
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่:  31 ตุลาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 13:00 น. 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูนาํประชุม : คุณวีระวงษ 

ผูเดินถงุถวาย : คุณอรนุช/คุณนงคลักษณ ผูอานพระวจนะ : คุณพรพรรณา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย : คุณชูพรรณ ผูตอนรบั & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณอุลัย/คุณชนมน 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

นมสัการดวยเพลงสัน้ : พระเจารักคุณและฉัน พระเจานําหนทาง 

 ขอบพระคุณดวยใจกตัญู โลหิตพระคริสต  

อานพระวจนะ : “ยอหน 16:16-24” คุณพรพรรณา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย :  คุณชูพรรณ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ขาผจญทุกส่ิง”   

เทศนา : คุณเปนอยางท่ีคุณคิด อ.นิตยา จัง

 "ลูกา 12:13-21" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “พระคุณพระเจา”  

(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)  

กลาวตอนรับผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยท่ี 7 พฤศจิกายน 2010 

ผูนําประชุม : คุณสิริ/คุณสุนทรีย ผูนําเพลงส้ัน : คุณอรวรรณ/คุณวันทนาพร 

ผูเทศนา : อ.นนทชัย/คุณสุนทรีย ผูอานพระวจนะ : คุณดวงรัตน/คุณมุกดา 

ผูอธิษฐานเผ่ือทรัพย : คุณพานฮุยจ ู ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณจาวเจวียน คุณเฉินเส่ียวหลิง คุณหลิวเยี่ยนฟาง 

ผูบรรเลงเปยโน : คุณจางเจียยุน ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

ผูถือถาดขนมปง-นํ้าองุน : คุณจําเริญ คุณพิชยั คุณชาญกิจ คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงคลักษณ 

» Ã Ð ¡ Ò È  
รายการวนันี ้
 ÂØÇª¹«ŒÍÁà¾Å§ àÇÅÒ 9.00 ¹. ·ÕèËŒÍ§»ÃÐªØÁ 

 »ÃÐªØÁÍ¹Øª¹ Praise and Worship àÇÅÒ 9.00 ¹. ËŒÍ§ÊÁØ´ 

  »ÃÐªØÁ¤³Ð¸ÃÃÁ¡Ô̈ ªǾ à¡‹Ò áÅÐªØ´ãËÁ‹ àÇÅÒ 14.30 ¹. ·ÕèËŒÍ§ 3-4 à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò§º»ÃÐÁÒ³»‚ 2011 
Í.¹¹·�ªÑÂ áÅÐ Í.ÇÔ¹ÑÂ – ¼ÙŒÃÑºãªŒàµçÁàÇÅÒÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â  Í.àËÍ¨×éÍ¼Ô§ – ¼ÙŒÃÑºãªŒàµçÁàÇÅÒÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹   
¤Ø³¨íÒàÃÔÞ (ªØ´à¡‹Ò) – ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â áÅÐµÑÇá·¹¨Ò¡¤³ÐÁÑ¤¹ÒÂ¡ 
¤Ø³ÍÀÔ·Ò¹ (ªØ´ãËÁ‹) – ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â 
¤Ø³ÊØ¹·ÃÕÂ� (ªØ´à¡‹Ò) – ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ 
¤Ø³ËÂÙà¿Â (ªØ´ãËÁ‹) – ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹  
¤Ø³»̃¨©ÔÁ (ªØ´ãËÁ‹) áÅÐ¤Ø³ÁØ¡´Ò (ªØ´à¡‹Ò&ªØ´ãËÁ‹) – µÑÇá·¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹  
¤Ø³´Ç§¾Ã (ªØ´à¡‹Ò) áÅÐ¤Ø³ªÙ¾ÃÃ³ (ªØ´à¡‹Ò&ªØ´ãËÁ‹) – µÑÇá·¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â  
¤Ø³¡ÃÃ³Ô¡Ò (ªØ´à¡‹Ò&ªØ´ãËÁ‹) – µÑÇá·¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹»ÃÐ¡ÒÈ¹Í¡¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã 
¤Ø³ªÒÞ¡Ô¨ (ªØ´à¡‹Ò&ªØ´ãËÁ‹) – µÑÇá·¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹Ï 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยท่ี 7 พ.ย. 2010) 
 »ÃÐªØÁÊÁÒªÔ¡ ·ÕèËŒÍ§»ÃÐªØÁ ËÅÑ§¹ÁÑÊ¡ÒÃ à¾×èÍªÕéá¨§ áÅÐÅ§ÁµÔÃÑºÃÍ§§º»ÃÐÁÒ³ »‚ 2011 

