
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    24 มิถุนายน ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณภูมินทร ผูผูผูผูเลนดนตรีเลนดนตรีเลนดนตรีเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณณัฐฐิติชญา/คุณจินตนาภรณ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณอภิรดี 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณคเณศร ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณนงคลักษณ/คุณดิเรก 
 

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    :::: ยอหน 4:23-24 

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ราชาแหงดวงใจ ซอนขาไว หมดทั้งชีวิต  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “มาระโก 7:31-37” คุณอภิรดี 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณคเณศร    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    พักพิงในพระเจา 

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: เอฟฟาธา นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “มาระโก 7:31-37” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    ราชาแหงดวงใจ     

((((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 1 กรกฎาคม 2012 
ผูนําประชุม : คุณจําเริญ/คุณหวางซิ่วหลาน ผูนําเพลงสั้น : คุณจางเจียยุน/คุณจนิตนาภรณ 
ผูเทศนา : อ.เหอจือ้ผิง/คุณกรรณิกา ผูอานพระวจนะ : คุณน้ําทิพย/คุณสุวรรณา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณชลลดา ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเหอจื่อหวาย คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณโจวยวี่เฉิน 
ผูบรรเลงเปยโน : คุณนภนันท ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนทชัย/คุณวันทนาพร 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณจําเริญ คุณอภทิาน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี้  

�  พิธไีวอาลยัคณุสมุาล ีอภคิีรีพิธไีวอาลยัคณุสมุาล ีอภคิีรีพิธไีวอาลยัคณุสมุาล ีอภคิีรีพิธไีวอาลยัคณุสมุาล ีอภคิีรี    เวลา 13.30 น. ที่หองประชุม 
รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 1 ก.ค. 2012) 
� วนัรววีารศกึษาวนัรววีารศกึษาวนัรววีารศกึษาวนัรววีารศกึษา เวลา 10.00 น. ที่หองประชุม การแสดงและรองเพลงของเดก็รวีฯ  

เวลา 13.30 น. ซุมเกมส และสามัคคีธรรม  
� ประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคาย    เวลา 12.00 – 13.30 น. ที่หองสมุด (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณวิทย คุณเทียนชัย 

คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณสยุมพร คุณอรนุช คุณชาญกิจ คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณหลี่เหวินกวาง คุณวีระวงษ 
คุณหยางเอินซิ่ง คุณวรีรัตน) 

� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนี เวลา 13.30 น. ทีห่อง 3-1 (อ.เหอจื้อผิง คุณสุวรรณา 
คุณอรวรรณ คณุมกุดา คณุปจฉิม คณุกรรณิกา คุณคงัเหมยหลาน คุณหลิวเยี่ยนฟาง คณุสยุมพร  
คุณหยูเฟย)  

ข า ว ส า ร 
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ก.ค. 15 ประชุมอธิษฐานรวม 
 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 
ส.ค. 11-13 คายคริสตจักร โดย อ.โจเซฟ เจิน 
 19 ประชุมอธิษฐาน 

���ก����ก�����ก���ก��ก ���!��" 

ขอพี่นองโปรดแนะนําผูรับเหมากอสรางใหกับอนุกรรมการ
กอสรางฯ เพื่อทางอนุกรรมการฯ จะสามารถไปติดตอขอให
เขารวมประมูลงานกอสรางอาคารคริสตจักร และโปรด
อธิษฐานเผื่อการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ดวย 

#��$����$�����%��& �'ก����$� ��$(%� 

เนื่องจากมีมิจฉาชีพ ไดเดินสายไปตามคริสตจักรตางๆ 
พยายามตีสนิทกับสมาชิก เพื่อหลอกลวง ลักทรัพย ฉอโกง 
จึงขอความรวมมือสมาชิกโปรดระมัดระวังทรัพยสินของทาน 
และชวยกันสอดสองดูแล หากพบสิ่งผิดปกติโปรดแจงผูรับใช 
คณะมัคนายกหรือสํานักงานคริสตจักรทันที 

��)���� �'�*����ก� (11-13 �..) 

ขอเชิญหยิบใบสมัครคายคริสตจักรไดที่โตะตอนรับ  
โดยภาคภาษาไทยสงใบสมัครที่คุณชูพรรณ/คุณวรทัย  
และภาคภาษาจีนที่คุณหยางเอินซิ่น ไดตั้งแตวันนี้ ถึง  
วันอาทิตยที่ 1 ก.ค. เทานั้น  

�����	����/ก0� (1 ก..) 

เชา (10.00 น.) การแสดงและรองเพลงของเด็กรวีฯ 
บาย (13.30 น.) ซุมเกมส และสามัคคีธรรม  

���ก�� – ��ก���ก��$����*����" 

คุณสุนทรีย วิสุทธิธราวงศ ไดมีจดหมายลาออกจาก
คณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ และคณะกรรมการ
ดําเนินงานภาคภาษาจีน ซึ่งจะมีผลวันที่ 30 มิ.ย. 2012 
เนื่องจากตองติดตามสามีไปอยูปกกิ่ง โดยทางคณะ
มัคนายกไดมีการประชุมรับทราบ และจะดําเนินการ
ตามระเบียบบริหารคริสตจักร ในการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินงานฯ มาทําหนาที่แทนตอไป 

#��ก������ �� ก�ก1�� 2012 

เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง ก.ค.  
30 Days with Heart ไดที่ 
คุณพรพรรณา (ภาคภาษาไทย) และ

คุณจางเจียยุน (ภาคภาษาจีน) 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดอืน  
แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  

ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง บริเวณหองโถง สัปดาหหนา  
เวลา 8.00–9.45 น.  

 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 17 มิถุนายน 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 86 คน เด็ก 5 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 107 คน เด็ก 7 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 17 มิถุนายน 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    34,092.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    33334444,,,,092092092092....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 17 มิ.ย.  8,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 17 – 23 มิ.ย. 2,000,000.00  รวม 33338888,,,,147147147147,,,,404040406666.3.3.3.37777    บาทบาทบาทบาท    

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)      838838838838,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม            44441111,,,,985985985985,,,,404040406666....33337777    บาทบาทบาทบาท    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก จงมีความเชือ่ หองสมุด 

ชั้นประถมตน การถวายเครื่องเผาบูชาตางๆ 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-7 

ชั้นอัลฟา   

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม ถาม-ตอบ กับ นพ.ปรีดา 2-2 

ชั้นโอเมกา   
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คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


