
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  6 ตุลาคม ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณคังเหมยหลาน/คุณกรรณิกา ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสิร/ิคุณจาวเสี้ยวฉือ 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::    คุณน้ําทิพย/คุณจาวเจวียน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::    คุณณิชา 

ผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัย    ::::    คุณวลีพรรณ คุณหยางเอินซิ่น คุณหลี่ชิวลี่ 

ผูผูผูผูตอนรับตอนรับตอนรับตอนรับ&&&&ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณสุมล/คุณดิเรก ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณศิริพร 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �  

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    พระองคทรงเปนศิลา 

 นิมิตของขา ขอผูชวยประเสริฐอยาลืมขา 

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “เอเฟซัส 5:14”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ลูกา 13:22-30” คุณน้ําทิพย/คุณจาวเจวียน 

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    “Jesus, to you, I can just come as I am”    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณศิริพร    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขอเปดดวงตาใหขาแลเห็น”    

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

 (มัทธิว 7:21-23) 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข”     

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน”  

สงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐาน    ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ : : : :     

 
ผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปง----น้ําองุน น้ําองุน น้ําองุน น้ําองุน ::::    คุณเทยีนชัย คุณกรรณิกา คุณวิทย คุณอภิทาน 

ใครครวญพระวจนะ 
เหตุฉะนั้นจึงมีคํากลาววา นี่แนะคนที่หลับอยู จงตื่นขึ้น  

และจงฟนขึ้นมาจากความตาย และพระคริสตจะทรงสองสวางแกทาน 
(เอเฟซัส 5:14) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี้ (นมสัการรวม) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11111111 ประชุมอธษิฐานรวม เวลา 9.30 – 9.50 น.  
นมัสการรวม เวลา 10.00 – 12.00 น. 

� ประชมุคณะกรรมการมชิชัน่ ชัน้ 11ประชมุคณะกรรมการมชิชัน่ ชัน้ 11ประชมุคณะกรรมการมชิชัน่ ชัน้ 11ประชมุคณะกรรมการมชิชัน่ ชัน้ 11 หองประชมุเลก็หองประชมุเลก็หองประชมุเลก็หองประชมุเลก็ เวลา 12.00 น. (คณุเทียนชัย คุณกรรณิกา  
คุณดวงพร คุณสยุมพร คณุวิทย) 

รายการสปัดาหหนา (วันอาทิตยที่ 13 ตุลาคม 2013) – งดรววีารศกึษา 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 งดรวีวารศึกษา นมัสการ เวลา 10.00-11.30 น. (เนื่องจาก
ไมมีแอรสวนกลาง และงดใชหองน้ําชั้น 11 ใหใชหองน้ําชั้น G เทานั้น) 

� ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานไทยประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานไทยประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานไทยประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานไทย––––จนี คณะกรรมการมชิชัน่ ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวจนี คณะกรรมการมชิชัน่ ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวจนี คณะกรรมการมชิชัน่ ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวจนี คณะกรรมการมชิชัน่ ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาว
เวอรเวอรเวอรเวอร ชัน้ ชัน้ ชัน้ ชัน้ 11111111    เวลา 12.00 น. (มีอาหารกลางวัน)  
คณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย – อ.นนทชัย คณุดวงพร คุณชูพรรณ คุณพรศิร ิ 
คุณนงคลักษณ คุณอรนุช คุณพรรณ ีคุณวิทย คุณนภนันท คุณอภิทาน คุณวีระวงษ 
คณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน – อ.เหอจื้อผิง คุณสุวรรณา คณุอรวรรณ คุณมุกดา คุณปจฉิม 
คุณกรรณิกา คุณคงัเหมยหลาน คุณสยุมพร คณุเฉินเฉาจิ้น คณุหลิวเยี่ยนฟาง คุณหยางเอินซิ่น  
คณะกรรมการมิชชั่น – คุณเทยีนชัย คุณกรรณกิา คุณดวงพร คณุสยมุพร คุณวิทย 

