
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

วนัวนัวนัวนัอาทิตยอาทิตยอาทิตยอาทิตยที ่ที ่ที ่ที ่::::  24 สิงหาคม ค.ศ. 2014 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     10:30 น. 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณมนัสวี/คุณวศินี    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณนฤมล 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณน้ําทิพย ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณวรรณนิสา 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ความรักของพระเจาดีกวาชีวิต 

 จิตวิญญาณขากระหายหาพระเจา ขายกพระนามพระเจาของขา ชั่วชีวิต 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สดุดี 27:1-14” คุณนฤมล 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณน้ําทิพย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเจาทรงเลี้ยงดู”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: จงเลือกสิ่งที่ดีกวา นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ  

 “ปญญาจารย 7:1-8” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “เดี๋ยวนี้มีพระเจา”        

(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 31 สิงหาคม 2014 
ผูนําประชุม :    คุณพงศชัย ผูเทศนา :    อ.ชยัวัฒน ชาวเมืองแมน 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณรพีพรรณ 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณอรุัชน ี ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณศิลดา/คุณสิชาณีญ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณณัฐฐิติชญา/คุณฑิฆัมพร 

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 31 สิงหาคม 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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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 17 สิงหาคม 2014 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 74 คน เด็ก 16 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 106 คน เด็ก - คน 

เงินถวายประจําสัปดาห วันอาทิตยที่ 17 สิงหาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    91,717.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    91919191,,,,717717717717....00000000    บาบาบาบาทททท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66665555    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 17 ส.ค. 30,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 17 – 23 ส.ค. 2,300,000.00  รวม 55558888,,,,000053535353,274,274,274,274.01.01.01.01    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    66661111,,,,111111118,2748,2748,2748,274.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    
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ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. (วันอาทิตยตนเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น.) 

หนาที่ 
7 ก.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
14 ก.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
21 ก.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
28 ก.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณเทียนชัย/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณสิชาญ คุณคเณศร 

นําเพลงสั้น คุณจางเจียยุน/ 
คุณวรรีัตน 

   

เทศนา อ.เหอจื้อผิง อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

ดนตร ี คุณนภนันท ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณอัจฉรา คุณอุรัชนี คุณศศิรักษ คุณสลินทิพย 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณกอบกาญจน คุณชูพรรณ คุณอภิรด ี
เดินถุงถวายทรัพย  คุณภูมินทร 

คุณคณิน 
คุณวรรีัตน 
คุณพัทธมน 

คุณนงคลักษณ 
คุณกอมณ ี

ตอนรับ คุณสมุล 
คุณนงคลักษณ 

คุณขวัญเนตร 
คุณวรรณิสา 

คุณพรพรรณา 
คุณชนมน 

คุณขวัญเนตร 
คุณรพีพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 24 สงิหาคม 2014    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


