
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    13 พฤษภาคม ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณดวงพร/คุณชูพรรณ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณวรีรัตน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณภัทรพร ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณสุมล/คุณชนมน 
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    “2 โครินธ 2:14-15” 

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ทุกวันเวลา เพียงผูเดียว ขาจะรักและบูชา 

 ขายอมทุกสิ่ง 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “โยชูวา 6:1-27” คุณวรีรัตน 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณภัทรพร    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “จิตใจของขาจงสาธกุารพระเจา”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: เมืองเยรีโค อ.แซมมิว ลี 

 “โยชูวา 6:1-27” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ฉันไดวางใจในพระเจา”        

((((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 20 พฤษภาคม 2012 
ผูนําประชุม : คุณคเณศร ผูเทศนา : อ.ไพรสนธิ์ ตางสี 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสุภัทรา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณนงคลักษณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณชนมน/คุณรพพีรรณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี้  

� ประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคาย    เวลา 12.00 – 13.30 น. ที่หองสมุด (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณวิทย คุณเทียนชัย 
คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณสยุมพร คุณอรนุช คุณชาญกิจ คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณหลี่เหวินกวาง คุณวีระวงษ 
คุณหยางเอินซิ่ง คุณวรีรัตน) 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 20 พ.ค. 2012) 

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

ข า ว ส า ร 
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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 

����������������ก� (11-13 �..) 

ขอเชิญพี่นองหยิบใบสมัครคายไดที่โตะตอนรับ เพื่อสมัคร
ไปรวมคายคริสตจักรปนี้ โดยภาคภาษาไทยสงใบสมัครที่
คุณชูพรรณ/คุณวรทัย และภาคภาษาจีนที่คุณหยางเอินซิ่น 
ไดตั้งแตวันนี้ โปรดอานรายละเอียดไดจากใบสมัครคาย  
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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. ขอเชิญพี่นองมาสมัครเรียน 
และชวนเพื่อนที่สนใจมาเรียนดวยกัน ขอใบสมัคร และ
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คุณวรีรัตน (พิงค) 
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คณะกรรมการการเงินฯ ไดเปลี่ยนแปลงวิธีการออก
ใบเสร็จ โดยจะใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยเพื่อให
สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชี ทําใหการลงบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชีเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น  
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ขอพี่นองโปรดแนะนําผูรับเหมากอสรางใหกับอนุกรรมการ
กอสรางฯ เพื่อทางอนุกรรมการฯ จะสามารถไปติดตอ
ขอใหเขารวมประมูลงานกอสรางอาคารคริสตจักร และ
โปรดอธิษฐานเผื่อการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ดวย 
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ในชวงนี้ทางคริสตจักรไดมีการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของ
ในหองตางๆ และเปลี่ยนที่เก็บของ เพื่อเตรียมตัวสําหรับ
การกอสราง ดังนัน้ถาสมาชิกทานใดมีความตองการใช
สิ่งของใด และหาของไมพบ กรุณาอยารื้อแกะกลองเอง 
หรือคนหาดวยตัวเอง ขอความกรุณาตดิตอที่สํานกังาน 
(คุณอุลัยหรือคุณอรนุช) และสวนของใชจุกจิก เชน ทิชชู 
กาแฟ โอวัลติน กระติกน้าํรอน น้ําตาล เครื่องปรุง 
ถุงพลาสติก ถุงขยะ ฯลฯ ขอความกรุณาติดตอที่ 
คุณวรชิต หรือคุณจันทรธี 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 6 พฤษภาคม 2012 : 
ผูใหญ 235 คน เด็ก 18 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 6 พฤษภาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    233,635.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    232323233333,,,,666635353535....00000000    บาทบาทบาทบาท    
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 29,767.00 บาท 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 6 พ.ค.  44,790.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 6 – 12 พ.ค.  0.00  รวม 35353535,,,,999955558888,,,,555522226666.37.37.37.37    บาทบาทบาทบาท    

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)      2222,,,,840840840840,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท 
รวมรวมรวมรวม    41414141,,,,777799998888,,,,555522226666....37373737    บาบาบาบาทททท    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก ครอบครัวสอนฉนัเรื่องพระเจา หองสมุด 

ชั้นประถมตน ปสกา 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-6 

ชั้นอัลฟา แบงปนโดย คุณชาญกิจ 2-2 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม เดินทางสูภูเขาซีนาย หองโถง 

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 
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คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


