
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 19 มิถุนายน ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณปรญิญา 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณอรวรรณ/คุณอุรัชน ี ผูอานพระวจนะ : คุณอุลัย 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณนภนันท ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณจําเริญ/คณุชนมน 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : ขอบพระคุณดวยใจกตัญู ขาตองการพระเยซู 

 ขาจะรักและบูชา 

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : "เอเฟซัส 5:1-15" คุณอุลัย 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณนภนันท 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ขอบพระคุณดวยใจกตัญู”   

เทศนา : ความบริสุทธิ์ อ.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน 

 "1 โครินธ 5:7" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “เพียงผูเดียว”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 26 มิถุนายน 2011 
ผูนําประชุม : คุณภูมินทร ผูเทศนา : อ.วินัย สีสัน 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสุมล 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณอภิรดี ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณวรวดี/คุณจินตนาภรณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณพรพรรณา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 

  ประชมุอธษิฐาน เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาไทยที่หองสมุด ภาคภาษาจีนที่หองประชุม 

 ประชมุอนชุน Praise and Worship เวลา 13.30 น. หอง 2-4 

 กลุมเซล เวลา 13.30–14.30 น. ที่หองโถง 
 ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานภาคภาษาไทยและจนี และกรรมการกอสรางอาคารฯ เวลา 13.40 น. ที่

หอง 2-2 (ไทย – อ.นนทชัย อ.วินัย คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณพรศิริ คุณอรนุช คุณพรรณ ีคุณชนมน  
คุณนภนันท คุณอลุัย คุณวิทย คุณสุวมิล คุณอภิทาน / จีน – อ.เหอจื้อผิง คุณหยูเฟย คุณคังเหมยหลาน 
คุณสุวรรณา คุณอรวรรณ คุณสยุมพร คุณกรรณิกา คุณปจฉิม คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณมุกดา  
คุณสุนทรีย / กอสรางอาคารฯ – คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณสุรเดช) 

ข า ว ส า ร 
สัญญาถวาย เพื่อสรางอาคารคริสตจักร 
เนื่องจากสมาชิกบางทานไดขอฟอรมสัญญาถวายทรัพย 
ทางคณะอนุกรรมการหาทุนฯ จึงไดจัดเตรียมเอกสาร
ดังกลาวเปนภาษาไทย และภาษาจีน ขอเชิญหยิบไดที่โตะ
ตอนรับ 

จดหมายหาทุนเพื่อกอสรางอาคารฯ 
พี่นองที่ตองการจดหมายหาทุนเพื่อการกอสรางอาคารฯ  
โปรดหยิบไดที่โตะตอนรับ 
ตารางรับผิดชอบรายการนมสัการวันอาทิตย 
ขอทุกทานอานไดที่บอรดประกาศ เพื่อมีสวนรวมรับใช
ดวยกัน 
โปรดระวังอยาอยูใกลบริเวณกําแพงดานหลงั 
เนื่องจากการกอสรางกําแพงอาคารของทาง L&H มีผลให
กําแพงดานหลังคริสตจักร เกิดรอยราว ทะลุ เอียง และ
บางสวนชํารุดเสียหาย เกรงวาจะเปนอันตราย หากอยูใกล
บริเวณกําแพง จึงขอใหพี่นองโปรดระมัดระวัง 

คายคริสตจักร 15-17 ก.ค.  
ชื่อคาย : พระคุณ - 恩典  

(en dian) - Grace 

วันที่ : วันศุกรที่ 15 ถึง วัน
อาทิตยที่ 17 ก.ค. นี้ 

สถานที่ : สถานอบรมคริสเตยีน 
แบบติสต พัทยา  

วิทยากร : อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี 
(วิทยากรหลัก) 
อ.ตูกวางเหยา (วิทยากรภาคภาษาจีน) 

คาคาย : 1,200 บาท (ผูใหญ) 600 บาท (นักเรียน 
นักศึกษา) ฟร ี(เดก็ต่ํากวา 10 ขวบ) 

สมัคร : วันนี้ - 2 ก.ค. 2011 ที่คุณชูพรรณ (ภาษาไทย) 
คุณจางเจียยุน (ภาษาจีน) 

เสื้อคาย : ตัวละ 140 บาท 

ขอเชิญพี่นองไปรวมคายโดยพรอมเพรยีงกัน เพื่อเรียนรู 
พระวจนะ สามัคคีธรรม และเตรียมตวัเขาสูงานฉลอง
ครบรอบ 60 ป คริสตจักรในเดือนกันยายน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2011 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 91 คน เด็ก 8 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 96 คน เด็ก 3 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 12 มิถนุายน 2011 
เงินถวายประจาํวนัอาทิตย 92,066.00 บาท 
ถวายจาก อ.นนทชัย เทศนาที่คริสตจักรใจผูกพัน 2,000.00 บาท 
รวม 94,066.00 บาท 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 60 ลานบาท ภายในกนัยายน 2011  
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 12 มิ.ย.  124,600.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 11-17 มิ.ย.  1,650,000.00 
ยอดดอกเบี้ยหักภาษี ณ วันที่ 17 มิ.ย.  1,772.48 รวม 4,897,712.48 บาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,000.00 บาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)   9,695,000.00 บาท 
รวม   17,592,712.48 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก น้ําทวมโลก-น้ําลด หองสมุด 

ชั้นประถมตน พระเยซูผูทรงอํานาจ 2-4 

ชั้นประถมปลาย พึ่งพาสติปญญาจากพระเจา 3-7 

ชั้นมัธยม แบงปนโดย คุณอภิทาน 
1 ทิโมธ ี

2-2 
ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูใหญ อิสยาห 3-6 

ชั้นผูเชื่อใหม จงเปนคนที่สัตยซื่อ หองโถง 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก หองโถง 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5 

 

 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญป 2011 

 “สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช” 

รับสมัครถึงวันที่ 2 ก.ค. นี้ 

  
วันศุกรที่ 15 – วันอาทิตยที่ 17 ก.ค. 2011 


