
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        30 กรฎาคม ค.ศ. 2017    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10.30 น.  

ผูผูผูผูเลนดนตรี เลนดนตรี เลนดนตรี เลนดนตรี ::::        ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณพงศชัย 

ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.สันติ แกวเตชะ ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณรพีพรรณ     

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณอุรัชน ี     ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณสลินทิพย คุณณิชา 

ทีมตอนรบัทีมตอนรบัทีมตอนรบัทีมตอนรบั    ::::        คุณนงคลักษณ คุณชนมน 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: ดูปาไม มืดมิดกอนฟาสาง 

    พักพิงในพระเจา พระองคทรงเลี้ยงนกนอยใหญ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “มัทธิว 5:3-10” คุณรพีพรรณ 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::     คุณอุรัชนี    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขามอบทุกสิ่งแดพระเยซู”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ชีวิตที่มีพระคริสต อ.สันติ แกวเตชะ 

 “กิจการ 16:16-40” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “เมื่อขาเพงดูกางเขนประหลาด”        

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

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 
สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 6 สิงหาคม 2017 
ผูนําประชุม:    คุณสิร/ิคุณจาวเสี้ยวฉอื ผูนําเพลงสั้น:    คุณจางเจยียุน/คุณวรรีัตน 
ผูเทศนา:    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    ผูอานพระวจนะ:    คุณพรรณ/ีคุณศิรพิร 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย:    คุณฟนเสี่ยวฮวา  ผูบรรเลงเปยโน:    คุณณิชา 
ผูดําเนินพิธีมหาสนิท:    อ.เหอจือ้ผิง/คุณจินตนาภรณ  ทีมตอนรับ:    คุณจําเริญ คุณอานนท    
ผูเดินถุงถวายทรัพย:    คุณวรวด ีคุณพรพรรณา คุณเหอจื่อหวาย คุณเฉนิเฉาจิ้น คุณจาวเวยฟง คุณหลิวหลิน     
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน: คุณเทียนชัย คุณจําเริญ คุณชาญกจิ คุณวิทย คุณสุขุม คุณคังเหมยหลาน    

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้– มีอาหารกลางวัน 

� ภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทย    รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่หองรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ทีห่องนมสัการชัน้ 4 
� ภาคภาษาจนีภาคภาษาจนีภาคภาษาจนีภาคภาษาจนี    รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่หองรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่หองประชุมชั้น 1 
� กลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทย    เวลา 13.00 น. ทีห่อง 32 
� กลุมอนชุนภาคภาษาไทยกลุมอนชุนภาคภาษาไทยกลุมอนชุนภาคภาษาไทยกลุมอนชุนภาคภาษาไทย    เวลา 13.00 น. ทีห่อง 40 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 6 ส.ค. 2017) – นมสัการรวม (งดชั้นรวีวารศกึษา) 

� นมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวม    อธษิฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ทีห่องประชมุชั้น 1 

ข า ว ส า ร 
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• โปรดตรวจดรูายชือ่และรถโปรดตรวจดรูายชือ่และรถโปรดตรวจดรูายชือ่และรถโปรดตรวจดรูายชือ่และรถที่ทานจะเดินทางไปคาย
ไดที่บอรดประกาศหนาหองประชุมชั้น 1,4  

• พี่นองที่ไปรถบัส พบกันที่
คริสตจักรวันเสารที่ 12 ส.ค. เวลา 
6.45 น. (รถออก 7.00 น.ตรงรถออก 7.00 น.ตรงรถออก 7.00 น.ตรงรถออก 7.00 น.ตรง) 

• ลงทะเบียนที่ลานประชาสัมพันธ เวลา 11.00 น. 
และรับกุญแจหอง 

• สิ่งที่ทางรีสอรทไดจัดเตรียมไวให 
o ผาหม ผาเช็ดตัว สบู แชมพูสระผม  

• สิ่งที่ตองนําไปดวย 
o พระคัมภีร ปากกา เสื้อคาย 
o รองเทากีฬา ชุดวายน้ํา 
o รม ไฟฉาย แปรงสีฟน ยาสีฟน 
o ยาประจําตัว ยาทากันยุง 