¢‹ Ò Ç Ê Ò Ã 
สัปดาหท่ี 5 กับ 4 คนกันเอง (วันน้ี) 
 เวลา 10.30 น. เรียนรวีวารศึกษา 
 เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา 13.00 น. นมัสการ แบงปนโดย อ.นิตยา จงั  

ตารางท่ีสําคัญเดือน ต.ค. – ธ.ค. 
31 ต.ค. ประชุมคณะธรรมกิจชุดเกา & ใหม (พิจารณางบฯ) 

7 พ.ย. ประชุมสมาชิก เพ่ือช้ีแจงและลงมติรับรอง

งบประมาณ ป 2011) 

7 พ.ย. ประชุมสมาชิก เพ่ือรับทราบขอมูลประวัติของผูถูก

เสนอช่ือเปนมัคนายกป 2011-2014 และรับใบลง
มติ เพ่ือนํากลับไปอธิษฐาน กอนจะรับรอง และ

สงกลับมายังคริสตจักรภายในวันศุกร ท่ี 19 พ.ย. 

21 พ.ย. สรุปผลการลงมติรับรองมัคนายกชุดป 2011-2014 

18 ธ.ค. คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน (วันเสาร) 

25 ธ.ค. คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย (วันเสาร)  

สั่งจองพระคัมภีรอมตธรรมฉบับคนควา 
ขอเชิญพ่ีนองท่ีสนใจ ส่ังจองพระคัมภรีอมตธรรมฉบับ

คนควา (NIV Study Bible) ภาษาไทย ไดในราคา 1,000 
บาท (เฉพาะชวงเปดตัว) โดยลงช่ือและชําระเงินไดท่ีมุม

ขายหนงัสือ (คุณพรรณ)ี วันอาทิตยท่ี 7 พ.ย. (ตนเดือน) 

รับบัตรโครงการตาสวาง เดือน พ.ย. 

เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง เดือน 

พ.ย. 30 Days with  people in 
the Bible III ไดท่ี คุณอุลัย 

(ภาษาไทย) และคุณจางเจียยุน (ภาษาจีน) ในชวง

หลังเลิกนมัสการ 

จดหมายขาวจากคุณจันทวรรณ 
ขอเชิญพ่ีนองทุกทานอานจดหมายขาวคุณจันทวรรณ-

คุณจงเจ้ียนเหวย ไดท่ีบอรดประกาศ และโปรด

อธิษฐานเผื่อผูเช่ือใหมท่ีจะเติบโตขึน้และม่ันคงในทาง

ของพระเจา การรับใชท่ีโกกาง การขยายงานใน

อนาคต และการปรับตัวในชวงฤดูหนาว 

เชิญชวนรวมกลุมอธิษฐานทุกสัปดาห 

เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ท่ีหองสมุด 
บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ท่ีหอง 2-3 

à»�´¢ÒÂË¹Ñ§Ê×Í·Ø¡ÊÑ»´ÒË�µŒ¹à´×Í¹  
แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  

ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง 

·ÕèËŒÍ§â¶§ ÊÑ»´ÒË�Ë¹ŒÒ  8.00 - 9.45 ¹.  
 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยท่ี 24 ตุลาคม 2010 : 

ภาคภาษาไทย ผูใหญ 94 คน เด็ก 7 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 106 คน เด็ก 2 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยท่ี 24 ตุลาคม 2010 

เงินถวายประจําวันอาทิตย 34,217.00 บาท 
เงินถวายจาก คณะสตรี 1,440.00 บาท 
รวม 35,657.00 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 

เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ช้ันรวีฯ เน้ือหาการสอน หองเรียน 

ช้ันเด็กเล็ก สรุป หองสมุด 

ช้ันประถมตน ขาวดีสําหรับทุกๆ คน 2-2 

ช้ันประถมปลาย ชายผูรูคุณ 2-3 

ช้ันมัธยม มาระโก 3-4 

ช้ันมหาวิทยาลัย แบงปนโดย คุณสิริ 3-1 

ช้ันผูเช่ือใหม มีพระเยซูทุกๆ วัน 3-3 

ช้ันผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 

ช้ันผูใหญ ความจํากัดของสตปิญญาของมนุษย 2-1 

ช้ันครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยท่ี 31 ตุลาคม 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 คําขวัญป 2010 
 “สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช” 
 
 
 


