
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 22 เมษายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณวิทย 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณณัฐฐิติชญา/คุณขวัญเนตร ผูอานพระวจนะ : คุณจันทรธ ี
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณชนมน ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณรพีพรรณ/คณุฑิฆัมพร 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : ฉันไดวางใจในพระเจา นับพระพร เราอยูกับเจา 

 ขอใหตาของขาเห็น สิ่งเดียวที่ขาตองการ 

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “สดุดี 84:1-12” คุณจันทรธี 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณชนมน 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “รักพระเยซู รักมากกวากอน”   

เทศนา : บุตรดาวิดเจาขา นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 "มัทธิว 9:27-34" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “ชิดกางเขน”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 29 เมษายน 2012 
ผูนําประชุม : คุณภูมินทร ผูเทศนา : อ.มารค แซนดรนิ  
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณนภนนัท ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสุมล/คุณภัทรพร 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจําเริญ/คุณณฐัฐิติชญา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้  
 ประชมุกรรมการคาย เวลา 12.00 – 13.30 น. ที่หองสมุด (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณวิทย คุณเทียนชัย 

คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณสยุมพร คุณอรนุช คุณชาญกิจ คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณหยางเอินซิ่ง คุณหลี่เหวินกวาง 

คุณวีระวงษ คุณวรรีัตน) 

 ประชมุคณะมคันายก เวลา 13.30 น. ที่หอง 3-1 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา  

คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณอภิทาน) 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 29 เม.ย. 2012) 

 สปัดาหประกาศ เวลา 9.00–10.30 น. ที่หองประชมุ และ ถาม-ตอบ เวลา 10.30–11.30 น. ที่หอง 2-2  

โดย อ.มารค แซนดริน 

ข า ว ส า ร 
ตารางเวลาที่สาํคัญ เม.ย. – ส.ค. 2012
เม.ย. 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 

ตองการของใชและของเลนเด็ก(วันสุดทาย) 
ขอเชิญพี่นองที่มีเสื้อผา รองเทา หนังสือ อุปกรณกีฬา 

เกมสสําหรับเด็กหรือวัยรุน และของเลนเด็ก ที่ไมไดใชแลว 

โปรดนํามาใหที่คริสตจักร เพื่อสงตอไปยังบานเด็กกําพราค

ริสเตียนที่จังหวัดเชียงราย ภายในวันนี้ 
สัปดาหที่ 5 กบั 4 คนกันเอง (สัปดาหหนา) 
ขอเชิญพี่นองหยิบใบปลิวไดที่โตะตอนรับ เพื่อนําไป

ประกาศและเชิญชวนญาติพี่นอง เพื่อนๆ ที่ยังไมรูจัก 

พระเจามารวมนมสัการประกาศในวันอาทิตยที่ 29 เม.ย. 

เวลา 9.00 น. โดย อ.มารค แซนดริน 

โบรชัวรกองทนุเพื่อสรางอาคารใหม 
อนุกรรมการหาทุนฯ ไดทําโบรชัวรกองทุนเพื่อสราง

อาคารใหมเปนภาษาไทย จีน อังกฤษ ขอเชิญพี่นองที่

สมัครใจจะนําไปประชาสัมพันธเพื่อหาทุนสรางอาคาร

คริสตจักรกับพี่นองคริสเตียน หยิบไดที่โตะตอนรับ 

ผลการลงมติรับรองแบบ 
ผลการลงมติรับรองแบบ เพื่อยื่นขออนุญาตกอสราง 

สมาชิกไดลงมติเห็นดวย 3 ใน 4 ตามระเบียบการบริหาร

และดําเนินงานของคริสตจักรพระคุณ 

ชั้นเรียนภาษาจนีเพื่อการประกาศ (เทอมหนา) 
ปนี้มี 3 ชั้นเรียน คือ ชั้นเรียนเบื้องตน เรียนทุกวันเสาร 

เวลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. เริ่มวันที่ 

12 พ.ค. และชั้นสนทนา เรียนทุกวันอาทิตย เวลา 

14.00-16.00 น. เริ่มวันที่ 13 พ.ค. ขอเชิญพี่นองมา

สมัครเรียน และชวนเพื่อนที่สนใจมาเรียนดวยกัน ขอใบ

สมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คุณวรีรัตน (พิงค) 

คายคริสตจักรปนี้ 
วันที่ 11–13 ส.ค.  

มวกเหล็กพาราไดสรีสอรท 
โดย อ.โจเซฟ เจิน  
รับสมัครตั้งแตสัปดาห
หนา ถึง 22 ก.ค. 2012 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วนัอาทิตยที่ 15 เมษายน 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 58 คน เด็ก 6 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 96 คน เด็ก 2 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 เมษายน 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 59,924.00 บาท 
รวม 59,924.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 63 ลานบาท 

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 เม.ย.  16,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 13 – 21 เม.ย.  1,100,000.00  รวม 35,763,416.37 บาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,000.00 บาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)   2,846,000.00 บาท 
รวม 41,609,416.37 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก อธิษฐานเผื่อคริสตจักร หองสมุด 

ชั้นประถมตน ชีวิตของโยเซฟ 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-6 

ชั้นอัลฟา 
ถาม-ตอบ โดย นพ.ปรีดา 2-2 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม 

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 22 เมษายน 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญปี 2012 
 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์  

ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


