
    รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัอาทิตยอาทิตยอาทิตยอาทิตยที ่ที ่ที ่ที ่: : : : 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    :::: 10:30 น. ผูผูผูผูเทศนาเทศนาเทศนาเทศนา    :::: อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    :::: คุณนฤมล/คุณบุญญา    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณอภิรด ี

ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::    คุณวรรณนิสา/คุณชนมน    ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    :::: คุณฑิฆัมพร 
    

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    จงสรรเสริญพระเจาเถิด ทุกครั้งที่ขาเฝาภาวนา  

 ขอความรัก ขอฤทธา เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สดุดี 150:1-6” คุณอภิรดี 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณฑิฆัมพร    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “โปรดเปลี่ยนใจฉันใหม”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ชีวิตฝายพระวญิญาณ อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล 

 “กาลาเทีย 5:22-26” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “รักพระเยซู รักมากกวากอน”        

(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 16 พฤศจิกายน 2014 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.ปดพิัทธ สันตภิาดา 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณกชกร 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณนงคลักษณ  ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณน้ําทิพย/คุณอรวรรณ 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาหนี ้ 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯ    ที่ทีท่ี่ที่อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 หองประชมุเลก็ หองประชมุเลก็ หองประชมุเลก็ หองประชมุเลก็     

เวลา 12.15 น. (คุณชาญกิจ คณุพงศชัย คุณสิร ิคุณกรรณกิา คณุภีรพรรณ คุณสรุเดช) 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 16 พฤศจิกายน 2014) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 
� ประชมุคณะธรรมกจิ ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอรประชมุคณะธรรมกจิ ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอรประชมุคณะธรรมกจิ ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอรประชมุคณะธรรมกจิ ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้    11 11 11 11 เวลา 12.00 -14.00 น.

ประธานมัคนายก / ตัวแทนจากมัคนายก – คุณเทียนชัย  ผูรับใชเต็มเวลา – อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง  
ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย – คุณชูพรรณ  
ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน – คุณปจฉิม คุณมกุดา  
ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ – คุณชาญกิจ 
ตัวแทนจากคณะกรรมการบรหิารงานประกาศนอกครสิตจักร (มิชชั่น) – คุณเทยีนชัย 
ผูประสานงานภาคภาษาไทย – คุณอภิทาน   ผูประสานงานภาคภาษาจีน – อ.เหอจื้อผิง 

ข า ว ส า ร 
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9  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ 
16 ประชุมคณะธรรมกิจ 
23 ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงงบประมาณ 
30  ประชุมสมาชิกเพื่อรับรองงบประมาณ 
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ขอเชิญอานไดที่บอรดประกาศหนาหองประชุมเล็ก และ
ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อ อ.วิชัย ที่จะมีสติปญญาใน
การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่ตองการความชวยเหลือ 
เผื่อสุขภาพของคุณวันดี และคุณวลัญชาใหเรียนรูที่จะวาง
ผลงานไวในพระหตัถของพระเจา 
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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 2 พฤศจิกายน 2014 :  
ผูใหญ 154 คน เด็ก 6 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 2 พฤศจิกายน 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    164,326.00    บาท 
เงินถวายจากครอบครัววุฒิบัณฑิตวงศ พิธีไวอาลัยคุณเดวิด ว ู 75,700.00 บาท 
รวมรวมรวมรวม    240240240240,,,,026026026026....00000000    บาทบาทบาทบาท    
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 12,321.00 บาท 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66665555    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 2 พ.ย. 193,150.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 2 – 8 พ.ย. 10,000.00  รวม 55559999,,,,888899995555,,,,734734734734.01.01.01.01    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,,,,999966660000,,,,737373734444.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
23 พ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
30 พ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
7 ธ.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
14 ธ.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสิชาญ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน / 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ 

นําเพลงสั้น   คุณคังเหมยหลาน / 
คุณวันทนาพร 

 

เทศนา อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

คุณจําเรญิ  
เที่ยงธรรม 

อ.เหอจื้อผิง นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณสุภัทรา คุณวรรณนิสา คุณนงคลักษณ คุณบุญญา 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณณฐัฐิติชญา คุณพงศชัย  คุณภัทรพร 
เดินถุงถวายทรัพย คุณชนมน  

คุณรพีพรรณ 
คุณภัทรพร 
คุณอุรัชนี 

 คุณขวัญเนตร 
คุณณฐัฐิติชญา 

ตอนรับ คุณนงคลักษณ 
คุณรพีพรรณ 

คุณพรพรรณา 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณดิเรก 
คุณฑฆิัมพร 

คุณสมุล 
คุณพรพรรณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 9 พฤศจิกายน 2014    
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


