
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    10 มีนาคม ค.ศ. 2013    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสุเมธ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณวรรณิษา/คุณพรพรรณา    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณภีรพรรณ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณอภิทาน ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณดิเรก/คุณนงคลักษณ 
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เยโฮวาหนามยิง่ใหญ เพียงผูเดียว 

 ขาจะรักและบูชา ซอนขาไว 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ลูกา 6:43-49” คุณภีรพรรณ 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณอภิทาน    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขอบพระคุณดวยใจกตัญ1ู”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: พลเมืองของพระเจา อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “เอเฟซัส 2:11-22” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “เราจะสรางประชากร”        

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

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 17 มีนาคม 2013 เวลา 9.00-11.00 น. 
ผูนําประชุม : คุณสุขุม/คุณภีรพรรณ ผูนําเพลงสั้น : คุณสุขุม/คุณภีรพรรณ 
ผูเทศนา : อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง ผูอานพระวจนะ : คุณณิชา/คุณจางฟงฉิง 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณหยางเอินซิ่น ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้ง 
ผูบรรเลงเปยโน : คุณจางเจียยุน ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 

รายการสปัดาหหนา (นมสัการรวม - งดรวีวารศกึษา) 

� เชาเชาเชาเชา––––นมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทิ    2222    หอง หอง หอง หอง Fellowship HallFellowship HallFellowship HallFellowship Hall นมัสการ เวลา 9.00-11.00 น. 
� บายบายบายบาย––––นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ นมสัการทีค่รสิตจกัรพระคณุ สขุมุวทิ 19 19 19 19 สําหรับการรื้อถอนเพื่อเตรียมกอสรางอาคาร เวลา 13.00 น. 

ข า ว ส า ร 
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วันศุกรที่ 29 มี.ค. คริสตจักรจะจัดนมัสการวันศุกร
ประเสริฐที่คริสตจักรไมกางเขน เวลา 19.00-20.00 น. 
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อาคารลุมพินีทาวเวอรไมสะดวกใหทางคริสตจักรใช
สถานที่ในวันอาทิตยที่ 17, 24, 31 มี.ค.; 7, 14 เม.ย. 
เนื่องจาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด  
จะมีการจัดประชุมใหญของบริษัท ดังนั้นทางคริสตจักรจะ
เปลี่ยนสถานนมัสการไปยังคริสตจักรไมกางเขน สุขุมวิท
ซอย 2 ในวันอาทิตยที่ 17, 24, 31 มี.ค.; 7, 14 เม.ย. 
เวลา 9.00-11.00 น. โดยจะจัดเปนการนมัสการรวม 
และงดชั้นรวีวารศึกษา 
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กลุมสตรี วันพฤหัสบดี ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน  
เวลา 10.00 – 12.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 

กลุมผูอาวุโส วันเสารที่ 2 ของทุกเดือน 
เวลา 10.00 – 12.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 
กลุมเซลยนูนาน ทุกวันเสาร  
เวลา 18.00 – 21.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 
กลุมชัน้เรียนภาษาจีน ทุกวันเสาร (16 ก.พ. – 11 พ.ค.) 
เวลา 13.00 – 15.00 น. ใชหอง 28 (ชั้น 2) 
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ผาตัดเนือ้งอกที่สมองวันนี้ (10 มี.ค.) เวลา 16.00 น.  
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ที่บอรดประกาศหนาหองประชุมเล็ก และโปรดอธิษฐาน
เผื่อ อ.วิชัย และคุณวันดี สําหรับการรับใชในอนาคต และ
การเรียนของคุณวลัญชา 

ก�������� ���ก �2 2013-2016 
ปนี้อนุกรรมการสรรหามัคนายก ไดสรรหามัคนายก 
โดยไดทาบทามสมาชิก 2 ทาน (1 ทานจากภาค
ภาษาจีน และ 1 ทานจากภาคภาษาไทย) ซึ่งได
นําเสนอตอคณะมัคนายกแลว และจะมีกําหนด
ดําเนินการ ดังนี ้
วันอาทิตยที่ 3 มี.ค. ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงใหทราบ
รายชื่อและขอมูล พรอมรับบัตรลงมต ิ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. วันสุดทายสําหรับสงบัตรลงมติ
โดยใสลงในกลองรับที่หองประชุม หรือที่สํานักงาน 
วันอาทิตยที่ 17 มี.ค. แจงผลการลงมติในสูจิบัตร 

