
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    10 สิงหาคม ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:30 น. 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณวรวดี คุณดวงพร    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณภัทรพร 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณพรรณี ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณพรพรรณา คุณฑิฆัมพร 
    

อธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัร    ::::     

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ทุกวันเวลา พระเจาทรงเลี้ยงดู  

 เปลี่ยน เพียงผูเดียว 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สุภาษิต 22:1-16” คุณภัทรพร 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณพรรณี    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “เราขอบพระคุณ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: เปาหมายของธรรมบัญญัติ อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “กาลาเทีย 3:21-4:7” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พระคุณพระเจา”        

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

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 17 สิงหาคม 2014 
ผูนําประชุม :    คุณชาญกิจ ผูเทศนา :    คุณสุเมธ เตชะรักษพงศ 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณณิชา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณขวัญเนตร ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณศศิรักษ/คุณสลินทิพย 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณนงคลักษณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุประชมุประชมุประชมุสมาชกิสมาชกิสมาชกิสมาชกิ    ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร    หองประชุมใหญ เวลา 11.45 น. (ขอเชิญสมาชกิภาค

ภาษาไทยมาเขารวมทีห่องประชมุใหญ) เพื่อลงมติรับรองงบกอสรางอาคาร 

รายการสปัดาหหนา (วนัเสารที่ 16 และวันอาทิตยที่ 17 สิงหาคม 2014) 

� วนัเสารที ่16 วนัเสารที ่16 วนัเสารที ่16 วนัเสารที ่16 เวลา 17.00เวลา 17.00เวลา 17.00เวลา 17.00----21.00 น. 21.00 น. 21.00 น. 21.00 น. และวนัอาทติยที ่17 เวลา 13.และวนัอาทติยที ่17 เวลา 13.และวนัอาทติยที ่17 เวลา 13.และวนัอาทติยที ่17 เวลา 13.33330000----15.00 น.15.00 น.15.00 น.15.00 น. อบรมภาคภาษาจีน 
(ไมมแีปล) ทีอ่าคารสเุมธชัน้ 3ทีอ่าคารสเุมธชัน้ 3ทีอ่าคารสเุมธชัน้ 3ทีอ่าคารสเุมธชัน้ 3 สขุมุวทิซอย 2สขุมุวทิซอย 2สขุมุวทิซอย 2สขุมุวทิซอย 2 โดย อ.เอสเธอร ชาง  

� วนัอาทติยที ่17 วนัอาทติยที ่17 วนัอาทติยที ่17 วนัอาทติยที ่17 นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 

ข า ว ส า ร 
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คุณหวางหานหรง ไดตดัสินใจรับพระเยซูเปนพระผูชวยให
รอด เมื่อวันอาทิตยที่ผานมา (3 ส.ค.) ขอพี่นองโปรด
อธิษฐานเผื่อทานที่จะเติบโตขึ้นในความเชื่อ มีความเชื่อที่
มั่นคง และมีประสบการณกับพระเจา 
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ขอเชิญอานไดที่บอรดประกาศหนาหองประชุมเล็ก และ
ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อ อ.วิชัยที่จะมสีติปญญาในการ
ใหคําแนะนําที่มีประโยชนตอนักศึกษาสําหรับการเรียน
และการใชชีวิตในโลกธุรกิจ เผื่อสุขภาพของคุณวันดี และ
เผื่อคุณวลัญชาในการฝกงาน  
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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 

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 3 สิงหาคม 2014 :  
ผูใหญ 162 คน เด็ก 7 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 3 สิงหาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    134,941.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    111134343434,,,,941941941941....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 7,991.00 บาท 

วันอังคารที่ 12 ส.ค. (วันแม) เปนวนัหยุดสํานักงาน พี่นองสามารถติดตอสํานักงานไดในวันพุธที่ 13 ส.ค. 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 3 ส.ค. 109,650.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 3 – 9 ส.ค. 73,500.00  รวม 55,55,55,55,777715151515,,,,222274747474.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 66665555,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    55558,8,8,8,777780808080,,,,222274747474.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
24 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
31 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
7 ก.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
14 ก.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณคเณศร คุณพงศชัย คุณสิริ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ 

นําเพลงสั้น   คุณจางเจียยุน/ 
คุณวรรีัตน 

 

เทศนา นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

อ.เหอจื้อผิง อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณนภนันท ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณนฤมล คุณรพีพรรณ คุณอัจฉรา คุณอุรัชนี 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณน้ําทิพย คุณอุรัชนี  คุณกอบกาญจน 
เดินถุงถวายทรัพย คุณมนัสว ี

คุณวิภาวัลย 
คุณศลิดา 
คุณสชิาณญี 

 คุณภูมินทร 
คุณคณิน 

ตอนรับ คุณขวัญเนตร 
คุณวรรณนิสา 

คุณณฐัฐิติชญา 
คุณฑฆิัมพร 

คุณสมุล 
คุณนงคลักษณ 

คุณขวัญเนตร 
คุณวรรณิสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 10 สงิหาคม 2014    
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


