
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัอาทิตยอาทิตยอาทิตยอาทิตยที ่ที ่ที ่ที ่::::    26 ตุลาคม ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    :::: 10:30 น. ผูผูผูผูเทศนาเทศนาเทศนาเทศนา    :::: อ.สุมาลี ภัทรประภาคาร 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    :::: ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณคเณศร 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    :::: คุณสุมล/คุณเพชรรัตน    ผูอานพระผูอานพระผูอานพระผูอานพระวจนะ วจนะ วจนะ วจนะ ::::    คุณฑิฆัมพร 

ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::    คุณนงคลักษณ/คุณณัฐฐิติชญา    ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    :::: คุณวันดี 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เมื่อเจายกชูมือสรรเสริญ 

 เพียงผูเดียว ราชาแหงดวงใจ     

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป :::: 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “อิสยาห 1:1-20” คุณฑิฆัมพร 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณวันดี    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “เฝาชิดสนิทพระเจา”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: กษัตริยอุสซียาห อ.สุมาลี ภัทราประภาคาร 

 "2 พงศาวดาร 26:1-23" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขายึดมั่นในคําสัญญา”        

(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 ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 2 พฤศจิกายน 2014 
ผูนําประชุม :    คุณชาญกิจ/อ.เหอจือ้ผิง ผูนําเพลงสั้น :    คุณจินตนาภรณ/คุณเจิงเขอเหริน 
ผูเทศนา :    อ.ซอืเตอชิง/คุณกรรณิกา    ผูอานพระวจนะ :    คุณน้ําทิพย/คุณสุวรรณา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชลลดา ผูดําเนินพิธีมหาสนิท :    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 
ผูบรรเลงเปยโน :    คุณจางเจียยุน ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณจาวเวยฟง คุณเฉินเฉาจิ้น 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน :    คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ คุณสิร ิคุณวิทย 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณสุมล/คุณดิเรก 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 
� ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานไทยประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานไทยประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานไทยประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานไทย––––จนีจนีจนีจนี    คณะกรรมการมชิชัน่คณะกรรมการมชิชัน่คณะกรรมการมชิชัน่คณะกรรมการมชิชัน่    อาคารลุมพินีทาวเวอร ชัน 11 ทีห่อง

ประชมุเลก็ เวลา 12.10 น. (มอีาหารกลางวัน)  
คณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย – อ.นนทชัย คณุดวงพร คุณชูพรรณ คุณพรศิร ิ 
คุณนงคลักษณ คณุอรนุช คณุพรรณ ีคุณวิทย คุณนภนันท คุณอภิทาน 
คณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน – อ.เหอจื้อผิง คุณสุวรรณา คณุอรวรรณ คุณมุกดา คุณปจฉิม 
คุณกรรณิกา คุณคงัเหมยหลาน คุณสยุมพร คณุเฉินเฉาจิ้น คณุหลิวเยี่ยนฟาง คณุหยางเอินซิ่น 
คณะกรรมการมิชชั่น – คุณเทยีนชัย คุณกรรณกิา คุณดวงพร คณุสยมุพร คุณวิทย  

รายการสปัดาหหนา (วันเสารที่ 1 และ วันอาทิตยที่ 2 พฤศจิกายน 2014) – นมสัการรวม 

� วนัเสารที ่1 พฤศจกิายน (วนัมชิชัน่) วนัเสารที ่1 พฤศจกิายน (วนัมชิชัน่) วนัเสารที ่1 พฤศจกิายน (วนัมชิชัน่) วนัเสารที ่1 พฤศจกิายน (วนัมชิชัน่) นมสัการนมสัการนมสัการนมสัการรวมรวมรวมรวมที่ทีท่ี่ทีค่รสิตจกัรไมกางเขน ทีห่องครสิตจกัรไมกางเขน ทีห่องครสิตจกัรไมกางเขน ทีห่องครสิตจกัรไมกางเขน ทีห่อง    Fellowship HallFellowship HallFellowship HallFellowship Hall  
เวลา 19.00-21.00 น. นมัสการรวม 

� วนัอาทติยที ่2 พฤศจกิายน วนัอาทติยที ่2 พฤศจกิายน วนัอาทติยที ่2 พฤศจกิายน วนัอาทติยที ่2 พฤศจกิายน นมสัการนมสัการนมสัการนมสัการรวมรวมรวมรวมทีอ่าคารทีอ่าคารทีอ่าคารทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรลมุพนิทีาวเวอรลมุพนิทีาวเวอรลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 (งดรวีวารศึกษา)  
อธิษฐานรวม เวลา 9.30–9.50 น. นมัสการรวม เวลา 10.00–12.00 น. ที่หองประชุมใหญ 

