
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 27 กุมภาพันธ ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น. 
ผูนาํประชมุ : คุณปรญิญา ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณวศินี/คุณมนัสวี ผูอานพระวจนะ : คุณสุมล 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณพงศชัย ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณอุลัย/คุณภูมินทร 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : เหตุนั้นเมื่อเราไดเปนคนชอบธรรม คิดใครครวญ  
 ฉันจะรองถึงความรักนั้นตลอดไป 
อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “ฮาบากุก 3:17-19” คุณสุมล 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณพงศชัย 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ขาตองการพระเยซู”   

เทศนา : “ความปลาบปลื้มใจ” อ.ไพรสนธิ์ ตางสี 

 “กาลาเทีย 5:22” 
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “บางสิ่งเกิดขึ้นในดวงใจ”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 
สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2011 
ผูนําประชุม : คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง ผูนําเพลงสั้น : คุณคังเหมยหลาน/คุณกรรณิกา 

ผูเทศนา : ศจ.สมศักดิ์/คุณสุนทรยี ผูอานพระวจนะ : คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณศิริพร ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณโจวยวี่เฉิน คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณเหอจื่อหวาย 

ผูบรรเลงเปยโน : คุณพรศิร ิ ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ 

ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณสุมล/คุณรพีพรรณ 

ประกาศ เรื่องอาคารคริสตจักร 

วันที่ 27 ก.พ. 2011  

 เนื่องจากกรรมการปรับปรุงอาคารคริสตจักร และผูดูแลไดตรวจพบรอยราวบนโครงสรางของอาคารเพิ่มขึ้นนับแต

ตนปที่ผานมาหลายจุด จึงไดปรึกษาและขอคําแนะนําจากวิศวกรโครงสรางเพื่อจะดําเนินการตอไป ทั้งนี้ในระหวางรอการ

ตรวจสอบอยางละเอียดของผูเชี่ยวชาญ คณะมัคนายกจึงขอความรวมมือจากพี่นองดังตอไปนี้ 

1. งดใชบนัไดดานหนา, หองนมัสการชั้นลอย, หองเรียนชั้น 2 และ 3 เพื่อความปลอดภัยของพี่นองตามคําแนะนําเบื้องตน

ของวิศวกร จึงของดใชพื้นที่ดังกลาวฝงอาคารที่มีพื้นหองเปนไม และบันไดหนาหองนมัสการ ยกเวนกรณีติดตอสํานักงาน  

2. ขอยายหองเรียนตางๆ ไปยังฝงอาคารที่มีพื้นหองเปนปูนชั่วคราว จึงขอความรวมมือใหพี่นองใชบันไดดานประตูเล็ก 

(หองน้ําชาย) เพื่อไปยังชั้น 2 และ 3 

3. ประกาศการใชหองตางๆ และหองเรียนรวีฯ ชั่วคราว ดังตอไปนี้ 
 

คณะนักรอง ภาคภาษาจีน (ซอมเพลง)  หองประชุมนมัสการ (วันเสาร เวลา 17.00 – 19.30 น. และ 

วันอาทิตย เวลา 12.45 – 15.00 น.)  

 หอง 2-2 (วันอาทิตย เวลา 9.00 – 10.30 น.) 

คณะนักรอง ภาคภาษาไทย (ซอมเพลง)  หอง 2-2 (วันเสาร เวลา 18.30 – 21.00 น.) 

คณะนักรองยุวชน (ซอมเพลง)  หอง 2-2 (วันอาทิตย เวลา 12.30 – 13.30 น.) 

ทีมนมัสการ ภาคภาษาไทย (ซอมนมัสการ)  หองประชุมนมัสการ (วันเสาร เวลา 19.30 – 20.30 น.) 

ชั้นสอนภาษาจีน เพื่อการประกาศ  หองสมุด (วันเสาร และวันอาทิตย เวลา 14.00 – 16.00 น.) 

กลุมเซลยูนนาน ภาคภาษาจีน  หอง 3-5 (วันเสาร เวลา 19.00 – 21.30 น.) 

