
รายการประชุมนมัสการพระเจา วันอีสเตอร 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที ่: 24 เมษายน ค.ศ. 2011  เวลา : 10:00 น. 
ผูนาํประชมุ : คุณชาญกิจ/คุณสุนทรีย  ผูนําเพลงสั้น : คุณชาญกิจ/คุณสุนทรีย 
ผูอานพระวจนะ : คุณกอบกาญจน/คุณจางเจียยุน  ผูบรรเลงเปยโน : คุณจางเจียยุน 
ผูถอืถุงถวาย : คุณศิริพร คุณจาวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง 
ผูอธษิฐานเผื่อทรพัย : คุณเฉินเสี่ยวหลิง  ผูตอนรบั : คุณจําเริญ/คุณขวัญเนตร 

 
อธษิฐาน :  
นมสัการดวยเพลงสัน้ : ชิดกางเขน เพราะพระองคทรงอยู มีสหายเลิศคือพระเยซู 
ใครครวญพระวจนะ : “เอเสคียล 36:27”  
อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 
อานพระวจนะ : “ยอหน 14:15-21” คุณกอบกาญจน/คุณจางเจียยุน 
คณะนกัรองถวายเพลง : “ ” คณะนักรองภาคภาษาจีน  
กลาวตอนรบัผูมาใหม : 
อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณเฉินเสี่ยวหลงิ 
ถวายเพลงและถวายทรพัย : “พระเยซูคืนชีพวันนี้” หนา 107 
คณะนกัรองถวายเพลง : “Clap your hands and sing Halelujah!” คณะนักรองภาคภาษาไทย  
เทศนา : “ขาวดีที่แทจริง” อ.เหอจื้อผิง/คณุกรรณิกา 
 (1 โครินธ 15:1-19) 
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “ผูเปน” หนา 108 
(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  
ประกาศ : 
อธษิฐานขอพระพร : 
ถวายเพลง : “อาเมน” 
สงบใจอธษิฐาน : 
เลกิประชมุ :  

 
ใครครวญพระวจนะ 

และเราจะใสวิญญาณของเราภายในเจา และกระทําใหเจาดําเนินตามกฎเกณฑของเรา และใหรักษา
กฎหมายของเราและกระทําตาม 

(เอเสคียล 36:27) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ (ภาคภาษาไทย งดชั้นเรียนรวีวารศึกษา) 
 แจกไข และใบปลวิวนัอสีเตอร ในซอย 19 รวมตวักันเวลา 8.30 น. ที่หองโถง นําโดยคุณวิทย 

 ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ 

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

 กลุมเซล เวลา 13.30–14.30 น. ที่หอง 3-7 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 1 พ.ค. 2011) 
 ประชมุสมาชกิ หลังจากนมัสการ ที่หองประชุม (ขอเชิญสมาชิกรวมประชมุ เพื่อรับรองรายชื่อคณะกรรมการ

ดําเนินการกอสรางอาคารคริสตจักร หนาที่รับผิดชอบ และขอบเขตงาน) 

ข า ว ส า ร 
จดหมายหาทุนเพื่อกอสรางอาคารฯ 
ขอเชิญพี่นองที่ตองการจดหมายหาทนุ (ตามที่แนบมา
ในสูจิบัตร) สามารถหยิบเพิ่มไดที่โตะตอนรับ และ
หากทานมีรายชื่อของเพื่อนๆ หรือผูที่เคยมารวม
นมัสการและตองการใหทางคณะอนุกรรมการหาทุนฯ 
สงจดหมายนี้ให กรุณาแจงชื่อและที่อยูไดที่
คณะอนุกรรมการทานหนึ่งทานใด หรือฝากไวที่
สํานักงานคริสตจักร  

ขาวจากอนุกรรมการหาทนุกอสรางอาคาร
คริสตจักร 
โปรดอานรายงานการประชุมของอนุกรรมการหาทุน

กอสรางอาคารคริสตจักรไดในใบแทรกวันนี้ เพื่อรับทราบ

ขอมูลคืบหนาเพิ่มเติม และอธิษฐานเผือ่ 

คณะกรรมการดําเนินการกอสรางอาคาร
คริสตจักร 
วันที่ 17 เม.ย. 2011 คณะมัคนายกเสนอรายชื่อกรรมการ
ดําเนินการกอสรางอาคารคริสตจักร จํานวน 4 ทาน และที่
ปรึกษา 1 ทาน ดังนี้ 

1. คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล  
2. คุณชาญกิจ ยงปยะกุล  
3. คุณอภิทาน ลี  
4. คุณสุรเดช จงไพบูลยพัฒนะ  
5. อ.แซมมิว ลี (ที่ปรึกษา) 

จึงขอใหสมาชิกกลับไปอธิษฐานเผือ่ และรวมประชมุเพื่อลง
มติรับรองในวันอาทิตยหนา (1 พ.ค. 2011) 

