
รายการประชุมนมัสการพระเจา 

คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::  6 มิถุนายน ค.ศ. 2010 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณวิทย/คุณสุนทรีย ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::    คุณสุมล/คุณศิริพร  ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::    คุณจางเจียยุน 

ผูถอืถงุถวายทรัพยผูถอืถงุถวายทรัพยผูถอืถงุถวายทรัพยผูถอืถงุถวายทรัพย    ::::    คุณวีระชัย คุณหยูเฟย คุณเสริม  ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณฉวีวรรณ 

ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::            คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา 
����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ��������    ����    ����    ����    ����    ����    ����        

อธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานอธษิฐาน    ::::    เผื่อ “ประเทศเวียตนาม” 

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ขายกเสียงขึ้น จิตใจของขาจงสาธุการฯ พระองคทรงสมควร 

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “สุภาษิต 15:33”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ฟลิปป 2:6-11” คุณสุมล/คุณศิริพร 

คณะนักรองคณะนักรองคณะนักรองคณะนักรองยวุชนยวุชนยวุชนยวุชน    ::::    He’s everything to me     

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณฉวีวรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “อัศจรรยพระผูชวยเรา” หนา 56    

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “การยอมจํานน” อ.ไพรสนธิ์ ตางสี/คุณสุนทรีย 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “ชีวิตขาขอมอบถวาย”  หนา 230    

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน” 

สงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐาน    ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ : : : :     

 
ผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปง----น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน ::::    คุณจําเริญ คุณพิชัย คุณชาญกิจ คุณสุนทรีย คุณอภิทาน คุณหยูเฟย 

ใครครวญพระวจนะ 
ความยําเกรงพระเจาเปนการสอนใหเกิดปญญา และความถอมใจเดนิอยูขางหนาเกียรติ 

(สุภาษิต 15:33) 

ปร ะก าศ  
รายการวนันี ้

� ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หอง 2-4 
�  ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน Praise and Worship Praise and Worship Praise and Worship Praise and Worship เวลา 13.00 น. หองสมุด 
รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 13 มิ.ย. 2010) 

� ประชมุกรรมการคาย ประชมุกรรมการคาย ประชมุกรรมการคาย ประชมุกรรมการคาย เวลา 12.00 น. ที่โตะอาหาร เพื่อสรุปและประเมินผล (คุณเทียนชัย อ.นนทชัย  
อ.เหอจื้อผิง คุณจินตนาภรณ คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณวิทย คุณหยูเฟย คุณอรนุช คุณจางเจียยุน คุณวินัย 
คุณอุลัย คุณวีระวงษ คุณณัฐินี คุณวรีรัตน) 

ข า วส าร  
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ขอบคุณพระเจาสําหรับคายคริสตจักรที่ผานมาเมื่อสัปดาหที่
แลว ที่พี่นองไดใชเวลาวางดวยกันในการพูดคุยแบงปน เลน
กีฬา เลนน้ํา-ทราย พักผอนดวยกัน และไดมีโอกาสเรียนรู
เรื่องการรวมรับใช และนมัสการพระเจาดวยกัน ขอทุกทาน
โปรดอธิษฐานเผื่อที่พวกเราทุกคนจะสานตอความสัมพันธ 
ความตั้งใจตางๆ และการรวมใจกันในการรับใชพระเจา 
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วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิ.ย. นี้ คณะกรรมการมิชชั่นรวมกับคณะ
สตรีจัดไปเยี่ยมเยียน อ.ไพรสนธิ์ และครอบครัวที่แหลมฉบัง 
เพื่อจะไดเห็นภาพ และเขาใจพันธกิจการรับใชในสภาพ
ปจจุบัน เพื่อจะไดมีโอกาสหนุนน้ําใจ-อธิษฐานเผื่องานรับใช
ของทาน ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อการเดินทาง สามัคคี
ธรรม และโปรดระลึกถึงพันธกิจที่แหลมฉบังในคําอธิษฐาน 

