
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวันอาทิตยที่ : 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น. 
ผูนําประชุม : คุณคเณศร ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ 
ผูเดินถุงถวาย : คุณอภริดี/คุณภีรพรรณ ผูอานพระวจนะ : คุณณิชา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณขวัญเนตร ผูตอนรับ & ปฏิคม :  คุณสมุล/คุณ
จําเริญ 
 

เชิญชวนนมัสการ :  

นมัสการดวยเพลงสั้น : ทุกครั้งที่ขาเฝาภาวนา เชญิพระวิญญาณแหงความรักยิ่งใหญ 
 สันติสุขของพระคริสต พระเจายิ่งใหญ  
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “เอเฟซัส 1:3-10” คุณณิชา 

อธิษฐานเผื่อทรัพย :  คุณขวัญเนตร 

ถวายเพลงและถวายทรัพย : พระเจาทรงเลี้ยงดู 

เทศนา : ยิ่งกวาโชคดี อ.อรรถสทิธิ์ ชํานาญเอื้อ 

 “เอเฟซัส 2:8-10” 
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : เพราะพระองคทรงอยู  

(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)  

กลาวตอนรับผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธิษฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 
สงบใจอธิษฐาน : 

เลิกประชุม : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2012 
ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณกรรณิกา 

ผูเทศนา : อ.นนทชัย/คุณหวางซิ่วหลาน ผูอานพระวจนะ : คุณอรวรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณฉวีวรรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณศิริพร คุณหลี่ชิวลี่ คุณหยางเอนิซิ่น  

ผูบรรเลงเปยโน : คุณจางเจียยุน ผูดําเนินพิธมีหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร 

ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณสิร ิคุณจําเริญ คุณอภิ

ทาน 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้  

  นมสัการประกาศ เวลา 9.00 – 10.15 น. ที่หองประชมุ และ ถาม-ตอบ เวลา 10.30 – 11.30 ที่หอง 2-2 

โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอือ้ 

 ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิฯ เวลา 12.15 น. ที่สํานักงาน (คุณชาญกจิ คุณพงศชัย คุณสิริ  

คุณภีรพรรณ คุณสรุเดช) 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 5 ส.ค. 2012) 

 ประชมุสมาชกิ เวลา 11.45 น. ที่หองประชุม เพื่อรับรองกรรมการการเงิน  

 ประชมุคณะมคันายก เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-1 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณเทียนชัย คุณกรรณกิา คุณสิริ 

คุณจินตนาภรณ คุณอภิทาน) 

ข า ว ส า ร 

ประกาศ – คายคริสตจักร 
 เชิญพี่นองที่สั่งเสื้อคาย โปรดรับเสื้อคายและชําระเงิน
ไดที่คุณชูพรรณ หองโถงชั้นลาง วันนี้ เวลา 11.45 น. 
และโปรดอยาลืมนําเสื้อคายไปใสที่คายเพื่อรวมถายรูป  

 โปรดดูรายชื่อและรถที่ทานจะเดินทางไปคายไดที่บอรด
ประกาศ หากขอมลูไมถูกตอง โปรดแจงไดที่ 
คุณชูพรรณ หรือ คุณหยางเอินซิ่น 

ตารางเวลาที่สาํคัญ ส.ค. – พ.ย. 2012 
ส.ค. 11-13 คายคริสตจักร โดย อ.โจเซฟ เจิน 
 19 ประชุมอธิษฐาน 
ก.ย. 16 ประชุมอธิษฐาน 
 30 สัปดาหประกาศ โดย อ.ชาติชาย จารุวาที 
ต.ค. 21 ประชุมอธิษฐานรวม 
พ.ย. 3-4 วันมิชชั่น โดย อ.ลายมูเซิน 
 18 ประชุมอธิษฐาน 
โครงการตาสวาง สิงหาคม 2012 

เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง ส.ค.  
30 Days with Words ไดที่ 
คุณพรพรรณา (ภาคภาษาไทย) และ 

คุณจางเจยียุน (ภาคภาษาจีน) 
เชิญรวมขอบคุณพระเจา 

ประกาศ – คณะมัคนายก 
ตามที่ไดประกาศในสูจิบัตรวันที่ 24 มิ.ย. คุณสุนทรีย 

วิสุทธิธราวงศ ไดมีจดหมายลาออกจากคณะกรรมการ

ดําเนินงานการเงินฯ และคณะกรรมการดําเนินงาน

ภาคภาษาจีน ซึ่งมีผลวันที่ 30 มิ.ย. 2012 ทั้งนี้คณะ

มัคนายกไดมีการประชุมรับทราบ และไดทําการสรร

หาตามระเบียบบริหารคริสตจักร โดยไดเสนอชื่อ 

คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ มาทําหนาที่ใน

คณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ แทน และขอใหที่

ประชุมสมาชิกรับรองในวันอาทิตยที่ 5 ส.ค. 

หนังสือเลมเล็กเพื่อการประกาศและหนุนใจ 
พี่นองที่ตองการหนังสือเลมเล็กเพื่อการประกาศและ

หนุนใจ เขียนโดย อ.ทองหลอ วงศกําชัย ชื่อ เริ่มตน 

และสุดปลายแหงชีวิต – ปริศนาที่ใหญที่สุดของเรา

คือ ชีวิตของมนุษย ชีวิตเรามีที่มาที่ไปอยางไร?  

สุดปลายของชีวิตเปนอยางไร? มีเพียงผูเดียวที่ให

ความกระจางแกเราเกี่ยวกับชีวิต ทั้งเริ่มตนและสุด

ปลาย ราคาเลมละ 10 บาท (29 หนา) หากทาน

สนใจสั่งซื้อ โปรดแจงไดที่ อ.นนทชัย หรือสํานักงาน 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน  

แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  

ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง 



ขอเชิญพี่นองไปรวมขอบพระคุณพระเจาในโอกาสเริ่ม 
การกอสรางอาคารนมัสการคริสตจักรพระสิริ แบบติสต 
(กลุมคริสเตียนเสรีไทย) ในวันอาทิตยที่ 29 ก.ค. เวลา 
16.00 น. ณ ซอยรามอินทรา 117 แยก 10 กรุงเทพฯ  

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที ่22 กรกฎาคม 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 95 คน เด็ก 11 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 106 คน เด็ก 5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 22 กรกฎาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 73,881.50 บาท 
ถวายจากคณะสตร ี 900.00 บาท 
รวม 74,781.50 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 63 ลานบาท 
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 22 ก.ค.  18,200.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 22 – 28 ก.ค. 0.00  รวม 38,356,347.76 บาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,000.00 บาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 829,000.00 บาท 
รวม 42,185,347.76 บาท 

ตารางชั้นเรยีนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก พระเยซูทรงเลาเรื่องสอนใจใหเราฟง หองสมุด 

ชั้นประถมตน ทบทวนธรรมบัญญัติ 2-4 

ชั้นประถมปลาย บาเบล 3-7 

ชั้นอัลฟา   

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม ถาม-ตอบ กับ อ.อรรถสิทธิ์ 2-2 

ชั้นโอเมกา   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 29 กรกฎาคม 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขวัญปี 2012 
 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์  

ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