ข า ว ส า ร 
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วันอาทิตยที่ 13 ต.ค. นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร 
ชั้น 11 งดรวีวารศึกษา นมัสการ (แยกไทย-จีน) เวลา 
10.00-11.30 น. กรุณาใชหองน้ําที่ชั้น G เทานั้น (งดใช
หองน้ําชั้น 11 เนื่องจากไมมีน้ํา)  
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ประธานมัคนายกไดตั้งอนุกรรมการสรรหามัคนายก  
ตามระเบียบการบริหารและดําเนนิงานฯ มีรายชื่อดังนี ้
• ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนนิงานภาคภาษาจนี  

– คุณปจฉิม และคุณคังเหมยหลาน 
• ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนนิงานภาคภาษาไทย 

– คุณชูพรรณ และคุณอภิทาน 
• ตัวแทนคณะมัคนายก  

– คุณจินตนาภรณ และคุณสิริ 
• ตัวแทนจากศิษยาภิบาลหลัก  

– คุณเทียนชัย 
โดยจะนัดประชุมในวันอาทิตยที่ 27 ต.ค. เวลา 12.30 น. 
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6 ตุลาคม คณะกรรมการบริหารงานการ
ประกาศนอกคริสตจักร (มิชชั่น) 

13 ตุลาคม ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ไทย – จีน คณะกรรมการ
บริหารงานการประกาศนอก
คริสตจักร (มิชชั่น) เพื่อรับทราบ
ทิศทางคริสตจักร รับฟอรมสําหรับ
เขียนงบ 

20-24 ตุลาคม สงงบประมาณของแตละแผนก 
26 ตุลาคม 
(วันเสาร) 

ประชุมคณะมัคนายก 

2 พฤศจิกายน 
(วันเสาร) 

คณะกรรมการดําเนินงานการเงิน
และทรัพยสินคริสตจักร 

10 พฤศจิกายน ประชุมคณะธรรมกิจ 
24 พฤศจิกายน ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจง

งบประมาณ 
1 ธันวาคม ประชุมสมาชิกเพื่อรับรอง

งบประมาณ  



ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 13 ตุลาคม 2013 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณพัทธมน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชาญกจิ ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณภูมินทร/คุณสิชาญ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจําเริญ/คุณรพพีรรณ 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 29 กันยายน 2013 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 82 คน เด็ก 11 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 98 คน เด็ก 3 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 29 กันยายน 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    88,914.50    บาท 
รวมรวมรวมรวม    88888888,,,,914914914914....55550000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 29 ก.ย. 120,500.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 28 ก.ย. – 5 ต.ค. 10,000.00  รวม 44443,3,3,3,555555555555,,,,666691919191.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 1111,060,060,060,060,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    44447777,,,,616161615555,,,,691691691691....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
20 ต.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
27 ต.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
3 พ.ย. (วันมิชชั่น) 
ลุมพินีทาวเวอร 

10 พ.ย.  
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณวรีะวงษ คุณสชิาญ คุณจําเรญิ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ 

นําเพลงสั้น   คุณจางเจียยุน/ 
คุณวรรีัตน 

 

เทศนา คุณชาญกิจ 
ยงปยะกุล 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.เดวิด จอหนสัน อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณนภนันท ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณจันทรธ ี คุณฑฆิัมพร คุณวันด ี คุณกอบกาญจน 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณรพีพรรณ คุณนภนันท  คุณภีรพรรณ 
เดินถุงถวายทรัพย คุณขวัญเนตร 

คุณณฐัฐิติชญา 
คุณสมุล 
คุณณชิา (กวาง) 

 คุณนฤมล  
คุณบุญญา 

ตอนรับ คุณพรพรรณา 
คุณฑฆิัมพร 

คุณจําเรญิ 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณสมุล  
คุณดิเรก 

คุณวรรณิษา  
คุณนงคลักษณ 
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คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


