
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

วนัวนัวนัวนัเสารเสารเสารเสารที ่ที ่ที ่ที ่::::  9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     19:00 น. 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณนฤมล/คุณบุญญา    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณวรีรัตน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณชูพรรณ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพร 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เราขอบพระคุณ เยโฮวาหนามยิง่ใหญ 

 พระองคทรงสมควร เพราะพระองคทรงอยู 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “1 ทิโมธ ี4:8-16” คุณวรีรัตน 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชพูรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “เดี๋ยวนี้มีพระเจา”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ชีวิตคู อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร  

 “เอเฟซัส 5:22-33” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “รักวิเศษ”        

(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 ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันเสารที ่16 พฤศจิกายน 2013 (คริสตจักรไมกางเขน) 

ผูนําประชุม :    คุณคเณศร ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณสิริพรรณ 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณนงคลักษณ ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณวรทัย/คุณรพพีรรณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณจําเริญ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้(วันเสารที่ 9 พฤศจกิายน 2013) – งดรวีวารศกึษา 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่ครสิตจกัรไมกางเขน ครสิตจกัรไมกางเขน ครสิตจกัรไมกางเขน ครสิตจกัรไมกางเขน เวลา 19.00 น. ภาคภาษาไทย ที่ Fellowship Hall ภาคภาษาจีน 

ที่หองประชุม 

รายการสปัดาหหนา (วนัเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2013) – งดรวีวารศึกษา 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่ครสิตจกัรไมกางเขน ครสิตจกัรไมกางเขน ครสิตจกัรไมกางเขน ครสิตจกัรไมกางเขน เวลา 19.00 น. ภาคภาษาไทย ที่ Fellowship Hall ภาคภาษาจีน 

ที่หองประชุม 

ข า ว ส า ร 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 18.45 น. 
2. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
3. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี 

กรุณาหยิบแฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใช
เสร็จกรุณานํามาวางคืนที่โตะตอนรับ 

4. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจนีขอรับไดที่
คุณหลิวเยี่ยนฟาง ภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

5. หลังเลิกนมัสการ โปรดชวยตรวจดูและเก็บทรัพยสิน
สวนตัว และขยะออกจากหองประชุมใหเรียบรอย 
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ขอเชิญพี่นองที่มีเสื้อผาเด็ก-ผูใหญ (ชาย-หญิง) ผาหม 
เสื้อกันหนาว ที่ไมไดใชแลว แตอยูในสภาพใชได โปรด
นํามาใหที่สํานักงานชั่วคราวสุขุมวิทซอย 2 ภายในวัน
อาทิตยที่ 24 พ.ย. นี ้เพื่อจะนําสงตอไปภาคเหนอื 
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เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอรไมวางในวันอาทิตยที่ 17 
พ.ย. จึงตองจัดนมัสการเปนวันเสารที่ 16 พ.ย. แทน ที่
คริสตจักรไมกางเขน สุขุมวิท ซอย 2 เวลา 19.00 น.  
งดรวีวารศึกษา โดยภาคภาษาไทยนมสัการที่ Fellowship 
Hall  ภาคภาษาจีนนมัสการที่หองประชุมนมัสการ 
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9 พฤศจิกายน  ประชุมคณะธรรมกิจ 
24 พฤศจิกายน  ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงงบประมาณ 
1 ธันวาคม  ประชุมสมาชิกเพื่อรับรองงบประมาณ 
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ขอเชิญพี่นองไปรวมงานวัน “อธิษฐานสตรีสากล 2013” 
วันอาทิตยที่ 10 พ.ย. 2013 เวลา 14.00-16.30 น.  
ณ คริสตจักรนิมิตใหม ชั้น 5 อาคาร BSC พญาไท 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันเสารที่ 2 พฤศจิกายน 2013 : 
ผูใหญ 124 คน เด็ก 8 คน 

เงินถวายประจําสัปดาห วันเสารที่ 2 พฤศจิกายน 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    94,150.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    94949494,,,,150150150150....00000000    บาบาบาบาทททท    

เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 6,400.00 บาท 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันเสารที่ 2 พ.ย. 78,600.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 2 – 9 พ.ย. 0.00  รวม 44446666,,,,360360360360,,,,106106106106.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท 

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 1111,,,,615615615615,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    50505050,,,,975975975975,,,,106106106106....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
24 พ.ย.  

ลุมพินีทาวเวอร 
1 ธ.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
8 ธ.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
15 ธ.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
นํานมัสการ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน/ 

คุณจาวเสี้ยวฉือ 
คุณสุเมธ คุณวรีะวงษ 

นําเพลงสั้น  คุณจินตนาภรณ/ 
คุณเจินเขอเหริน 

  

เทศนา นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.ชยัวัฒน  
ชาวเมืองแมน 

ดนตร ี ทีมนมสัการ คุณจางเจียยุน ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณสุภัทรา คุณอรวรรณ คุณปารชิาติ คุณพรพรรณา 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณวทิย  คุณเทียนชัย คุณพงศชัย 
เดินถุงถวายทรัพย คุณน้ําทิพย 

คุณนงคลักษณ 
 คุณภัทรพร  

คุณวรทัย 
คุณอรวรรณ 
คุณอุรัชนี 

ตอนรับ คุณพรพรรณา 
คุณรพีพรรณ 

คุณดิเรก 
คุณฑฆิัมพร 

คุณสมุล  
คุณพรพรรณนา 

คุณฑฆิัมพร  
คุณณฐัฐิติชญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัเสารท์ี� 9 พฤศจิกายน 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


