
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    12 กุมภาพันธ ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณคเณศร 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณศิลดา/คุณสิชาณีย    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณณัฐฐิติชญา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณอภิทาน ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณจําเริญ/คุณฑิฆัมพร 
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    “2 โครินธ 1:20” 

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เราจะเขามาสรรเสริญ เรานําเสียงการสรรเสริญ 

 ทุกวันเวลา สิ่งเดียวที่ขาตองการ โปรดเปดดวงตา 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “โยบ 27:3-6, 42:2; ฮีบรู 13:15-16” คุณณัฐฐิติชญา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณอภิทาน    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเจาแสนดี”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: เขาใจผิด อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 "2 โครินธ 1:12-2:4" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ชําระใจของขา”        

((((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 19 กุมภาพันธ 2012 
ผูนําประชุม : คุณวิทย ผูเทศนา : อ.วินัย สีสัน 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณเพชรรตัน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณพงศชัย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณพรพรรณา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี้  

� ประชมุครรูวฯี ภาคภาษาไทย ประชมุครรูวฯี ภาคภาษาไทย ประชมุครรูวฯี ภาคภาษาไทย ประชมุครรูวฯี ภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ทีห่อง 3-1 (อ.นนทชยั อ.วินัย คุณพรศิริ คุณเทียนชัย 

คุณชูพรรณ คุณจินตนาภรณ คุณสิร ิคุณสุเมธ คุณชาญกิจ คณุวิทย คุณพรพรรณา คุณภัทรพร  

คุณอภิทาน คุณคเณศร คุณวรีรัตน คุณสลินทิพย คณุศิลดา)  

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 19 ก.พ. 2012) 

� ประชมุอธษิฐาน ประชมุอธษิฐาน ประชมุอธษิฐาน ประชมุอธษิฐาน เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาไทยที่หองสมุด ภาคภาษาจีนที่หองประชุม 

ข า ว ส า ร 
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ขอพี่นองโปรดอานรายงานเรื่องเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร
ใหมในใบแทรก และโปรดสงใบลงมตภิายในวันอาทิตยที่ 
19 กุมภาพันธ 2012 ทานสามารถใสลงในกลองที่จัดไว
บริเวณทางเขา-ออกหองประชุมนมัสการชั้น 1 หรือใหที่
สํานักงานคริสตจักร 

�������
��������� ก.�. –  !.	. 2012 

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 
พ.ค. 20 ประชุมอธิษฐาน 
มิ.ย. 29 ประชุมอธิษฐาน 

��� �!�%&���'���()*���+�� (Evergreen)  

กลุม Evergreen ไดจัดอบรมพิเศษ เพื่อหนุนใจผูอาวุโส 
ในการใชชีวิตอยางกระตือรือรน และมีคุณคา แบงปนโดย 
ศจ.ดร.สตีเฟน แทม วันเสารที่ 18 ก.พ. นี้ เวลา 10.00-
12.00 น. จีนกลาง (ไมมีแปล) 

���4���5� ����	ก �6 2012 

คณะมัคนายกไดมีมติจากการประชุมเมื่อวันที่ 5 ก.พ.  
ใหคุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล เปนประธานมัคนายก  
ป 2012 

��	78��� �7!ก��!��9�ก����9���6 2012 

ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดดูรายชื่อสมาชิกไดที่บอรด
ประกาศชั้นลาง 

���:;<�:) 3-4  ���  2012 

ขอเชิญพี่นองจัดเวลามารวมงานฟนฟูของคริสตจักร ใน
หัวขอ “ใจเหมือนพระเยซูคริสต – ความรอด ความเชื่อ 
ความหวัง ความรัก” โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน  
(ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเมืองไทย)  
ในวันเสารที่ 3 มี.ค. เวลา 18.00 – 20.00 น. และ 
วันอาทิตยที่ 4 มี.ค. เวลา 9.30 – 16.00 น. 

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 2012 : 
ผูใหญ 195 คน เด็ก 17 คน 



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    
ถวายจากหองสมุด 
รวมรวมรวมรวม    
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 

เงินกองทุนเพื่อสรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ เงินกองทุนเพื่อสรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ เงินกองทุนเพื่อสรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ เงินกองทุนเพื่อสรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 5 ก.พ.  49,494.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 5 ก.พ. – 11 ก.พ.  150,000.00 รวม 2222
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)      13131313
รวมรวมรวมรวม    40404040

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน 

ชั้นเด็กเล็ก พระเยซูทรงหวงใยฉัน 

ชั้นประถมตน ความรัก 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 

ชั้นมัธยม 
แบงปนโดย อ.นนทชัย 

ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูใหญ อิสยาห 

ชั้นผูเชื่อใหม ภัยพิบัติ 10 ประการ 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชยั 

     

 

 

212,586.25    บาท 
580.00 บาท 

222211113333,,,,111166666666....25252525    บาทบาทบาทบาท    
12,455.00 บาท 

22223333,,,,956956956956,,,,921921921921.79.79.79.79    บาทบาทบาทบาท    
3333,,,,000000000000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

13131313,,,,111122222222,,,,505050500000....00000000    บาทบาทบาทบาท 
40404040,,,,079079079079,,,,421421421421....79797979    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 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


