
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณภูมินทร 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณขวัญเนตร/คุณอรวรรณ ผูอานพระวจนะ : คุณสิริพรรณ 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณภัทรพร ผูตอนรับ & ปฏคิม : คุณจําเริญ/คณุสุมล 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

นมสัการดวยเพลงสัน้ : ขอใหคําจากปากของขา เมื่อมองดูความบริสทุธิ์ของพระองค 

 เชิญพระวิญญาณแหงความรักยิ่งใหญ ทุกครั้งที่ขาเฝาภาวนา 

อานพระวจนะ : “2 พงศาวดาร 20:1-30” คุณสิริพรรณ 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณภัทรพร 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ในเวลา”   

เทศนา : บทเรียนจากชีวิตของเยโฮชาฟท คุณวิทย สุนทรนันท 

 “2 พงศาวดาร 20” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “ฉันจะรองถึงรักนั้นตลอดไป”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2010 
ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ ผูเทศนา : อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสุภัทรา 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณจําเริญ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณณัฐนิี/คุณพัทธมน 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณชูพรรณ/คุณขวัญเนตร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
 ประชมุสมาชกิ ที่หองประชุม หลังนมัสการ เพือ่ลงมตริบัรองงบประมาณ ป 2011 

 ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจีนที่หองประชุม ชวงเวลานมัสการ 
ภาคภาษาไทย เวลา 13.00 – 13.40 น. ที่หอง 3-1 

 ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุม 

ข า ว ส า ร 
ประกาศจากคณะกรรมการดําเนินงานการเงนิฯ 
ทางคริสตจักรขอแจงการเปลี่ยนแปลงการลงรายละเอียด

เงินถวายทรัพยประจําวันอาทิตยในสูจิบัตร เริ่มตั้งแตวันที่ 

1 กันยายน 2010 ดังนี้ 

1) เงินถวายทรัพยผานคริสตจักรเพื่อบุคคล กลุมบุคคล 
กลุมเซล หรือเพื่อพันธกิจที่คริสตจักรไดมกีารสนับสนุน

อยูแลว จะถูกนับรวมอยูในประเภทเงินถวายประจําวัน

อาทิตย โดยไมแสดงรายละเอียดในสูจิบัตร 

2) เงินถวายทรัพยผานคริสตจักรเพื่อบุคคล กลุมบุคคล 
กลุมเซล หรือเพื่อพันธกิจที่คริสตจักรไมไดมกีาร

สนับสนุนอยูแลว (เพื่อ “สงตอ”) จะถูกแสดงเปนยอด

รวมเพียงยอดเดียว โดยผูถวายสามารถตรวจสอบ

รายละเอียดไดที่บอรดเดือนละครั้ง โดยจะทําสรุป

รายการทั้งหมดภายใน 1 สัปดาหหลังสิ้นเดือน 

หากสมาชิกทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยประการใด 

สามารถสอบถามไดที่คณะกรรมการดําเนินงานการเงินและ

ทรัพยสินคริสตจักร 

การสรรหามคันายก ป 2011-2014 
ปนี้คณะอนุกรรมการสรรหามัคนายก ไดทําการสรรหา

มัคนายก โดยมีผูตอบรับ 4 ทาน โดยไดนําเสนอตอคณะ

มัคนายกแลว ซึ่งจะมีกําหนดการดําเนินการตอไป ดังนี้ 

วันอาทิตยที่ 5 ธ.ค. 2010 ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงใหทราบ

รายชื่อและขอมูล พรอมรับขอมูลประวัติ และบัตรลงมติ 

วันพฤหัสฯ ที่ 16 ธ.ค. สมาชิกลงมติ และสงบัตรลงมติกลับ

ใหสํานักงาน หรือใสลงในกลองรับในหองประชุม 

วันอาทิตยที่ 19 ธ.ค. แจงผลการลงมติในสูจิบัตร 

ขอสมาชิกทุกทานโปรดอธิษฐานเผื่อการลงมติ และการ

ดําเนินการในทุกขั้นตอน 

ตารางเวลาสาํคัญ เดือน ต.ค. – ธ.ค. 
21 พ.ย. ประชุมสมาชิก เพื่อชี้แจงและลงมติรับรอง

งบประมาณ ป 2011) 

5 ธ.ค. ประชุมสมาชิก เพื่อชี้แจงขอมูลมัคนายกป 2011 

– 2014 

18 ธ.ค. คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน (วันเสาร) 

19 ธ.ค. นมัสการรวมวันคริสตมาส 

25 ธ.ค. คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย (วันเสาร) 

26 ธ.ค. นมัสการรวมวันอาทิตยสุดทายของป 2010 

ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม 
พี่นองที่ตองการบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ํา

ทวม โปรดนําเงินใสซองถวาย ระบุวา “ชวยผูประสบภัย 

น้ําทวม” โดยคริสตจักรจะรวบรวมสงให ส.ค.บ. เพื่อนํา 

ไปดําเนินการตอ ภายในวันอาทิตยนี้ (21 พ.ย. 2010) 

บริจาคเสื้อกันหนาวและผาหมใหภาคเหนือ 
ทานที่มีเสื้อกันหนาวและผาหมสามารถนํามาบริจาคที่

คริสตจักรไดภายในวันนี้ (21 พ.ย. 10) โดยคริสตจักร 

จะนําสงใหทางภาคเหนือเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยหนาว  

คริสตมาสภาคภาษาไทย 
รายการปนี้จะจัดในรูปแบบการเลนเกมสตามฐานตางๆ 

เพื่อสะสมแตมและรับรางวัล กอนจะมีรายการประกาศ

ในหองประชุม ทางคณะกรรมการจัดงานจึงขอความ

รวมมือจากสมาชิกที่มีของใชตางๆ เชน เครื่องใชไฟฟา 

เครื่องครัว อุปกรณกีฬา จักรยาน เครื่องเขียน เปนตน 

ที่มีอยูแลวแตเปนของใหมและไมไดใช เพื่อจะนํามาเปน

ของรางวัลในการจัดงาน ทานสามารถนํามาใหที่

สํานักงานไดตั้งแตวันนี้ 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 93 คน เด็ก 10 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ  119 คน เด็ก  2 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 2010 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 74,501.50 บาท  
เงินถวายผาน 30,040.00 บาท 
เงินถวายจากการใชสถานที่จัดพธิีไวอาลัยคุณเทยีม 50,000.00 บาท 
เงินถวายจากแผนกหนังสือ-หองสมุด 111.00 บาท 
รวม 154,652.50 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 
ชั้นเด็กเล็ก พระเยซูทรงบังเกิด หองสมุด 
ชั้นประถมตน พระเยซูกําลังเสด็จมา 2-2 
ชั้นประถมปลาย ความอดทนของเนหะมีย 2-3 

ชั้นมัธยม มาระโก 3-4 

ชั้นมหาวิทยาลัย โยชูวา 2 3-1 

ชั้นผูเชื่อใหม ดําเนินชีวิตอยางมีสติปญญา 1 3-3 
ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 

ชั้นผูใหญ ชื่นชมยินดีกับชีวิต 2-1 
ชั้นครอบครัว โดย คุณเทียนชัย 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําขวัญป 2010 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


