
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 27 มีนาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณพงศชัย 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณนงคลักษณ/คุณปารชิาต ิ ผูอานพระวจนะ : คุณชนมน 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณอภิทาน ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณสุมล/คุณณิชา 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : พระองคทรงสมควร เรานําเสียงการสรรเสริญ ขาขอนมัสการ  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ :  คุณชนมน 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณอภิทาน 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “เราสูยอมตายเพื่อทาน”   

เทศนา : การนมัสการ นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 "สดุดี 104:33-34" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “รางกายของฉันคือพระวิหาร”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 3 เมษายน 2011 
ผูนําประชุม : คุณวิทย/อ.เหอจื้อผิง ผูนําเพลงสั้น : คุณวิทย/อ.เหอจื้อผิง 

ผูเทศนา : อ.นนทชัย/คุณสุนทรีย ผูอานพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณจางเจียยุน 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณทวี ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณศิริพร คุณจาวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง  

ผูบรรเลงเปยโน : คุณพรศิร ิ ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา คุณจําเริญ คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณนงคลักษณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
 ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หอง 2-2 

 สามคัคธีรรมกลุมอนชุน ที่บาน อ.วินัย และคุณอุลยั ออกเดินทาง เวลา 13.30 น. 

รายการสัปดาหหนา (นมัสการรวม) 
 ประชมุสมาชกิ ขอเชิญสมาชิก รวมประชุมเพื่อรับรองรายชื่อกรรมการหาทนุเพื่อสรางอาคารคริสตจักร 

หลังจากนมัสการ 

ข า ว ส า ร 
กรรมการหาทนุเพื่อสรางอาคารคริสตจักร 
วันที่ 20 มีนาคม 2011 คณะมัคนายกเสนอรายชื่อสมาชิก 
เพื่อเขามาเปนกรรมการหาทุนเพื่อการกอสรางอาคาร
คริสตจักร หลังจากตัวแทนจากคณะมัคนายกไดทาบทาม มี
ผูตอบรับเปนกรรมการฯ ดังกลาว จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

1.คุณเสริม วชิระวิกรัย 2.คุณชูพรรณ จองธุระกิจ 

3.คุณกรรณกิา ศรศีิลปวงศ 4.คุณสุขุม หยาง 

จึงขอใหสมาชิกกลับไปอธิษฐานเผือ่ และรวมประชมุเพื่อลงมติ
รับรองในวันอาทิตยหนา (3 เม.ย. 2011)  

ตารางเวลาที่สาํคัญ เม.ย. – ก.ค. 2011  
เม.ย. 22 (ศุกร) ศุกรประเสริฐ (19.00 น.) 
 24 นมัสการรับอรุณ (6.00 น.) และนมัสการอีสเตอร 
พ.ค. 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 
ก.ค. 15-17 (ศุกร-อาทิตย) คายคริสตจักร (สถานอบรม 
 คริสเตียนแบบติสต พัทยา) 

 

รับบัตรโครงการตาสวาง เดือน เม.ย. 
ขอเชิญพี่นองทุกทานรับบัตรโครงการตา
สวาง เดือน เม.ย. 2011 30 Days 
with Story of Children ไดที่ 

คุณอุลัย (ภาษาไทย) และคุณจางเจียยุน (ภาษาจีน) 
ในชวงหลังเลิกนมัสการ 

รับหนังสือเฝาเดี่ยว เม.ย.-มิ.ย. 2011 
เชิญทุกทานโปรดรับหนังสือเฝาเดี่ยวไดที่โตะตอนรับ 

วันหยุดคริสตจักร 13 - 15 เม.ย. 
สํานักงานคริสตจักรจะหยุดทําการในวันพุธที่ 13 ถึง วัน
ศุกรที่ 15 เม.ย. นี้ พี่นองสามารถตดิตอกับทาง
สํานักงานไดในวันเสารที่ 16 เม.ย. 

จดหมายขาวจากคุณจันทวรรณ 
ขอเชิญพี่นองทุกทานอานจดหมายขาวคุณจันทวรรณ-

คุณจงเจี้ยนเหวย ไดที่บอรดประกาศ และโปรดอธิษฐาน

เผื่อสุขภาพของคุณจงเจี้ยนเหวย การจัดทําและจัดหา

งบประมาณสําหรับโครงการตางๆ ที่จะเปนประโยชน

กับผูรับการบําบัด และชุมชม  

 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 มนีาคม 2011 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 88,768.00 บาท 
รวม 88,768.00 บาท 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 20 มีนาคม 2011 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 79 คน เด็ก 7 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 129 คน เด็ก 3 คน 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน 

แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  
ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง 

ที่หองโถง สัปดาหหนา 8.00 - 9.45 น.



โปรดอธิษฐานเผื่อ (ในชั้นรวีวารศึกษา) 
1. โครงการตาสวาง “30 Days with Story of 

Children” ที่สมาชิกจะอานพระคัมภีรทุกวัน และ
รูจักพระเจาในแงมมุตางๆ มากขึ้น 

2. อธิษฐานเผื่อพี่นองที่ไมสบายและสุขภาพของผูอาวุโส 
3. การรับรองรายชื่อกรรมการเพื่อหาทุนสรางอาคาร

คริสตจักร และเผื่อสมาชิกทั้ง 4 ทานที่ตอบรับ 
4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่ 

5. การเตรียมคายคริสตจักร วันศุกรที่ 15 - วันอาทิตย
ที่ 17 ก.ค. เผื่อวิทยากร กรรมการคาย และสมาชิก
ทุกทานในการจัดเวลาเขารวม 

6. การเตรียมงาน 60 ป วันอาทิตยที่ 18 ก.ย. 2011
เผื่อการจัดเตรียม และสมาชิกที่จะทบทวนพระคุณ
ของพระเจา และมุงสูเปาหมายในอนาคตดวยการ
ทรงนําจากพระเจาดวยกัน 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก การทรงสราง หองสมุด 

ชั้นประถมตน ความรักเพื่อนฉัน 2-4 

ชั้นประถมปลาย แบงปน โดย ครูพิ้งค 3-7 

ชั้นมัธยม 
แบงปน โดย นพ.ปรีดา 

2-2 

ชั้นมหาวิทยาลัย 2-3 

ชั้นผูเชื่อใหม นิโคเดมัส หองโถง 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก หองโถง 

ชั้นผูใหญ อิสยาห 3-6 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 27 มีนาคม 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําขวัญป 2011 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


