
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10.30 น.  

ผูผูผูผูเลนดนตรี เลนดนตรี เลนดนตรี เลนดนตรี ::::        ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณสุเมธ 

ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณขวัญเนตร     

ผูผูผูผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณสิริ ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายทรพัยทรพัยทรพัยทรพัย    ::::        คุณสิชาญ คุณคณิน  

ทีมตอนรบัทีมตอนรบัทีมตอนรบัทีมตอนรบั    ::::        คุณนงคลักษณ คุณณัฐฐิติชญา 
    
เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: อธิษฐานกอน สิ่งเดียว 

 เปลี่ยน เปดดวงตา 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “โรม 8:28-39” คุณขวัญเนตร 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::     คุณสิริ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ความรักมั่นคง”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “หญิงมายชาวศาเรฟท” อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “1 พงศกษัตริย 17:8-24” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขายึดมั่นในคําสัญญา”        

(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 18 พฤศจิกายน 2018 

ผูนําประชุม :    คุณสิชาญ ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณนงคลักษณ 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณพรรณ ี ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณกอบกาญจน คุณภีรพรรณ 
ทีมตอนรับ : คุณชนมน คุณอุไรพร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี้ – 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 
 ประชมุสมาชกิ ประชมุสมาชกิ ประชมุสมาชกิ ประชมุสมาชกิ เพื่อชีแ้จงงบฯ ป 2019 (หลังนมัสการ) ทีห่องประชุมชั้น 1 ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวม 

และ เวลา 13.00 น. ขอเชิญรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานคริสตจักร ที่หองประชุมชั้น 1 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 18 พ.ย. 2018)  

 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 
 ประชมุสมาชกิ ประชมุสมาชกิ ประชมุสมาชกิ ประชมุสมาชกิ เพื่อรับรองงบฯ ป 2019 (หลังนมัสการ) ทีห่องประชมุชั้น 1 ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขา

รวม  

ข า ว ส า ร 

����������	
����� �.�.-�.. 2018  

18 พ.ย. ประชุมสมาชิก-รับรองงบฯ 
25 พ.ย. เซลรวมภาคภาษาไทย (13.00-15.00 น.) 
22 ธ.ค. คริสตมาสประกาศจีน (วันเสารเย็น) 
23 ธ.ค. นมัสการรวม (เชา)/ 

คริสตมาสประกาศไทย (เย็น) 
30 ธ.ค. นมัสการรวมสิ้นป 

�������������	���� ( �!���"����) 

ขอเชิญทุกทาน รวมพบปะ ฟง พี่นองแบงปนพระพร 
ในงาน "พระพรแหงสามัคคีธรรม" วันอาทิตยที่ 25 
พ.ย. 2018 เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่หอง 50 

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 4 พฤศจิกายน 2018 :  

ผูใหญ 220 คน  เด็ก 17 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 4 พฤศจิกายน 2018 

เงินถวายประจําวันอาทิตย    271,815.00    บาท 

เงินถวายผาน    500.00    บาท    

รวมรวมรวมรวม                                        222272727272,,,,315315315315....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 19,695.00 บาท    

    

    

    

    

    

เชิญสมาชิกอ่านรายละเอียดงบประมาณของ
แผนกต่างๆ ปี 2019 ได้ที่บอร์ดประกาศชั้น 1 

เพราะขา้พเจ้าเชือ่มั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า  
หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก  

หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทําให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า 
ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้   (โรม 8:38-39) 



    

ตารางผู้รับผิดชอบรายการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. (วันอาทิตย์ต้นเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น.) 

หนาที่ 25 พ.ย. 2 ธ.ค. (รวม) 9 ธ.ค.  16 ธ.ค. 

นํานมัสการ คุณอภิทาน คุณชาญกิจ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณชาญกิจ 

นําเพลงสั้น คุณอภิทาน คุณจินตนาภรณ
คุณเจิงเขอเหริน 

คุณสุเมธ คุณชาญกิจ 

เทศนา อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.เหอจื้อผิง อ.ทองหลอ  
วงศกําชัย 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ คุณจางเจียยุน ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณชนมน คุณอัจฉรา คุณวิภาวัลย คุณนฤมล 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณณฐัฐิติชญา  คุณภัทรพร คุณฑฆิัมพร 
เดินถุงถวายทรัพย คุณวันด ี

คุณพรพิมล 
คุณสมุล 
คุณวรวด ี

คุณนฤมล 
คุณสชิาณีญ 

คุณดวงพร 
คุณชูพรรณ 

ทีมตอนรับ คุณรพีพรรณ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณณฐัฐิติชญา 
คุณอุไรพร 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

 
 
 
 
 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� ��    พฤศจิกายน ����    
    

 

    
    

    

ชั้นเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ปี 2018 (ตุลาคม – ธันวาคม) ห้อง 
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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 
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