
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ :::: 1 ธันวาคม ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณอภิทาน/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณจินตนาภรณ/คุณเจินเขอเหริน 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::        คุณณิชา 

ผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัย    ::::        คุณฉุงลี่หวา คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณจาวเจวียน 

ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณหลิวเยี่ยนฟาง    ผูผูผูผูตอนรับตอนรับตอนรับตอนรับ&&&&ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณสุมล/คุณรพีพรรณ  
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นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ความสุขเปรมปรีดิ์มีแกชาวโลก 

 พระนามยิ่งใหญประเสริฐ เพราะพระองคทรงอยู 

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “ฮีบรู 12:14”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ลูกา 13:6-9” คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา 

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    “Gloria In Excelsis Deo”    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณหลิวเยี่ยนฟาง    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขอทรงเตมิใหเต็มใจขา”    

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “รูจักตนไมจากผลของมัน” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

 (มัทธิว 7:15-20) 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “เมื่อขาเพงดูกางเขนประหลาด”     

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.นนทชัย/คุณหลี่ชิวลี่    

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 คุณจินตนาภรณ คุณวิทย 

ใครครวญพระวจนะ 
จงอุตสาหที่จะอยูอยางสงบกับคนทั้งหลาย และอุตสาหที่จะไดใจบริสุทธิ์  

ซึ่งถาใจไมบริสุทธิ์ก็จะไมมีผูใดไดเห็นองคพระผูเปนเจาเลย 
(ฮีบรู 12:14) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี้ (นมสัการรวม) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ ชัน้ ชัน้ ชัน้ 11111111 ประชุมอธษิฐานรวม เวลา 9.30 – 9.50 น. นมัสการรวม 
เวลา 10.00 – 11.50 น. 

� ประชมุสมาชกิ ประชมุสมาชกิ ประชมุสมาชกิ ประชมุสมาชกิ เวลา 11.50 น. ที่หองประชุม (ลงมติรับรองงบประมาณป 2014) ขอเชิญสมาชกิทกุ
ทานอยูรวมประชุมโดยพรอมเพรียงกนั 

� ประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายก ที่สํานักงาน สขุุมวิทซอย 2 เวลา 13.00 น. (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณอรวรรณ คุณสริ ิคณุจินตนาภรณ คณุวิทย คุณอภิทาน) 

รายการสปัดาหหนา (วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2013 เวลา 19.00 น.) อาคารลมุพินีทาวเวอร 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้    11111111 งดรวีวารศึกษา นมัสการ เวลา 19.00 น. (แยกไทย-จีน) 

ข า ว ส า ร 
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ตลอดเดือนธันวาคม (วันอาทิตยที่ 1,7,15,22,29 ธ.ค.) 
ทางคริสตจักรจะรับถวายทรัพยพิเศษเนื่องในเทศกาล 
คริสตมาส เพื่อรวบรวมถวายใหองคกร และบุคคล 
ภายนอก ที่มีความตองการ ทั้งนี้ขอใหสมาชิกที่มีความ
ประสงคจะถวาย ใหนําเงนิใสในซองถวายและทํา
เครื่องหมายที่ชอง “พิเศษเนื่องในเทศกาลคริสตมาส” 
และหากพี่นองตองการจะเสนอใหคริสตจักรถวายให
องคกรหรือบุคคลใด โปรดเสนอชื่อใหกับคณะกรรมการ
ดําเนินงานการเงินฯ เพื่อพิจารณา  
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สคบ. มีโครงการชวยเหลือผูประสบภัยพายุไหเยี่ยนที่
ฟลิปปนส หากพี่นองตองการจะมีสวนรวม โปรดนําเงินใส
ซองระบุเพื่อชวยผูประสบภัยที่ฟลิปปนส ภายในวันเสารที่ 
7 ธ.ค. เพื่อทางคริสตจักรจะรวบรวมสงให สคบ. 
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พี่นองที่ตองการเปดบานตอนรับ โปรดแจงที่ อ.นนทชัย 
หรือสํานักงาน ภายในวันอาทิตยที่ 15 ธ.ค. 
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คริสตจักรจะจัดงานคริสตมาสรวม ในวันเสารที่ 21 ธ.ค. 
ที่อาคารลุมพินีทาวเวอรชั้น 11 รับประทานอาหาร เวลา 
17.00 – 18.45 น. นมัสการเวลา 19.00 – 20.30 น. 
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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
และหนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงนิถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 
คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดรถฟรีทั้งวัน 
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15 ธันวาคม คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน 
20 ธันวาคม 
(ศุกร) 

แคลรอลลิ่ง (ผูที่ตองการเปดบานตอนรับ 
โปรดแจงภายในวันอาทิตยที ่15 ธ.ค.) 

21 ธันวาคม 
(เสาร) 

งานคริสตมาสรวม (ทานอาหารเย็นเวลา 
17.00 น. และนมัสการเวลา 19.00 น. 

22 ธันวาคม นมัสการรวมวันคริสตมาส 
29 ธันวาคม นมัสการรวมวันอาทิตยสุดทายของป 2013  



ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันเสารที่ 7 ธันวาคม 2013 (ลุมพินีทาวเวอร) 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณศศิรักษ 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณเทียนชยั ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณภัทรพร/คุณอุรัชน ี
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณพรพรรณา 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันเสารที่ 24 พฤศจิกายน 2013 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 64 คน เด็ก 10 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 145 คน เด็ก 13 คน 

เงินถวายประจําวันเสารที่ 24 พฤศจิกายน 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    80,288.00 บาท 

ถวายจากคณะสตร ี 3,750.00 บาท 

รวมรวมรวมรวม    84848484,,,,038038038038....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 24 พ.ย. 115,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 24 – 30 พ.ย. 300,000.00  รวม 44447777,,,,764764764764,,,,606606606606.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท 

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 1111,,,,405405405405,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    55552222,,,,169169169169,,,,606606606606....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. (นมัสการรวม เวลา 10.00 - 12.00 น.) 

หนาที่ 
15 ธ.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
22 ธ.ค. (รวม)  
ลุมพินีทาวเวอร 

29 ธ.ค. (รวม) 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณวรีะวงษ คุณเทียนชัย/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

อ.นนทชัย/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น  คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณจินตนาภรณ 

คุณจางเจียยุน/ 
คุณวรรีัตน 

เทศนา อ.ชัยวัฒน  
ชาวเมืองแมน 

อ.นนทชัย/ 
อ.เหอจื้อผิง 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

ดนตร ี ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ คุณจางเจียยุน 
อานพระคัมภีร คุณสริิพรรณ คุณนงคลักษณ คุณดวงรัตน 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณพงศชัย   
เดินถุงถวายทรัพย คุณอรวรรณ 

คุณวรทัย 
  

ตอนรับ คุณฑฆิัมพร  
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณขวัญเนตร 
คุณวรรณนิสา 

คุณจําเรญิ 
คุณดิเรก 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 1 ธนัวาคม 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 

 3������������� 
 ,������ 2013 
เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง ธ.ค.  
30 Days with Our Worth to God  
ไดที่ คุณพรพรรณา (ภาคภาษาไทย)  
และคุณหลิวเยี่ยนฟาง (ภาคภาษาจีน) 

�!�%���������������!5��	�� � 
เนื่องจากอาคารลุมพนิีทาวเวอร์ 
จะไม่มีไฟฟา้ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค.  
คริสตจักรจึงจะจัดการนมัสการใน 
วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. เวลา 19.00 น.  
ที่อาคารลุมพนิทีาวเวอร์ 


