
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    27 พฤษภาคม ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณชาญกิจ ผูผูผูผูเลนดนตรีเลนดนตรีเลนดนตรีเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณน้ําทิพย/คุณนงคลักษณ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณณิชา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณพงศชัย ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณชนมน/คุณรพีพรรณ 
 

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::  

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    จอมโยธา รางกายของฉันคือพระวิหาร  

 รักวิเศษ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “1 พงศกษัตริย 3:3-28” คุณณิชา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณพงศชัย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    พระเจาทรงเลี้ยงนกนอยใหญ  

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ซาโลมอน อ.แซมมิว ลี 

 “1 พงศกษัตริย 3:3-28” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    เวลานี้     

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 3 มิถุนายน 2012 
ผูนําประชุม : คุณอภิทาน/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น : คุณวิทย/คุณจางเจียยุน 
ผูเทศนา : อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง ผูอานพระวจนะ : คุณสุมล/คุณอรวรรณ 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณจาวเจวียน ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณหลี่ชิวลี่ คุณจางฟงฉิน 
ผูบรรเลงเปยโน : คุณพรศิร ิ ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณภีรพรรณ 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณพิชัย คุณจนิตนาภรณ คุณจําเริญ คุณชาญกิจ คุณอภทิาน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณจําเริญ/คุณฑิฆัมพร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี้  

�  ประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคาย    เวลา 12.15 – 13.30 น. ที่หองสมุด (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณวิทย คุณเทียนชัย 
คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณสยุมพร คุณอรนุช คุณชาญกิจ คุณเฉินเฉาจิ้น คุณหลี่เหวินกวาง คุณหยางเอิน
ซิ่น คุณวีระวงษ คุณวรีรัตน) 

� ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิฯ ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิฯ ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิฯ ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิฯ เวลา 12.15 น. ที่สํานักงาน (คุณชาญกิจ คุณพงศชัย คุณสิริ  
คุณสุนทรีย คุณภีรพรรณ คุณสุรเดช)  

ข า ว ส า ร 

����������	
����� ��.�. – �.. 2012 

มิ.ย. 17 ประชุมอธิษฐาน 
ก.ค. 1 วันรวีวารศึกษา 
 15 ประชุมอธิษฐานรวม 
 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 
ส.ค. 11-13 คายคริสตจักร โดย อ.โจเซฟ เจิน 
 19 ประชุมอธิษฐาน 
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คณะกรรมการการเงินฯ ไดเปลี่ยนแปลงวิธีการออก
ใบเสร็จ โดยจะใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยเพื่อให
สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชี ทําใหการลงบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชีเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น  
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ขอพี่นองโปรดแนะนําผูรับเหมากอสรางใหกับอนุกรรมการ
กอสรางฯ เพื่อทางอนุกรรมการฯ จะสามารถไปติดตอขอให
เขารวมประมูลงานกอสรางอาคารคริสตจักร และโปรด
อธิษฐานเผื่อการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ดวย 
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ปนี้มี 3 ชั้นเรียน คือ ชั้นเรียนเบื้องตน เรียนทุกวันเสาร 
เวลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. เริ่มวันที่  
12 พ.ค. และชั้นสนทนา เรียนทุกวันอาทิตย เวลา 14.00-
16.00 น. เริ่มวันที่ 13 พ.ค. ขอเชิญพี่นองมาสมัครเรียน 
และชวนเพื่อนที่สนใจมาเรียนดวยกัน ขอใบสมัคร และ
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คุณวรีรัตน (พิงค) 

  

��-����#��������ก� (11-13 �..) 

ขอเชิญหยิบใบสมัครคายคริสตจักรไดที่โตะตอนรับ  
โดยภาคภาษาไทยสงใบสมัครที่คุณชูพรรณ/คุณวรทัย  
และภาคภาษาจีนที่คุณหยางเอินซิ่น ไดตั้งแตวันนี้ ถึง  
วันอาทิตยที่ 1 ก.ค. เทานั้น  
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง มิ.ย.  
30 Days with Blessing ไดที่ 
คุณณัฐฐิติชญา (ภาคภาษาไทย) และ

คุณจางเจียยุน (ภาคภาษาจีน) 
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ในชวงนี้ทางคริสตจักรไดมีการจัดเก็บเอกสารและ
สิ่งของในหองตางๆ และเปลี่ยนที่เก็บของ เพื่อเตรียม
ตัวสําหรับการกอสราง ดังนั้นถาสมาชิกทานใดมีความ
ตองการใชสิ่งของใด และหาของไมพบ กรุณาอยารื้อ
แกะกลองเอง หรือคนหาดวยตัวเอง ขอความกรุณา
ติดตอที่สํานักงาน (คุณอุลัยหรือคุณอรนุช) และสวน
ของใชจุกจิก เชน ทิชชู กาแฟ โอวัลตนิ กระติกน้ํา
รอน น้ําตาล เครื่องปรุง ถุงพลาสตกิ ถุงขยะ ฯลฯ 
ขอความกรุณาติดตอที่ คุณวรชิต หรือคุณจันทรธี 

 

จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่น    สุภาษิต 3:6 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดอืน  
แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  

ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง บริเวณหองโถง สัปดาหหนา  เวลา 8.00–9.45 น.  



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 20 พฤษภาคม 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 83 คน เด็ก 8 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 102 คน เด็ก 5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 พฤษภาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    31,460.00    บาท 

ถวายจาก อ.นนทชัย แบงปนที่คริสตจักรพระกรุณาธิคุณ 1,000.00 บาท 

ถวายจาก คณะสตรี 1,345.00 บาท 

รวมรวมรวมรวม    33333333,,,,805805805805....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 พ.ค.  20,050.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 20 – 26 พ.ค. 0.00  รวม 33336666,,,,000000000000,,,,444477776666.37.37.37.37    บาทบาทบาทบาท    

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3333,,,,000000000000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)      2222,,,,840840840840,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท 

รวมรวมรวมรวม            41414141,,,,888844440000,,,,444477776666....37373737    บาทบาทบาทบาท    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก การอธิษฐานชวยเหลือผูอื่นได หองสมุด 

ชั้นประถมตน อพยพ 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-7 

ชั้นอัลฟา แบงปนโดย คุณชาญกิจ 2-2 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม บัญญตัิ 10 ประการ หองโถง 

ชั้นโอเมกา แบงปนโดย คุณเทียนชยั 3-5 
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คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