ขอสมาชิกทุกทานโปรดอธิษฐานเผื่อการลงมต ิ
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น.  
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่

โตะตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี 

ในนมัสการภาคภาษาจีน และนมัสการรวม กรุณา
หยิบแฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใชเสร็จ
กรุณานาํมาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีร
และหนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะ
ตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนรับไดที่ 
คุณจางเจียยุน และภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจ อดฟรีทั้งวัน 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 3 มีนาคม 2013 :  
ผูใหญ 152 คน เด็ก 10 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 3 มีนาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    
รวมรวมรวมรวม    
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 3 มี.ค. 25,200.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 3 – 9 มี.ค. 484,600.00  รวม 

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 

รวมรวมรวมรวม    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย
เวลา 9.00 - 11.00 น. 

หนาที่ 24 มี.ค. (รวม) 
คริสตจักรไมกางเขน 

31 มี.ค. อีสเตอร (รวม) 
คริสตจักรไมกางเขน 

7 เม.ย. (รวม
คริสตจักรไมกางเขน

นํานมัสการ คุณหลี่เหวินกวาง/ 
คุณจินตนาภรณ 

คุณวทิย/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณเทียนชัย/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ

นําเพลงสั้น คุณหลี่เหวินกวาง/ 
คุณจินตนาภรณ 

คุณอรวรรณ/ 
คุณจินตนาภรณ 

คุณจางเจียยุน/
คุณภีรพรรณ 

เทศนา อ.ไพรสนธิ/์ 
อ.เหอจื้อผิง 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

ดนตร ี คุณพรศริ ิ คุณณชิา คุณนภนันท 

อานพระคัมภีร คุณขวัญเนตร 
คุณจาวเจวียน 

คุณอรวรรณ 
คุณจาวฟงฉิน 

คุณนงคลักษณ 
คุณมุกดา 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณเฉินเฉาจิ้น คุณเฉินเสี่ยวหลงิ คุณศริิพร 

เดินถุงถวายทรัพย คุณเหอจื่อหวาย 
คุณโจวหลงเหอ 
คุณเฉินเฉาจิ้ง 

คุณเหอจื่อหวาย 
คุณโจวหลงเหอ 
คุณเฉินเฉาจิ้ง 

คุณสยุมพร  
คุณหลี่ชวิลี่  
คุณหลิวเยี่ยนฟาง

ตอนรับ คุณวรรณิษา 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณดิเรก 
คุณนงคลักษณ 

คุณรพีพรรณ 
คุณภูมินทร 

  

ขอแรงสมาชิกในวันเสารที ่16 มีนาคม เวลา 10-12 น. ชวยขนเกาอี้
สุขุมวิทซอย 19 เพื่อใชสําหรับการนมัสการชั่วคราวที่คริสตจักรไมกางเขน 
กรุณาแจงชื่อไดที่ อ.นนทชัย ...ขอบคุณสําหรับการรวมรับใชดวยกัน

185,458.00    บาท 
185185185185,,,,458458458458....00000000    บาทบาทบาทบาท    
10,405.00 บาท 

 44441111,,,,171717177777,,,,333341414141....26262626    บาทบาทบาทบาท    

3333,,,,000000000000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

18181818,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท    

44444444,,,,191919195555,,,,333341414141....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 

รวม) 
คริสตจักรไมกางเขน 

14 เม.ย. (รวม) 
คริสตจักรไมกางเขน 

 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

อ.นนทชัย/ 
อ.เหอจื้อผิง 

/ อ.นนทชัย/ 
อ.เหอจื้อผิง 
อ.แซมมวิ ลี/ 
คุณกรรณิกา 
ทีมนมสัการ 

 คุณณชิา/ 
 
คุณเทียนชัย 

คุณหลิวเยี่ยนฟาง 

คุณสยุมพร  
คุณหลี่ชวิลี่  
คุณหลิวเยี่ยนฟาง 

 คุณสมุล 
คุณขวัญเนตร 

 

 

 

 

 

 

 

ชวยขนเกาอี้จาก 
สําหรับการนมัสการชั่วคราวที่คริสตจักรไมกางเขน  

ขอบคุณสําหรับการรวมรับใชดวยกัน 

���������	ก�� ������������ 10 ������ 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


