
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่: 10 กุมภาพันธ ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น. 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูนาํประชุม : คุณสุเมธ 

ผูเดินถงุถวาย : คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ ผูอานพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย : คุณนงคลักษณ ผูตอนรบั & ปฏิคม :  คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : พระเจารักคุณและฉัน เราจะเดินในทางของพระเยซ ู

 ฉันไดวางใจในพระเจา มืดมิดกอนฟาสาง เพราะพระองคทรงอยู 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “ยากอบ 4:1-10” คุณณัฐฐิติชญา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย :  คุณนงคลักษณ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “จงแสวงหาแผนดินของพระเจา”   

เทศนา : รูจักพระเยซูคริสตมากขึ้น อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “เอเฟซัส 1:15-23” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “แตขารูจักพระองคท่ีขาเช่ือ”  

(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)  

กลาวตอนรับผูมาใหม : 

อธษิฐานเผือ่ครสิตจกัร : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยท่ี 17 กุมภาพันธ 2013 
ผูนําประชุม : คุณสิชาญ ผูเทศนา : อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณนฤมล 
ผูอธิษฐานเผ่ือทรัพย : คุณอภิทาน ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสิชาณีย/คุณศิลดา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณวรรณิษา/คุณฑิฆัมพร 
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กลุมตางๆ ท่ีใชสถานท่ีคริสตจักรไมกางเขน 

กลุมสตรี วันพฤหัสบดี ท่ี 1 และ 3 ของทุกเดือน  
เวลา 10.00 – 12.00 น. ใชหอง 22 (ช้ัน 2) 

กลุมผูอาวุโส วันเสารท่ี 2 ของทุกเดือน 
เวลา 10.00 – 12.00 น. ใชหอง 22 (ช้ัน 2) 

กลุมเซลยนูนาน ทุกวันเสาร  
เวลา 18.00 – 21.00 น. ใชหอง Fellowship Hall (ช้ัน 1) 

กลุมศึกษาพระคัมภีรไทย ทุกวันเสาร 
เวลา 10.00 – 12.00 น. ใชหอง 28 (ช้ัน 2) 

กลุมชัน้เรียนภาษาจีน ทุกวันเสาร (16 ก.พ. – 11 พ.ค.) 
เวลา 13.00 – 15.00 น. ใชหอง 28 (ช้ัน 2)  

ขอความรวมมือจากพ่ีนองทุกทาน 
1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเคร่ืองด่ืมเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดท่ีโตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงส้ัน และผูเลนดนตรี ใน

นมัสการภาคภาษาจนี และนมัสการรวม กรุณาหยิบ
แฟมเพลงไดท่ีโตะตอนรับ และเม่ือใชเสร็จกรุณานาํมา
วางคืนท่ีโตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพ่ีนองโปรดชวยกนันําพระคัมภีรและ
หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนท่ีโตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดท่ี 
คุณจางเจียยุน และภาคภาษาไทยท่ีคุณพรพรรณนา 

7. ขอใหพ่ีนองท่ีมีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราท่ีโตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพ่ือสามารถจอดรถฟรีไดท้ังวัน 

แจงท่ีต้ังสํานักงานช่ัวคราว 

สํานักงานคริสตจกัรพระคุณไดยายสํานักงานช่ัวคราว
ไปท่ีอาคารสุเมทช้ัน 1 (อาคารสํานักงานฟอเรนมิชช่ัน
บอรด บริเวณเดียวกับคริสตจักรไมกางเขน) 
เลขท่ี 90 สุขุมวิท ซอย 2 แขวง/เขตคลองเตย กทม. 
10110 โทร. 02-656-9537, 080-082-6734  
แฟกซ 02-656-9537 

แจงขาวคุณกัลยาณี (เปามามา) 

เปามามาหกลมขาหักเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 และผาตัด
ไปเม่ือวันเสารท่ี 9 ก.พ. เวลา 16.00 น. ท่ี
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ขอพ่ีนองอธิษฐานเผื่อ
การพักฟน และสุขภาพ รวมท้ังคุณเปาชุนหลิงท่ีจะมี
กําลังและสติปญญาในการดูแล    

แจงขาวคุณนฤมาล (เซยีวมามา) 

คุณนฤมาลหกลมกระดูกสะโพกหักเมือ่วันจันทรท่ี 4 
และผาตดัไปเมื่อวันท่ี 5 ก.พ. รางกายฟนตัวไดดี ไม
ติดเช้ือ ขณะนีก้ําลังพักฟนอยูท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพ 
คริสเตียน เพ่ือทํากายภาพบําบัด พ่ีนองสามารถไป
เย่ียมไดตั้งแตวันจนัทรท่ี 11 ก.พ. โปรดอธิษฐานเผื่อ
ท่ีรางกายจะฟนตัวไดโดยเร็ว  

แจงขาวคุณวีระชัย 

คุณวีระชัยยังคงทํากายภาพบําบัดอยูท่ีโรงพยาลเซนต
หลุยส ขณะนี้อาการดีขึน้ ขอพ่ีนองโปรดอธิษฐานเผื่อ
คุณวีระชัยสําหรับการฟนฟูรางกายและกําลังใจ  
คุณวันทนาพร และลูกๆ ทุกคนสําหรับกําลังและ
สติปญญาในการดูแล 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยท่ี 3 กุมภาพันธ 2013 :  
ผูใหญ 175 คน เด็ก 17 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยท่ี 3 กุมภาพันธ 2013 

เงินถวายประจําวันอาทิตย 191,125.00 บาท 
รวม 191,125.00 บาท 
เงินถวายใหดวยรัก (เน่ืองในพิธีมหาสนิท) 10,405.00 บาท 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60 ลานบาท 

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยท่ี 3 ก.พ. 129,100.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันท่ี 3 – 9 ก.พ. 10,000.00  รวม 40,299,541.26 บาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,000.00 บาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ท่ียังไมครบกําหนดถวาย) 18,000.00 บาท 
รวม 43,317,541.26 บาท 

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาท่ี 24 ก.พ. 3 มี.ค. 10 มี.ค. 17 มี.ค. 

นํานมัสการ คุณวรีะวงษ คุณชาญกิจ คุณสุเมธ คุณวรีะวงษ 

เทศนา อ.นนทชัย อ.นิกร อ.นนทชัย คุณวทิย 

ดนตร ี ทีมนมสัการ คุณนภนันท ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 

อานพระคัมภีร คุณเพชรรัตน คุณนํ้าทิพย คุณภีรพรรณ คุณขวัญเนตร 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณสมุล  คุณชาญกิจ คุณนํ้าทิพย 

เดินถุงถวายทรัพย คุณสริิพรรณ 
คุณสลินทิพย 

 คุณวรรณิษา 
คุณพรพรรณา 

คุณสชิาญ 

คุณศลิา 

ตอนรับ คุณพรพรรณา 
คุณภูมินทร 

คุณขวัญเนตร 
คุณสมุล 

คุณนงคลักษณ 
คุณดิเรก 

คุณชนมน 

คุณรพีพรรณ 

 

 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยท่ี 10 กุมภาพันธ 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญป 2013 

 รักและรับใช 


	เงินกองทุนเพื่อสร้างอาคารคริสตจักรวงเงิน 60 ล้านบาท

