
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        16 ธันวาคม ค.ศ. 2018    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10.30 น.  

ผูผูผูผูเลนดนตรี เลนดนตรี เลนดนตรี เลนดนตรี ::::        ทีมนมัสการ        ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณชาญกิจ 

ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร     ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณนฤมล     

ผูผูผูผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณฑิฆัมพร     ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายทรพัยทรพัยทรพัยทรพัย    ::::        คุณดวงพร คุณน้ําทิพย  

ทีมตอนรบัทีมตอนรบัทีมตอนรบัทีมตอนรบั    ::::        คุณชัยพร คุณวิภาวัลย 
    
เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    “โยบ 1:20-21” 

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: เราเปนหนึ่งในความรักพระคริสต คําอธิษฐาน 

 ขอตอบแทนพระคุณ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สดุดี 119:73-80” คุณนฤมล 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::     คุณฑิฆัมพร    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “จิตใจขาสุขสบาย”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “ชีวิตที่ยําเกรงพระเจา – โยบ” อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “โยบ 1:1-22” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “เปลี่ยน”        

(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 23 ธันวาคม 2018 

ผูนําประชุม:    คุณสิร/ิคุณจาวเสี้ยวฉอื ผูนําเพลงสั้น:    คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 
ผูเทศนา:    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    ผูอานพระวจนะ:    คุณดวงรัตน/คุณศิริพร 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย:    คุณหลูเหยียนเซิน  ผูบรรเลงเปยโน:    คุณนภนันท    
ผูเดินถุงถวายทรัพย:    คุณสุมล คุณวรวด ีคุณจาวเวยฟง คุณจางจาน คุณโจวตูเจียง คุณเฉินเฉาจิ้น  
ทีมตอนรับ:    คุณรพพีรรณ คุณฑิฆัมพร 

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 
 ประชมุคณะกรรมการดําเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ ประชมุคณะกรรมการดําเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ ประชมุคณะกรรมการดําเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ ประชมุคณะกรรมการดําเนนิงานการเงนิและทรพัยสนิ เวลา 13.00 น. ที่หอง 31 (คุณชาญกิจ คุณพงศชัย 

คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณภีรพรรณ คุณสุขุม คุณเฉินเฉาจิ้น) 
 กลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ที่หอง 32  

รายการสปัดาหหนา (วนัที่ 22-23 ธ.ค. 2018) – นมัสการรวม (งดชั้นรวีวารศกึษา) 

 นมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมวนัวนัวนัวนัครสิตมาสครสิตมาสครสิตมาสครสิตมาส    เชาวันอาทิตยที่ 23 ธ.ค. เริ่มเวลา 9.30 น. ทีห่องประชุมชั้น 1  
 ครสิตมาสประกาศภาคภาษาจนีครสิตมาสประกาศภาคภาษาจนีครสิตมาสประกาศภาคภาษาจนีครสิตมาสประกาศภาคภาษาจนี    วันเสารที่ 22 ธ.ค. เวลา 17.00 น. รับประทานอาหาร ทีห่องโถงชั้น 1 

เวลา 19.00 น. นมัสการ ที่หองประชุมชั้น 1 
 ครสิตมาสประกาศภาคภาษาไทยครสิตมาสประกาศภาคภาษาไทยครสิตมาสประกาศภาคภาษาไทยครสิตมาสประกาศภาคภาษาไทย    วันอาทิตยที่ 23 ธ.ค. เวลา 16.00 น. นมัสการ ทีห่องประชมุชั้น 1 

เวลา 18.00 น. รับประทานอาหาร ที่หองโถงชั้น 1 เวลา 20.00 น. แครอลลิ่ง-ใกลคริสตจักร 

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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คุณวรทัย (มิ้วค) และคุณวิทย ไดคลอดลูกคนที่สอง 
ด.ญ.วรัทยา (นองแลมดา) เมื่อวันอังคารที่ 11 ธ.ค. 
ขอพี่นองอธิษฐานเผื่อสุขภาพของแมและลูก สุขภาพ
ของคุณวิทย การดูแลลูก และการปรับตัวของทั้ง
ครอบครัว 
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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 9 ธันวาคม 2018 :  

ภาคภาษาไทย ผูใหญ           75 คน เด็ก  13 คน 

ภาคภาษาจีน  ผูใหญ         133 คน  เด็ก   7 คน 

สัปดาห์หน้า 23 ธ.ค. นมัสการรวม 

 เริม่เวลา 9.30 น.



 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2018 

เงินถวายประจําวันอาทิตย    121,945.25    บาท 

เงินถวายจากการแบงปนของ อ.เหอจื้อผิง ที่ คณะสตรี    6,000.00    บาท    

รวมรวมรวมรวม                                        111127272727,,,,945945945945....25252525    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 30 ธ.ค. (รวม) 

นํานมัสการ คุณเทียนชัย 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น คุณจางเจียยุน 
คุณภีรพรรณ 

เทศนา อ.เหอจื้อผิง 
ดนตร ี คุณศศิรักษ 
อานพระคัมภีร คุณชูพรรณ 

คุณสยุมพร 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณเฉินเฉาจิ้น 
เดินถุงถวายทรัพย คุณพรรณ ี

คุณพรพรรณา 
ทีมตอนรับ 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 


