
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    8 สิงหาคม ค.ศ. 2010    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสุเมธ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณดวงพร/คุณชูพรรณ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณสุภัทรา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณวิทย ผูผูผูผูตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั    &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณชนมน/คุณจําเริญ 
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ขาผจญทุกสิ่ง พระเจาทรงเลี้ยงดู แดพระเจาผูสมควรสรรเสริญ  

 พระองคทรงสมควร สรรเสริญพระเยซู พื้นฟาสวรรคประกาศพระบารมีพระเจา 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สุภาษิต 31:10-31” คุณสุภัทรา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณวิทย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “นับพระพร”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: สตรีที่สรางสาวก/สัมพันธ/รวมรับใช อ.พูลสุข เศรษฐโสภณกุล 

 “ลูกา 8:1-3; มาระโก 15:40-41; มัทธิว 27:55-56” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “จิตใจของขาจงสาธกุารพระเจา”        

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

รายการพเิศษรายการพเิศษรายการพเิศษรายการพเิศษ    ::::  อธิษฐานเผื่อคุณแม    

อธษิฐานขอพรอธษิฐานขอพรอธษิฐานขอพรอธษิฐานขอพระพร ะพร ะพร ะพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 15 สิงหาคม 2010 
ผูนําประชุม : อ.นนทชัย ผูเทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณนงคลักษณ 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณจินตนาภรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณภูมินทร/คุณศิลา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณณัฐฐิติชญา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้

� ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ 
�  ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน Praise and Worship Praise and Worship Praise and Worship Praise and Worship เวลา 13.00 น. หอง 2-2 
� ประชมุกรรมการกลางประชมุกรรมการกลางประชมุกรรมการกลางประชมุกรรมการกลาง    ((((คณะธรรมกจิคณะธรรมกจิคณะธรรมกจิคณะธรรมกจิ) ) ) ) เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-4    คณะกรรมการผูเขารวมประชุม:        

อ.นนทชัย – ผูรับใชเต็มเวลาภาคภาษาไทย  อ.เหอจื้อผิง – ผูรับใชเต็มเวลาภาคภาษาจีน   
คุณจําเริญ – ผูประสานงานคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย และตัวแทนจากคณะมัคนายก  
คุณสุนทรีย – ผูประสานงานคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน  
คุณหยูเฟย และคุณมุกดา – ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน  
คุณดวงพร และคุณชูพรรณ – ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย  
คุณกรรณิกา – ตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารงานประกาศนอกคริสตจักร  
คุณชาญกิจ – ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานการเงินและทรัพยสินฯ 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 15 ส.ค. 2010) 

� ประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานรวมรวมรวมรวม    เวลา 12.45 – 13.30 น. ที่หองประชุม 
� ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนี เวลา 13.30 น. ที่หอง 3-2 

ข า ว ส า ร 
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ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดอธิษฐานเผือ่ และชวนเพื่อนๆ 
ครอบครัวของทาน มารวมการนมัสการประกาศ วันอาทิตย
ที่ 29 ส.ค. เวลา 9.00 น. เทศนาประกาศ และชวงบาย
เวลา 13.00 น. แบงปนในหัวขอ “รวมกันรับใช” โดย  
อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ โปรดหยิบใบปลิวที่เขียนโดย อ.นิกร 
ไดที่โตะตอนรับ    
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หัวขอ  มิชชันนารีสายอาชีพ บทบาทของฉันคือ ?  
เทศนาโดย  อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ 
เวลา  ชวงเชา เวลา 10.00 น. ชวงบาย เวลา 13.15 น. 
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เนื่องจากสภาพอาคารคริสตจักรมีสภาพที่ชํารุด ทรุดโทรม
หลายแหง คณะมัคนายกมีความเปนหวงในดานความ
ปลอดภัย จึงมีมติใหติดตอพี่นองที่มีความรู ความสามารถ
ทั้งภาคภาษาจีนและไทย เพื่อเขามาศึกษาหาขอมูลและ
รายละเอียดสําหรับการปรับปรุงครั้งใหญ ซึ่งมีผูที่ตอบ
รับเขามาเปนกรรมการเพียง 3 ทาน คือ คุณเทียนชัย  
คุณชาญกิจ และคุณอภิทาน  ขอพี่นองอธิษฐานเผื่อ
กรรมการชุดนี้ในการศึกษา และหาขอมูล และถาพี่นองทาน
ใดเห็นจุดที่ชํารุด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในคริสตจักร 
โปรดแจงขอมูลกับคณะกรรมการชุดนี ้หรือที่สํานักงาน  

��������#,ก�-.��.�/�%	� 22 �.�. 

ขอเชิญพี่นองชวนเพื่อนๆ หรือครอบครัวที่ไมเชื่อและ
สามารถฟงภาษาจีนได มารวมนมัสการประกาศ เวลา 
10.30 น. เทศนาโดย อ.ตูกวางเหยา 
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ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อการประกาศในชั้นเรียน
ภาษาจีนทั้ง 2 ชั้น (20 คน) ในชวงบายหลังเลิกเรียน 
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อ.วิชัยไดสงจดหมายขาวมายังพี่นอง ขอเชิญอานไดที่
บอรดประกาศชั้นลางและชั้น 2 และโปรดอธิษฐาน
เผื่อ การทรงนาํของพระเจาในการรับใชที่ประเทศจีน 
สุขภาพของคุณวันดี และการเลี้ยงดูของพระเจา 
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ขอบคุณพระเจาสําหรับคุณวรทัย (มิ้วค) ที่ไดตอนรับ
พระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2010 
ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อการดําเนนิชีวิต สติปญญา 
ความกลาหาญ และการยืนหยัดในความเชื่อ 
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เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ที่หองสมุด 
บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ที่หอง 2-3 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 1 สิงหาคม 2010 : 
ผูใหญ 204 คน เด็ก 22 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 1 สิงหาคม 2010 
เงินถวายประจําของสมาชิก 48,950.00 บาท 

เงินถวายประจําวันอาทิตย    49,529.00    บาท 

เงินถวายขอบคุณพระเจา 2,500.00 บาท 

เงินถวายเพื่อคาอาหารกลางวัน 2,100.00 บาท 

เงินถวายเพื่อ อ.เหอจื้อผิง 4,000.00 บาท 

เงินถวายเพื่อคุณจันทวรรณ 500.00 บาท 

เงินถวายเพื่อกลุมแซล ABAC 2,000.00 บาท 

รวมรวมรวมรวม    111109090909,,,,579579579579....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 14,281.00 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก ใหเรารักซึง่กันและกัน หองสมุด 

ชั้นประถมตน จงตามเรามา 2-2 

ชั้นประถมปลาย ผลของพระวญิญาณ 2-3 

ชั้นมัธยม ชีวิตโยเซฟ 3-4 

ชั้นมหาวิทยาลัย โยชวูา 3-1 

ชั้นผูเชื่อใหม ชื่นชมยนิดีทุกเวลา 3-3 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 

ชั้นผูใหญ คุณคาของสติปญญา 2-1 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดยคุณเทียนชยั 3-5 
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 ��������	 2010 

 ”สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช“ 


