
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณวีระวงษ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณพรรณี/คณุพรพรรณา ผูอานพระวจนะ : คุณชนมน 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณชาญกิจ ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณอุลัย/คุณภูมินทร 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : เพราะพระองคทรงอยู รักวิเศษ 

 คําสรรเสริญลนจากวิญญาณ น้ําแหงชีวิต 

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : "วิวรณ 21:1-7" คุณชนมน 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณชาญกิจ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “จิตใจขาถวายสาธุการพระเจา”   

เทศนา : โลกสงสัญญาณ อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “พระองคทรงสมควร”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน 2011 
ผูนําประชุม : คุณเทียนชัย/คุณสุนทรีย ผูนําเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ 

ผูเทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณกิา ผูอานพระวจนะ : คุณสุมล/คุณมุกดา 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณเสริม ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสมสิริ คุณจาวเจวียน คุณเฉินเสี่ยวหลิง 

ผูบรรเลงเปยโน : คุณจางเจียซง ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร 

ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา คุณจําเริญ คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณนงคลักษณ 

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 
 ประชมุกรรมการคาย เวลา 13.00 น. สํานักงาน (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณวีระวงษ คุณชูพรรณ คุณอรนุช 

คุณชาญกจิ คุณอภิทาน คุณวิทย คุณสุวิมล) 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 5 มิ.ย. 2011) 
 รายการพเิศษวนัรววีารศกึษา เวลา 13.00 – 15.00 น. หองประชุมนมัสการ (นมัสการ เกมส แขงขัน 

พระคัมภีร [จากโครงการตาสวางเดือน มี.ค. – เม.ย.] และ อาหารวาง) ขอเชิญพี่นองทุกทานเขารวม 

ข า ว ส า ร 
ประกาศจากคณะกรรมการกอสรางอาคารฯ 
ขอเชิญสมาชิกทุกทาน อานรายละเอียด “โครงการ

ออกแบบ และควบคุมงานกอสราง อาคารคริสตจักร

พระคุณ คณะแบบติสต สุขุมวิท 19 ที่บอรดประกาศ 

หากทานมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ใชสอย โปรด

แจงไดที่คณะกรรมการกอสรางอาคารฯ (คุณเทียนชัย 

คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณสุรเดช) 

สัญญาถวาย เพื่อสรางอาคารคริสตจักร 
เนื่องจากมีสมาชิกบางทานไดขอฟอรมสัญญาถวายทรัพย

ทางคณะอนุกรรมการหาทุนฯ จึงไดจัดเตรียมเอกสาร

ดังกลาวเปนภาษาไทย และภาษาจีน หากทานใดตองการ

ขอเชิญหยิบไดที่โตะตอนรับ 

จดหมายหาทุนเพื่อกอสรางอาคารฯ 
ขอเชิญพี่นองที่ตองการจดหมายหาทุนเพื่อการกอสราง

อาคารฯ สามารถหยิบไดที่โตะตอนรับ 

วันรวีวารศึกษา สัปดาหหนา (วันที่ 5 มิ.ย.) 
ขอเชิญครูรวีฯ ทุกคนและนักเรียนทุกระดับชั้น รวมแขงขัน

พระคัมภีรในวันรวีวารศึกษา โดยจะใชเนื้อหาจากโครงการ

ตาสวางเดอืนมีนาคม และเมษายน ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกบั

คริสตจักรและเด็กๆ ในพระคัมภีร มีรางวัลสําหรับผูที่ชนะ

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

กลุมเซลรวมภาคภาษาไทย (วนัที่ 12 มิ.ย.) 
ขอเชิญทุกทานที่สนใจเขารวมสามัคคีธรรมกลุมเซลรวม 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่หอง 2-2 โดยจะมีการแบงปน 

อธิษฐาน และรับประทานอาหารวางดวยกัน  

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

- Grace 

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

สถานที่ : สถานอบรมคริสเตยีน 
แบบติสต พัทยา  

วิทยากร : อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี (วิทยากรหลัก) 
อ.ตูกวางเหยา (วิทยากรภาคภาษาจีน) 

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 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณสิร ิ
คุณแมมาลัย โรจนรัตนเกียรติ (คุณแมของคุณสิริ) ได

จากไปอยูกับพระเจาเมื่อวันเสารที่ 21 พ.ค. สิริอายุได  

82 ป และไดจัดพิธีไวอาลัย-พิธีฝงไปแลว เมื่อวันที่ 24 

และ 25 พ.ค. ขอพระเจาทรงเลาโลมใจลูกหลานทุกทาน 

โปรดระวังอยาอยูใกลบริเวณกําแพงดานหลงั 
เนื่องจากการกอสรางกําแพงอาคารของทาง L&H มีผลให

กําแพงดานหลังคริสตจักร เกิดรอยราว ทะลุ และบางสวน

ชํารุดเสียหาย เกรงวาจะเปนอันตราย หากอยูใกลบริเวณ

กําแพง จึงขอใหพี่นองโปรดระมัดระวัง 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2011 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 92 คน เด็ก 9 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 107 คน เด็ก 3 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2011 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 29,550.00 บาท 
ถวายจากคณะสตรี 610.00 บาท 
รวม 30,160.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 60 ลานบาท ภายในกนัยายน 2011  
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 22 พ.ค.  25,545.00 รวม 1,954,340.00 บาท  
สัญญาถวายประจําวันอาทิตยที่ 22 พ.ค. 0.00 รวม 0.00 บาท  
รวม   1,954,340.00 บาท 

โปรดอธิษฐานเผื่อ (ในชั้นรวีวารศึกษา) 
1. อนุกรรมการหาทุนเพื่อกอสรางอาคารฯ สําหรับ

การประชุมในทุกสัปดาห และการติดตอ
ประสานงานกับสมาชิก  

2. ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักร ที่จะรวม
ใจกันในการอธิษฐานเผื่อ และการถวายทรัพย 
เพื่อการกอสรางอาคารคริสตจักร และการ
ดําเนินการตางๆ ที่ถวายเกียรติแดพระเจา 

3. คณะกรรมการกอสรางอาคารคริสตจักร ในการ
ติดตอประสานงาน สติปญญาในการตัดสินใจ  

4. การเตรียมคายคริสตจักร วันที่ 15,16,17 ก.ค. 
เผื่อวิทยากรหลัก (อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี) 
และวิทยากรภาคภาษาจีน (อ.ตูกวางเหยา) 
กรรมการคาย สมาชิกในการจัดเวลาเขารวม 

5. การเตรียมงาน 60 ป วันอาทิตยที่ 18 ก.ย. 
2011 เผื่อการจัดเตรียม และสมาชิกที่จะ
ทบทวนพระคุณของพระเจา และมุงสูเปาหมาย
ในอนาคตดวยการทรงนําจากพระเจาดวยกัน 

6. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่ 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก ความชั่วของมนุษย หองสมุด 

ชั้นประถมตน อยากลัวที่จะขอตอพระเยซู 2-4 

ชั้นประถมปลาย ทําความรูจักกับพระเจา 3-7 

ชั้นมัธยม 
ถาม-ตอบ 

โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 
2-2 ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูเชื่อใหม 

ชั้นผูใหญ อิสยาห 3-6 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก หองโถง 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5 

 

 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 คําขวัญป 2011 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


