
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        1 มิถุนายน ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::        10:00 น. 

ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณอภิทาน/คุณจาวเสี้ยวฉือ 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณอัจฉรา/คุณหวางจิ้ง    ผูผูผูผูเบรรเลงเบรรเลงเบรรเลงเบรรเลงเปยโน เปยโน เปยโน เปยโน ::::        คุณณิชา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณทวี ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณจําเริญ/คุณฑิฆัมพร 

ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณฉุงลีห่วา คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณหลี่หวาเจิน คุณหยางเหวินเฉวีย 
    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: พระบิดาเรารัก จิตใจของขาจงสาธุการพระเจา  

 นิมิตของขา 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    สดุดี 94:12  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สุภาษิต 12:1-28” คุณอัจฉรา/คุณหวางจิ้ง 

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    Rise up, O men of God     

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณทวี    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: สาวกที่รูจักพระเยซูอยางแทจริง อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

 "มัทธิว 8:18-27" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “เชื่อและฟงคํา”        

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    

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 ::::    คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ คุณจําเริญ คุณวิทย  

ใครครวญพระวจนะ 
ขาแตพระเจา คนที่พระองคทรงตีสอนนั้น ก็เปนสุข  
 คือคนที่พระองคทรงสอนดวยพระธรรมของพระองค  

(สดุดี 94:12) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้– นมัสการรวม (งดรววีารศกึษา) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร 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) 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 8 มิถุนายน 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 ภายในภายในภายในภายในวนันี้ วนันี้ วนันี้ วนันี้ ภาคภาษาไทย-คุณสิชาญ  
ภาคภาษาจีน-คุณเยี่ยนเสียงเซียน 
ขอเชิญพี่นองทุกทานจัดเวลาเพื่อจะมีโอกาสไปรวมคาย  
รับพระพร และเรียนรูพระคําดวยกัน    
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สคบ. มีโครงการชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวที่
จังหวัดเชียงราย หากพี่นองประสงคจะมีสวนรวม โปรด
นําเงินใสซองระบุ “เพื่อชวยผูประสบภัยแผนดินไหว” 
ภายในวันอาทิตยที่ 8 ม.ิย. เพื่อรวบรวมสงให สคบ. 
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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 
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง 30 Days 
with Fighting ไดที่คุณพรพรรณา (ภาค

ภาษาไทย) และคุณหลิวเยี่ยนฟาง (ภาคภาษาจีน) 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 8 มิถุนายน 2014 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณวรรณนิสา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณกอบกาญจน ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณพรรณ ีคุณภัทรพร 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล คุณพรพรรณา 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 25 พฤษภาคม 2014 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 77 คน เด็ก 12 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 104 คน เด็ก 7 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 25 พฤษภาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    47,610.00    บาท 

ถวายจากคณะสตรี    3,430.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    51515151,,,,040040040040....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 25 พ.ค. 133,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 25 – 31 พ.ค. 0.00  รวม 55555555,,,,081081081081,784,784,784,784.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 111150505050,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    55558,8,8,8,231231231231,784,784,784,784.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
15 มิ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
22 มิ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
29 มิ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสิชาญ คุณคเณศร คุณวีระวงษ 
นําเพลงสั้น    
เทศนา อ.นนทชัย 

วิวัฒนวงศธร 
นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

คุณชาญกิจ 
ยงปยะกุล 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณวันด ี คุณกชกร คุณอุรัชนี 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณนภนันท คุณวรรณนิสา คุณสริ ิ
เดินถุงถวายทรัพย คุณอรวรรณ 

คุณวรวด ี
คุณกอบกาญจน 
คุณบุญญา 

คุณพรพรรณา 
คุณพรพิมล 

ตอนรับ คุณวรรณนิสา 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณนงคลักษณ 
คุณภูมินทร 

คุณดิเรก 
คุณรพีพรรณ 

 
 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 1 มถิุนายน 2014    
    

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


