
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 9 กันยายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณสุเมธ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณสิชาญ/คณุภูมนิทร ผูอานพระวจนะ : คุณอุรัชน ี
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณน้าํทิพย ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณจําเริญ/คณุณัฐฐิติชญา 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : พระบิดาในสวรรค 

 พื้นฟาสวรรคประกาศพระบารมีพระเจา เพียงผูเดียว ไมวาอยูแหงหนไหน 

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “ฟลิปป 2:12-18” คุณอุรัชนี 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณน้ําทิพย 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ขาผจญทุกสิ่ง”   

เทศนา : การให อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “2 โครินธ 8:1-10” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “หมดทั้งชีวิต”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 16 กันยายน 2012 
ผูนําประชุม : คุณสิชาญ ผูเทศนา : อ.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณณิชา 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณชูพรรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณพัทธมน/คุณวรีรัตน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณพรพรรณา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสัปดาหนี้ 
 กลุมเซลรวมภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ที่หองประชุม 

รายการสัปดาหหนา (วันเสารที่ 15 และวันอาทิตยที่ 16 ก.ย. 2012)  
 ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรัพยสนิฯ วันเสารที่ 15 ก.ย. เวลา 9.30 น. ที่หอง 3-1 

(คุณชาญกิจ คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณพงศชัย คุณภีรพรรณ คุณสุรเดช) 
 ประชมุอธษิฐาน วันอาทิตยที่ 16 ก.ย. เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาไทยที่หองสมุด  

ภาคภาษาจีนทีห่องประชุม 

ข า ว ส า ร 
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 
ตามที่คณะอนุกรรมการกอสรางฯ ไดรายงานความคืบหนา

ในวันอาทิตยที่ 2 ก.ย. วาไดมีผูรับเหมางานอาคาร 5 ราย 

และผูรับเหมางานติดตั้งงานระบบ M&E 5 ราย มารับแบบ

พิมพเขียวงานกอสรางพรอมแบบติดตั้งงานระบบ M&E 

(ชุดประกวดราคา) โดยกําหนดการยืน่ซองเสนอราคา คือ

วันที่ 6 ก.ย. ทั้งนี้ไดมีผูรับเหมางานอาคาร 1 รายแจงขอ

เลื่อนการยื่นซองเสนอราคา เปนวันที่ 11 ก.ย. รวมทั้งมี

ผูรับเหมางานอาคารและงานติดตั้งงานระบบอีกอยางละ  

2 ราย แจงขอยกเลิกการยื่นซองฯ ทางคณะอนุกรรมการฯ 

จึงเห็นวาควรจะเลื่อนการเปดซองออกไปอีก 2 สัปดาห   

สัปดาหที่ 5 กบั 4 คนกันเอง 
ขอเชิญพี่นองหยิบใบปลิวไดที่โตะตอนรับ เพื่อนําไป

ประกาศและเชิญชวนญาติพี่นอง เพื่อนๆ ที่ยังไมรูจัก 

พระเจามารวมนมสัการประกาศในวันอาทิตยที่  

30 ก.ย. เวลา 9.00 น. โดย อ.ชาติชาย จารุวาที 

ตองการกระเปาเดินทางและเสือ้ผา 
ขอเชิญพี่นองที่มีเสื้อผา และกระเปาเดินทาง หรือ

กระเปาเป ที่ไมไดใชแลว แตยังอยูในสภาพที่สามารถ

ใชได โปรดนํามาใหที่คริสตจักร เพื่อจะสงตอไปยังกอง

ตรวจคนเขาเมือง ภายในวันอาทิตยที่ 30 ก.ย. 2012 

จดหมายขาวจาก อ.วิชัย และครอบครัว 
ขอพี่นองอานจดหมายขาวจาก อ.วิชัยไดที่บอรดประกาศ 

และโปรดอธิษฐานเผื่อ อ.วิชัย และคุณวันดีสําหรับการ

เตรียมตัวกลับมารับใชที่ประเทศไทย และทรงนําให

ไดรับคําตอบเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่จะไป

สอน และอธิษฐานเผื่อคุณวลัญชา (ถิงถิง) ในการ

ปรับตัว และการคบเพื่อน เมื่อ อ.วิชัย และคุณวันดี

กลับมารับใชที่ประเทศไทย 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที ่2 กันยายน 2012 :  
ผูใหญ 205 คน เด็ก 13 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 2 กันยายน 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 218,676.00 บาท 
ถวายจากหองสมุด 38.00 บาท 
รวม 218,714.00 บาท 
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 12,236.25 บาท 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 63 ลานบาท 

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 2 ก.ย.  15,600.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 2 ก.ย. – 8 ก.ย. 0.00  รวม 39,391,047.76 บาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,000.00 บาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 27,000.00 บาท 
รวม 42,418,047.76 บาท 

ตารางชั้นเรยีนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 
ชั้นเด็กเล็ก เด็กๆ เปนเพื่อนที่ดี หองสมุด 
ชั้นประถมตน กําแพงเมืองเยรีโคลม 2-4 
ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรัตน 3-6 

ชั้นอัลฟา มาระโก 2-2 
ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม สอนโดย คุณพรศิริ หองโถง 

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 9 กันยายน 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญปี 2012 
 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์  

ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


