
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ :  2 กันยายน ค.ศ. 2012 เวลา : 10:00 น. 

ผูนาํเพลงสั้น :  คุณวิทย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํประชมุ : คณุเทียนชัย/คุณหวางซิ่วหลาน 

ผูอานพระวจนะ : คุณดวงรัตน/คุณสมสิริ  ผูบรรเลงเปยโน : คุณพรศิริ 

ผูถือถงุถวายทรพัย : คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้น 

ผูตอนรบั&ปฏิคม :  คุณดิเรก/คุณนงคลักษณ ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย : คุณจาวเจวียน 
                                                                  

อธษิฐาน : เผื่อ “สหราชอาณาจักร” 
นมสัการดวยเพลงสัน้ : สรรเสริญ สรรเสริญ 
 ความรักของพระเจาดีกวาชีวิต ชิดกางเขน ขารักพระองค 
ใครครวญพระวจนะ : “สดุดี 119:71”  
อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 
อานพระวจนะ : “ฮีบรู 12:4-13” คุณดวงรัตน/คณุสมสิริ 
คณะนกัรองภาคภาษาไทย : “In Christ Alone” 
กลาวตอนรบัผูมาใหม : 
อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณจาวเจวียน 
ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ขาขอพึ่งพระองคเจา” 
เทศนา : “การตีสอนของพระบิดา” อ.เหอจื้อผิง/คณุกรรณิกา 
 (ฮีบรู 12:4-13) 
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “ความหวังของขา”  
(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  
พธิมีหาสนทิ :  อ.นนทชัย/คุณวันทนาพร 
ประกาศ : 
อธษิฐานขอพระพร : 
ถวายเพลง : “อาเมน”  
สงบใจอธษิฐาน : 
เลกิประชมุ :  

 
ผูถอืถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณกรรณกิา คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน 

ใครครวญพระวจนะ 
ดีแลวที่ขาพระองคทุกขยาก เพื่อขาพระองคจะเรียนรูถึงกฎเกณฑของพระองค 

(สดุดี 119:71) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสัปดาหนี้ 

 ประชมุกรรมการคาย เวลา 12.15 – 13.30 น. ที่หองสมุด (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณวิทย คุณเทียนชัย 
คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณสยุมพร คุณอรนุช คุณชาญกิจ คุณเฉินเฉาจิ้น คุณหลี่เหวินกวาง  
คุณหยางเอินซิ่น คุณวีระวงษ คุณวรีรตัน) 

 ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรัพยสนิฯ เวลา 12.30 น. ที่สํานักงาน (คณุชาญกิจ  
คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณพงศชัย คุณภีรพรรณ คุณสุรเดช) 

 ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาไทย / ภาคภาษาจนี / มชิชัน่ เวลา 13.30 น. ที่หอง 3-1 
คณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย – อ.นนทชัย คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณพรศิริ คุณอรนุช  
คุณพรรณี คุณนภนันท คุณวิทย คณุชนมน คุณอภิทาน คุณวีระวงษ  
คณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน – อ.เหอจื้อผิง คุณสุวรรณา คุณปจฉิม คุณอรวรรณ คุณมุกดา 
คุณกรรณิกา คุณคังเหมยหลาน คณุสยุมพร คุณเฉินเฉาจิ้น คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณหยางเอินซิ่น 
คณะกรรมการดําเนินงานการบริหารงานประกาศนอกคริสตจักร (มิชชัน่) – คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา 
คุณสยุมพร คุณดวงพร คุณวิทย 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 9 ก.ย. 2012)  

 กลุมเซลรวมภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ที่หองประชุม 

ข า ว ส า ร 

สัปดาหที่ 5 กบั 4 คนกันเอง 
ขอเชิญพี่นองหยิบใบปลิวไดที่โตะตอนรับ เพื่อนําไป
ประกาศและเชิญชวนญาติพี่นอง เพื่อนๆ ที่ยังไมรูจัก 
พระเจามารวมนมสัการประกาศในวันอาทิตยที่  
30 ก.ย. เวลา 9.00 น. โดย อ.ชาติชาย จารุวาที 