โปรดอานรายละเอียดความรับผิดชอบและขอบเขตงานของ
กรรมการชุดนี้ ไดที่ดานหลังสูจิบัตร 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 1 พ.ค. 2011 
ผูนําประชุม : คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง ผูนําเพลงสั้น : คุณจางเจียยุน/คุณภีรพรรณ 

ผูเทศนา : อ.นนทชัย/คุณสุนทรีย ผูอานพระวจนะ : คุณดวงรัตน/คุณหลิวหวาจิง 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณชลลดา ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณหวางลี่เผิง  

ผูบรรเลงเปยโน : คุณจางเจียซง ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณสิร ิคุณกรรณิกา คุณชาญกิจ คุณสุนทรยี คุณอภิทาน 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณนงคลักษณ 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 17 เมษายน 2011 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 91 คน เด็ก 11 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 114 คน เด็ก 5 คน 



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 17 เมษายน 2011 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 79,398.50 บาท 
เงินถวายเพื่อกอสรางอาคารและซอมแซม 5,770.00 บาท 
ถวายจากหองสมุด 156.00 บาท 
รวม 85,324.50 บาท 

มติมัคนายกเรื่องการตั้ง คณะกรรมการดําเนินการกอสรางอาคารคริสตจักร วันอาทิตยที่ 17 เม.ย. 2011 
ที่ประชุมมัคนายก มีมติเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมสมาชิกเพื่อมีมติรับรองการตั้ง คณะกรรมการดําเนินการ

กอสรางอาคารคริสตจักร โดยมีกรรมการไดแก คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และ คุณสุรเดช พรอมทั้ง

มีที่ปรึกษาคณะกรรมการ คือ อ.แซมมิว ลี ทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่รับผิดชอบ และขอบเขตการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

หนาที่รับผิดชอบ 

1. กําหนดรายละเอียดความตองการดานพื้นที่ใชสอยเพื่อการออกแบบอาคาร 

2. พิจารณากําหนดคุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกผูเขารวมประมูลงานในทุกขั้นตอน (ออกแบบ, กอสราง, 
ควบคุมงาน) 

3. พิจารณารางสัญญา และรายละเอียดในสัญญาวาจาง 

4. คัดเลือก ตกลงราคา และทําสัญญากับบริษัทออกแบบเพื่อออกแบบอาคาร 

5. พิจารณาแบบสถาปตย รายละเอียดโครงสราง วัสดุ และงานระบบ ในระหวางพัฒนาแบบใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 

6. อนุมัติแบบสถาปตย และแบบกอสราง เพื่อใหบริษัทผูออกแบบ ดําเนินการเพื่อขออนุญาต 

7. คัดเลือก ตกลงราคา งวดชําระเงิน และทําสัญญากับบริษัทรับเหมาเพื่อกอสรางอาคาร 

8. คัดเลือก ตกลงราคา และทําสัญญากับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสราง 

9. พิจารณาและลงนามตรวจรับงาน และเสนอใหคณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ อนุมัติการจายชําระ
แกผูรับจางตามงวดงานในสัญญา 

10. พิจารณารายละเอียด-วางแผนการยายสถานที่นมัสการชั่วคราวในระหวางการกอสราง 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. ประสานงานกับมูลนิธิฯ และรับมอบอํานาจจากมูลนิธิฯ ในการทํานิติกรรม และธุรกรรม เพื่อดําเนินการ
กอสรางอาคารคริสตจักรฯ (เชน ทําสัญญา, ขออนุญาตกอสราง)  

2. ตั้งคณะทํางานยอย หรือที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินการงานในรายละเอียดตางๆ ไดแก 
a. คณะทํางานประสานงานดานพัฒนาแบบ กับบริษัทออกแบบ 
b. คณะทํางานพิจารณารายละเอียดทางดานเทคนิค และประสานงานการกอสราง 
c. คณะทํางานเพื่อหาสถานที่ชั่วคราว และดําเนินการยายไปและกลับ 
d. คณะทํางานดานอื่นๆ ตามความจําเปน  

3. พิจารณารายละเอียด และคัดเลือกบริษัทผูรับจางในการ 
a. ออกแบบอาคาร (สถาปตย และวิศวกรรม) 
b. รับเหมาสรางอาคาร 
c. ควบคุมงานกอสราง 

4. พิจารณา – อนุมัติ และดูแลใหมีการดําเนินการตามขั้นตอนอยางถูกตอง แลวรายงานผลการ
ดําเนินการตอที่ประชุมสมาชิกเปนระยะตามความเหมาะสม หรืออยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง 

 

 

 
ประชุมนมัสการวันอีสเตอร วันอาทิตยที่ 24 เมษายน 2011 

 
 


