
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

วนัวนัวนัวนัอาทิตยอาทิตยอาทิตยอาทิตยที ่ที ่ที ่ที ่::::  20 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสุเมธ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณดวงพร/คุณอรวรรณ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณวรวดี 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณสุมล ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณวรรณนิสา/คุณณัฐฐิติชญา 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เราจะสรางประชากร เพราะพระองคทรงอยู 

 พระเจาดีตอฉัน จิตใจของขาจงสาธุการพระเจา ราชาแหงดวงใจ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ลูกา 12:35-48” คุณวรวดี 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณสุมล    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “แตขารูจักพระองคที่ขาเชื่อ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: อยาละทิ้งความเชื่อ อ.ไพรสนธิ์ ตางส ี 

 “กาลาเทีย 4:8-20” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขายึดมั่นในคําสัญญา”        

(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 27 กรกฎาคม 2014 
ผูนําประชุม :    คุณคเณศร ผูเทศนา :    นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณเพชรรัตน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชนมน ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณวนัด/ีคุณพรศิร ิ
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณภูมินทร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้

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

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 27 กรกฎาคม 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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คุณหวางยวี่ คุณหวงเพยเพย คุณเยี่ยนเสียงฉิง ไดรับ 
บัพติสมาเมื่อวันเสารที่ 12 ก.ค. ที่คายคริสตจักร ซึ่งจัดที่
มวกเหล็ก จ.สระบุรี ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อทุกทานที่
จะเติบโตขึ้นในความเชื่อ มีชีวิตที่ตดิสนิทกับพระเจา  
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สําหรับพี่นองที่ไดเรียนจบปริญญาทั้ง 4 ทาน  
ปริญญาเอก – คุณปริญญา (โจ) 
ปริญญาโท – คุณณัฐินี (นี) 
ปริญญาตรี – คุณณิชา (ลูกปลา) คุณธันยพร (พลอย) 
ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อ  
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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  

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 13 กรกฎาคม 2014 : 
ผูใหญ 69 คน เด็ก 3 คน 

เงินถวายประจําสัปดาห วันอาทิตยที่ 13 กรกฎาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย (ลุมพินีทาวเวอร)            30,045.00    บาท 

เงินถวายประจําวันอาทิตย (คายคริสตจักร มวกเหลก็) 17,885.00 บาท 

รวมรวมรวมรวม    47474747,,,,930930930930....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 13 ก.ค. 153,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 13 – 19 ก.ค. 0.00  รวม 55,55,55,55,445445445445,004,004,004,004.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 111122225555,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    55558,8,8,8,570570570570,004,004,004,004.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    



 

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

หนาที่ 
3 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
10 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
17 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
24 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณชาญกิจ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณชาญกิจ คุณคเณศร 

นําเพลงสั้น คุณจินตนาภรณ/ 
คุณเจิงเขอเหริน 

   

เทศนา อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

คุณจําเรญิ  
เที่ยงธรรม 

คุณสุเมธ 
เตชะรักษพงศ 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

ดนตร ี คุณพรศริ ิ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณชูพรรณ คุณภัทรพร คุณณชิา (กวาง) คุณนฤมล 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณพรรณ ี คุณขวัญเนตร คุณน้ําทิพย 
เดินถุงถวายทรัพย  คุณวรวด ี

คุณชูพรรณ 
คุณศศิรักษ 
คุณสลินทิพย 

คุณมนัสว ี
คุณวิภาวัลย 

ตอนรับ คุณขวัญเนตร 
คุณรพีพรรณ 

คุณพรพรรณา 
คุณฑฆิัมพร 

คุณจําเรญิ 
คุณสมุล 

คุณขวัญเนตร 
คุณวรรณนิสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 20 กรกฎาคม 2014    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


