
รายการประชุมนมัสการพระเจา 

คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::  1 สิงหาคม ค.ศ. 2010 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณจางเจียยุน/คุณจินตนาภรณ ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณพิชัย/อ.เหอจื้อผิง 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::    คุณอรวรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง ผูบรรเลงเปยโนผูบรรเลงเปยโนผูบรรเลงเปยโนผูบรรเลงเปยโน    ::::    คุณพรศิริ 

ผูถอืถงุถวายทรัพยผูถอืถงุถวายทรัพยผูถอืถงุถวายทรัพยผูถอืถงุถวายทรัพย    ::::    คุณเฉินขายจง คุณหยูเฟย คุณเหอจื่อหวาย  

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

อธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานอธษิฐาน    ::::    เผื่อ “ประเทศสิงคโปร” 
นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    สาธุการพระนามของพระเจา พระองคทรงสมควร 

 ทรงสัญญาใหพรแกขา 

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “สดุดี 36:9”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “1 ยอหน 1:5-10” คุณอรวรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง 

คณะนักรองคณะนักรองคณะนักรองคณะนักรอง    ::::    And Can It Be     

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชลลดา    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขารักพระเยซู” หนา 125    

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “ความมั่นใจในความรอด” คุณจําเริญ/คุณสุนทรีย 

 “1 เปโตร 1:3-5” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “ทุกลมหายใจ”  หนา 145    

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.นนทชัย/คุณสุรเดช    

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 คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ใครครวญพระวจนะ 
เพราะธารน้ําพุแหงชีวิตอยูกับพระองค เราเห็นความสวางโดยสวางของพระองค 

(สดุดี 36:9) 

ปร ะก าศ  
รายการวนันี ้

� ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุม 
�  ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน Praise and Worship Praise and Worship Praise and Worship Praise and Worship เวลา 13.30 น. หอง 2-2  
� ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานภาคภาษาไทย ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานภาคภาษาไทย ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานภาคภาษาไทย ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานภาคภาษาไทย เวลา 13.30 น. ที่หอง 3-4 (คุณจําเริญ อ.นนทชัย อ.วินัย 

คุณสิริ คุณอรนุช คุณพรรณี คุณพรศิริ คุณวิทย คุณสุวิมล คุณนภนันท คุณชนมน คุณชูพรรณ คุณดวงพร 
คุณอุลัย) 

� ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนี เวลา 13.30 น. ที่หอง 3-2 (อ.เหอจื้อผงิ คุณหยูเฟย 
คุณศิริพร คณุสุวรรณา คุณอรวรรณ คุณปจฉิม คุณวันทนาพร คณุมุกดา คุณสยุมพร คุณสุนทรีย 
คุณหลี่เหวินกวาง) กรุณาอธิษฐานเผื่อการประชุม 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 8 ส.ค. 2010) 

� ประชมุกรรมการกลางประชมุกรรมการกลางประชมุกรรมการกลางประชมุกรรมการกลาง    ((((คณะธรรมกจิคณะธรรมกจิคณะธรรมกจิคณะธรรมกจิ) ) ) ) เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-1    คณะกรรมการผูเขารวมประชุม:        
อ.นนทชัย – ผูรับใชเต็มเวลาภาคภาษาไทย  อ.เหอจื้อผิง – ผูรับใชเต็มเวลาภาคภาษาจีน   
คุณจําเริญ – ผูประสานงานคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย และตัวแทนจากคณะมัคนายก  
คุณสุนทรีย – ผูประสานงานคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน  
คุณหยูเฟย และคุณมุกดา – ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน  
คุณดวงพร และคุณชูพรรณ – ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย  
คุณกรรณิกา – ตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารงานประกาศนอกคริสตจักร  
คุณชาญกิจ – ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานการเงินและทรัพยสินฯ 

ข า วส าร  
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ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดอธิษฐานเผือ่ และชวนเพื่อนๆ 
ครอบครัวของทาน มารวมการนมัสการประกาศ วันอาทิตย
ที่ 29 ส.ค. เวลา 9.00 น. เทศนาโดย อ.นิกร สิทธิจริยา
ภรณ เชิญหยิบใบปลิวที่เขียนโดย อ.นกิร ไดที่โตะตอนรับ    
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หัวขอ  มิชชันนารีสายอาชีพ บทบาทของฉันคือ ?  
เทศนาโดย  อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ 
เวลา  ชวงเชา เวลา 10.00 น. ชวงบาย เวลา 13.15 น. 
 

 

 

� �!�"#�!�ก�!����$�� ��%�� ก.�. 

ขอใหพี่นองที่ไดอานพระคัมภีรครบ
ตามตารางในเดือนกรกฎาคมแลว 
โปรดเขียนชื่อในบัตรของทานและใส

ลงในกลองโครงการตาสวางที่แขวนอยูหนาหอง
ประชุมดานนอก โดยทางสํานักงานจะทําการเคลือบ
บัตรของทาน และสงคืนใหภายหลัง 

!�����!#�!�ก�!����$�� ��%�� �.�. 

เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง เดือน ส.ค. 30 Days 

with God’s name และรับคืนบัตรที่เคลือบ
เรียบรอยแลว ของเดือน มิ.ย. ไดที่ คุณอุลัย 
(ภาษาไทย) และคุณจางเจียยุน (ภาษาจีน) ในชวง
หลังเลิกนมัสการ 
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เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ที่หองสมุด 
บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ที่หอง 2-3 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน  
แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  

ปกพระคัมภีร หนังสือ ซีดีเพลง ในราคาตนทุน เพื่อ
เปนสวนหนึ่งในการรับใช และหนุนใจพี่นองในการ

เพิ่มพูนความรูเพื่อเสริมสรางชีวิต 
คริสเตียน โดยยึดหลักความจริงตามพระวจนะ ที่บริเวณหองโถง วันนี้ เวลา 8.00–9.45 น.  



ผูรับผิดชอบรายการนมสัการวันอาทิตยที ่8 ส.ค. 2010 
ผูนําประชุม : คุณสเุมธ ผูเทศนา : อ.พูลสุข เศรษฐโสภณกุล 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสุภทัรา 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณวิทย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณดวงพร/คุณชูพรรณ 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม: คุณชนมน/คุณนงคลักษณ 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 25 กรกฎาคม 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 63 คน เด็ก 4 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 129 คน เด็ก 3 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 25 กรกฎาคม 2010 
เงินถวายประจําของสมาชิก 10,200.00 บาท  

ประจําวันอาทิตย    42,443.00    บาท  

เงินถวายเพื่อขอบคุณพระเจา 4,500.00 บาท  

เงินถวายจากคณะสตรี 1,530.00 บาท  

เงินถวายเพื่อกลุมเซล ABAC    30,000.00    บาท 

เงินถวายเพื่อกลุมเสรีไทย 2,000.00 บาท 

รวมรวมรวมรวม    90909090,,,,673673673673....00000000    บาทบาทบาทบาท    

    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 9.10 - 9.50 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 1 ส.ค. 2010 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําขวัญป 2010 

 ”สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช“ 

 


