
รายการประชุมนมัสการพระเจา 

คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณวิทย/คุณจาวเสี้ยวฉือ 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::    คุณนงคลักษณ/คุณหยางเอินซิ่น  ผูบรรเลผูบรรเลผูบรรเลผูบรรเลงเปยโน งเปยโน งเปยโน งเปยโน ::::    คุณพรศิร ิ

ผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัย    ::::    คุณวีระชัย คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้น 

ผูผูผูผูตอนรับตอนรับตอนรับตอนรับ&&&&ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณดิเรก/คุณสุมล ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณอรวรรณ 
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อธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานอธษิฐาน    ::::    เผื่อ “ศรีลังกา” 
นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    มีสหายเลิศคือพระเยซู 

 ฉันรักคุณดวยความรักของพระเจา เปาหมายสูงสุดในชีวิตฉัน 

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “กาลาเทีย 6:4”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ปฐมกาล 26:1-5; 12-33” คุณนงคลักษณ/คุณหยางเอินซิ่น 

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    “O Give Thanks”    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณอรวรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ไดยินเสียงของพระเจา”    

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “เกิดผลฝายวิญญาณ” อ.โดมินิค คู/คุณกรรณิกา 

 (ปฐมกาล 26:1-5; 12-33) 

ตอบสนองพตอบสนองพตอบสนองพตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ระวจนะดวยเพลง ระวจนะดวยเพลง ระวจนะดวยเพลง :::: “ขาชอบกลาวเรื่องประเสริฐเลิศ”     

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.นนทชัย/คุณวันทนาพร    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน”  
สงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐาน    ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ : : : :     

 
ผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปงผูถือถาดขนมปง----น้ําองุน น้ําองุน น้ําองุน น้ําองุน ::::    คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน 

ใครครวญพระวจนะ 
ทุกคนจงสํารวจการกระทําของตนเอง จึงจะมีอะไรๆที่จะอวดไดในตัวไมใชเปรียบกับผูอื่น 

(กาลาเทีย 6:4) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 

� วนัมชิชัน่วนัมชิชัน่วนัมชิชัน่วนัมชิชัน่ ทีห่องโถง นมัสการชวงเชา เวลา 10.00 น. อาหารเทีย่ง เวลา 12.00 น. ชวงบาย เวลา 
13.00 น. 

รายการสปัดาหหนา (วนัเสารที่ 10 พ.ย. และวนัอาทิตยที่ 11 พ.ย. 2012)  

� วนัเสารที ่วนัเสารที ่วนัเสารที ่วนัเสารที ่10 10 10 10 พพพพ....ยยยย.... พธิสีมรสพธิสีมรสพธิสีมรสพธิสีมรสระหวาง คุณสุรชัย & คุณพคุณา ที่หองประชุมคริสตจักรพระคุณ  
เวลา 15.00 น. เสร็จพิธีเชิญรวมรับประทานอาหาร 

� วนัอวนัอวนัอวนัอาทติยาทติยาทติยาทติยที ่ที ่ที ่ที ่11111111    พพพพ....ยยยย.... ประชมุอนกุรรมการสรรประชมุอนกุรรมการสรรประชมุอนกุรรมการสรรประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายกหามคันายกหามคันายกหามคันายก ทีห่อง 3-1 เวลา 12.30 – 13.00 น.  
(คุณเทยีนชัย คุณปจฉิม คุณคังเหมยหลาน คุณชูพรรณ คุณวีระวงษ) 

� วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่11 11 11 11 พพพพ....ยยยย.... ประชมุครรูววีารศกึษาภาคภาษาไทยประชมุครรูววีารศกึษาภาคภาษาไทยประชมุครรูววีารศกึษาภาคภาษาไทยประชมุครรูววีารศกึษาภาคภาษาไทย ที่หองสมุด เวลา 13.00 – 13.45 น.  
(อ.นนทชัย คุณพรศิริ คุณเทียนชัย คุณจําเริญ คุณสิริ คุณสุเมธ คุณชาญกิจ คุณจินตนาภรณ คุณวิทย  
คุณภัทรพร คุณอภิทาน คุณพรพรรณา คุณคเณศร คุณวรีรัตน คุณสลินทิพย) 

� วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่11 11 11 11 พพพพ....ยยยย.... วนัอธษิฐานสตรีสหพนัธสากลวนัอธษิฐานสตรีสหพนัธสากลวนัอธษิฐานสตรีสหพนัธสากลวนัอธษิฐานสตรีสหพนัธสากล ที่คริสตจักรไมตรีจิต เวลา 14.00 น.  

ข า ว ส า ร 
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ประธานมัคนายกไดตั้งอนุกรรมการสรรหามัคนายก 
ตามระเบียบการบริหารและดําเนนิงานฯ มีรายชื่อดังนี ้

• ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนนิงานภาคภาษาจีน  
– คุณปจฉิม และคุณคังเหมยหลาน 

• ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนนิงานภาคภาษาไทย 
– คุณชูพรรณ และคุณวีระวงษ 

• ตัวแทนคณะมัคนายก  
– คุณกรรณิกา และคุณจินตนาภรณ 

• ตัวแทนจากศิษยาภิบาลหลัก  
– คุณเทียนชัย 

โดยจะนัดประชุมในวันอาทิตยที่ 11 พ.ย. เวลา 12.30 น. 
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ขอเชิญพี่นองอานไดที่บอรดประกาศ และโปรดอธิษฐานเผื่อ 
ใหมีพี่นองที่มีภาระใจอธิษฐานเผื่อ อ.วิชัย และครอบครัว
อยางสม่ําเสมอ 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2012 
ผูนําประชุม : คุณสุเมธ ผูเทศนา : คุณชาญกิจ ยงปยะกุล 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณกอบกาญจน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณนภนันท ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณชูพรรณ/คุณดวงพร 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณพรพรรณา 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 70 คน เด็ก 8 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 114 คน เด็ก 4 คน 
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1. ขอบคุณพระเจาที่การเจรจากับผูรับเหมาเปนไปดวยดี 
2. เรื่องใบอนุญาตกอสรางที่จะไดมาโดยเร็ว ใหเราเริ่ม

กอสรางไดในเดือนมีนาคม เพื่อจะเสร็จงาน
โครงสรางไดกอนฤดูฝนปหนา 

3. เผื่อสถาปนิกที่เริ่มออกแบบรายละเอียดหองประชุม
นมัสการ 

4. การเตรียมตัวยายสถานที่นมัสการ สํานักงาน 



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    64,010.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    64646464,,,,010010010010....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 28 ต.ค.  1,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 28 – 3 พ.ย. 24,200.00  รวม 39393939,,,,555580808080,,,,000007.07.07.07.76767676    บาทบาทบาทบาท    

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 22222222,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    42424242,,,,602602602602,,,,000007070707....76767676    บาทบาทบาทบาท    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 9.10 - 9.50 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

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

 


