
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    15 เมษายน ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสุเมธ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณพรรณี/คุณพรพรรณา    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณพัทธมน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณชาญกิจ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณพรพรรณา 
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    โอพระเจาทรงรักมนุษย เราจะเดินในทางของพระเยซู 

 เพราะพระองคทรงอยู ทุกวันเวลา พระเจาทรงเลี้ยงดู 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป :::: 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ลูก 12:22-31” คุณพัทธมน 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชาญกิจ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระผูเลิศ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: การเปลี่ยนแปลง อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 "2 โครินธ 3:12-18" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “เราจะสรางประชากร”        

((((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 22 เมษายน 2012 
ผูนําประชุม : คุณวิทย ผูเทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ  
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณจันทรธ ี
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณชนมน ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณณัฐฐิติชญา/คุณขวัญเนตร 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณรพพีรรณ/คุณฑิฆัมพร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี้  

� ประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานรวมรวมรวมรวม    เวลา 12.45 – 13.30 น. ที่หองประชุม 
รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 22 เม.ย. 2012) 
� ประชมุกรรมการประชมุกรรมการประชมุกรรมการประชมุกรรมการคายคายคายคาย    เวลา 12.00 – 13.30 น. ที่หองสมุด (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณวิทย คุณเทียนชัย 

คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณสยุมพร คุณอรนุช คุณชาญกิจ คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณหยางเอินซิ่ง คุณหลี่เหวินกวาง 
คุณวีระวงษ คุณวรีรัตน) 

� ประชมุคณะมคันายก ประชมุคณะมคันายก ประชมุคณะมคันายก ประชมุคณะมคันายก เวลา 13.30 น. ทีห่อง 3-1 (อ.นนทชยั อ.เหอจื้อผิง คุณเทียนชัย คุณกรรณกิา  
คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณอภิทาน) 

ข า ว ส า ร 
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เม.ย. 15 ประชุมอธิษฐานรวม 
 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.มารค แซนดริน 
พ.ค. 20 ประชุมอธิษฐาน 
มิ.ย. 29 ประชุมอธิษฐาน 
ก.ค. 1 วันรวีวารศึกษา 
 15 ประชุมอธิษฐานรวม 
 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 
ส.ค. 11-13 คายคริสตจักร 
 19 ประชุมอธิษฐาน 

��������	
 5 ก�� 4  ก� �!� (29 ��.�.  	$) 

ขอเชิญพี่นองหยิบใบปลิวไดที่โตะตอนรับ เพื่อนําไป
ประกาศและเชิญชวนญาติพี่นอง เพื่อนๆ ที่ยังไมรูจัก 
พระเจามารวมนมัสการประกาศในวันอาทิตยที่ 29 เม.ย. 
เวลา 9.00 น. โดย อ.มารค แซนดริน 

�&!�ก��'!�()&*�+'!���, ��-ก 

ขอเชิญพี่นองที่มีเสื้อผา รองเทา หนังสือ อุปกรณกีฬา 
เกมสสําหรับเด็กหรือวัยรุน และของเลนเด็ก ที่ไมไดใชแลว 
โปรดนํามาใหที่คริสตจักร เพื่อสงตอไปยังบานเด็กกําพรา 
คริสเตียนที่จังหวัดเชียงราย ภายในวันอาทิตยที่ 22 เม.ย. 

���ก��./�01 )�$ ��	� 2�1�3	  

 รายการพิเศษสรางสัมพันธสําหรับชั้นเรียนภาษาจีนในวัน
เสารที่ 21 เม.ย. เวลา 12.00 – 14.00 น. ที่หอง 2-2 
ทานอาหาร เลนเกมส และฟงคําแบงปนจาก อ.นนทชัย 

4�ก������/����!�*�� 

ผลการลงมติรับรองแบบ เพื่อยื่นขออนุญาตกอสราง 
สมาชิกไดลงมติเห็นดวย 3 ใน 4 ตามระเบียบการบริหาร
และดําเนินงานของคริสตจักรพระคุณ 

5��)����ก!��6 �.7
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อนุกรรมการหาทุนฯ ไดทําโบรชัวรกองทุนเพื่อสราง
อาคารใหมเปนภาษาไทย จีน อังกฤษ ขอเชิญพี่นองที่
สมัครใจจะนําไปประชาสัมพันธเพื่อหาทุนสรางอาคาร
คริสตจักรกับพี่นองคริสเตียน หยิบไดที่โตะตอนรับ 

'!*�������/ �	ก���!����68�6'6� 

คุณหญิง (ภรรยาคุณสุขุม) ไดคลอดลูกสาวเมื่อวัน
พฤหัสที่ 12 เม.ย. ชื่อ นองเพนนี ขอบคุณพระเจา
สําหรับทั้งแมและลูกที่แข็งแรงและปลอดภัยดี ขอพี่นอง
โปรดอธิษฐานเผื่อคุณสุขุม คุณหญงิ และนองเพนนนิ 
ในการปรับตัว และสติปญญาในการเลี้ยงดูนองเพนนี  

PROJECT 25 

ผูที่อานพระธรรมโยบจบ และสงชื่อไดโนเสาร 2 ตัว ได
ถูกตองตามเวลาที่กําหนดมี 3 ทาน คือ คุณขวัญเนตร 
คุณสุมล คุณพัทธมน 

�� ��6��/��3�ก� 16 – 18 ��.�. 

คริสตจักรจะหยุดในวันจันทรที่ 16 อังคารที่ 17  
และพุธที่ 18 เม.ย. นี้ โดยสมาชิกจะสามารถติดตอกับ
สํานักงานไดในวันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. เปนตนไป 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 8 เมษายน 2012 : 
ผูใหญ 180 คน เด็ก 15 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 8 เมษายน 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    67,196.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    67676767,,,,196196196196....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 8 เม.ย.  40,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 6 – 12 เม.ย.  1,100,000.00  รวม 35353535,,,,763763763763,,,,416416416416.37.37.37.37    บาทบาทบาทบาท    

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3333,,,,000000000000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)      2222,,,,888846464646,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท 

รวมรวมรวมรวม    44441111,,,,606060609999,,,,444411116666....37373737    บาทบาทบาทบาท    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก ทบทวนเรื่องอีสเตอร หองสมุด 

ชั้นประถมตน ชีวิตของโยเซฟ 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-6 

ชั้นอัลฟา มาระโก 2-2 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม การขามทะเลแดง หองโถง 

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 
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คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


