
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    27 ตุลาคม ค.ศ. 2013    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสิชาญ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณสุมล/คุณณิชา    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณฑิฆัมพร 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณรพีพรรณ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณจําเริญ/คุณณัฐฐิติชญา 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::         

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    สรรเสริญพระเยซู ทุกวันเวลา 

 ชั่วชีวี อยูในพระทัยพระองค 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ลูกา 16:10-15” คุณฑิฆัมพร 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณรพีพรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระองคทรงเลี้ยงนกนอยใหญ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ทาทีตอเงินทอง นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 "มัทธิว 6:19-21; 24" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “เปลี่ยน”        

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

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 ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันเสารที่ 2 พฤศจิกายน 2013 (คริสตจักรไมกางเขน) 
ผูนําประชุม :    คุณจําเริญ/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น :    คุณจางเจยียุน/คุณวรีรัตน 
ผูเทศนา :    อ.เดวิด จอหนสัน/อ.เหอจื้อผิง    ผูอานพระวจนะ :    คุณวันด/ีคุณจาวเจวียน 
ผูบรรเลงเปยโน :    คุณนภนันท ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณจาวเวยฟง คุณโจวหลงเหอ คุณหยางเหวินกวาง 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณคังเหมยหลาน ผูดําเนินพิธีมหาสนิท :    อ.นนทชัย/คุณหลี่ชิวลี่    
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน :    คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณวิทย 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณสุมล/คุณดิเรก 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้    11111111 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ อาคารลมุพนิทีาวเวอร อาคารลมุพนิทีาวเวอร อาคารลมุพนิทีาวเวอร อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้    11 11 11 11 เวลา 13.00 น 
� ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ทีห่องประชมุเลก็ทีห่องประชมุเลก็ทีห่องประชมุเลก็ทีห่องประชมุเลก็    เวลา 12.15-12.50 น.  

ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน – คุณปจฉิม และ คุณคังเหมยหลาน 
ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย – คุณชูพรรณ และ คุณอภิทาน 
ตัวแทนคณะมคันายก – คุณจินตนาภรณ และ คณุสิร;ิ ตัวแทนจากศิษยาภิบาลหลกั – คุณเทียนชัย 

รายการสปัดาหหนา (วนัเสารที่ 2 พฤศจกิายน 2013) – นมัสการรวม 

� วนัเสารที ่2 พฤศจกิายน 2013 (วนัมชิชัน่) วนัเสารที ่2 พฤศจกิายน 2013 (วนัมชิชัน่) วนัเสารที ่2 พฤศจกิายน 2013 (วนัมชิชัน่) วนัเสารที ่2 พฤศจกิายน 2013 (วนัมชิชัน่) นมสัการนมสัการนมสัการนมสัการรวมรวมรวมรวมที่ทีท่ี่ที่ครสิตจกัรไมกางเขน ทีห่องประชมุครสิตจกัรไมกางเขน ทีห่องประชมุครสิตจกัรไมกางเขน ทีห่องประชมุครสิตจกัรไมกางเขน ทีห่องประชมุ  
เวลา 16.00-18.00 น. และ เวลา 19.00-21.00 น. นมัสการรวม (งดรวีวารศึกษา)  
เวลา 18.10-18.50 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ Fellowship Hall 

� วนัอาทิวนัอาทิวนัอาทิวนัอาทิตยที ่3 พฤศจกิายน 2013 งดการนมสัการ (นมสัการในวนัเสารที ่2 พฤศจกิายน ตยที ่3 พฤศจกิายน 2013 งดการนมสัการ (นมสัการในวนัเสารที ่2 พฤศจกิายน ตยที ่3 พฤศจกิายน 2013 งดการนมสัการ (นมสัการในวนัเสารที ่2 พฤศจกิายน ตยที ่3 พฤศจกิายน 2013 งดการนมสัการ (นมสัการในวนัเสารที ่2 พฤศจกิายน แทน)แทน)แทน)แทน) 

ข า ว ส า ร 

������������	
�������� 

2 พฤศจิกายน 
)วันเสาร(  

คณะกรรมการดําเนินงานการเงินและ
ทรัพยสินคริสตจักร 

10 พฤศจิกายน  ประชุมคณะธรรมกิจ 
24 พฤศจิกายน  ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงงบประมาณ 
1 ธันวาคม  ประชุมสมาชิกเพื่อรับรองงบประมาณ 
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นมัสการรวมที่หองประชุมนมัสการ เทศนาโดย  
อ.เดวิด จอหนสัน เชิญสมาชิกทุกทานมารวม เพื่อใหเกิด
ความเขาใจ และภาระใจในงานมิชชั่น รับประทานอาหาร
เย็นดวยกันเวลา 18.10-18.50 น. ที่ Fellowship Hall 

���13�45���������$ 2013 

ขอเชิญพี่นองไปรวมงานวัน “อธิษฐานสตรีสากล 2013” 
วันอาทิตยที่ 10 พ.ย. 2013 เวลา 14.00-16.30 น. ณ 
คริสตจักรนิมิตใหม ชั้น 5 อาคาร BSC พญาไท    
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี ใน

นมัสการภาคภาษาจนี และนมัสการรวม กรุณาหยิบ
แฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใชเสร็จกรุณา
นํามาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีรและ
หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 
คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดรถฟรีทั้งวัน 

8����������6�� ��������� 2013 

เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง พ.ย. 30 Days 
with Fellowship ไดที่ คุณพรพรรณา (ภาค

ภาษาไทย) และคุณหลิวเยี่ยนฟาง (ภาคภาษาจีน) 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 20 ตุลาคม 2013 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 68 คน เด็ก 9 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 84 คน เด็ก 7 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 ตุลาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    51,185.00 บาท 
รับจากคุณสวุนันท คาน้ําปะปารื้อถอน    1,096.50 บาท 
ถวายจากคณะสตร ี 2,750.00 บาท 
รวมรวมรวมรวม    55555555,,,,031031031031....55550000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 ต.ค. 17,400.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 19 – 26 ต.ค. 95,315.00  รวม 44446666,,,,271271271271,,,,506506506506.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 1111,,,,626262620000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    50505050,,,,891891891891,,,,506506506506....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
10 พ.ย.  

ลุมพินีทาวเวอร 
17 พ.ย.  

ลุมพินีทาวเวอร 
24 พ.ย.  

ลุมพินีทาวเวอร 
1 ธ.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสุเมธ คุณคเณศร คุณชาญกิจ คุณอภิทาน/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น    คุณจินตนาภรณ/ 
คุณเจินเขอเหริน 

เทศนา อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.ชาติชาย 
จารุวาท ี

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณจางเจียยุน 
อานพระคัมภีร คุณกอบกาญจน คุณสริิพรรณ คุณสุภัทรา คุณอรวรรณ 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณภีรพรรณ คุณนงคลักษณ คุณวทิย  
เดินถุงถวายทรัพย คุณนฤมล  

คุณบุญญา 
คุณวรทัย 
คุณรพีพรรณ 

คุณน้ําทิพย 
คุณนงคลักษณ 

 

ตอนรับ คุณวรรณิษา  
คุณฑฆิัมพร 

คุณจําเรญิ  
คุณขวัญเนตร 

คุณพรพรรณา 
คุณรพีพรรณ 

คุณดิเรก 
คุณฑฆิัมพร 
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คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


