
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวันอาทิตยที่ : 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนเปยโน : คุณวรีพิชญ ผูนําประชุม : คุณคเณศร 
ผูเดินถุงถวาย : คุณชนมน/คณุรพีพรรณ ผูอานพระวจนะ : คุณสภุัทรา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณนงคลักษณ ผูตอนรับ & ปฏิคม :  คุณขวัญเนตร/คุณภมูินทร 
 

เชิญชวนนมัสการ :  

นมัสการดวยเพลงสั้น : พระเจาดีตอฉัน ขาผจญทุกสิ่ง  

 พระเจาทรงเปนผูเลี้ยง 

อธิษฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “ฟลิปป 4:4-9” คุณสุภัทรา 

อธิษฐานเผื่อทรัพย :  คุณนงคลักษณ 

ถวายเพลงและถวายทรัพย : “นับพระพร”   

เทศนา : ลูกแหงพระพร อ.ไพรสนธิ์ ตางสี 

 "ปฐมการ 39:1-23" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “เฝาชิดสนิทพระเจา”  

(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)  

กลาวตอนรับผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธิษฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน : 

เลิกประชุม : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม 2012 
ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ ผูเทศนา : อ.แซมมิว ลี  
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสิริพรรณ 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณพงศชัย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณน้าํทิพย/คุณนงคลักษณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้  (งดรวีวารศึกษา และ งดอาหารกลางวัน เนื่องจากไมมีไฟฟา) 

  ประชมุอธษิฐาน ชวงเวลานมัสการ ทีห่องประชุม 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 27 พ.ค. 2012) 

 ประชมุกรรมการคาย เวลา 12.15 – 13.30 น. ที่หองสมุด (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณวิทย คุณเทียนชัย 

คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณสยุมพร คุณอรนุช คุณชาญกิจ คุณเฉินเฉาจิ้น คุณหลี่เหวินกวาง คุณหยางเอิน

ซิ่น คุณวีระวงษ คุณวรีรตัน) 

 ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิฯ เวลา 12.15 น. ที่สํานักงาน (คุณชาญกจิ คุณพงศชัย คุณสิริ  

คุณสุนทรีย คุณภีรพรรณ คุณสุรเดช) 

ข า ว ส า ร 
ตารางเวลาที่สาํคัญ พ.ค. – ส.ค. 2012 
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 โดย อ.โจเซฟ เจิน 

 19 ประชุมอธิษฐาน 

ประกาศจากคณะกรรมการการเงินฯ 
คณะกรรมการการเงินฯ ไดเปลี่ยนแปลงวิธีการออก

ใบเสร็จ โดยจะใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยเพื่อให

สามารถเชื่อมโยงกบัระบบบัญชี ทําใหการลงบัญชีและ

ตรวจสอบบัญชีเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น  

ประกาศจากคณะอนุกรรมการกอสรางฯ 
ขอพี่นองโปรดแนะนําผูรับเหมากอสรางใหกับอนุกรรมการ

กอสรางฯ เพื่อทางอนุกรรมการฯ จะสามารถไปติดตอขอให

เขารวมประมูลงานกอสรางอาคารคริสตจักร และโปรด

อธิษฐานเผื่อการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ดวย 

รับสมัครคายคริสตจักร (11-13 ส.ค.) 
ขอเชิญพี่นองหยิบใบสมัครคายไดที่โตะตอนรับ เพื่อสมัคร

ไปรวมคายคริสตจักรปนี้ โดยภาคภาษาไทยสงใบสมัครที่

คุณชูพรรณ/คุณวรทัย และภาคภาษาจีนที่คุณหยางเอินซิ่น 

ไดตั้งแตวันนี้ ถึง วันอาทิตยที่ 1 ก.ค. เทานั้น  

ขอความรวมมอืจากสมาชิก 
ในชวงนี้ทางคริสตจักรไดมีการจัดเกบ็เอกสารและ

สิ่งของในหองตางๆ และเปลี่ยนที่เกบ็ของ เพื่อเตรียม

ตัวสําหรับการกอสราง ดังนั้นถาสมาชิกทานใดมีความ

ตองการใชสิ่งของใด และหาของไมพบ กรุณาอยารื้อ

แกะกลองเอง หรือคนหาดวยตัวเอง ขอความกรุณา

ติดตอที่สํานักงาน (คุณอุลัยหรือคุณอรนุช) และสวน

ของใชจุกจิก เชน ทิชชู กาแฟ โอวัลติน กระติกน้ํารอน 

น้ําตาล เครื่องปรุง ถุงพลาสติก ถุงขยะ ฯลฯ ขอความ

กรุณาติดตอที่ คุณวรชิต หรือคุณจันทรธี 

ขอแสดงความยินดี 
คุณสุนทรีย (ลิซา) จะเขาพิธีสมรสกบัคุณหลี่หมิงที่

โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม จ.เชียงใหม วันพฤหัสบดีที่ 