รบัเสือ้คายรบัเสือ้คายรบัเสือ้คายรบัเสือ้คาย    6 ส.ค. 6 ส.ค. 6 ส.ค. 6 ส.ค. (ใสวันอาทิตย 13 
ส.ค. ถายรูปหมู) 
และรบัแผนทีค่ายและรบัแผนทีค่ายและรบัแผนทีค่ายและรบัแผนทีค่าย สําหรับทานที่ขับรถไปเอง ที่หนา
หองประชุมชั้น 1 
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เนื่องจากพี่นองสวนหนึ่งไปรวมคายคริสตจักรฯ ในวัน
อาทิตยที่ 13 ส.ค. จึงจัดใหเปนนมัสการรวม ที่หอง
ประชุมชั้น 1 เวลา 10.00-12.00 น. ภาษาจนีแปล
ไทย (งดชั้นเรียนรวีฯ และไมมีอาหารกลางวัน) 
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ก.ค. 30 เทศนาประกาศ (อ.สันติ แกวเตชะ) 
ส.ค. 12-14 คายคริสตจักร 

ก.ย.  3 พิธีสถาปนาศิษยาภิบาล (14.00 น.) 
ธ.ค. 23 คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน  
     24 คริสตมาสภายใน (เชา-นมัสการรวม) 
     24 คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย 
     24   แครอลลิ่ง-ใกลคริสตจักร (21.00 น.) 
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การออกใบอนุโมทนาบัตรที่ถูกตอง จะตองออกตาม
รายชื่อในใบเสร็จจริงเทานั้น จึงขอความกรุณาพี่นองที่
ตองการใบอนุโมทนาบัตร ใหระบุชื่อที่ถูกตองในซอง
ถวายทรัพยทุกครั้ง 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 23 กรกฎาคม 2017 :  

ภาคภาษาไทย ผูใหญ 78 คน เด็ก 20 คน 

ภาคภาษาจีน  ผูใหญ        125 คน  เด็ก  9 คน 



 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 23 กรกฎาคม 2017 

เงินถวายประจําวันอาทิตย    128,209.00    บาท 

เงินถวายจากคณะสตรี    1,050.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    129129129129,,,,222259595959....00000000    บาทบาทบาทบาท 

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. (วันอาทิตยตนเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น.) 

หนาที่ 13 ส.ค. (รวม) 20 ส.ค. 27 ส.ค. 3 ก.ย. (รวม) 

นํานมัสการ คุณสุขุม คุณสุเมธ คุณอภิทาน คุณชาญกิจ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น อ.เหอจื้อผิง คุณสุเมธ คุณอภิทาน คุณจินตนาภรณ/ 
คุณเจิงเขอเหริน 

เทศนา อ.เหอจื้อผิง นพ.ปรดีา  
โมทนาพระคุณ 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

ดนตร ี คุณจางเจียยุน ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณศศิรักษ 

อานพระคัมภีร คุณสยุมพร คุณณฐัฐิติชญา คุณภัทรพร คุณสมุล 

อธิษฐานเผื่อทรัพย อ.เหอจื้อผิง คุณน้ําทิพย คุณขวัญเนตร  

เดินถุงถวายทรัพย  คุณวรทัย 
คุณนฤมล 

คุณอภิรด ี
คุณภีรพรรณ 

คุณพรรณ ี
คุณพรพรรณา  

ทีมตอนรับ คุณดิเรก คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณจําเรญิ 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑฆิัมพร 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� ��    กรกฎาคม ����    
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ขอพี่นองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนที่ตองการ 
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาที่ผานไปมา และเขามาในคริสตจักร  

หากพี่นองพบเห็น    สิง่ผดิปกติสิง่ผดิปกติสิง่ผดิปกติสิง่ผดิปกติ    โปรดแจง อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง หรือมัคนายก 

16 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 BTS อโศก ทางออก 1 MRT สุขุมวิท ทางออก 3 
16 Soi 19 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand (BTS Asoke exit 1; MRT Sukhumvit exit 3) 

Tel : 02-253-3227, 02-651-0418; Fax : 02-651-0419 Email : gbch50@yahoo.com 

16 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 BTS อโศก ทางออก 1 MRT สุขุมวิท ทางออก 3 
16 Soi 19 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand (BTS Asoke exit 1; MRT Sukhumvit exit 3) 

Tel : 02-253-3227, 02-651-0418; Fax : 02-651-0419 Email : gbch50@yahoo.com 

 “เปนดั่งประภาคาร              ผูอารักขาที่สัตยซื่อ” 
    “真光照耀                   忠心的管家” 