กลุมสามัคคีธรรมผูใหญ ภาคภาษาจีน  หอง 3-5 (วันอาทิตย เวลา 13.30 – 15.00 น.) 

กลุมเซลวันอาทิตย ภาคภาษาไทย  หอง 3-7 (วันอาทิตย เวลา 13.30 – 14.30 น.) 

กลุมอนุชน ภาคภาษาไทย  หอง 2-2 (วันอาทิตย เวลา 13.30 – 15.00 น.) ยกเวนมีประชุม 

คณะกรรมการชุดตางๆ (ประชุม)  หอง 3-6  
   

ชั้นรวีฯ ภาคภาษาไทย (เวลา 10.30-11.30 น.)  ชั้นรวีฯ ภาคภาษาจีน (เวลา 9.00-10.00 น.) 

ชั้นเด็กเล็ก หองสมุด  ชั้น儿童 หองสมุด 

ชั้นประถมตน หอง 2-4  ชั้น新生命/新生活 หอง 3-7 (หองครัว) 

ชั้นประถมปลาย หอง 3-7 (หองครัว)  ชั้น慕道班 หอง 3-6 (หองพัก) 

ชั้นมัธยม หอง 2-2  ชั้น青年 หอง 3-5 

ชั้นมหาวิทยาลัย หอง 2-3  ชั้น成人 หอง 2-2 

ชั้นผูเชื่อใหม หองโถง    

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม หองโถง    

ชั้นผูใหญ หอง 3-6 (หองพัก)    

ชั้นครอบครัว หอง 3-5    

 สําหรับกลุมที่ไมไดแจงเปลี่ยน หรือหากไมแนใจ ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่สํานักงาน 



การดำเนินการเกี่ยวกับปญหาอาคาร 

ในชวงที่ผานมา  

1. คณะอนุกรรมการปรับปรุงอาคารคริสตจักร ไดรวมรวม และสรุปขอมูล-ความเห็นที่พี่นองไดเสนอมาแลวในระหวาง

เดอืน ก.ย. – ต.ค. 2010 รวมกับการศึกษาขอกาํหนดดานกฎหมาย-ขอบเขตของการดาํเนินงานที่เกีย่วกับการ

ซอมแซม – ปรับปรุง – กอสรางอาคารแกมัคนายก 2 ครั้งนับแตเดอืน ธ.ค. 2010 – ม.ค. 2011 ที่ผานมา 

2. ตั้งแตกลางเดือน ม.ค. – ก.พ. 2011 อนุกรรมการปรับปรุงอาคารคริสตจกัร และผูดแูลสถานที่ ไดสังเกตพบวามี

รอยราวใหมเกดิขึ้นหลายจุดทั้งบนผนัง และโครงสราง จงึไดเชิญวิศวกรดานโครงสราง และฐานราก 2 กลุมเขามา

ตรวจสอบ และใหคําปรึกษาแบบเบื้องตน ในวันที่ 16 และ 20 ก.พ. 2011 ที่ผานมา 

3. 19 ก.พ. 2011 คณะมัคนายกมีมติ ใหดําเนินการเพื่อความปลอดภัย ตามคําแนะนําของวิศวกร โดยงดการใชงาน 

และลดน้ําหนักตางๆ ในบางพื้นที่ของอาคาร จึงไดมีการยายหองเรียนรวีฯ และยายของออกจากพื้นที่ที่อาจมคีวาม

เสี่ยง ตั้งแตวันที่ 20 ก.พ. 2011 เปนตนมา 

4. ในระหวาง 20 – 25 ก.พ. 2011 ตัวแทนคณะมัคนายกไดติดตอขอคําแนะนําเบื้องตนจากทนายความคริสเตียน

อาวุโส ซึ่งเปนอดตีผูปกครองของคริสตจักรสะพานเหลือง รวมทั้งหาขอมูลแนวทางดําเนินการเพื่อความปลอดภยั

