
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 9 มกราคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณสุเมธ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณนงคลักษณ/คุณจินตนาภรณ ผูอานพระวจนะ : คุณภัทรพร 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณชาญกิจ ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณอุลัย/คุณณิชา 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : พระบิดาในสวรรค พื้นฟาสวรรคประกาศพระบารมีพระเจา 

 ขายกพระนามพระเจาของขา สรรเสริญพระเยซู เวลานี้  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “2 ทิโมธี 2:20-26” คุณภัทรพร 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณชาญกิจ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “พระเจาทรงเลี้ยงดู”   

เทศนา : การถวายชีวิตเปนเครื่องหอมทีพ่อพระทัย อ.สุมาลี ภัทรประภากร 

 "โรม 12:1-2" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “นิมิต”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 16 มกราคม 2011 
ผูนําประชุม : คุณสิริ ผูเทศนา : อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณวรวดี 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณจินตนาภรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณดวงพร/คุณชูพรรณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณรพีพรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
  ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุม 

 ประชมุอนชุน Praise and Worship เวลา 13.00 น. หองสมุด 

 ประชมุคณะมคันายกชดุเกาและใหม เวลา 13.30 น. ที่หอง 3-4 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย  
คุณจําเริญ คุณพชิยั คุณชาญกิจ คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน) 

ข า ว ส า ร 
สัปดาหที่ 5 กับ 4 คนกันเอง ป 2011 
ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดอธิษฐานเผื่อ และชวนเพื่อนๆ 
ครอบครัวของทาน มารวมการนมัสการประกาศ เทศนา
โดย ศจ.นิพนธ เหลืองเงิน ในวันอาทิตยที่ 30 ม.ค. นี้ 

ชั้นเรียนภาษาจนีเพื่อการประกาศ 
ปนี้จะมี 2 ชั้นเรียน คือ ชั้นเรียนเบื้องตน เรียนทุกวันเสาร 
เวลา 14.00-16.00 น. เริ่มวันที่ 12 กุมภาพันธ และชั้น
สนทนา เรียนทุกวันอาทิตย เวลา 14.00-16.00 น. เริ่ม
วันที่ 13 กุมภาพันธ ขอเชิญพี่นองมาสมัครเรียน และเชิญ
ชวนเพื่อนที่สนใจมาเรียนดวยกัน ขอรายละเอียดเพิ่มเตมิได
ที่คุณวรีรัตน (พิงค) 

 

โปรดดูตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการ 
ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดดูตารางผูรับผิดชอบรายการ
นมัสการไดที่บอรดประกาศ เพื่อจะมสีวนในการรวมรับใช
ดวยกันในป 2011 

เชิญรวมรับใชในดานควบคุมเครื่องเสียง 
ขอเชิญพี่นองที่มีภาระใจรวมรับใชในดานการควบคุม

เครื่องเสียงชวงนมัสการ โปรดแจงชื่อไดที่ อ.วินัย 

จดหมายขาวจาก อ.วิชัย และครอบครัว 
ขอเชิญพี่นองทุกทานอานจดหมายขาวจาก อ.วิชัย และ
ครอบครัวไดที่บอรดประกาศ และโปรดอธิษฐานเผื่อ
สติปญญาในการทํางานของ อ.วิชัย การตัดสินใจเรื่อง
การเรียนของคุณวลัญชา (ถิงถิง) การเตรียมตัวของ 
อ.วิชัย & คุณวันดี ในการไปทํางานที่ประเทศจีน  
และการประกาศขาวประเสริฐกับคนรอบขาง 

เชิญชวนรวมกลุมอธิษฐานทุกสัปดาห 
เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ที่หองสมุด 
บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ที่หอง 2-3  
 
 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 2 มกราคม 2011 : 
ผูใหญ 199 คน เด็ก 15 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 2 มกราคม 2011 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 147,140.00 บาท 
เงินถวายจากแผนกหองสมุด 101.00 บาท 
เงินถวายผาน 5,500.00 บาท 
รวม 152,741.00 บาท 
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 10,482.00 บาท 

โปรดระลึกถึง – อธิษฐานเผื่อ 
การเตรียมตัว และเตรียมงานครบรอบ 60 ป 
คริสตจักร (วันอาทิตยที่ 18 ก.ย. 2011) 

“คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค 

ใหคนอีกชั่วอายุหนึ่งฟง และประกาศพระราชกิจ 

อันทรงอานุภาพของพระองค” สดุดี 145:4 



ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก ขอบคุณพระเจา หองสมุด 

ชั้นประถมตน ขอบคุณพระเจา 2-2 

ชั้นประถมปลาย ขอบคุณพระเจา 2-3 

ชั้นมัธยม ขอบคุณพระเจา 3-4 

ชั้นมหาวิทยาลัย ขอบคุณพระเจา 3-1 

ชั้นผูเชื่อใหม ขอบคุณพระเจา 3-3 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ขอบคุณพระเจา 3-2 

ชั้นผูใหญ ขอบคุณพระเจา 2-1 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณสุเมธ 3-5 

 

 
 
 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 9 มกราคม 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําขวัญป 2011 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


