
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณชาญกิจ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณอุลัย/คุณนงคลักษณ ผูอานพระวจนะ : คุณสุภัทรา 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณจําเริญ ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณสุมล/คุณรพีพรรณ 
 

เชญิชวนนมสัการ :  "เฉลยธรรมบัญญัติ 33:27"   

นมสัการดวยเพลงสัน้ : ขาผจญทุกสิ่ง ชิดกางเขน เมื่อขาเพงดูกางเขนประหลาด 

 พักพิงในออมแขนนิรันดร 

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : "เอเฟซัส 4:1-7" คุณสุภัทรา 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณจําเริญ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “นับพระพร”   

เทศนา : ความอดกลั้นใจ อ.สันติ แกวเตชะ 

 "กาลาเทีย 5:22" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “พักพิงในออมแขนนิรันดร”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2011 
ผูนําประชุม : คุณวีระวงษ ผูเทศนา : อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอือ้ 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณพัทธมน 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณชาญกิจ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณพรรณี/คุณพรพรรณา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณภูมินทร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
  ประชมุอนชุน Praise and Worship เวลา 13.30 น. หอง 2-2 

 กลุมเซล เวลา 13.30–14.30 น. ที่หอง 3-7 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 29 พ.ค. 2011) 
 ประชมุกรรมการคาย เวลา 13.00 น. สํานักงาน (อ.นนทชัย คุณวีระวงษ คุณชูพรรณ คุณชาญกิจ  

คุณอภิทาน คุณอรนุช คุณสุวิมล)  

ข า ว ส า ร 
มติที่สําคญั 
ตามที่อนุกรรมการหาทุนกอสรางอาคารฯ ไดเสนอขอให
โอนเงินจากบัญชีคริสตจักรจํานวน 3 ลานบาท เพื่อสมทบ
ทุนกอสรางอาคารคริสตจักร ทางคณะมัคนายก และ
คณะกรรมการดําเนินงานการเงินและทรัพยสินฯ ได
พิจารณาขอเสนอดังกลาวรวมกัน และมีมติเห็นชอบให
โอนเงินดังกลาวเขาบัญชีกองทุนกอสรางอาคารคริสตจักร
หลังจากครบกําหนดเงินฝากประจํางวดปจจุบัน  

สัปดาหที่ 5 กบั 4 คนกันเอง ป 2011 
วันอาทิตยที่ 29 พ.ค. เปนสัปดาหประกาศ โดย  

อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ ขอเชิญพี่นองหยิบใบปลิวที่โตะ

ตอนรับ เพื่อนําไปแจกและเชิญชวนญาติพี่นอง เพื่อนๆ มา

รวมงานประกาศ 

วันรวีวารศึกษา วันอาทิตยที่ 5 มิ.ย. นี ้
ขอเชิญครูรวีฯ ทุกคนและนักเรียน ทุกระดับชั้นรวมแขงขัน
พระคัมภีรในวันรวีวารศึกษา โดยจะใชเนื้อหาจากโครงการ
ตาสวางเดอืนมีนาคม และเมษายน ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกบั
คริสตจักรและเด็กๆ ในพระคัมภีร มีรางวัลสําหรับผูที่ชนะ

การแขงขัน วันอาทิตยที่ 5 มิ.ย. เวลา 13.00-15.00 น. 

สัญญาถวาย เพื่อสรางอาคารคริสตจักร 
เนื่องจากมีสมาชิกบางทานไดขอฟอรมสัญญาถวายทรัพย

ทางคณะอนุกรรมการหาทุนฯ จึงไดจัดเตรียมเอกสาร

ดังกลาวเปนภาษาไทย และภาษาจีน หากทานใดตองการ

ขอเชิญหยิบไดที่โตะตอนรับ 

คายคริสตจักร 15-17 ก.ค. นี ้
ชื่อคาย : พระคุณ - 恩典 (en dian) - Grace 

วันที่ : วันศุกรที่ 15 ถึง วันอาทิตยที่ 17 ก.ค. นี้ 

สถานที่ : สถานอบรมคริสเตยีนแบบติสต พัทยา  

วิทยากร : อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี 

คาคาย : 1,200 บาท (ผูใหญ) 600 บาท (นักเรียน 

นักศึกษา) ฟร ี(เดก็ต่ํากวา 10 ขวบ) 

