
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    22 มกราคม ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณวีระวงษ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณคเณศร/คุณภูมินทร    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณวรทัย 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณเทียนชัย ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณนงคลักษณ 
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เราจะเดินในทางของพระเยซู ขอพระวิญญาณสถิต 

 ซอนขาไว ขาผจญทุกสิ่ง 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “เฉลยธรรมบัญญัติ 8:6-10” คุณวรทัย 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณเทียนชัย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ตามแบบอยางชีวิตของโนอาห อ.ธราวัตร สืบทายาท 

 "ปฐมกาล 6:1-22" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “แตขารูจักพระองคที่ขาเชื่อ”        

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 29 มกราคม 2012 
ผูนําประชุม : คุณวิทย ผูเทศนา : อ.จอหนนี่ แม็คคลีน  
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณชูพรรณ 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณสิริ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณอุลัย 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี้  

�  ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิฯ ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิฯ ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิฯ ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิฯ เวลา 12.30 น. ที่หอง 3-6 (คุณชาญกิจ คุณพงศชัย คุณสิริ  
คุณสุนทรีย คุณภีรพรรณ คุณสุรเดช) 

� กลุมเซลวนัอาทติยกลุมเซลวนัอาทติยกลุมเซลวนัอาทติยกลุมเซลวนัอาทติย    ภาคภาษาภาคภาษาภาคภาษาภาคภาษาไทยไทยไทยไทย    เวลา 13.00 – 14.30 น. ที่หองโถง 
รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 29 ม.ค. 2012) 

� สปัดาหประกาศสปัดาหประกาศสปัดาหประกาศสปัดาหประกาศ เวลา 9.00 – 10.30 น. ทีห่องประชุม เทศนาโดย อ.จอหนนี่ แมค็คลีน 
� ประชุมประชุมประชุมประชุมสมาชกิสมาชกิสมาชกิสมาชกิ    เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่หองประชุม – รายงานสรุปความคืบหนาการดําเนินการคณะ 

กรรมการกอสรางฯ ในหัวขอ (1) ภาพรวมของการดําเนินการทุกอยาง (2) แบบอาคารลาสุด (3) ระยะเวลา
กอสราง (4) งบประมาณทั้งหมด (5) แผนการยายสถานที่ชั่วคราว (ทั้งนี้เมื่อวันอาทิตยที่ 20 พ.ย. 2011 ได
มีการประชุมสมาชิกไปแลว ในครั้งนั้นคณะกรรมการกอสรางฯ ไดแจงใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับแบบอาคาร
ทั้ง 3 แบบ และรับความคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาชิก ซึ่งตอมาทางคณะกรรมการกอสรางฯ ไดเลือกบริษัท
ออกแบบ 1 บริษัท เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงแบบใหเปนไปตามความตองการของคริสตจักร ซึ่งไดมี
แบบลาสุดออกมาแลว จึงขอเชิญพี่นองทุกทานเขารวมรับทราบขอมูล และแสดงความคิดเห็น) 

ข า ว ส า ร 
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คริสตจักรจะเปดสอนภาษาจีน 3 ชั้นเรียน ดังนี ้
ระดับตน เทอม 2 ทุกวันเสาร 10.00-12.00 น. 
ระดับตน เทอม 4 ทุกวันเสาร 14.00-16.00 น. 
ระดับตน เทอม 6 ทุกวันอาทิตย 14.00-16.00 น.  

ชั้นเรียนวันเสารเริ่มวันที่ 4 ก.พ.–28 เม.ย. (12 ครั้ง)  
ชั้นเรียนวันอาทิตยเริ่มวันที่ 5 ก.พ.–29 เม.ย. (12 ครั้ง) 

ผูที่สนใจขอเชิญทดลองเรียนได กอนจะลงทะเบียนเรียน 
(คาลงทะเบียน 400.- บาทตอเทอม ไมรวมหนังสือ)  
และขอใหเชิญชวนเพื่อนๆ ของทานมารวมเรียนดวย 

��������	����� 

ขอบคุณพระเจาและขอแสดงความยินดีกับคุณพิชิต (ทอป) ที่
ไดเรียนจบปริญญาตรีสาขา Entrepreneurship Business 
Administration Management และคุณเฉิงจิ้ง (Amy) ที่ได
เรียนจบสาขาการโรงแรม ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 
ซึ่งทั้งสองทานไดรับปริญญาไปเมื่อวันเสารที่ 21 นี้ 
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ในชวงนี้มีคนแปลกหนาเขามาในคริสตจักร ขอพี่นองโปรด
อยาทิ้งสิ่งของมีคาไวโดยไมมีผูดูแล และโปรดชวยกันดูแล
สอดสองเพื่อความปลอดภัย 
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วันอาทิตยที่ 29 ม.ค. นี้ เปนสัปดาหประกาศ เทศนาโดย 
อ.จอหนนี่ แม็คคลีน โปรดเชิญชวนครอบครัว เพื่อนๆ 
มารวมรับฟงเรื่องขาวประเสริฐ และโปรดอธิษฐานเผื่อ 

 
�	�	���(	����)	��* �.�. – ��.�. 2011  

ม.ค. 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.จอหนนี่ แม็คคลีน 
 29 ประชุมสมาชิก 
ก.พ. 12 ประชุมครูรวีฯ ภาคภาษาไทย 
 19 ประชุมอธิษฐาน 
มี.ค. 3-4 (ส-อา) งานฟนฟู โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน 
 18 ประชุมอธิษฐาน 
เม.ย. 6 (ศุกร) นมัสการรวมศุกรประเสริฐ (18.30 น.) 
 8 นมัสการรวม : รับอรุณ 6.00 น./วันอีสเตอร 
 15 ประชุมอธิษฐานรวม 
 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.มารค แซนดริน 

สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเอง ปี 2012 

29 มกราคม – อ.จอห์นนี่ แม็คคลีน 
29 เมษายน – อ.มาร์ค แซนดริน 
29 กรกฎาคม – อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 
30 กันยายน – อ.ชาติชาย จารุวาที 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 72 คน เด็ก 12 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 120 คน เด็ก 5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    

รวมรวมรวมรวม    

เงินกองทุนเพื่อสรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ เงินกองทุนเพื่อสรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ เงินกองทุนเพื่อสรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ เงินกองทุนเพื่อสรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 45454545    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 ม.ค.  161,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 15 – 21 ม.ค.  0.00 รวม 2222
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)      1111

รวมรวมรวมรวม            3333

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน 

ชั้นเด็กเล็ก พระเยซูสามารถทําทุกสิ่งได 

ชั้นประถมตน ความผดิบาปของมนุษย 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 

ชั้นมัธยม 
แบงปนโดย อ.นนทชัย 

ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูใหญ อิสยาห 

ชั้นผูเชื่อใหม ภัยพิบัติ 10 ประการ 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชยั 

 

 

 

 

 

 

 
 

80,901.00    บาท 

80808080,,,,901901901901....00000000    บาทบาทบาทบาท    

22223333,,,,480480480480,,,,555550505050.33.33.33.33    บาทบาทบาทบาท    
3333,,,,000000000000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

11113333,,,,111177777777,,,,505050500000....00000000    บาทบาทบาทบาท 

33339999,,,,658658658658,,,,000050505050....33333333    บาทบาทบาทบาท    

ภาคภาษาไทย) 

หองเรียน 

หองสมุด 

2-4 

3-7 

2-2 

3-6 

หองโถง 

หองโถง 

3-5 
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คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


