
    รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    12 ตุลาคม ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:30 น. 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณพรพรรณา คุณวรีรัตน    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณพัทธมน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณรพีพรรณ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณชนมน คุณฑิฆัมพร 
    

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ในทางพระองค เยโฮวาหนามยิ่งใหญ  

 เปลี่ยน ราชาแหงดวงใจ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “โรม 12:1-21” คุณพัทธมน 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณรพีพรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ความรักมั่นคง”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: รูจักคน 4 ประเภท นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “ปญญาจารย 7:15-18, 26-29” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “แตขารูจักพระองคที่ขาเชื่อ”        

(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 ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันเสารที่ 18 ตุลาคม 2014 
ผูนําประชุม :    คุณพงศชัย ผูเทศนา :    คุณจําเริญ เที่ยงธรรม 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณจันทรธ ี
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชาญกจิ  ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณพรรณ/ีคุณณิชา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาหนี ้ 

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

รายการสปัดาหหนา (วนัเสารที่ 18 ตุลาคม 2014) นมสัการที่สขุุมวิทซอย 2 – งดรววีารศกึษา 

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

ข า ว ส า ร 

���������� (1-2 �������� 2014) 

นมัสการรวม เทศนาโดย อ.ซือเตอชิง    
วนัเสารที ่1วนัเสารที ่1วนัเสารที ่1วนัเสารที ่1 เวลา 19.00 น. ที่หอง Fellowship Hall 
คริสตจักรไมกางเขน สขุมวิทซอย 2 
วนัอาทติยที ่2วนัอาทติยที ่2วนัอาทติยที ่2วนัอาทติยที ่2 เวลา 10.00 น. ที่หองประชุมใหญ ชั้น 11
อาคารลุมพินีทาวเวอร 
������������� �.����� 

ขอเชิญอานไดที่บอรดประกาศหนาหองประชุมเล็ก และ
ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อ อ.วิชัยที่จะมีสติปญญาในการ
บอกเรื่องขาวประเสริฐแกนักศึกษาและเพื่อนรวมงาน เผื่อ
สุขภาพของคุณวันดี และคุณวลัญชาที่จะวางใจพระเจา 

 

���������������� ��!�"#$�#��� 

1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีร 

และหนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 
5. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่

คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณนา 
6. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ

ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 

 
ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 5 ตุลาคม 2014 :  
ผูใหญ 139 คน เด็ก 10 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 5 ตุลาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    108,547.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    111100008888,,,,547547547547....00000000    บาทบาทบาทบาท    
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 7,111.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66665555    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 5 ต.ค. 143,610.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 19 ก.ย. – 11 ต.ค. 38,000.00  รวม 55559999,,,,506506506506,,,,584584584584.01.01.01.01    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,,,,571571571571,,,,585858584444.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    

อ.เหอจื้อผิงเดินทางไปตางประเทศระหวางวันที่ 8-13 ต.ค. พี่นองสามารถฝากเรือ่งไดที่สํานักงาน 



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

หนาที่ 
26 ต.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
2 พ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
9 พ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
16 พ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณคเณศร คุณชาญกิจ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณคเณศร 

นําเพลงสั้น  คุณจินตนาภรณ/ 
คุณเจิงเขอเหริน 

  

เทศนา อ.สุมาลี  
ภัทรประภาคาร 

อ.ซือเตอชิง/ 
คุณกรรณิกา 

อ.วิชัย  
ธรรมทวธีิกุล 

อ.ปดิพัทธ  
สันติภาดา 

ดนตร ี ทีมนมสัการ คุณจางเจียยุน ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณฑฆิัมพร คุณน้ําทิพย คุณกอบกาญจน คุณกชกร 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณวันด ี  คุณฑฆิัมพร คุณนงคลักษณ 
เดินถุงถวายทรัพย คุณสมุล 

คุณเพชรรัตน 
 คุณนฤมล  

คุณบุญญา 
คุณชนมน  
คุณรพีพรรณ 

ตอนรับ คุณนงคลักษณ 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณสมุล 
คุณดิเรก 

คุณวรรณนิสา 
คุณชนมน 

คุณชวัญเนตร 
คุณภูมินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 12 ตุลาคม 2014    
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


