
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    10 มิถุนายน ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณดวงพร/คุณภัทรพร    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณปาริชาติ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณชูพรรณ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณสุมล/คุณพรพรรณา 
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    แดพระเจาผูสมควรสรรเสริญ หมดทั้งชีวิต 

 ผูรับใช ซอนขาไว 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “เอเฟซัส 4:1-16” คุณปาริชาติ 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชูพรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระองคทรงเปนศิลา”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ภาชนะดิน อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “2 โครินธ 4:7-12” 

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 17 มิถุนายน 2012 
ผูนําประชุม : คุณวีระวงษ ผูเทศนา : คุณชาญกิจ ยงปยะกุล 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณพรพรรณา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณนภนันท ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณอรวรรณ/คุณอุรัชน ี
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญา 

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 17 มิ.ย. 2012) 

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

ข า ว ส า ร 
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มิ.ย. 17 ประชุมอธิษฐาน 
ก.ค. 1 วันรวีวารศึกษา 
 15 ประชุมอธิษฐานรวม 
 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 
ส.ค. 11-13 คายคริสตจักร โดย อ.โจเซฟ เจิน 
 19 ประชุมอธิษฐาน 
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ขอพี่นองโปรดแนะนําผูรับเหมากอสรางใหกับอนุกรรมการ
กอสรางฯ เพื่อทางอนุกรรมการฯ จะสามารถไปติดตอขอให
เขารวมประมูลงานกอสรางอาคารคริสตจักร และโปรด
อธิษฐานเผื่อการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ดวย 

��%����"��������ก� (11-13 �..) 

ขอเชิญหยิบใบสมัครคายคริสตจักรไดที่โตะตอนรับ  
โดยภาคภาษาไทยสงใบสมัครที่คุณชูพรรณ/คุณวรทัย  
และภาคภาษาจีนที่คุณหยางเอินซิ่น ไดตั้งแตวันนี้ ถึง  
วันอาทิตยที่ 1 ก.ค. เทานั้น 
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ขอเชิญพี่นองอานจดหมายขาวไดที่บอรดประกาศชั้นลาง 
และโปรดอธิษฐานเผื่อ อ.วิชัย และคุณวันดี สําหรับความ
ชัดเจนเรื่องงานรับใชในอนาคต เผื่อคุณวลัญชา (ถิงถิง) 
ในการปรับตัว และการเรียน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 3 มิถุนายน 2012 :  
ผูใหญ 215 คน เด็ก 15 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 3 มิถุนายน 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    177,989.00    บาท 
ถวายจาก อ.นนทชัย แบงปนที่ครสิตจักรมหาชัย 1,200.00 บาท 
รวมรวมรวมรวม    179179179179,,,,181818189999....00000000    บาทบาทบาทบาท    
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 14,521.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 3 มิ.ย.  42,430.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 3 – 9 มิ.ย. 0.00   รวม 36363636,,,,000057575757,,,,404040406666.37.37.37.37    บาทบาทบาทบาท    

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)      2222,,,,888838383838,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท 
รวมรวมรวมรวม    41414141,,,,888895959595,,,,404040406666....37373737    บาทบาทบาทบาท    

เราทั้งหลายรัก ก็เพราะพระองคทรงรักเรากอน 
1 ยอหน 4:19 



 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน 

ชั้นเด็กเล็ก จงกระทําดตีอผูอื่น 

ชั้นประถมตน บัญญตัิ 10 ประการ 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 

ชั้นอัลฟา มาระโก 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม ชัยชนะในสงคราม 

ชั้นโอเมกา กิจการ 

 

 

 

วันรวีวารศกึษาวันรวีวารศกึษาวันรวีวารศกึษาวันรวีวารศกึษา                                    ๑๑๑๑    กกกก....คคคค. . . . ๒๐๑๒๒๐๑๒๒๐๑๒๒๐๑๒
SUNDAY SCHOOL 

เชา (๑๐.๐๐ น.) การแสดงและรองเพลงของเด็กรวีฯ
บาย (๑๓.๓๐ น.) ซุมเกมส และสามัคคีธรรม

ขอเชิญชวนพี่นองทั้งเด็กและผูใหญ 
มารวมสามัคคีธรรมดวยกันนะคะ! 

 

 

 

 

 

 

ภาคภาษาไทย) 

หองเรียน 

หองสมุด 

2-4 

3-6 

2-2 

หองโถง 

3-5 

๒๐๑๒๒๐๑๒๒๐๑๒๒๐๑๒    

 

การแสดงและรองเพลงของเด็กรวีฯ 
เกมส และสามัคคีธรรม 
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คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