สมัคร : วันนี้ - 2 ก.ค. 2011 ที่คุณชูพรรณ (ภาษาไทย) 

คุณจางเจียยุน (ภาษาจีน) 

เสื้อคาย : ตัวละ 140 บาท (จองไดในใบสมัครคาย) 

ขอเชิญพี่นองไปรวมคายโดยพรอมเพรยีงกัน เพื่อเรียนรู

พระวจนะ สามัคคีธรรม และเตรียมตวัเขาสูงานฉลอง

ครบรอบ 60 ป คริสตจักรในเดือนกันยายน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2011 
เงินถวายประจาํวนัอาทิตย 39,865.00 บาท 
เงินถวายผาน 1,000.00 บาท 
รวม 40,865.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 60 ลานบาท ภายในกนัยายน 2011  
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 พ.ค.  120,900.00 รวม 1,928,795.00 บาท  
สัญญาถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 พ.ค. 0.00 รวม 0.00 บาท  
รวม   1,928,795.00 บาท 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2011 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 82 คน เด็ก 7 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 97 คน เด็ก 5 คน 

ประกาศจากคณะกรรมการกอสรางอาคารคริสตจักร 
ขอความรวมมือจากพี่นองแนะนําบริษัทที่มีความสามารถทํางานออกแบบอาคารคริสตจักร โดยบริษัทตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 

1. เปนบริษัทหรือหนวยงานที่มีกิจการใหบริการออกแบบดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม แกหนวยงานภาครัฐ และ

เอกชนเปนบริการหลัก 

2. เคยผานงานออกแบบ และควบคุมงานกอสรางอาคารสาธารณะ ที่มีขนาดพื้นที่ไมต่ํากวา 2,000 ตารางเมตร ซึ่ง

ไดกอสรางเสร็จเรียบรอยแลวอยางนอย 5 โครงการ 

3. มีสถาปนิก ระดับสามัญ ประสบการณทํางานไมนอยกวา 10 ป ทํางานประจําในสํานักงาน และรวมทํางานใน

โครงการ 

4. มีวิศวกรโยธา ระดับสามัญ ประสบการณทํางานไมนอยกวา 10 ป ทํางานประจําในสํานักงาน หรือเปนพันธมิตร

รวมทํางานในโครงการ 

5. มีความพรอมของบุคลากรในการดําเนินโครงการ 

6. สามารถจัดหาที่วิศวกรเฉพาะทาง หรือที่ปรึกษาในการออกแบบดานอื่นๆ รวมในการออกแบบอาคาร 

 ขอใหพี่นองแนะนําบริษัทที่สนใจเขารวมประกวดราคา สงขอมูลบริษัท ตัวอยางผลงาน และขอมูลบุคลากร 

(สถาปนิก และวิศวกร) และขอมูลอืน่ๆ ตามขอ 1-6 แกกรรมการดําเนินการกอสรางภายในในวันที่ 10 มิถุนายน   

 คณะกรรมการ จะคัดเลือก และเชิญผูมีคุณสมบัติครบถวน จํานวนไมเกิน 3 ราย เพื่อเขารวมพัฒนาแบบ 

และนําเสนอรายละเอียดขอเสนอโครงการแกคณะกรรมการ โดยจะมีหนังสือเชิญผูที่ไดรับคัดเลือกเขารวมประกวด

ราคาอยางเปนทางการภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2011 ในลําดับตอไป   

 หากบริษัทตองการสอบถามขอมูลโครงการเบื้องตนเพื่อตดัสินใจในการเขาเสนอราคา สามารถติดตอโทร

สอบถามไดที่ สํานักงานคริสตจักรพระคุณ หรือที่คุณอภิทาน email: apitan.lee@gmail.com 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก คาอิน-อาแบล หองสมุด 

ชั้นประถมตน อยากลัวที่จะขอตอพระเยซู 2-4 

ชั้นประถมปลาย แบงปน โดย ครูพิงค 3-7 

ชั้นมัธยม แบงปนโดย คุณอภิทาน 
1 ทิโมธ ี

2-2 
ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูใหญ อิสยาห 3-6 

ชั้นผูเชื่อใหม แบงปนโดย อ.นนทชัย หองโถง 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก หองโถง 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5 

 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 คําขวัญป 2011 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


