
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 20 กุมภาพันธ ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณคเณศร 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณภูมินทร/คณุชวกร ผูอานพระวจนะ : คุณเพชรรัตน 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณอภิทาน ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณอุลัย/คุณณิชา 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : รักวิเศษ รักพระคริสต 

 ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “ลูกา 10:25-37” คุณเพชรรัตน 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณอภิทาน 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ความรักมั่นคง”   

เทศนา : การชวยเหลือผูอื่น นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 "ฮีบรู 13:16" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “อยูเพื่อพระเยซู”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 27 กุมภาพันธ 2011 
ผูนําประชุม : คุณปริญญา ผูเทศนา : อ.ไพรสนธิ์ ตางสี 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสุมล 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณพงศชัย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณวศินี/คุณมนัสวี 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
  ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.15 น. ที่หองประชุม 

 ประชมุกรรมการคาย เวลา 12.00-12.45 น. ที่โตะอาหาร (อ.นนทชัย คุณวีระวงษ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน  
คุณชูพรรณ คุณอรนุช คุณสุวิมล) 

 ประชมุอธษิฐาน เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาไทยที่หอง 3-1 ภาคภาษาจีนที่หองประชุม 

 ประชมุอนชุน Praise and Worship ที่บานคุณปรญิญา และคุณณัฐินี รวมตัวที่หองสมุด เวลา 13.00 น.  

 ประชมุทมีงาน 60 ป เวลา 13.45 น. ที่หอง 3-4 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณสิริ คุณเทียนชัย คุณสุวรรณา 
คุณจินตนาภรณ คุณอรนุช คุณสุเมธ คุณนภนันท คุณวรีรัตน) 

 กลุมเซล เวลา 13.45 – 14.30 น. ที่หอง 2-3 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 27 ก.พ. 2011) 
 ประชมุครรูวฯี ภาคภาษาไทย เวลา 13.30 น. ที่หองสมุด (อ.นนทชัย อ.วินัย คุณพรศิริ คุณเทียนชัย คุณสริิ

คุณสุเมธ คุณชาญกิจ คุณวิทย คุณอภิทาน คุณคเณศร คุณชูพรรณ คุณจินตนาภรณ คุณนงคลักษณ คุณอุลยั 
คุณอรนุช คุณพรพรรณา คุณภัทรพร คุณวรีรตัน คุณสลินทิพย คุณพัทธมน) 

 ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการบรหิารงานประกาศนอกครสิตจกัร เวลา 13.30 น. ทีห่อง 3-4  
(คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณดวงพร คุณวิทย คุณสยุมพร) 

ข า ว ส า ร 
รูปในอดีตที่เกีย่วของกับครสิตจักร 
ทางคณะกรรมการจัดงาน 60 ป อยูระหวางจัดเตรียมงานใน
เดือน ก.ย. และมคีวามจําเปนตองใชรูปเกาๆ จึงขอความกรุณา
พี่นองที่มีรูปในอดีตที่เกี่ยวของกับคริสตจักร (ตัวอาคาร หรือ
พันธกิจตางๆ) กรุณานํามาใหที่สํานักงานเพื่อรวบรวม และทาง
สํานักงานจะนําสงคืนใหภายหลัง 

จดหมายเชิญสมาชิกเกา เพื่อมารวมงาน 60 ป  
ในโอกาสที่คริสตจักรครบรอบ 60 ปในปนี้ และจะจัดงาน
นมัสการขอบคุณพระเจา ในวันอาทิตยที่ 18 กันยายน เพื่อเปน
การขอบคุณพระเจา และเปนโอกาสที่จะไดพบปะกับพี่นองที่เคย
มารวมนมัสการ จึงขอความรวมมือจากสมาชิกที่มีรายชื่อ และที่
อยูของสมาชิกเกา (ตางประเทศ ตางจังหวัด หรือในกรุงเทพฯ) 
กรุณานํามาใหที่สํานักงาน เพื่อจะสามารถออกจดหมายเชิญ 

เชิญพี่นองรวมรับใชในพันธกิจ ต.ม. 
ขอเชิญพี่นองที่พูดภาษาจีนได รวมทีมไปประกาศกับ
ผูตองกักที่ ต.ม. ทุกวันพุธ (สนใจติดตอคุณปจฉิม) 
เชิญรวมรับใชในดานควบคุมเครื่องเสียง 
ขอเชิญพี่นองที่มีภาระใจรวมรับใชในดานการควบคุม
เครื่องเสียงชวงนมัสการ โปรดแจงชื่อไดที่ อ.วินัย  

โปรดอธิษฐานเผื่อ อ.เฮนรี่ ม ู
อ.เฮนรี่ มู (อดีตศิษยาภิบาลของคริสตจักร) ไดสง

ความระลึกถึงมายังสมาชิกทุกทาน และไดแจงวาจะ

มารวมงานครบรอบ 60 ป ของคริสตจักร โดยในปนี้ 

อ.มู มีอายุ 91 ป แลว จึงขอสมาชิกโปรดอธิษฐาน

เผื่อสุขภาพของอาจารย และภรรยา 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 13 กุมภาพันธ 2011 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 72 คน เด็ก 10 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 122 คน เด็ก 3 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 13 กุมภาพนัธ 2011 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 49,641.00 บาท 
เงินถวายผาน 4,100.00 บาท 
รวม 53,741.00 บาท 



ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก การทรงสราง หองสมุด 

ชั้นประถมตน ความรักของพอแม 2-2 

ชั้นประถมปลาย แบงปน โดย ครูผิง 2-3 

ชั้นมัธยม 
แบงปนโดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 3-1 

ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูเชื่อใหม ความเชื่อในพระเยซู 3-3 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 

ชั้นผูใหญ อิสยาห 2-1 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5 

 
 
 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 20 กุมภาพันธ 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําขวัญป 2011 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


