
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัเสารเสารเสารเสารที ่ที ่ที ่ที ่::::    20 กันยายน ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    19:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสิชาญ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณวรีรัตน/คุณพัทธมน    ผูอานพระผูอานพระผูอานพระผูอานพระวจนะ วจนะ วจนะ วจนะ ::::    คุณพรพรรณา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณคเณศร ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณชนมน/คุณพรพรรณา 
    

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    สรรเสริญพระเยซู เวลาที่แสนสั้น  

 เปลี่ยน ฉันเปนที่รักยิ่ง 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ฟลิปป 2:12-18” คุณพรพรรณา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณคเณศร    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “จิตใจของขาจงสาธกุารพระเจา”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: อยาทําสองสิ่งนี้ นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “ปญญาจารย 7:9-10” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “จิตใจขาสุขสบาย”        

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

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัร    ::::     

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 28 กันยายน 2014 
ผูนําประชุม :    คุณคเณศร ผูเทศนา :    นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณสลินทิพย 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณอภิรด ี ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณนงคลักษณ/คุณกอมณ ี

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณรพพีรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้(วันเสารที่ 20 กันยายน 2014) – งดรวีวารศกึษา 

� นมสัการทีส่ขุมุวทิซอย 2 นมสัการทีส่ขุมุวทิซอย 2 นมสัการทีส่ขุมุวทิซอย 2 นมสัการทีส่ขุมุวทิซอย 2 เวลา 19.00 น. ภาคภาษาไทย อาคารสเุมธชั้น 3 ภาคภาษาจีน ที่หอง 
Fellowship Hall 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 28 กันยายน 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 18.30 น. 
2. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่

โตะตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
3. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 

คุณหลิวเยี่ยนฟาง ภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 
4. หลังเลิกนมัสการ โปรดชวยตรวจดูและเก็บ

ทรัพยสินสวนตัว และขยะออกจากหองประชุมให
เรียบรอย 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 14 กันยายน 2014 :  
ภาคภาษาไทยผูใหญ 70 คน เด็ก 11 คน 

ภาคภาษาจีนผูใหญ 95 คน เด็ก 6 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 14 กันยายน 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    68,375.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    68686868,,,,375375375375....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66665555    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 14 ก.ย. 23,200.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 14 – 20 ก.ย. 1,000,000.00  รวม 55559999,,,,285285285285,,,,999974747474.01.01.01.01    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            66662222,,,,350350350350,,,,999974747474.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    
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ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. (วันอาทิตยตนเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น.) 

หนาที่ 
5 ต.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
12 ต.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
19 ต.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
26 ต.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสิริ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณสิชาญ คุณคเณศร 

นําเพลงสั้น คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณวันทนาพร 

   

เทศนา อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

นพ.ปรดีา  
โมทนาพระคุณ 

คุณจําเรญิ 
เที่ยงธรรม 

อ.สุมาลี  
ภัทรประภาคาร 

ดนตร ี คุณศศิรักษ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณอรวรรณ คุณพัทธมน คุณจันทรธ ี คุณฑฆิัมพร 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณชาญกิจ คุณรพีพรรณ คุณวันด ี
เดินถุงถวายทรัพย  คุณพรรณ ี

คุณพรพรรณา 
คุณกชกร 
คุณณชิา 

คุณสมุล 
คุณเพชรรัตน 

ตอนรับ คุณดิเรก 
คุณนงคลักษณ 

คุณชนมน 
คุณฑฆิัมพร 

คุณพรพรรณา 
คุณภูมินทร 

คุณนงคลักษณ 
คุณณฐัฐิติชญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัเสารท์ี� 20 กนัยายน 2014    
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


