
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10.30 น.  

ผูผูผูผูเลนดนตรี เลนดนตรี เลนดนตรี เลนดนตรี ::::        ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณสิชาญ 

ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณนงคลักษณ     

ผูผูผูผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณพรรณ ี ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายทรพัยทรพัยทรพัยทรพัย    ::::        คุณพรพรรณา คุณภีรพรรณ  

ทีมตอนรบัทีมตอนรบัทีมตอนรบัทีมตอนรบั    ::::        คุณจําเริญ คุณชนมน  
    
เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: ขาเขามานมัสการ น้ําแหงชีวิต 

 นามอัศจรรย พระองคดี 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “มัทธิว 10:1-20” คุณนงคลักษณ 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::     คุณพรรณี    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเจาเที่ยงแท”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “เปาโลถูกจับและถกูสงกลับไปกรุงโรม II”อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “กิจการ 28:1-16” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ทรงสัญญาใหพรแกขา”        

(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 25 พฤศจิกายน 2018 

ผูนําประชุม :    คุณอภิทาน ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณชนมน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณณัฐฐติิชญา ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณวนัด ีคุณพรพิมล 
ทีมตอนรับ : คุณรพพีรรณ คุณฑิฆมัพร 

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 เพื่อรับรองงบฯ ป 2019 (หลังนมัสการ) ทีห่องประชมุชั้น 1 ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขา

รวม 
 กลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทย    เวลา 13.00 น. ทีห่อง 32,53 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 25 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 
 เซลรวมเซลรวมเซลรวมเซลรวมภาคภาษาภาคภาษาภาคภาษาภาคภาษาไทยไทยไทยไทย เวลา 13.00-15.00 น. ที่หอง 50 

ข า ว ส า ร 
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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 
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ขอเชิญทุกทาน รวมพบปะ ฟง พี่นองแบงปนพระพร 
ในงาน "พระพรแหงสามัคคีธรรม" วันอาทิตยที่ 25 
พ.ย. 2018 เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่หอง 50 
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อธิษฐานเผื่อ อ.เหอจื้อผงิ และพี่นอง ที่เดินทางไป
อิสราเอล จอรแดน และอียิปต ในชวงวันที่ 19 พ.ย. 
- 30 พ.ย. 2018 เผื่อสุขภาพ ความปลอดภัยในการ
เดินทาง และสิ่งที่จะไดเรียนรู 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2018 :  

ภาคภาษาไทย ผูใหญ        63 คน เด็ก 10 คน 

ภาคภาษาจีน  ผูใหญ       139  คน  เด็ก  8 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2018 

เงินถวายประจําวันอาทิตย    97,843.75    บาท 

รวมรวมรวมรวม                                        97979797,,,,843843843843....75757575    บาทบาทบาทบาท    

    

    

    

    

อ.เหอจื้อผิง จะเดินทางไปตางประเทศในชวงวันที่ 
19 พ.ย.-30 พ.ย. 2018 พี่นองสามารถฝากเรื่องได

ที่สํานักงานคริสตจักร 

ดูเถิด เราใช้พวกทา่นไปดุจแกะอยูท่า่มกลางหมาป่า  
เหตุฉะนัน้จงฉลาดเหมือนงู และไมม่ภีัยเหมือนนกพิราบ  (มทัธิว 10:16) 



    

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

หนาที่ 2 ธ.ค. (รวม) 9 ธ.ค.  16 ธ.ค. 23 ธ.ค. (รวม) 

นํานมัสการ คุณชาญกิจ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณชาญกิจ คุณสริ ิ
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น คุณจินตนาภรณ
คุณเจิงเขอเหริน 

คุณสุเมธ คุณชาญกิจ คุณคังเหมยหลาน 
คุณวันทนาพร 

เทศนา อ.เหอจื้อผิง อ.ทองหลอ  
วงศกําชัย 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี คุณจางเจียยุน ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณนภนันท 
อานพระคัมภีร คุณอัจฉรา คุณวิภาวัลย คุณนฤมล คุณดวงรัตน 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณภัทรพร คุณฑฆิัมพร  
เดินถุงถวายทรัพย คุณสมุล 

คุณวรวด ี
คุณนฤมล 
คุณสชิาณีญ 

คุณดวงพร 
คุณชูพรรณ 

คุณสมุล 
คุณวรวด ี

ทีมตอนรับ คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณณฐัฐิติชญา 
คุณอุไรพร 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑฆิัมพร 

 
 
 
 
 

 

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 

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 

ขอพี่น้องช่วยกันสอดส่อง ดูแลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปิดต้อนรับทุกคนที่ต้องการ 
เข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้า จึงอาจจะมีคนแปลกหน้าที่ผ่านไปมา และเข้ามาในคริสตจักร  

หากพี่น้องพบเห็น สิ่งผิดปกติ โปรดแจ้ง อ.นนท์ชัย อ.เหอจือ้ผิง หรือมัคนายก 