24 พ.ค. เวลา 10.00 น. ทําพิธีคริสเตียน และจัดงาน

เลี้ยงเวลา 18.30 น. โดยจะจัดเลี้ยงที่กรุงเทพฯ ดวยใน

วันเสารที่ 2 มิ.ย. ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด 

กรุงเทพ เวลา 18.30 น.  

ชั้นเรียนภาษาจนีเพื่อการประกาศ (เทอมนี้) 
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) 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที ่13 พฤษภาคม 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 87 คน เด็ก 10 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 107 คน เด็ก 6 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 55,733.25 บาท 
ถวายจาก อ.นนทชัย แบงปนองคการอมตธรรม 2,000.00 บาท 
รวม 57,733.25 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 63 ลานบาท 

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 13 พ.ค.  21,900.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 13 – 19 พ.ค. 0.00  รวม 35,980,426.37 บาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,000.00 บาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)   2,840,000.00 บาท 
รวม 41,820,426.37 บาท 

หัวขออธิษฐาน วันอาทิตยที่ 20 พฤษภาคม 2012 

โปรดอธิษฐานเผือ่.... 

1. คณะกรรมการกอสรางอาคารคริสตจักร (คุณเทยีนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) 

ในการหาสถานทีส่ําหรับสํานักงาน โกดังเก็บของ และสถานที่นมัสการชั่วคราว โดยเฉพาะการทํา

เอกสารเพื่อยนืขออนุญาตกอสรางตอทางราชการ และขอพระเจาทรงจัดเตรียมบริษัทผูรับเหมาที่

เหมาะสม 

2. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการกอสรางอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และ

คุณสุขุม) ในการจัดทําวีดีทัศนเพื่อใชเปนสื่อในการประชาสัมพันธ และการถวายที่จะมีเขามาอยาง

ตอเนือ่งและเพียงพอสําหรับงบประมาณ 63 ลานบาท 

3. ชั้นสอนภาษาจีนในวันเสาร 10.00-12.00 น. / 14.00-16.00 น. และวันอาทิตย 14.00-16.00 น. 

ซึ่งเริ่มเมื่อสัปดาหที่ผานมา มีนกัเรียนทัง้หมด 15 คน ไมเปนคริสเตียน 10 คน อธษิฐานเผือ่

อาจารยผูสอนคือ คุณกรรณิกา คุณจาวเสี้ยวฉอื และเผือ่นกัเรยีนทีเ่ขามาเรียนทีจ่ะไดยินไดฟงขาว

ประเสริฐเรือ่งพระเยซูคริสตผานทางชั้นเรียนภาษาจีนนี ้

4. คายคริสตจักรในวันที ่11-13 สิงหาคม 2012 ที่มวกเหล็กพาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี ขอพระเจา

ทรงอยูดวยกับคณะกรรมการในการจัดรายการตางๆ เผือ่การเงินที่จะมีเพียงพอ เผื่อวทิยากรของ

คาย คือ อ.โจเชฟ เจนิ และเผือ่สมาชิกทุกคนจะจัดเวลาไปรวมคายได 

5. เผือ่สมาชิกที่เจบ็ปวย และผูอาวุโส คุณสุมาลี (มะเร็ง) คุณสิริ (ประสาทตา) คุณสุวรรณา (เจบ็

หลัง) คุณสุวรรณา (เขาบวม) คุณดวงรัตน (เจ็บหลัง) คุณพรพรรณา (พักฟนจากกระดูกกนกบ

หัก) คุณยนิดี (สุขภาพและความปลอดภัยในการเดินทางไปเซี่ยงไฮ) 

 
ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 20 พฤษภาคม 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญปี 2012 
 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์  

ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


