
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนผูเลนผูเลนผูเลนเดนตรีเดนตรีเดนตรีเดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณชาญกิจ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณน้ําทิพย/คุณนงคลักษณ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณสุภัทรา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณวิทย ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณชนมน/คุณรพีพรรณ 
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เปลี่ยน จิตใจขาสุขสบาย เริ่มใหถูก 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป :::: 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “2 โครินธ 12:11-21” คุณสุภัทรา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณวิทย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “เปลี่ยน”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ปญหาที่นาจะหาย.....นะ อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ 
 "2 โครินธ 12:11-21" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “รากฐานของคริสตจักรแท”        

(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 2 ธันวาคม 2012 
ผูนําประชุม : คุณจําเริญ/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ 
ผูเทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร ผูอานพระวจนะ : คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณหวางจิ้ง ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสมสิร ิคุณสยุมพร คุณหลี่ชวิลี่ 
ผูบรรเลงเปยโน : คุณนภนนัท ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณพิชัย คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณจําเริญ คุณอภทิาน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพร 
 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้
� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะกรรมการมชิชัน่คณะกรรมการมชิชัน่คณะกรรมการมชิชัน่คณะกรรมการมชิชัน่    เวลา 12.30 น. ทีห่อง 3-1 (คุณเทียนชัย คณุดวงพร คณุกรรณกิา คุณวิทย 

คุณสยุมพร) 
� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะคณะคณะคณะมคันายก มคันายก มคันายก มคันายก และคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิและคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิและคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิและคณะกรรมการดาํเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ    เวลา 13.00 น. ทีห่อง 3-1  

(คณะมัคนายก – อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณเทียนชัย คณุกรรณกิา คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณอภิทาน) 
(คณะกรรมการการเงินฯ – คุณชาญกิจ คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณพงศชัย คุณสุรเดช คุณภีรพรรณ) 

ข า ว ส า ร 
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หลังจากคริสตจักรยายไปนมัสการทีส่ถานนมัสการ
ชั่วคราวแลว ทางสํานักงานคริสตจักรพระคุณจะยาย
สํานักงานชั่วคราวไปที่ อาคารสุเมท ชัน้ 1 (อาคาร
สํานักงานของฟอเรนมิชชั่นบอรด บริเวณเดียวกับ
คริสตจักรไมกางเขน) เลขที่ 90 ถ.สุขุมวิท ซอย 2 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โดยใชหมายเลขโทรศัพท 02-656-9537  
ทั้งนี้สถานที่สําหรับกลุม Evergreen คณะสตรี กลุมเซล 
และคณะนักรอง จะใชสถานที่ที่คริสตจักรไมกางเขน 
(เริ่มใชสัปดาหที่ 2 ของเดือน ม.ค. 2013)  
สวนเรื่องสถานนมัสการชั่วคราวจะแจงใหทราบภายหลัง 
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ภาคภาษาจีน วันเสารที่ 15 ธ.ค. ทานอาหารเย็นเวลา 
17.30 – 18.30 น. นมัสการเวลา 19.00 – 20.30 น.
ภาคภาษาไทย วันเสารที่ 22 ธ.ค. ทานอาหารเย็นเวลา 
17.00 – 18.30 นมัสการเวลา 18.30 – 20.30 น. 
เทศนาโดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 
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เมื่อสัปดาหที่แลว (วันอาทิตยที่ 18 พ.ย. 2012)  
ที่ประชุมสมาชิกไดมีมติรับรอง ขอเสนอของกรรมการ
กอสราง ที่เสนอใหวาจาง บริษัท สรรสราง จํากัด เปน
ผูรับเหมากอสรางอาคาร คริสตจักรพระคุณ และ บริษัท 
บิลเดอร คอนซัลแตนทส จํากัด เปนผูควบคุมงานกอสราง 
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง 30 Days with 
Praise ไดที่คุณพรพรรณา (ภาคภาษาไทย) 
และคุณจางเจียยุน (ภาคภาษาจีน)  

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 86 คน เด็ก 11 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 128 คน เด็ก 7 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    28,638.50    บาท 

ถวายจากคณะสตรี    1,375.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    33330000,,,,013013013013....55550000    บาทบาทบาทบาท    

�%�&'�!�(�����#��������������	��  
1. ขอบคุณพระเจาที่คริสตจักรไดผูรับเหมา (บริษัท 

สรรสราง จํากัด) และบริษัทควบคุมงานกอสราง 
(บริษัท บิลเดอร คอนซัลแตนทส จํากัด) แลว 
อธิษฐานเผื่อการทํางานรวมกับกรรมการกอสราง 

2. การขอใบอนุญาตกอสราง 
3. การเตรียมตัวยายสถานทีน่มัสการ สํานักงาน 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 18 พ.ย.  17,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 18 – 24 พ.ย. 0.00  รวม 39393939,,,,667667667667,,,,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,,,,689689689689,,,,555507070707....76767676    บาทบาทบาทบาท    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก สิ่งที่ฉันตองการ หองสมุด 

ชั้นประถมตน ขอบคุณพระเจา 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คณุวรีรตัน 3-6 

ชั้นอัลฟา มาระโก 
2-2 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม คําสั่งสุดทายของโยชูวา 

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 25    พฤศจิกายน 2012    
    

    

    

    

    

    

    

    

คําขวัญปี 2012 
 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  

ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน  
แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  

ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง 
บริเวณหองโถง สัปดาหหนา เวลา 8.00–9.45 น.  


