
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    28 ตุลาคม ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    

ผูเลนผูเลนผูเลนผูเลนเดนตรีเดนตรีเดนตรีเดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณสุมล/คุณภัทรพร    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณชาญกิจ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณจําเริญ
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    มานี่เปนเวลานมัสการ จงสรรเสริญพระเจาเถิด ชั่วชีวี

 อยูในพระทัยพระองค 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป :::: 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “2 โครินธ 4:7-18” 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเจาทรงเลี้ยงดู” 

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ความออนแอ-ความหวังใจ 

 "2 โครินธ 12:1-10" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พักพิงในพระเจา”    

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัร    ::::        

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 
สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 4 พฤศจิก
ผูนําประชุม : คุณวิทย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น : คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ
ผูเทศนา : อ.ลายมูเซิน/คุณกรรณิกา ผูอานพระวจนะ : คุณนงคลักษณ/คุณหยางเอินซิ่น
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณอรวรรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเหอจื่อหวาย 
ผูบรรเลงเปยโน : คุณพรศิร ิ ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนทชัย/คุณวันทนาพร
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณชาญกิจ
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณสุมล 

    

9:00 น. 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสิชาญ 

ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณฑิฆัมพร 

จําเริญ/คุณณัฐฐิติชญา 

มานี่เปนเวลานมัสการ จงสรรเสริญพระเจาเถิด ชั่วชีวี 

คุณฑิฆัมพร 

คุณชาญกิจ    

  

อ.ชวลิต นวจองพันธ 

    

พฤศจิกายน 2012 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

หยางเอินซิ่น 
คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณโจวหลงเหอ 

วันทนาพร 
ชาญกิจ คุณอภิทาน 

ป ร

รายการสปัดาหหนา (วนัเสารที่ 3 และ วนั

� วนัมชิชัน่วนัมชิชัน่วนัมชิชัน่วนัมชิชัน่ วันเสารที่ 3 อาหารเยน็ เวลา 18
วันอาทิตยที่ 4 นมัสการชวงเชา เวลา 10.00 

ข า ว ส า ร

���������� (3-4 .�. 2012) 
วันมิชชั่น เทศนาโดย อ.ลายมูเซิน (จีนแปลไทย) 
วันเสาร 3 พ.ย. อาหารเย็น เวลา 18.00 น. เริ่ม
รายการ เวลา 19.00 น. 
วันอาทิตย 4 พ.ย. ชวงเชา เวลา 10.00 – 12.00 
และ ชวงบาย เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ขอเชิญทุกทานมารวมฟงคําแบงปน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจ เห็นภาพ และมีภาระใจในงานมิชชั่นมากขึ้น

������������������ .�. 2012 

พ.ย. 3-4 วันมิชชั่น โดย อ.ลายมูเซิน 
 18 ประชุมอธิษฐาน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 75 คน

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 111 คน

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 21 ตุล
เงินถวายประจําวันอาทิตย    

รวมรวมรวมรวม    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 21 ต.ค. 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 21 – 27 ต.ค. 

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย

รวมรวมรวมรวม    

    เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน 
แผนกหนังสือ

บริเวณหองโถง 

ร ะ ก า ศ  

และ วนัอาทิตยที่ 4 พ.ย. 2012) วันมิชชั่น 

18.00 น. ทีห่องโถง รายการ เวลา 19.00 น. ที่หองประชุม 
00 น. อาหารเที่ยง เวลา 12.00 น. ชวงบาย เวลา 13.00 น. 

ข า ว ส า ร 

 

00 น. 

ขอเชิญทุกทานมารวมฟงคําแบงปน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจ เห็นภาพ และมีภาระใจในงานมิชชั่นมากขึ้น 

 ���ก������"�� #$%�ก��� 2012 

เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง พ.ย.  
30 Days with Self-Control ไดที่ 
คุณพรพรรณา (ภาคภาษาไทย) และ 

คุณจางเจียยุน (ภาคภาษาจีน)  

 

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม 2012 : 
คน เด็ก 8 คน 

คน เด็ก 4 คน 

ตุลาคม 2012 
37,836.00    บาท 

37373737,,,,836836836836....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

.  15,000.00 

 0.00  รวม 39393939,,,,555555554444,,,,888807.07.07.07.76767676    บาทบาทบาทบาท    

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

ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 22222222,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท    

42424242,,,,555576767676,,,,888807070707....76767676    บาทบาทบาทบาท    

 

 

&'�()���*+�&ก��ก"&��,��&���������%�ก�  

1. การตอรองราคารอบสุดทายกับบริษัทรับเหมา  
3 บริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 

2. การขอใบอนุญาตกอสราง 
3. การเตรียมตัวยายสถานที่นมัสการ สํานักงาน 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน  
แผนกหนังสือ-หองสมดุ จะเปดขาย พระคมัภีร  

ปกพระคมัภีร หนังสือ และซีดีเพลง 
บริเวณหองโถง สัปดาหหนา เวลา 8.00–9.45 น.  



ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก คําสอนพระเยซู 3 “บุตร 2 คน” หองสมุด 

ชั้นประถมตน ซาอูล 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-6 

ชั้นอัลฟา มาระโก 
2-2 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม สันติภาพกับชาวกิเบโอน 

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������	ก�� ������������ 28    ������ 2012    
    

    

    

    

    

    

    

    

คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


