
    รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัอาทิตยอาทิตยอาทิตยอาทิตยที ่ที ่ที ่ที ่: : : : 26 เมษายน ค.ศ. 2015    เวลาเวลาเวลาเวลา    :::: 10:30 น. ผูผูผูผูเทศนาเทศนาเทศนาเทศนา    :::: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    :::: คุณดวงพร/คุณชูพรรณ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณสลินทิพย 

ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::    คุณจําเริญ/คุณพรพรรณา    ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    :::: คุณชาญกิจ 
    

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ในทุงหญาของพระเจา ฉันไดวางใจในพระเจา 

 ในเวลาของพระคริสต สิ่งเดียว 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “มัทธิว 23:1-6” คุณสลินทิพย 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชาญกิจ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเจาทรงเปนผูเลี้ยงที่รัก”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: คําแนะนําสําหรับผูแสวงหาความสุขที่แทจริง 2  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “ปญญาจารย 9:7-10” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ชั่วชีวิต”        

(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 3 พฤษภาคม 2015 
ผูนําประชุม :    คุณสิร/ิคุณจาวเสี้ยวฉอื ผูนําเพลงสั้น :    คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 
ผูเทศนา :    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    ผูอานพระวจนะ :    คุณดวงรัตน/คุณสุวรรณา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณเฉินเสี่ยวหลิง ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณขวัญเนตร/คุณดิเรก 
ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณโจวหลงเหอ คุณเหอจือ่หวาย คุณหวางยวี ่คุณหลิวเจี๋ย 
ผูบรรเลงเปยโน :    คุณพรศิร ิ ผูดําเนินพิธีมหาสนิท :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน :    คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณจําเริญ คุณวิทย    

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 

� นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19    รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.  
ที่หองนมัสการชั้น 4 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 3 พฤษภาคม 2015) 

� นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19    อธษิฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. 
ทีห่องอเนกประสงคชั้น 5 

� ประชมุคณะกรรมการคายประชมุคณะกรรมการคายประชมุคณะกรรมการคายประชมุคณะกรรมการคาย    ที่ทีท่ี่ทีห่องรววีารศกึษา หองรววีารศกึษา หองรววีารศกึษา หองรววีารศกึษา ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้    5555 เวลา 12.15 น. (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง  
คุณคเณศร คุณสิชาญ คุณวรีรัตน คณุปง คุณพิชิต คุณคณิน คุณพัทธมน คุณสิชาณีญ คุณจางเจียยุน  
คุณจี้เสี่ยวฉุง คุณจางจาน คณุจิงฉุงฉือ คุณซอืติ้งเมา คุณซือติ้งเสิ้น คณุหวางหยี่ คณุหวางเนี่ยนเนี่ยน 
คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณหลิวเจี๋ย คุณเยีย่นเสียงเซียน คณุอรนุช คุณอุลัย) 

ข า ว ส า ร 

���������	
�� 30-31 �.�. 1 ��.�.  

สถานที่ วังรี รีสอรท จ.นครนายก 
วิทยากร อ.ไคเหมินชง  
หัวขอ “24/7” 
รับสมัครคาย ตัง้แตวนันี้ตัง้แตวนันี้ตัง้แตวนันี้ตัง้แตวนันี ้ 
ภาคภาษาไทย-คุณปง / ภาษาจีน-คุณเยี่ยนเสียงเซียน 
ขอเชิญพี่นองทุกทานจดัเวลาเพื่อไปรวมคายรับพระพร 
และเรียนรูพระคําดวยกัน 

�������������� ������� 2015 

เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง พ.ค.  
30 Days with Rest ไดที่ คุณพรพรรณา 
(ภาษาไทย) และคุณหลิวเยี่ยนฟาง (ภาษาจีน) 

��������� !"#$����%&
��%�� 

1. หองประชุมภาคภาษาจีน ใชหองอเนกประสงคชั้น 5 
ภาคภาษาไทย ใชหองนมัสการ ชั้น 4 

2. หองน้าํชาย ชั้น 4 หองน้ําหญิง ชั้น 5 
3. ตูน้ําดื่มรอน – เย็น บริเวณหนาหองน้าํชั้น 4, 5 
4. กรุณาใหผูอาวุโสใชลิฟทกอน 
5. เนื่องจากสถานที่ยังไมเสร็จสมบูรณขอความรวมมือ  

พี่นองใหใชสถานที่ในบริเวณที่เปดเทานั้น เพื่อความ
ปลอดภัยของทาน 

6. กรุณาชวยกันรักษาความสะอาด และกรุณาอยานาํ
อาหารและเครื่องดื่มเขาไปในหองประชุม 

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 19 เมษายน 2015 :                                     

ภาคภาษาไทย ผูใหญ 87 คน เด็ก 9 คน 

ภาคภาษาจีน  ผูใหญ 106 คน เด็ก 4 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 19 เมษายน 2015 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    89,410.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    89898989,,,,414141410000....00000000    บาทบาทบาทบาท    



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66665555    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 19 เม.ย. 5,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 19 – 25 เม.ย. 0.00  รวม 66664444,,,,000010101010,,,,666662.0162.0162.0162.01    บาทบาทบาทบาท 

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)   0000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม            67,067,067,067,010101010,662,662,662,662.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    

คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่คาใชจายสรางอาคารเรยีกเกบ็จรงิ ถงึวนัที ่25252525    เมเมเมเม....ยยยย. 2015. 2015. 2015. 2015            55556666,,,,220220220220,,,,809809809809....55550000    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 10 พ.ค. 17 พ.ค. 24 พ.ค. 

นํานมัสการ คุณสุเมธ คุณพงศชัย คุณคเณศร 

นําเพลงสั้น    

เทศนา อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.วิชัย  
ธรรมทวธีิกุล 

นพ.ปรดีา  
โมทนาพระคุณ 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 

อานพระคัมภีร คุณเพชรรัตน คุณอุรัชนี คุณบุญญา 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณภัทรพร คุณพรศริ ิ คุณพรรณ ี

เดินถุงถวายทรัพย คุณสมุล 
คุณอรวรรณ 

คุณน้ําทิพย 
คุณนงคลักษณ 

คุณชนมน 
คุณฑฆิัมพร 

ตอนรับ คุณวรรณนิสา 
คุณฑฆิัมพร 

คุณขวัญเนตร 
คุณภูมินทร 

คุณสมุล 
คุณรพีพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 26 เมษายน 2015    
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญปี 2015 

 “ยึดพระคํา สําแดงชีวิต” 
“持守真理 彰顯生命” 