� วนัอาทติยที ่2 พฤศจกิายน วนัอาทติยที ่2 พฤศจกิายน วนัอาทติยที ่2 พฤศจกิายน วนัอาทติยที ่2 พฤศจกิายน ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ทีห่องประชมุเลก็ทีห่องประชมุเลก็ทีห่องประชมุเลก็ทีห่องประชมุเลก็    เวลา 12.15 น.  
ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน – คุณปจฉิม และ คุณคังเหมยหลาน 
ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย – คุณชูพรรณ และ คุณพรรณ ี
ตัวแทนคณะมคันายก – คุณจินตนาภรณ และ คณุสิร;ิ ตัวแทนจากศิษยาภิบาลหลกั – คุณเทียนชัย 

ข า ว ส า ร 
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คุณเดวิด วู ไดจากไปอยูกับพระเจาแลวเมื่อวันศุกรที่ 24 
ต.ค. เวลา 23.00 น. สิริอายุได 88 ป ขอพี่นองโปรด
อธิษฐานเผื่อครอบครัวของทาน 

พิธีบรรจุและฝงศพ : วันอังคารที่ 28 ต.ค. เวลา 8.00 น. 
ที่โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 1 (พระราม 4) และเคลื่อนศพ
ไปทําพิธีฝงที่สุสานมูลนิธิคริสตจกัรคณะแบบติสต 

พิธีไวอาลัย : วันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค. เวลา 19.00 น. ที่
คริสตจักรไมกางเขน สุขุมวิทซอย 2 หองประชุมนมัสการ 
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง  
30 Days with Beware ไดที่ 
คุณพรพรรณา (ภาคภาษาไทย) และ 

คุณหลิวเยี่ยนฟาง (ภาคภาษาจีน) 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีรและ

หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 
5. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่   

คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 
6. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ

ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน  

 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันเสารที่ 18 ตุลาคม 2014 : 
ภาคภาษาไทยผูใหญ 45 คน เด็ก 6 คน 
ภาคภาษาจีนผูใหญ 32 คน เด็ก 2 คน 

เงินถวายประจําวันเสารที่ 18 ตุลาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    33,650.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    33333333,,,,656565650000....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66665555    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันเสารที่ 18 ต.ค. 8,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 18 – 25 ต.ค. 100,000.00  รวม 55559999,,,,643643643643,,,,584584584584.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)   66665555,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม            66662222,,,,708708708708,,,,585858584444.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. (วันอาทิตยตนเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น.) 

หนาที่ 
9 พ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
16 พ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
23 พ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
30 พ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสุเมธ คุณคเณศร คุณสิชาญ คุณชาญกิจ 
นําเพลงสั้น     
เทศนา อ.วิชัย  

ธรรมทวธีิกุล 
อ.ปดิพัทธ  
สันติภาดา 

อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

คุณจําเรญิ  
เที่ยงธรรม 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณกอบกาญจน คุณกชกร คุณสุภัทรา คุณวรรณนิสา 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณฑฆิัมพร คุณนงคลักษณ คุณณฐัฐิติชญา คุณพงศชัย 
เดินถุงถวายทรัพย คุณนฤมล  

คุณบุญญา 
คุณชนมน  
คุณรพีพรรณ 

คุณน้ําทิพย 
คุณอรวรรณ 

คุณภัทรพร 
คุณอุรัชนี 

ตอนรับ คุณวรรณนิสา 
คุณชนมน 

คุณชวัญเนตร 
คุณภูมินทร 

คุณนงคลักษณ 
คุณรพีพรรณ 

คุณพรพรรณา 
คุณณฐัฐิติชญา 
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2 พฤศจิกายน ประชุมอนุกรรมการสรรหามัคนายก 
2-5 พฤศจิกายน สงงบประมาณของแตละแผนก 
9 พฤศจิกายน ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการเงินและทรัพยสินคริสตจักร 
16 พฤศจิกายน ประชุมคณะธรรมกิจ 
23 พฤศจิกายน ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงงบประมาณ 
30 พฤศจิกายน  ประชุมสมาชิกเพื่อรับรองงบประมาณ 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 26 ตุลาคม 2014    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญป 2014 

 ““““ยดึพระคาํ ยดึพระคาํ ยดึพระคาํ ยดึพระคาํ สาํแดงชวีติสาํแดงชวีติสาํแดงชวีติสาํแดงชวีติ””””    

“持守真理  彰顯生命” 

วนัมชิชั�น  
(1–2 พฤศจกิายน 2014) 

นมัสการรวม เทศนาโดย อ.ซือเตอชิง เชิญสมาชิก
มารวมเพื่อใหเกิดความเขาใจ และภาระใจในงาน
มิชชั่น 
วันเสารที่ 1 เวลา 19.00 น.  
ที่คริสตจักรไมกางเขน ซอย 2  
หอง Fellowship Hall  
วันอาทิตยที่ 2 เวลา 10.00 น.  
ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น 11  
หองประชุมใหญ 


