
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  14 เมษายน ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     9:00 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        อ.เหอจือ้ผิง/คุณกรรณิกา ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณพัทธมน/คุณหลี่ชิงชิง ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::    คุณจางเจียยุน 

ผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัย    ::::        คุณหยางเอินซิ่น คุณฉุงลี่หวา ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณเทียนชัย 

ผูผูผูผูตอนรับตอนรับตอนรับตอนรับ&&&&ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณสุมล/คุณขวัญเนตร     
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นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ฉันจะรองเพลงถึงความรักอันมัน่คง  

 ดอกไมทุงนา จิตใจของขาจงสาธุการพระเจา   

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “1 เปโตร 5:7”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “มัทธิว 6:25-34” คุณพัทธมน/คุณหลี่ชิงชิง 

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณเทียนชัย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ทรงสัญญาใหพรแกขา”    

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “กระวนกระวาย” อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

 (มัทธิว 6:25-34) 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “ขาตองการพระเยซู”     

(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)  

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน”  

สงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐาน    ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ : : : :     

 
ใครครวญพระวจนะ 

จงละความกระวนกระวายของทานไวกับพระองค 
เพราะวาพระองคทรงหวงใยทานทั้งหลาย 

(1 เปโตร 5:7) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้(นมสัการรวม - งดรววีารศกึษา) 

� นมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทิซอยซอยซอยซอย    2 หอง 2 หอง 2 หอง 2 หอง Fellowship HallFellowship HallFellowship HallFellowship Hall เวลา 9.00-11.00 น. 

รายการสปัดาหหนา (นมสัการรวม - งดรวีวารศกึษา) 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 

ข า ว ส า ร 
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ทางคริสตจักรจะจัดพิธีวางมือมัคนายก คุณอรวรรณ 
อรรถบริบูรณ และ คุณวิทย สุนทรนันท ในวันอาทิตยที่  
5 พ.ค. นี้ ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร 
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สํานักงานคริสตจักรพระคุณไดยายสํานักงานชั่วคราวไปที่
อาคารสุเมทชั้น 1 (อาคารสํานักงานฟอเรนมิชชั่นบอรด 
บริเวณเดียวกับคริสตจักรไมกางเขน) เลขที่ 90 สุขุมวิท 
ซอย 2 แขวง/เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. 02-656-
9537, 080-082-6734 แฟกซ 02-656-9537 
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กลุมสตรีกลุมสตรีกลุมสตรีกลุมสตร ีวันพฤหัสบดี ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน  
เวลา 10.00 – 12.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 

กลุมผูอาวโุสกลุมผูอาวโุสกลุมผูอาวโุสกลุมผูอาวโุส วันเสารที่ 2 ของทุกเดือน 
เวลา 10.00 – 12.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 

กลุมเซลยนูนานกลุมเซลยนูนานกลุมเซลยนูนานกลุมเซลยนูนาน ทุกวันเสาร  
เวลา 18.00 – 21.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 
กลุมชัน้เรยีนภาษาจนีกลุมชัน้เรยีนภาษาจนีกลุมชัน้เรยีนภาษาจนีกลุมชัน้เรยีนภาษาจนี ทุกวันเสาร (16 ก.พ. – 11 พ.ค.) 
เวลา 13.00 – 15.00 น. ใชหอง 28 (ชั้น 2) 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
3. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี 

กรุณาหยิบแฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใช
เสร็จกรุณานํามาวางคืนที่โตะตอนรับ 

4. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 
คุณจางเจยียุน และภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณ 

5. หลังเลิกนมัสการ ขอพี่นองชวยกันเก็บโตะและเกาอี้
ในหองประชุมใหเรียบรอย 

��&�����#'����()��� �.�.&. '+ 2013 

ส.ค.บ. จะจัดคายผูนําวันที่ 24-26 เม.ย. 2013 ณ คาย
อบรมแบบติสตพัทยา หัวขอ “Be Transformed! …
เปลี่ยน” หากพี่นองสนใจจะไปรวม โปรดแจงชื่อไดที่
สํานักงานคริสตจกัร (ไมตองเสียคาใชจาย) 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2013 ที่ลุมพินีทาวเวอร 
ผูนําประชุม :    คุณพงศชัย ผูเทศนา :    อ.แซมมิว ลี 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณจันทรธ ี
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณฑิฆัมพร ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณพรรณ/ีคุณอุรัชน ี
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจําเริญ/คุณชนมน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 7 เมษายน 2013 : 
ผูใหญ 149 คน เด็ก 6 คน 

����������	
�����	�������������	��� 16 ��.�. 
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เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 7 เมษายน 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    162,741.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    162162162162,,,,741741741741....00000000    บาทบาทบาทบาท    
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 8,735.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 7 เม.ย. 90,600.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 7 – 13 เม.ย. 0.00  รวม 44441111,,,,373737370000,,,,888841414141.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท    

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 18181818,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    44444444,,,,383838388888,,,,888841414141....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
28 เม.ย.  

ลุมพินีทาวเวอร 
5 พ.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
12 พ.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
19 พ.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณคเณศร คุณสริ/ิ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณวรีะวงษ 

นําเพลงสั้น  คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณจินตนาภรณ 

  

เทศนา นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.นนทชัย/ 
อ.เหอจื้อผิง 

อ.ปดิพัทธ  
สันติภาดา 

นพ.ปรดีา  
โมทนาพระคุณ 

ดนตร ี ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณณชิา (ลูกปลา) 

 
คุณดวงรัตน 
 

คุณกอบกาญจน 
 

คุณสริิพรรณ 
 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณชนมน  คุณภีรพรรณ คุณพรศริ ิ
เดินถุงถวายทรัพย คุณขวัญเนตร 

คุณณฐัฐิติชญา 
คุณโจวหลงเหอ 
คุณเฉินเฉาจิ้ง 

คุณดวงพร 
คุณชูพรรณ 

คุณชนมน 
คุณรพีพรรณ 

ตอนรับ คุณพรพรรณา 
คุณฑฆิัมพร 

คุณดิเรก 
คุณนงคลักษณ 

คุณวรรณิษา 
คุณชนมน 

คุณขวัญเนตร 
คุณภูมินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 14 เมษายน 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 

สัปดาหหนา  

(21 เม.ย.) นมัสการที ่
อาคารลุมพินีทาวเวอร  

(รวีฯ 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.) 


