
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

วนัวนัวนัวนัอาทิตยอาทิตยอาทิตยอาทิตยที ่ที ่ที ่ที ่::::  22 มิถุนายน ค.ศ. 2014 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     10:30 น. 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณกอบกาญจน/คุณบุญญา    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณกชกร 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณเทียนชัย ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณพรพรรณา/คุณนงคลักษณ 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    พระเจาเที่ยงแท ผูเปนความหวัง 

 ขาจะรักและบูชา พระโลหติบนกางเขน 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สดุดี 63:1-8” คุณกชกร 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณเทียนชัย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเจาทรงเลี้ยงดู”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: จงระวังรักษา นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ  

 “ปญญาจารย 5:1-20” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “สิ่งเดียวที่ขาตองการ”        

(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 29 มิถุนายน 2014 

ผูนําประชุม :    คุณสิชาญ ผูเทศนา :    คุณชาญกจิ ยงปยะกุล 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณอุรัชน ี
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณสิร ิ ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณพรพรรณา/คุณพรพิมล 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณรพพีรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 29 มิถุนายน 2014) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 
� ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร เวลา 13.00 น. 

ข า ว ส า ร 
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หัวขอคาย :  ยึดพระคํา สําแดงชีวิต     
วิทยากร :  อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ 
สถานที่ :  มวกเหล็ก พาราไดส  
 รีสอรท จ.สระบุรี 
รับสมัคร :  คุณสิชาญ และ คุณเยี่ยนเสียงเซียน 
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• รับเสื้อคาย วันอาทิตยที่ 6 ก.ค. ที่คุณสิชาญ / 
คุณเยี่ยนเสียงเซียน 

• โปรดดูรายชื่อและรถที่ทานจะเดินทางไปคายไดที่
บอรดประกาศ วันอาทิตยที่ 22 ม.ิย. (วันนี้) หากไม
พบรายชื่อของทาน หรือ ขอมูลไมถูกตองกรุณาแจง
คุณสิชาญ / คุณเยี่ยนเสียงเซียน 

• พี่นองที่ไปรถบัส ขึ้นรถที่ตลาดอโศก วันศุกรที่ 11  
ก.ค. เวลา 8.30 น. (รถออกเวลา 9.00 น. ตรง)  

• พี่นองที่ขับรถไปเอง ใหไปพบกันที่เคานเตอรเช็คอิน 
เพื่อลงทะเบียนกับคุณสิชาญ / คุณเยี่ยนเสียงเซียน 
และรับกุญแจหอง เวลา 11.15 น.  

• สิ่งที่ทางรีสอรทไดจัดเตรียมไวให 
o ผาหม ผาเช็ดตัว สบู แชมพูสระผม  

• สิ่งที่ตองนําไปดวย 
o พระคัมภีร ปากกา 
o เสื้อคาย รม ไฟฉาย ชุดวายน้าํ รองเทากีฬา  
o ยาประจําตัว ยาทากันยุง 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีรและ

หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 
5. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่   

คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณนา 
6. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ

ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน  
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ขอเชิญพี่นองดูงบการเงินป 2013 ไดที่บอรดประกาศ
หนาหองประชุมเล็ก หากสมาชิกทานใดตองการเปน
เอกสารเพื่อนํากลับไปอาน สามารถขอไดที่คุณอรนุช 
และหากมขีอสงสัย พี่นองสามารถสอบถามไดที่
คณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ 
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ขอเชิญพี่นองทุกทานหยิบหนังสือเฝาเดี่ยวภาษาไทยได
ที่โตะตอนรับ 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 15 มิถุนายน 2014 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 77 คน เด็ก 10 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 95 คน เด็ก 5 คน 



เงินถวายประจําสัปดาห วันอาทิตยที่ 15 มิถุนายน 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    52,085.00    บาท 

ถวายเพื่อชวยผูประสบภัยแผนดินไหวที่จังหวัดเชียงราย 10,000 บาท 

รวมรวมรวมรวม    62626262,,,,085085085085....00000000    บาบาบาบาทททท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 มิ.ย. 24,500.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 15 – 21 มิ.ย. 0.00  รวม 55555555,,,,210210210210,,,,555500004444.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 111145454545,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    55558,8,8,8,333355555555,,,,555500004444.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
6 ก.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
20 ก.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
27 ก.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
3 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณจําเริญ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณคเณศร คุณชาญกิจ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น คุณจางเจียยุน/ 
คุณวรรีัตน 

  คุณจินตนาภรณ/ 
คุณเจิงเขอเหริน 

เทศนา อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.ไพรสนธิ์ ตางส ี นพ.ปรดีา  
โมทนาพระคุณ 

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี คุณสมฤด ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ
อานพระคัมภีร คุณสมุล คุณวรวด ี คุณเพชรรัตน คุณชูพรรณ 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณสมุล คุณชนมน  
เดินถุงถวายทรัพย  คุณดวงพร 

คุณชูพรรณ 
คุณวันด ี
คุณพรศริ ิ

 

ตอนรับ คุณดิเรก 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณนงคลักษณ 
คุณวรรณนิสา 

คุณสมุล 
คุณภูมินทร 

คุณขวัญเนตร 
คุณรพีพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 22 มถิุนายน 2014    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


