
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

วนัวนัวนัวนัเสารเสารเสารเสารที ่ที ่ที ่ที ่::::  7 ธันวาคม ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     19:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณวีระวงษ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณชูพรรณ/คุณดวงพร    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณณิชา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณเทียนชัย ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณดิเรก/คุณพรพรรณา 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    พระเยซูชนะ ไมใชฤทธิ ์ไมใชแรง 

 ราชาแหงดวงใจ เพียงผูเดียว 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “เอเฟซัส 6:10-20” คุณณิชา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณเทียนชัย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระผูเลิศ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: สงครามฝายวิญาณ อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร  

 “เอเฟซัส 6:10-20” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พระคุณพระเจา”        

(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 ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที ่15 ธันวาคม 2013 

ผูนําประชุม :    คุณคเณศร ผูเทศนา :    อ.ชยัวัฒน ชาวเมืองแมน 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณศศิรักษ 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณพงศชัย ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณอรวรรณ/คุณวรทัย 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณณัฐฐิติชญา/คุณฑิฆัมพร 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาหนี ้(วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2013) – งดรววีารศกึษา 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 เวลา 19.00 น. ภาคภาษาไทย ทีห่องประชุมเล็ก  
ภาคภาษาจีน ที่หองประชุมใหญ 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 15 ธันวาคม 2013)  

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 
� นมสัการประกาศภาคภาษาจนีทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 นมสัการประกาศภาคภาษาจนีทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 นมสัการประกาศภาคภาษาจนีทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 นมสัการประกาศภาคภาษาจนีทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 
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ที่ประชุมสมาชิกไดมีมติรับรองงบประมาณป 2014 เมื่อ
สัปดาหที่แลว (1 ธ.ค.) ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อหัวหนา
แผนกตางๆ สําหรับการดําเนินงานปหนา 
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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 ภายในวันนี้ 
(เสารที่ 7 ธ.ค.) เพื่อทางคริสตจักรจะรวบรวมสงให สคบ. 
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คริสตจักรจะจัดงานคริสตมาสรวม ในวันเสารที่ 21 ธ.ค. 
ที่อาคารลุมพินีทาวเวอรชั้น 11 รับประทานอาหาร เวลา 
17.00 – 18.45 น. นมัสการเวลา 19.00 – 20.30 น. 

.�!��	�"�		��/�����&�����"�� 
1. หองประชุมจะเปดเวลา 18.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี ใน

นมัสการภาคภาษาจนี และนมัสการรวม กรุณาหยิบ
แฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใชเสร็จกรุณา
นํามาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีรและ
หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงนิถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 
คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดรถฟรีทั้งวัน 

0! ��  ��� ���������� 20 ,.!. 

พี่นองที่ตองการเปดบานตอนรับ โปรดแจงที่ อ.นนทชัย 
หรือสํานักงาน ภายในวันอาทิตยที่ 15 ธ.ค. 
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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  

วันองัคารที่ 10 ธ.ค. วันองัคารที่ 10 ธ.ค. วันองัคารที่ 10 ธ.ค. วันองัคารที่ 10 ธ.ค. เปนวันหยดุเปนวันหยดุเปนวันหยดุเปนวันหยดุ พี่นองสามารถ 
ติดตอสํานักงานไดในวันพุธที่ 11 ธ.ค. 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2013 : 
ผูใหญ 158 คน เด็ก 11 คน 

เงินถวายประจําสัปดาห วันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    216,358.00    บาท 

เงินถวายผานเพื่อผูประสบภัยพายุไหเยี่ยนที่ฟลิปปนส    6,000.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    222222222222,,,,358358358358....00000000    บาบาบาบาทททท    

เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 8,330.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 1 ธ.ค. 127,500.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 22 พ.ย. – 7 ธ.ค. 120,900.00  รวม 44448888,,,,010101013333,,,,000006060606.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท 

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 1111,405,405,405,405,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    52525252,,,,414141418888,,,,000006060606....26262626    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
22 ธ.ค. (รวม) 

ลุมพินีทาวเวอร 
29 ธ.ค. (รวม) 

ลุมพินีทาวเวอร 

นาํนมสัการนาํนมสัการนาํนมสัการนาํนมสัการ    คุณเทียนชัย/คณุจาวเสี้ยวฉือ อ.นนทชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ 
นาํเพลงสัน้นาํเพลงสัน้นาํเพลงสัน้นาํเพลงสัน้    คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร คุณจางเจียยุน/คุณวรรีัตน 
เทศนาเทศนาเทศนาเทศนา    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 
ดนตรีดนตรีดนตรีดนตร ี   คุณพรศริ ิ คุณจางเจียยุน 
อา่นพระคมัภรี์อา่นพระคมัภรี์อา่นพระคมัภรี์อา่นพระคมัภรี ์   คุณนงคลักษณ คุณดวงรัตน 
อธษิฐานเผือ่ทรพัย์อธษิฐานเผือ่ทรพัย์อธษิฐานเผือ่ทรพัย์อธษิฐานเผือ่ทรพัย ์     
เดนิถงุถวายทรพัย์เดนิถงุถวายทรพัย์เดนิถงุถวายทรพัย์เดนิถงุถวายทรพัย ์     
ตอ้นรบัตอ้นรบัตอ้นรบัตอ้นรบั    คุณขวัญเนตร คุณวรรณนิสา คุณจําเรญิ คุณดิเรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัเสารท์ี� 7 ธนัวาคม 2013    
    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


