
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 30 มกราคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น. 
ผูนาํประชมุ : คุณวิทย ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ ผูอานพระวจนะ : คุณชนมน 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณเทียนชัย ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณจําเริญ/คณุสุมล/คุณพรพรรณา 
 

เชญิชวนนมสัการ :  
นมสัการดวยเพลงสัน้ : พระเยซูรักฉันรูแน จิตใจขาจงสาธุการพระเจา  
 มาเถิดใหเราพากันไป สิ่งเดียวที่ขาตองการ 
อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 
อานพระวจนะ : “สดุดี 116:1-19” คุณชนมน 
อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณเทียนชัย 
ถวายเพลงและถวายทรพัย : “พระเจาทรงเปนผูเลี้ยงที่รัก” หนา 210  
เพลงพเิศษ : God of This City 
เทศนา : “พระเจาที่เราตองการ” ศจ.นิพนธ เหลืองเงิน 
 “กิจการ 17:24-31” 
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “โฮซันนาแดพระเจา”  
(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  
กลาวตอนรบัผูมาใหม : 
ประกาศ : 
อธษิฐานขอพระพร : 
ถวายเพลง : “อาเมน” 
สงบใจอธษิฐาน : 
เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2011 
ผูนําประชุม : คุณจําเริญ/คุณสุนทรีย ผูนําเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ 

ผูเทศนา : อ.ชัยวัฒน/คุณสุนทรยี ผูอานพระวจนะ : คุณดวงพร/คุณหยางเอนิซิ่น 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณจาวเจวียน ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณกงอี้เจวียน คุณเฉินจิ้ง 

ผูบรรเลงเปยโน : คุณนภนนัท ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณนงคลักษณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
 สปัดาหที ่5 กบั 4 คนกนัเอง (นมสัการประกาศ) โดย ศจ.นิพนธ เหลืองเงิน เวลา 9.00 น. ที่หองประชุม 

และ เวลา 10.30 น. รวีวารศึกษา ทีห่อง 3-1 

  ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ 

 ประชมุอนชุน Praise and Worship เวลา 13.30 น. หอง 2-2  
 ประชมุคณะมคันายก เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-4 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย คุณเทยีนชัย คุณสิริ  

คุณกรรณิกา คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน) 

ข า ว ส า ร 
ชั้นเรียนภาษาจนีเพื่อการประกาศ 
ปนี้มี 2 ชั้นเรียน คือ ชั้นเรียนเบื้องตน เรียนทุกวันเสาร เวลา 

14.00-16.00 น. เริ่มวันที่ 12 ก.พ. และชั้นสนทนา เรียนทุก

วันอาทิตย เวลา 14.00-16.00 น. เริ่มวันที่ 13 ก.พ. ขอเชิญ

พี่นองมาสมัครเรียน และชวนเพื่อนที่สนใจมาเรียนดวยกัน 

ขอใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเตมิไดที่คุณวรีรัตน (พิงค) 

เชิญพี่นองรวมรับใชในพันธกิจ ต.ม. 
ขอเชิญพี่นองที่พูดภาษาจีนได รวมทีมไปประกาศกับผูตอง

กักที่ ต.ม. ทุกวันพุธ (สนใจติดตอคุณปจฉิม) 

เชิญรวมรับใชในดานควบคุมเครื่องเสียง 
ขอเชิญพี่นองที่มีภาระใจรวมรับใชในดานการควบคุมเครื่อง

เสียงชวงนมัสการ โปรดแจงชื่อไดที่ อ.วินัย 

 

 

รับบัตรโครงการตาสวาง เดือน ก.พ. 
ขอเชิญพี่นองทุกทานรับบัตรโครงการ
ตาสวาง เดือน ก.พ. 2011 30 
Days with The Holy Spirit 

ไดที่คุณอุลัย (ภาษาไทย) และคุณจางเจียยุน 
(ภาษาจีน) ในชวงหลังเลิกนมัสการ 

รับคืนบัตรโครงการตาสวาง ป 2010 
ขอใหพี่นองรับคืนบัตรโครงการตาสวางทั้งหมดของ

ป 2010 ที่เคลือบเสร็จแลว ไดที่คุณอุลัย 

(ภาษาไทย) และคุณจางเจียยุน (ภาษาจีน) 

เชิญรวมอบรมพิเศษ “การเตรียมตัวเขา
สูวัยสูงอายุ” โดย ดร.สตีเฟน แทม 
ที่คริสตจักรไมตรีจิต วันเสารที่ 26 ก.พ. 2011 

เวลา 10.00 – 15.00 น. ภาษาจีนกลางแปลไทย 

เหมาะสําหรับผูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป คาอาหาร

กลางวัน 50 บาท ทานที่ประสงคจะไป โปรดลงชื่อ

ที่บอรดประกาศชั้นลาง 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 23 มกราคม 2011 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 72 คน เด็ก 6 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 125 คน เด็ก 1 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 23 มกราคม 2011 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 60,741.00 บาท 
เงินถวายจากแผนกหองสมุด 564.00 บาท 
เงินถวายจากคณะสตรี 1,210.00 บาท 
รวม 62,515.00 บาท 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน 

แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  
ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง 

บริเวณหองโถง สัปดาหหนา เวลา 8.00 – 9.45 น. 



โปรดอธิษฐานเผื่อ (ในชั้นรวีวารศึกษา) 
1. โครงการตาสวาง “30 Days with The Holy Spirit” 

ที่สมาชิกจะอานพระคัมภีรทุกวัน และรูจักพระเจาใน
แงมุมตางๆ มากขึน้ 

2. อธิษฐานเผื่อพี่นองที่ไมสบายและสุขภาพของผูอาวุโส 
3. การประชุมคณะมคันายกวันนี้ 
4. การเทศนาฟนฟูวันเสารที่ 5 – วันอาทิตยที่ 6 มี.ค. 

โดย ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ 

5. การเตรียมคายคริสตจักร วันศุกรที่ 15 – วันอาทิตย
ที่ 17 ก.ค. เผื่อกรรมการคาย และวิทยากร 

6. การเตรียมงาน 60 ป วันอาทิตยที่ 18 ก.ย. 2011
เผื่อการจัดเตรียม และสมาชิกที่จะทบทวนพระคุณ
ของพระเจา และมุงสูเปาหมายในอนาคตดวยการ
ทรงนําจากพระเจาดวยกัน 

7. ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก การทรงสรางวันที่ 2 หองสมุด 

ชั้นประถมตน เกิดผลดี 2-2 

ชั้นประถมปลาย ของขวัญที่แทจริง 2-3 

ชั้นมัธยม 
ถาม-ตอบ 

ศจ.นิพนธ เหลืองเงิน 
3-1 ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูเชื่อใหม 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 

ชั้นผูใหญ ปญญาจารย 2-1 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 30 มกราคม 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 คําขวัญป 2011 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 
 
 
 


