
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        25 กรกฎาคม ค.ศ. 2010    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณขนิษฐา/คุณอรวรรณ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณณัฐฐิติชญา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณสิริ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::    คุณภูมินทร/คุณรพีพรรณ 
 

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::  

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ฉันเปนที่รักยิ่ง อยูในพระทัยพระองค 

ใครครวญพระวจนะใครครวญพระวจนะใครครวญพระวจนะใครครวญพระวจนะ    ::::    “สดุดี 148:1-4”  

 พื้นฟาสวรรคประกาศพระบารมพีระเจา 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ปฐมกาล 1:1-2:3” คุณณัฐฐิติชญา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณสิริ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ซอนขาไว”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “โลกของเรา” คุณวิทย สุนทรนันท 

 “ปฐมกาล 1” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “สาธุการพระนาม”     

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพรอธษิฐานขอพระพรอธษิฐานขอพระพรอธษิฐานขอพระพร    ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 
สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 1 สิงหาคม 2010 
ผูนําประชุม : คุณพิชัย/อ.เหอจื้อผิง ผูนําเพลงสั้น : คุณจางเจียยุน/คุณจนิตนาภรณ 
ผูเทศนา : คุณจําเริญ/คุณสุนทรีย ผูอานพระวจนะ : คุณอรวรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณชลลดา ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเฉินขายจง คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้ง 
ผูบรรเลงเปยโน : คุณนภนันท ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนทชัย/คุณสุรเดช 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณจําเริญ คุณพิชยั คุณชาญกิจ คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้

� ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ 
�  นมัสการและอบรมภาคภาษาจนี โดย อนมัสการและอบรมภาคภาษาจนี โดย อนมัสการและอบรมภาคภาษาจนี โดย อนมัสการและอบรมภาคภาษาจนี โดย อ....ไคเหมนิชงไคเหมนิชงไคเหมนิชงไคเหมนิชง    ชวงเชา เวลา 10.15 น. และชวงบาย เวลา 13.15 น. 

ที่หองประชุมนมัสการ 

ข า ว ส า ร 
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 5 ก�� 4 ��ก����� (29 �.�.) 
ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดอธิษฐานเผือ่ และชวนเพื่อนๆ 
ครอบครัวของทาน มารวมการนมัสการประกาศ วันอาทิตย
ที่ 29 ส.ค. เวลา 9.00 น. เทศนาโดย อ.นิกร สิทธิจริยา
ภรณ เชิญหยิบใบปลิวที่เขียนโดย อ.นกิร ไดที่โตะตอนรับ    

���������� ก!"� �#�$%���"ก������� 
เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ที่หองสมุด 
บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ที่หอง 2-3  

 
 
 

คนโงไมเพลิดเพลินใน
ความเขาใจ แตเพลิดเพลิน
ในการแสดงความคิดเห็น
ของตนเทานัน้ 

สุภาษิต 18:2 

����&"��'���ก��� 27 ก.�. 2010 
วันอังคารที่ 27 ก.ค. 2010 เปนวันหยุดสํานักงาน
คริสตจักร โดยพี่นองสามารถติดตอกับสํานักงานได
ตามปกติในวันพุธที่ 28 ก.ค. 

+�� �&,���+�ก�"-+������- 
ขอเชิญพี่นองทุกทานอานจดหมายขาวคุณจันทวรรณ-
คุณจงเจี้ยนเหวย ไดที่บอรดประกาศ และโปรด
อธิษฐานเผื่อการขยายงานในอนาคต ผูเชื่อใหมที่จะ
เติบโตขึ้นและมั่นคงในทางของพระเจา รวมทั้งการรับ
ใชที่โกกาง (Kokang) 
 
 
 
 
 

 
 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 82 คน เด็ก 4 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 118 คน เด็ก 0 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม 2010 
เงินถวายประจําของสมาชิก 15,800.00 บาท 

เงินถวายประจําวันอาทิตย    37,189.00    บาท 

เงินถวายเพื่องานมิชชั่น 100.00 บาท 

เงินถวายเพื่อขอบคุณพระเจา 4,800.00 บาท 

รับจาก อ.นนทชัย วิทยากรคายคริสตจักรจีนเพชรบุรี    5,000.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    62626262,,,,889889889889....00000000    บาทบาทบาทบาท    

กลุมอนุชน-ยวุชนรวมรบัใชวนันี้  
จัดโตะอาหาร เสิรฟอาหาร ลางจาน เก็บโตะ 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดอืน  
แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  

ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง ทีห่องโถง สัปดาหหนา  8.00 - 9.45 น.  
 



ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก สิ่งที่จําเปนสําหรับฉัน หองสมุด 

ชั้นประถมตน 
พระเยซูทรงหวงใยเรา 2-2 

ชั้นประถมปลาย 

ชั้นมัธยม 
กันดารวิถี 3-1 

ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูเชื่อใหม มีมนุษยสัมพันธ 3-3 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 

ชั้นผูใหญ คําแนะนํากับดักชีวติเพื่อชีวติที่ดีขึ้น 2-1 

ชั้นครอบครัว โดย คุณเทียนชัย 3-5 
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 ��������	 2010 

 ”สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช“ 

 

 

 