�� �#$�"����#� 
คุณวีระวงษ (พีซ) และคุณสิริพรรณ (หนุย) ไดเขาพิธี
สมรสเรียบรอยแลวเมื่อวันเสารที่ 22 พ.ค. 2010 ที่  
คริสตจักรจีนฟาฮาม จ.เชียงใหม ขอบคุณพระเจา และขอ
แสดงความยินดี ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อครอบครัวใหม 
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ขอเชิญอานจดหมายขาวจากคุณวิชัย ไดที่บอรดประกาศ 
และโปรดอธิษฐานเผื่อคุณวิชัยในการรับใช คุณแชรในดาน
สุขภาพ และคุณถิงถิงในดานการเรียน และการเดินทาง 
 

"���"�"�&'ก( "���)���*)�� 4 ก.�. 
วันที่ 4 ก.ค. 2010 เปนวันรวีฯ ไทย จะมีรายการ
พิเศษเวลา 13.00-15.00 น. มีการแขงขัน และเกมส 
โดยใชเนื้อหาจากโครงการตาสวาง ม.ค. – มี.ค. 
ขอใหทุกทานเตรียมตัวเพื่อมีสวนรวมในการแขงขัน 
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ขอใหพี่นองที่ไดอานพระคัมภีรครบ
ตามตารางในเดือนพฤษภาคมแลว 
โปรดเขียนชื่อในบัตรของทานและใส

ลงในกลองโครงการตาสวางที่แขวนอยูหนาหอง
ประชุมดานนอก โดยทางสํานักงานจะทําการเคลือบ
บัตรของทาน และสงคืนใหภายหลัง 
�������,��$ก���"�$ 
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง เดือน มิ.ย. 30 Days 

with Prayer ไดที่ คุณอุลัย (ภาษาไทย) และ 
คุณจางเจียยุน (ภาษาจีน) ในชวงหลังเลิกนมัสการ 
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เชิญรับคืนบัตรโครงการตาสวางที่เคลือบเรียบรอย
แลว ของเดือน เม.ย. ไดที่คุณอุลัย (ภาษาไทย) และ
คุณจางเจียยุน (ภาษาจีน) ในชวงหลังเลิกนมัสการ 

 

 

 

 

 

 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน  
แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  
ปกพระคัมภีร หนังสือ ซีดีเพลง ในราคาตนทุน 
เพื่อเปนสวนหนึ่งในการรับใช และหนนุใจพี่นอง

ในการเพิ่มพูนความรูเพื่อเสริมสรางชีวิต 
คริสเตียน โดยยึดหลักความจริงตามพระวจนะ 
ที่บริเวณหองโถง วันนี้ เวลา 8.00–9.45 น. 

จากคายจากคายจากคายจากคาย............  เมื่อมีความทุกขเขามา เมื่อมีปญหารุกคืบ
ปกคลุมเรา เมื่อน้ําตาคลออยู ...เมื่อนั้นแหละ เราควร
สําแดง Spirit คริสตจักรของเรารวมกัน  ...Spirit of 
Power, Spirit of Love, Spirit of Self-Discipline 



ผูรับผิดชอบรายการนมสัการวันอาทิตยที ่13 มิ.ย. 2010 
ผูนําประชุม : คุณสเุมธ ผูเทศนา : อ.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสิริพรรณ 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณชูพรรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณดวงพร/คุณวรวดี 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม: คุณณัฐฐิติชญา/คุณนงคลักษณ 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2010 : 
ผูใหญ 56 คน เด็ก 2 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2010 
เงินถวายประจําของสมาชิก 13,000.00 บาท  

ประจําวันอาทิตย    19,967.00    บาท  

เงินถวายเพื่องานมิชชั่น 2,000.00 บาท  

เงินถวายเพื่อขอบคุณพระเจา 500.00 บาท  

เงินถวายเพื่ออาหารกลางวัน 200.00 บาท  

เงินถวายเพื่อคายคริสตจักร  (รวมทั้งหมด 191,100 บาท) 41,200.00 บาท 

รวมรวมรวมรวม    76767676,,,,867867867867....00000000    บาทบาทบาทบาท    

    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 9.10 - 9.50 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

รวมชั้น (ยกเวนชั้นเด็กเล็ก) แบงปนเนื้อหา โดย อ.นนทชัย หอง 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 6 มิ.ย. 2010    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําขวัญป 2010 

 ”สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช“ 

 


