัเชญิหยบิใบสมคัรคายไดทีโ่ตะตอนรบั    
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�"��#$�#%��&'(��'�)��� 

สคบ. มีโครงการชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวที่
จังหวัดเชียงราย หากพี่นองตองการจะมีสวนรวม  
โปรดนําเงินใสซองระบุ “เพื่อชวยผูประสบภัยแผนดินไหว” 
ภายในวันอาทิตยที่ 8 ม.ิย. เพื่อรวบรวมสงให สคบ. 

*����+���++��	��,'(#��)&-�&��# 

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 วันเสารที่ 17 พฤษภาคม 2014 : 
ภาคภาษาไทยผูใหญ 49 คน เด็ก 4 คน 

ภาคภาษาจีนผูใหญ 51 คน เด็ก 1 คน 

เงินถวายประจําวันเสารที่ 17 พฤษภาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    23,790.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    23232323,,,,790790790790....00000000    บาทบาทบาทบาท    



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 17 พ.ค. 10,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 17 – 24 พ.ค. 0.00  รวม 54,954,954,954,944448,7848,7848,7848,784.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 161161161161,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    55558,8,8,8,101010109,7849,7849,7849,784.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 

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

หนาที่ 
8 มิ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
15 มิ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
22 มิ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
29 มิ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสุเมธ คุณสิชาญ คุณคเณศร คุณวีระวงษ 
นําเพลงสั้น     
เทศนา อ.นนทชัย 

วิวัฒนวงศธร 
คุณจําเรญิ 
เที่ยงธรรม 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

คุณชาญกิจ 
ยงปยะกุล 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณวรรณนิสา คุณวันด ี คุณกชกร คุณอุรัชนี 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณกอบกาญจน คุณนภนันท คุณวรรณนิสา คุณสริ ิ
เดินถุงถวายทรัพย คุณพรรณ ี

คุณภัทรพร 
คุณอรวรรณ 
คุณวรวด ี

คุณกอบกาญจน 
คุณบุญญา 

คุณพรพรรณา 
คุณพรพิมล 

ตอนรับ คุณพรพรรณา 
คุณสมุล 

คุณวรรณนิสา 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณนงคลักษณ 
คุณภูมินทร 

คุณดิเรก 
คุณรพีพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 25    พฤษภาคม 2014    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