เพิ่มเตมิ เพื่อจะสามารถดําเนินการไดทันทีเมือ่ไดขอมูลเพิ่มเตมิจากผูเชี่ยวชาญ 

5. ในระหวาง 20 – 25 ก.พ. 2011 ตัวแทนคณะมัคนายกไดแจงใหตัวแทนมูลนิธิแบ็บติสต（浸信會基金會）

ทราบถึงสภาพที่เกดิขึ้นกับอาคารคริสตจักรเนื่องจากมูลนิธิเปนผูถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายไทยในที่ดินและอาคาร 

6. กรรมการไดติดตอบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบและซอมแซมโครงสรางตามที่มีผูแนะนํามาแลว 2 

บริษัท และ 1 ในนั้นมีนัดเขามาดูพื้นที่ในระหวางสัปดาหหนา หากพี่นองรูจกัผูเชี่ยวชาญทางดานนี้โปรดเสนอชื่อไดที่

คณะอนุกรรมการปรับปรุงอาคารคริสตจักรภายในวันที่ 6 มี.ค. 2011 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 20 กุมภาพันธ 2011 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 75 คน เด็ก 9 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 122 คน เด็ก 2 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 กุมภาพนัธ 2011 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 97,163.00 บาท 
รวม 97,163.00 บาท 

โปรดอธิษฐานเผื่อ (ในชั้นรวีวารศึกษา) 
1. การนมัสการฟนฟู วันเสารที่ 5 และวันอาทิตยที่ 6 

มี.ค. นี้ อธิษฐานเผื่อ ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ (ผูเทศนา) 
และคุณสุนทรีย (ผูแปล) 

2. โครงการตาสวาง “30 Days with The Church” ที่
สมาชิกจะอานพระคัมภีรทุกวัน และรูจักพระเจาใน
แงมุมตางๆ มากขึน้ 

3. การเตรียมคายคริสตจักร วันศุกรที่ 15 – วันอาทิตย
ที่ 17 ก.ค. เผื่อกรรมการคาย และวิทยากร 

4. การเตรียมงาน 60 ป วันอาทิตยที่ 18 ก.ย. 2011
เผื่อการจัดเตรียม และสมาชิกที่จะทบทวนพระคุณ
ของพระเจา และมุงสูเปาหมายในอนาคตดวยการ
ทรงนําจากพระเจาดวยกัน 

5. ความปลอดภัยของพี่นองในการใชอาคารสถานที่ 
และเผื่อสติปญญาในการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับ
อาคาร  

6. อธิษฐานเผื่อพี่นองที่ไมสบายและสุขภาพของผูอาวุโส 
 

 

 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 27 กุมภาพันธ 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
  ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หอง 2-2 

 ประชมุอนชุน Praise and Worship เวลา 13.30 น. ที่หอง 2-2 

 ประชมุคณะมคันายก เวลา 12.45–13.20 น. ที่หอง 3-6 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย คุณเทียนชัย คุณสิริ 
คุณกรรณิกา คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน) 

 ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการบรหิารงานประกาศนอกครสิตจกัร เวลา 13.30 น. ทีห่อง 3-6  
(คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณดวงพร คุณวิทย คุณสยุมพร) 

รายการสัปดาหหนา (วันเสารที่ 5 มี.ค. และวันอาทิตยที่ 6 มี.ค. 2011-งดชั้นรวีฯ) 
 ประชมุคณะมคันายก วันเสารที่ 5 ม.ีค. เวลา 16.00–18.00 น. ที่หอง 3-6 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย 

คุณเทียนชัย คุณสิร ิคุณกรรณิกา คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน) 

 นมสัการวนัฟนฟ ูวันเสารที่ 5 ม.ีค. เวลา 18.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ โดย ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ 

 นมสัการวนัฟนฟ ู(งดชัน้รวฯี) วันอาทติยที่ 6 มี.ค. เวลา 9.30 น. และชวงบาย เวลา 13.00 น. และเวลา
14.45 น. ที่หองประชุมนมัสการ โดย ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ  

  
 คําขวัญป 2011 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 
 
 


