
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่::::        23 ธันวาคม ค.ศ. 2018    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    09:30 น. ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณสิริ/คุณจาวเสี้ยวฉือ    ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณดวงรัตน/คุณศิริพร    ผูผูผูผูบรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน ::::        คุณนภนันท 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณหลูเหยียนเซิน ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร 

ผูเดินถงุถวายทรพัย ผูเดินถงุถวายทรพัย ผูเดินถงุถวายทรพัย ผูเดินถงุถวายทรพัย ::::        คณุสุมล คุณวรวดี คุณจาวเวยฟง คุณจางจาน คุณโจวตูเจียง คณุเฉินเฉาจิ้น  
    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ขอเชิญทานผูวางใจ  

 มีบานหมูนอยชื่อเบธเลเฮ็ม พระองคจากบัลลังกและมงกุฎราชา 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    อิสยาห 9:6  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

คณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนี    ::::    จะถวายสิ่งใดแดพระองค?         

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ลูกา 2:1-20” คุณดวงรัตน/คุณศิริพร 

คณะนักรองภาคภาษาคณะนักรองภาคภาษาคณะนักรองภาคภาษาคณะนักรองภาคภาษาไทยไทยไทยไทย    ::::    Precious Child so Sweetly Sleeping         

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณหลูเหยียนเซิน    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “เชิญเถิดเจาขาอิมมานูเอล”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: คริสตมาส – สิเมโอน อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    

 "ลูกา 2:21-35 " 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พระเจาใหมีความอบอุนใจ”        

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

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

การแสดงการแสดงการแสดงการแสดง    ::::    ชั้นรวีฯ วัยรุน / รวฯี เด็กภาคภาษาจีน / รวฯี เด็กภาษาไทย        

คณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนี----ไทยไทยไทยไทย    ::::    A Call to Christmas Joy         

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน” 
สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::     
เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ใครครวญพระวจนะ 
ดวยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มบีุตรชายคนหนึ่ง ประทานมาใหเรา  

และการปกครองจะอยูที่บาของทาน และทานจะเรียกนามของทานวา “ที่ปรึกษามหศัจรรย  
พระเจาผูทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร องคสันติราช”    

(อิสยาห 9:6) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน 

 นมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมวนัวนัวนัวนัครสิตมาสครสิตมาสครสิตมาสครสิตมาส    เชาวันอาทิตยที่ 23 ธ.ค. เริ่มเวลา 9.30 น. ทีห่องประชุมชั้น 1 
 ครสิตมาสประกาศภาคภาษาไทย ครสิตมาสประกาศภาคภาษาไทย ครสิตมาสประกาศภาคภาษาไทย ครสิตมาสประกาศภาคภาษาไทย วันอาทิตยที่ 23 ธ.ค. เวลา 16.00 น. นมัสการ ทีห่องประชมุชั้น 1 

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

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 30 ธ.ค. 2018) – นมสัการรวม (งดชั้นรววีารศกึษา) 

 นมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมสิน้ปสิน้ปสิน้ปสิน้ป    เริ่มเวลา 10.00 น. ทีห่องประชมุชั้น 1 

ข า ว ส า ร 
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กรมสรรพากรไดประกาศวา เริ่มปภาษี 2019 จะใหใช
ขอมูล e-donation เปนหลักฐานในการยื่นขอหักภาษี
แทนใบรับรองที่ออกโดยศาสนสถาน หรือหนวยงานการ
กุศลตางๆ ดังนั้นผูถวายทรัพยที่ประสงคนําเงินถวายไป
หักภาษีเงินได ขอใหติดตอสํานักงานคริสตจักร เพื่อ
กรอกแบบฟอรม หากเปนคนไทยใหชื่อและเลขที่บัตร
ประชาชน หากเปนคนตางดาวใหชื่อตามพาสปอรตและ
เลขที่เสียภาษ ี13 หลัก 
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คุณณัฐิน ีและคุณปริญญา ไดคลอดลูก ด.ช.ศิลา เมื่อ
วันพุธที่ 19 ธ.ค. ขอพี่นองอธิษฐานเผือ่สุขภาพของแม
และลูก การดูแลลูก และการปรับตัวของทั้งครอบครัว 
 
 

 �����������
�!
"#��$
���������%	�� 

ตลอดเดือนธันวาคม (วันอาทิตยที่ 2,9,16,23,30 ธ.ค.)  
ทางคริสตจักรจะรับถวายทรัพยพิเศษเนื่องในเทศกาล 
คริสตมาส เพื่อรวบรวมถวายใหองคกร และบุคคล 
ภายนอกที่มีความตองการ ขอใหสมาชิกที่ประสงคจะ
ถวาย นําเงินใสในซองถวายและทําเครื่องหมายที่ชอง 
“พิเศษเนื่องในเทศกาลคริสตมาส” และหากตองการจะ
เสนอใหคริสตจักรถวายใหองคกรหรือบุคคลใด โปรด
แจงชื่อกับคณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ เพื่อ
พิจารณา 
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วันอังคารที่ 25 ธ.ค. เปนวันหยุดคริสตจักร พี่นอง
สามารถติดตอสํานักงานไดในวันพุธที่ 26 ธ.ค. 
  

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 30 ธันวาคม 2018 
ผูนําประชุม :    คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น :    คุณจางเจยียุน/คุณภรีพรรณ 
ผูเทศนา :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    ผูอานพระวจนะ :    คุณชูพรรณ/คุณสมสิร ิ
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณเฉินเฉาจิน้ ผูบรรเลงเปยโน :    คุณศศิรักษ 
ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณพรรณ ีคุณพรพรรณา คุณจาวเวยฟง คุณจางจาน คุณโจวตูเจียง คุณเฉนิเฉาจิ้น 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณจําเริญ คุณสุมล 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2018 :  
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 72  คน เด็ก  16 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 121  คน เด็ก  10 คน 

 เชิญรับปฏิทินคริสตจักรปี 2019 ได้ที่ โต๊ ะต้อนรับ  



 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2018 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    80,062.00    บาท 

เงินถวายผาน    500.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม                                        80808080,,,,562562562562....00000000    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 6 ม.ค. (รวม) 13 ม.ค.  20 ม.ค.  27 ม.ค. 

นํานมัสการ คุณชาญกิจ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณสชิาญ คุณสริ ิ

นําเพลงสั้น คุณคังเหมยหลาน 
คุณวันทนาพร 

คุณสุเมธ คุณสชิาญ คุณสริ ิ

เทศนา อ.เหอจื้อผิง อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.ทองหลอ 
วงศกําชัย 

ดนตร ี คุณพรศริ ิ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณน้ําทิพย 

 
คุณบุญญา คุณนฤมล คุณวรวด ี

อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณพงศชัย คุณอุรัชนี คุณกอบกาญจน 
เดินถุงถวายทรัพย คุณวรวด ี

คุณพรรณ ี
คุณรพีพรรณ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณพัทธมน 
คุณณชิา 

คุณศศิรักษ 
คุณบุญญา 

ทีมตอนรับ คุณจําเรญิ 
คุณสมุล 

คุณนงคลักษณ 
คุณชนมน 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณอุไรพร 
คุณณฐัฐิติชญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� ��    ธนัวาคม ����    
    

 

    
    

    

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 

ขอพี่นองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนที่ตองการ 
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาที่ผานไปมา และเขามาในคริสตจักร  

หากพี่นองพบเห็น    สิง่ผดิปกติสิง่ผดิปกติสิง่ผดิปกติสิง่ผดิปกติ    โปรดแจง อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง หรือมัคนายก 


