
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        9 ธันวาคม ค.ศ. 2018    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10.30 น.  

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

ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.ทองหลอ วงศกําชัย ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณสลินทิพย     

ผูผูผูผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณภัทรพร ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายทรพัยทรพัยทรพัยทรพัย    ::::        คุณนฤมล คุณสิชาณีญ  

ทีมตอนรบัทีมตอนรบัทีมตอนรบัทีมตอนรบั    ::::        คุณนงคลักษณ คุณอุไรพร 
    
เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: ในทางพระองค จงฟงเพลงแหงทูตสวรรค 

 คริสตมาสเปนเวลา ราชาแหงดวงใจ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ยอหน 1:1-18” คุณสลินทิพย 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::     คุณภัทรพร    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “อธิษฐานกอน”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “จัดระเบียบภายใน ชวยงานมิชชั่นขางนอก” อ.ทองหลอ วงศกําชัย 

 “ทิตัส 3:8-15” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “เปดดวงตา”        

(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 16 ธันวาคม 2018 

ผูนําประชุม :    คุณชาญกิจ ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณนฤมล 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณฑิฆัมพร ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณดวงพร คุณชพูรรณ 
ทีมตอนรับ : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย 

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 
 กลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ที่หอง 32 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 16 ธ.ค. 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 
 ประชมุคณะกรรมการดําเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ ประชมุคณะกรรมการดําเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ ประชมุคณะกรรมการดําเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ ประชมุคณะกรรมการดําเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ เวลา 13.00 น. ที่หอง 31 (คุณชาญกิจ คุณพงศชัย 

คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณภีรพรรณ คุณสุขุม คุณเฉินเฉาจิ้น)  

ข า ว ส า ร 
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ตลอดเดือนธันวาคม (วันอาทิตยที่ 2,9,16,23,30 ธ.ค.)  
ทางคริสตจักรจะรับถวายทรัพยพิเศษเนื่องในเทศกาล 
คริสตมาส เพื่อรวบรวมถวายใหองคกร และบุคคล 
ภายนอกที่มีความตองการ ขอใหสมาชิกที่ประสงคจะถวาย 
นําเงินใสในซองถวายและทําเครื่องหมายที่ชอง “พิเศษ
เนื่องในเทศกาลคริสตมาส” และหากตองการจะเสนอให
คริสตจักรถวายใหองคกรหรือบุคคลใด โปรดแจงชื่อกับ
คณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ เพื่อพิจารณา 
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คริสตมาสภายในจัดวันอาทิตยที่ 23 ธ.ค. เวลา 9.30 - 
12.00 นมัสการรวมไทย-จีน 
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คริสตจักรจัดนมัสการประกาศเนื่องในวันคริสตมาส 

- ภาคภาษาจนีภาคภาษาจนีภาคภาษาจนีภาคภาษาจนี    :::: วันเสาร ที่ 22 ธ.ค.  
  เวลา 17.00 น. รับประทานอาหาร  
  เวลา 19.00 น. รายการ (เทศนาโดย อ.เหอจื้อผิง) 
- ภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทย    : : : : วันอาทิตย ที่ 23 ธ.ค.  
  เวลา 16.00 น. รายการ (เทศนาโดย อ.นนทชัย) 
  เวลา 18.00 น. รับประทานอาหาร 
  เวลา 20.00 น. แครอลลิ่ง-ใกลคริสตจักร 

พี่นองสามารถรับบัตรเชิญเพื่อชวนญาติ เพื่อนๆ 
หรือคนรูจักมารวมนมัสการไดที่โตะตอนรับ 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2018 :  

ผูใหญ 199 คน  เด็ก 12 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2018 

เงินถวายประจําวันอาทิตย    272,290.00    บาท 

เงินถวายผาน    5,000.00    บาท    

รวมรวมรวมรวม                                        222277777777,,,,290290290290....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 11,904.00 บาท    



    

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

หนาที่ 23 ธ.ค. (รวม) 30 ธ.ค. (รวม) 

นํานมัสการ คุณสริ ิ
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณเทียนชัย 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น คุณคังเหมยหลาน 
คุณวันทนาพร 

คุณจางเจียยุน 
คณุภีรพรรณ 

เทศนา อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.เหอจื้อผิง 

ดนตร ี คุณนภนันท คุณศศิรักษ 
อานพระคัมภีร คุณดวงรัตน 

คุณศริิพร 
คุณชูพรรณ 
คุณสยุมพร 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณหลูเหยียนเซิน คุณเฉินเฉาจิ้น 
เดินถุงถวายทรัพย คุณสมุล 

คุณวรวด ี
คุณพรรณ ี
คุณพรพรรณา 

ทีมตอนรับ คุณรพีพรรณ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณจําเรญิ 
คุณสมุล 

 
 
 
 
 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� �    ธนัวาคม ����    
    

 

    
    

    

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 


