
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::        10:00 น. 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณชาญกิจ/อ.เหอจื้อผิง ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณจินตนาภรณ/คุณเจิงเขอเหริน 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณน้ําทิพย/คุณสุวรรณา    ผูผูผูผูเบรรเลงเบรรเลงเบรรเลงเบรรเลงเปยโน เปยโน เปยโน เปยโน ::::        คุณจางเจียยุน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณชลลดา ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณสุมล/คุณดิเรก 

ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณจาวเวยฟง คุณเฉินเฉาจิ้น 
    
นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: พระองคทรงสมควร พระเจาทรงสัมผัสฉันวันนี้ 

 คนตองการพระเจา 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    1 โครินธ 6:19  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “กาลาเทีย 6:1-10” คุณน้ําทิพย/คุณสุวรรณา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชลลดา    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “นับพระพร”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: เก็บเกี่ยว อ.ซือเตอชิง/คุณกรรณิกา 

 “ยอหน 4:31-39” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ใครจะไปบอก”        

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปง----น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน ::::    คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณวิทย 

ใครครวญพระวจนะ 
ทานไมรูหรือวา รางกายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยูในทาน  

ซึ่งทานไดรับจากพระเจา ทานไมใชเจาของตัวทานเอง  
(1 โครินธ 6:19) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้– นมัสการรวม (งดรววีารศกึษา) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. 
ที่หองประชุมใหญ 

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

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 9 พฤศจิกายน 2014)  

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิฯ    ที่ทีท่ี่ที่อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 หองประชมุเลก็ หองประชมุเลก็ หองประชมุเลก็ หองประชมุเลก็     

เวลา 12.15 น. (คุณชาญกิจ คณุพงศชัย คุณสิร ิคุณกรรณกิา คณุภีรพรรณ คุณสรุเดช) 

ข า ว ส า ร 
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อ.ไพรสนธิ ์ตางส ีไดมีจดหมายแจงลาออกจากการเปน
เจาหนาที่คริสตจักร เนื่องจากสถานประกาศแหลมฉบัง
ไดตั้งเปนคริสตจักรรมพระพร โดย อ.ไพรสนธิ์ จะทํา
หนาที่เปนศิษยาภิบาลของครสิตจักร ทั้งนี้เพื่อใหเปนไป
ตามระเบียบการบริหารงานของคริสตจักรพระคุณ ซึ่ง
ตอไปรูปแบบการสนับสนุน และความสัมพันธของ
คริสตจักรรมพระพรกับคริสตจักรพระคุณจะเปนไปใน
ลักษณะครสิตจักรพี่นอง (Sister Church) 
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2-5  สงงบประมาณของแตละแผนก 
9  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ 
16 ประชุมคณะธรรมกิจ 
23 ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงงบประมาณ 
30  ประชุมสมาชิกเพื่อรับรองงบประมาณ  
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีร

และหนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 
5. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 

คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 
6. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ

ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 

 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 9 พฤศจิกายน 2014 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณกอบกาญจน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณฑิฆัมพร ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณนฤมล คุณบุญญา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณวรรณนิสา คุณชนมน 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 26 ตุลาคม 2014 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 69 คน เด็ก 10 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 93 คน เด็ก 5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 26 ตุลาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    47,175.00    บาท 
เงินถวายจากคณะสตรี    900.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    44448888,,,,075075075075....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66665555    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 26 ต.ค. 49,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 0.00  รวม 55559999,,,,692692692692,,,,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,,,,757757757757,,,,585858584444.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
16 พ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
23 พ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
30 พ.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
7 ธ.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณคเณศร คุณสิชาญ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน / 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น    คุณคังเหมยหลาน / 
คุณวันทนาพร 

เทศนา อ.ปดิพัทธ  
สันติภาดา 

อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

คุณจําเรญิ  
เที่ยงธรรม 

อ.เหอจื้อผิง 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ
อานพระคัมภีร คุณกชกร คุณสุภัทรา คุณวรรณนิสา คุณนงคลักษณ 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณนงคลักษณ คุณณฐัฐิติชญา คุณพงศชัย  
เดินถุงถวายทรัพย คุณชนมน  

คุณรพีพรรณ 
คุณน้ําทิพย 
คุณอรวรรณ 

คุณภัทรพร 
คุณอุรัชนี 

 

ตอนรับ คุณชวัญเนตร 
คุณภูมินทร 

คุณนงคลักษณ 
คุณรพีพรรณ 

คุณพรพรรณา 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณดิเรก 
คุณฑฆิัมพร 

 
 
 
 
 

 
ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 2 พฤศจิกายน 2014    

    

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

คําขวัญป 2014 

 ““““ยดึพระคาํ สาํแดงชวีติยดึพระคาํ สาํแดงชวีติยดึพระคาํ สาํแดงชวีติยดึพระคาํ สาํแดงชวีติ””””    

“持守真理  彰顯生命” 


