
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 16 มกราคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณสิร ิ
ผูเดนิถุงถวาย : คุณดวงพร/คณุชูพรรณ ผูอานพระวจนะ : คุณวรวดี 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณจินตนาภรณ ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณสุมล/คุณรพีพรรณ 
 

เชญิชวนนมสัการ : “สดุดี 103:1-5” 

นมสัการดวยเพลงสัน้ : พระองคทรงสมควร พระบิดาในสวรรค ขายกเสียงขึ้น 

 คําสรรเสริญลนจากวิญญาณ เชิญพระวิญญาณฯ 

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “ยากอบ 1:2-25” คุณวรวด ี

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณจินตนากรณ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ทุกสิ่งวางไวบนแทนบูชาแลวหรือ”   

เทศนา : ความหยิ่ง อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 "สุภาษิต 6:19" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “ขอพระเยซูโปรดนําหนา”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “อาเมน” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 23 มกราคม 2011 
ผูนําประชุม : คุณวีระวงษ ผูเทศนา : อ.วินัย สีสัน 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณน้ําทิพย 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณสิร ิ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจินตนาภรณ/คุณภูมินทร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
  ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หอง 3-1 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 23 ม.ค. 2011) 
 ประชมุอธษิฐานรวม เวลา 12.45 – 13.30 น. ที่หองประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิฯ เวลา 13.45 น. ที่หอง 3-4 (คุณชาญกจิ คุณพงศชัย คุณสิริ  
คุณสุนทรีย คุณภีรพรรณ คุณสุรเดช) 

 ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานภาคภาษาจนี เวลา 13.45 น. ที่หอง 3-1 (อ.เหอจื้อผิง คุณหยูเฟย  
คุณปจฉิม คุณสุวรรณา คุณสุนทรีย คุณอรวรรณ คุณสยุมพร คุณคังเหมยหลาน คุณกรรณกิา คุณมุกดา  
คุณหลิวเยี่ยนฟาง) 

 ประชมุทมีงาน 60 ป เวลา 13.45 น. ที่สํานักงาน (คุณสิริ คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ คุณอรนุช  
คุณนภนันท คุณวรีรัตน) 

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) 

 

ประธานคณะมคันายก ป 2011 
คณะมัคนายกไดมมีติจากการประชุมเมื่อวันที่ 9 ม.ค. ให
คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล เปนประธานมัคนายก และ
คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ เปนเลขามัคนายก ป 2011 

รายชื่อสมาชิกคริสตจักรประจําป 2011 
ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดประกาศดูรายชื่อสมาชิกไดที่
บอรดประกาศชั้นลาง 

โปรดดูตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการ 
ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดดูตารางผูรับผิดชอบรายการ
นมัสการไดที่บอรดประกาศ เพื่อจะมสีวนในการรวมรับใช
ดวยกันในป 2011 

เชิญรวมรับใชในดานควบคุมเครื่องเสียง 
ขอเชิญพี่นองที่มีภาระใจรวมรับใชในดานการควบคุม

เครื่องเสียงชวงนมัสการ โปรดแจงชื่อไดที่ อ.วินัย 

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

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 9 มกราคม 2011 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 77 คน เด็ก 9 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ  115 คน เด็ก  1 คน 

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

“คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค 

ใหคนอีกชั่วอายุหนึ่งฟง และประกาศพระราชกิจ 

อันทรงอานุภาพของพระองค” สดุดี 145:4 



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 9 มกราคม 2011 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 58,473.50 บาท 
รวม 58,473.50 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก การทรงสรางของพระเจา นอกสถานที่ 

ชั้นประถมตน เชื่อฟง 2-2 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณครูผงิ 2-3 

ชั้นมัธยม มาระโก 3-4 

ชั้นมหาวิทยาลัย สดุด ี 3-1 

ชั้นผูเชื่อใหม แกนแทการสอน 3-3 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 

ชั้นผูใหญ ปญญาจารย 2-1 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5 

 

 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 16 มกราคม 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําขวัญป 2011 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