ชั้นเรียนภาษาจนีเทอมหนา (ก.ย. – พ.ย) 
ชั้นเรียนภาษาจีนจะเปดสอนเทอมหนา 1 ชั้นเรียน เริ่ม 
วันเสารที่ 8 ก.ย. – 24 พ.ย. ซึ่งจะรับนักเรียนใหมที่มี
พื้นฐานพินอินและนักเรียนเกาที่สนใจ โปรดอธิษฐาน
เผื่อนักเรียนที่จะรูจกัพระเยซูคริสตผานชั้นเรียนนี้ 
เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้ – 8 ก.ย. ที่คุณวรีรัตน 

หนังสือเลมเล็กเพื่อการประกาศและหนุนใจ 
หนังสือเลมเล็กเพือ่การประกาศและหนุนใจ เขียนโดย  
อ.ทองหลอ วงศกําชัย ชื่อ เริ่มตน และสุดปลายแหง
ชีวิต – ปริศนาที่ใหญที่สุดของเราคือ ชีวิตของมนุษย 
ชีวิตเรามีที่มาที่ไปอยางไร? สุดปลายของชีวิตเปน
อยางไร? มีเพียงผูเดียวที่ใหความกระจางแกเรา
เกี่ยวกับชีวิต ทั้งเริ่มตนและสุดปลาย ราคาเลมละ  
10 บาท (29 หนา) หากทานสนใจสั่งซื้อ โปรดแจง 
ไดที่ อ.นนทชัย หรือสํานักงาน 

ตารางเวลาที่สาํคัญ ก.ย. – พ.ย. 2012 
ก.ย. 16 ประชุมอธิษฐาน 

 30 สัปดาหประกาศ โดย อ.ชาติชาย จารุวาที 

 30 ประชุมสมาชิก (ชี้แจงงบฯ) 

ต.ค. 7 ประชุมสมาชิก (รับรองงบฯ) 

 21 ประชุมอธิษฐานรวม 

พ.ย. 3-4 วันมิชชั่น โดย อ.ลายมูเซิน 

 18 ประชุมอธิษฐาน 

ประกาศจากคณะอนุกรรมการกอสรางฯ 

ขอพี่นองโปรดอานบอรดประกาศเกีย่วกับรายงานความ

คืบหนาที่ไดมีผูรับหมางานอาคาร 5 ราย และผูรับเหมางาน

ติดตั้งงานระบบ M&E 5 ราย มารับแบบพิมพเขยีวงาน

กอสรางพรอมแบบติดตั้งงานระบบ M&E (ชุดประกวดราคา) 

เพื่อนําไปคํานวณราคา ทั้งนี้กําหนดการยื่นซองเสนอราคา

ของผูรับเหมาทั้งสองสวน คือวันที่ 6 ก.ย. โดยผูรับเหมาจะ

จัดสงเอกสารมาที่ บริษัท บิลเดอร คอนซัลแตนทส จาํกัด 

ภายในเวลา 12.00 น. และทางบริษัทฯ จะนําสงเอกสาร

มายังคริสตจกัรพระคุณ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเปด

ซองประกวดราคาในชวงบายของวันเดยีวกัน 



ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 9 กันยายน 2012 
ผูนําประชุม : คุณสุเมธ ผูเทศนา : อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณอุรัชน ี

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณน้าํทิพย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสิชาญ/คุณศิลา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจําเริญ/คุณณฐัฐิติชญา 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 98 คน เด็ก 10 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 134 คน เด็ก 9 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 61,312.00 บาท 
รวม 61,312.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 63 ลานบาท 

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 26 ส.ค.  9,100.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 26 ส.ค. – 1 ก.ย. 200,000.00  รวม 39,375,447.76 บาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,000.00 บาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 29,000.00 บาท 
รวม 42,404,447.76 บาท 

 

ตารางชั้นเรยีนรวีวารศกึษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 9.10 - 9.50 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

รวมชั้น (ยกเวนชัน้เด็กเล็ก) แบงปนเนื้อหา โดย อ.นนทชัย หอง 2-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 2 กันยายน 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

คําขวัญปี 2012 
 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  

ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน 

แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  
ปกพระคัมภีร หนังสือ ซีดีเพลง ในราคาตนทุน เพื่อ
เปนสวนหนึ่งในการรับใช และหนุนใจพี่นองในการ

เพิ่มพูนความรูเพื่อเสริมสรางชีวิต 
คริสเตียน โดยยึดหลักความจริงตามพระวจนะ 

ที่บริเวณหองโถง วันนี้ เวลา 8.00–9.15 น.  


