
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    11 กรกฎาคม ค.ศ. 2010    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสิริ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณชูพรรณ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณนงคลักษณ ผูผูผูผูตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั    &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณชนมน/คุณจําเริญ 
 

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::    สดุดี 133 – 134 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    พระองคทรงสมควร พระบิดาในสวรรค  

 จิตใจของขาจงสาธุการพระเจา ขอพระองคเจาทรงตรวจจิตใจ 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ผูวินิจฉัย 1” คุณชูพรรณ 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณนงคลักษณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเจาทรงเลี้ยงดู”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: มุงมั่น อ.แซมมิว ลี 

 “ผูวินิจฉัย 1” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขอพระเยซูโปรดนําหนา”        

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพรอธษิฐานขอพรอธษิฐานขอพรอธษิฐานขอพระพร ะพร ะพร ะพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม 2010 
ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ ผูเทศนา : อ.แซมมิว ลี 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสุมล 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณจินตนาภรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณพันไมล/คุณสิชาณีย 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม:  คุณอุลัย/คุณนงคลักษณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้

� ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ 
�  ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน Praise and Worship Praise and Worship Praise and Worship Praise and Worship เวลา 13.00 น. หอง 2-2 
� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะมคันายกคณะมคันายกคณะมคันายกคณะมคันายก    เวลา 13.30 น. ที่หอง 3-4 คุณจําเริญ อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย คุณหยูเฟย 

คุณพิชัย คุณชาญกิจ คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 
รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 18 ก.ค. 2010) 

� ประชมุอธษิฐาน ประชมุอธษิฐาน ประชมุอธษิฐาน ประชมุอธษิฐาน เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาไทยที่หอง 3-1 ภาคภาษาจีนที่หองประชุม 

ข า ว ส า ร 
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คริสตจักรจะจัดสอนสนทนาภาษาจีนชั้นเบื้องตน จบใน 2 
คอรส คอรสละ 400 บาท (ไมรวมคาหนังสือและอุปกรณ) 
รับเพียง 15 ทานเทานั้น เริ่มวันอาทิตยที่ 18 ก.ค. ขอเชิญ
พี่นองที่สนใจสมัครเรียนได หรือชวนเพื่อนๆ ที่ยังไมเชื่อมา
สมัคร เพื่อเปดโอกาสใหผูที่สนใจสามารถเรียนภาษาจีน
อยางมีคุณภาพ ในราคาไมแพง และใหเพื่อนๆ ที่ยังไมเชื่อ
ไดสัมผัสกับบรรยากาศในคริสตจักร สรางความสัมพันธกับ
พี่นองคริสเตียน รับใบสมัครไดที่คุณวรีรัตน 
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เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ที่หองสมุด 
บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ที่หอง 2-3  
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ขอบคุณพระเจาสําหรับคุณอุรัชนี ที่ไดรับบัพติสมาเมื่อ
สัปดาหที่แลว (วันอาทิตยที่ 4 ก.ค. 2010) ขอพี่นอง
โปรดอธิษฐานเผื่อการเรียนรูและเติบโตขึ้นในพระคํา
ของพระเจา รวมทั้งการดําเนนิชีวิตในความเชื่อ  

$�*���%���+����ก�'����������������� 

ขอแสดงความยินดีกับคุณเผด็จ เนตรภักดี ที่ไดรับ
ปริญญาไปเมื่อวันจันทรที่ 5 ก.ค. ขอพี่นองอธิษฐาน
เผื่อการเรียนตอในอนาคต 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 4 กรกฎาคม 2010 : 
ผูใหญ 210 คน เด็ก 18 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 4 กรกฎาคม 2010 
เงินถวายประจําของสมาชิก 81,650.00 บาท 

เงินถวายประจําวันอาทิตย    22,010.00    บาท 

เงินถวายเพื่องานมิชชั่น 3,000.00 บาท 

เงินถวายขอบคุณพระเจา 16,850.00 บาท 

เงินถวายเพื่อ อ.นนทชัย และ อ.เหอจื้อผิง 8,000.00 บาท 

เงินถวายเพื่อคาอาหารกลางวัน 1,100.00 บาท 

เงินถวายเพื่อกลุมเซล 1,500.00 บาท 

เงินถวายเพื่อกลุมแซล ABAC 3,000.00 บาท 

รวมรวมรวมรวม    137137137137,,,,110110110110....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 9,709.00 บาท 

สัปดาหที่ 5 กับ 4 คนกันเอง! เดือนหนา (29 ส.ค.) 
เชิญหยิบใบปลิวที่โตะตอนรับ เพื่อนําไปแจกและชวน
เพื่อน ขอพี่นองโปรดจัดเตรียมเวลา และอธิษฐานเผื่อ 



ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก พระเยซูสามารถกระทําไดทุกสิ่ง หองสมุด 

ชั้นประถมตน พระเยซูทรงรักเรา 2-2 

ชั้นประถมปลาย บทเพลงขอบพระคุณที่รองในคุก 2-3 

ชั้นมัธยม ชีวิตโยเซฟ 3-4 

ชั้นมหาวิทยาลัย อพยพ – กันดารวิถี 3-1 

ชั้นผูเชื่อใหม รักษาจิตสํานึกผิดชอบ 3-3 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 

ชั้นผูใหญ การแสวงหาปญญาของปญญาจารย 2-1 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดยคุณเทียนชยั 3-5 
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 ��������	 2010 

 ”สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช“ 


