
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสุเมธ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณดวงพร/คุณชูพรรณ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณกอบกาญจน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณนภนันท ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::    คุณชนมน/คุณพรพรรณา 
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เปลี่ยน เยโฮวาหนามยิง่ใหญ ขาจะรักและบูชา 

 พระบิดาในสวรรค พระเจาทรงเลี้ยงดู 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป :::: 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “1 ทิโมธ ี1:6-14” คุณกอบกาญจน 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณนภนันท    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “จิตใจของขาจงสาธกุารพระเจา”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: การตัดสินใจ คุณชาญกิจ ยงปยะกุล 

 “1 พงศกษัตริย 18:20-40” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “หมดทั้งชีวิต”        

(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัร    ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2012 
ผูนําประชุม : คุณคเณศร ผูเทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสิริพรรณ 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณนงคลักษณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณจําเริญ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้

� ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายกประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายกประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายกประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก ที่หอง 3- 1 เวลา 12 . 30 – 13 . 00 น .  
)คุณเทยีนชัย คุณกรรณกิา คณุจินตนาภรณ คุณปจฉิม คุณคังเหมยหลาน คุณชูพรรณ คุณวีระวงษ( 

� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนี ทีห่อง 3-5 เวลา 12. 30 – 13 . 00 น .  
� ประชมุครรูววีารศกึษาภาคภาษาไทยประชมุครรูววีารศกึษาภาคภาษาไทยประชมุครรูววีารศกึษาภาคภาษาไทยประชมุครรูววีารศกึษาภาคภาษาไทย ที่หองสมุด เวลา 13. 00 – 13 . 45 น .  

)อ.นนทชัย คุณพรศิริ คุณเทียนชัย คุณจําเริญ คุณสิริ คุณสุเมธ คุณชาญกิจ คุณจินตนาภรณ คุณวิทย  
คุณภัทรพร คุณอภิทาน คุณพรพรรณา คุณณัฐฐิติชญา คุณฑิฆัมพร คุณสัจจะ คุณคเณศร คุณวีระวงษ 
คุณสลินทิพย คุณศิลดา( 

� วนัอธษิฐานสตรีสหพนัธสากลวนัอธษิฐานสตรีสหพนัธสากลวนัอธษิฐานสตรีสหพนัธสากลวนัอธษิฐานสตรีสหพนัธสากล ที่คริสตจักรไมตรีจิต เวลา 14. 00 น.  
รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 18 พ.ย. 2012)  

� ประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐาน    เวลา 12.45–13.30 น. ภาคภาษาไทย ทีห่องสมดุ ภาคภาษาจีน ทีห่องประชุม 

ข า ว ส า ร 

 

 

 

 

 

 

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 4 ตุลาคม 2012 :  
ผูใหญ 188 คน เด็ก 12 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 4 ตุลาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    386,171.50    บาท 
รวมรวมรวมรวม    386386386386,,,,171171171171....50505050    บาทบาทบาทบาท    
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 14,823.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 4 พ.ย.  29,500.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 4 – 10 พ.ย. 0.00  รวม 39393939,,,,609609609609,,,,555507.07.07.07.76767676    บาทบาทบาทบาท    

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 22222222,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    42424242,,,,666631313131,,,,555507070707....76767676    บาทบาทบาทบาท    

��������	
����������������������  
1. เรื่องใบอนญุาตกอสรางที่จะไดมาโดยเร็ว ใหเรา
เริ่มกอสรางไดในเดือนมนีาคม เพื่อจะเสร็จงาน
โครงสรางไดกอนฤดูฝนปหนา 

2. เผื่อสถาปนิกที่เริ่มออกแบบรายละเอยีดหอง
ประชุมนมัสการ 

3. การเตรียมตัวยายสถานทีน่มัสการ สํานักงาน 
4. คณะกรรมการกอสราง และอนุกรรมการหาทนุฯ 



ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก ลูกที่รักของพระเยซ ู หองสมุด 

ชั้นประถมตน สอนโดย คณุพรพรรณา 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คณุวรีรตัน 3-6 

ชั้นอัลฟา มาระโก 2-2 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม การแบงดินแดน 1 หองโถง 

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 11 พฤศจิกายน 2012    
    

    

    

    

    

    

    

    

คําขวัญปี 2012 
 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  

ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


