
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

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

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณวันด/ีคุณพรศิริ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณเพชรรัตน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณชนมน ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณสุมล/คุณภูมินทร 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    “สดุดี 8:3-9” 

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ทรงเปนทุกสิ่งของขา  นําขาใกลพระองค 

 สมควรคูคําสรรเสริญ        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป :::: 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “โคโลสี 1:19-23” คุณเพชรรัตน 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชนมน    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ฉันมีชีวิตอยูตราบใด”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ขอจํากัดสําคัญที่พบในชีวิต นพ.ปรีดา  โมทนาพระคุณ 

 "ปญญาจารย 6:1-12" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “เฝาชิดสนิทพระเจา”        

(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 3 สิงหาคม 2014 
ผูนําประชุม :    คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น :    คุณจินตนาภรณ/คุณเจิงเขอเหริน 
ผูเทศนา :    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    ผูอานพระวจนะ :    คุณชูพรรณ/คุณจาวฟงฉิน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชลลดา ผูดําเนินพิธีมหาสนิท :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 
ผูบรรเลงเปยโน :    คุณจางเจียยุน ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณสุวรรณา คุณสุงลี่หวา คุณเฉนิเสี่ยวหลิง คุณจาวเจวียน 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน :    คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ คุณจาํเริญ คุณสิร ิ
ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณขวัญเนตร/คุณรพพีรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้    11111111 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐาน    ภาคภาษาจนีภาคภาษาจนีภาคภาษาจนีภาคภาษาจนี    ทีห่องประชุมเล็ก อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น 11 เวลา 13.00 น.  
รายการสปัดาหหนา (วันอาทิตยที่ 3 สิงหาคม 2014) – นมัสการรวม งดรววีารศึกษา 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. 
ที่หองประชุมใหญ 

� ประชมุคณะกรรมการคายประชมุคณะกรรมการคายประชมุคณะกรรมการคายประชมุคณะกรรมการคาย    ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร    หองประชุมภาคภาษาไทย เวลา 12.00-12.15 น.  
(อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณชาญกิจ คุณวิทย คุณคเณศร คุณสิชาญ คุณพิชิต คุณพัทธมน คุณณิชา 
คุณบุญญา คุณณนนท คณุจางเจียยุน คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจางจาน คุณปนหยุนเจียว คุณอรนุช  
คุณจาวเสี้ยวฉือ คุณอุลัย) 

ข า ว ส า ร 
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง  
30 Days with Righteousness  
ไดที่คุณพรพรรณา (ภาคภาษาไทย)  
และคุณหลิวเยี่ยนฟาง (ภาคภาษาจีน) 
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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 20 กรกฎาคม 2014 : 
ภาคภาษาไทยผูใหญ 75 คน เด็ก 12 คน 

ภาคภาษาจีนผูใหญ 92 คน เด็ก 2 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 กรกฎาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    68,812.25    บาท 

ถวายจากคณะสตรี    2,240.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    71717171,,,,052052052052....25252525    บาทบาทบาทบาท    
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เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 ก.ค. 65,620.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 20 – 26 ก.ค. 10,000.00  รวม 55,55,55,55,555522220000,,,,626262624444.01.01.01.01    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    55558,8,8,8,666644445555,,,,626262624444.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 

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

หนาที่ 
10 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
17 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
24 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
31 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสุเมธ คุณชาญกิจ คุณคเณศร คุณพงศชัย 
นําเพลงสั้น     
เทศนา คุณจําเรญิ  

เที่ยงธรรม 
คุณสุเมธ 
เตชะรักษพงศ 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณภัทรพร คุณณชิา (กวาง) คุณนฤมล คุณรพีพรรณ 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณพรรณ ี คุณขวัญเนตร คุณน้ําทิพย คุณอุรัชนี 
เดินถุงถวายทรัพย คุณวรวด ี

คุณชูพรรณ 
คุณศศิรักษ 
คุณสลินทิพย 

คุณมนัสว ี
คุณวิภาวัลย 

คุณศลิดา 
คุณสชิาณีย 

ตอนรับ คุณพรพรรณา 
คุณฑฆิัมพร 

คุณจําเรญิ 
คุณสมุล 

คุณขวัญเนตร 
คุณวรรณนิสา 

คุณณฐัฐิติชญา 
คุณฑฆิัมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 27 กรกฎาคม 2014    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


