
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        20 มกราคม ค.ศ. 2019    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10.30 น.  

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

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

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณอุรัชน ี ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณพัทธมน คุณณิชา  

ทีมทีมทีมทีมตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั    ::::        คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร 
    
เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: เรานมัสการ ทุกๆ สิ่ง 

 พระเยซู พระผูชวย คําอธิษฐาน  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ฮีบรู 4:1-16” คุณนฤมล 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::     คุณอุรัชนี    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเยซูรักฉันรูแน”   

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

 “โรม 1:1-7” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พระสิริทรงประทับทามกลางเรา”        

(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 27 มกราคม 2019 

ผูนําประชุม :    คุณพงศชัย ผูเทศนา :    อ.ทองหลอ วงศกําชัย 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณวรวด ี
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณกอบกาญจน ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณศศิรักษ คุณบุญญา 
ทีมตอนรับ : คุณอุไรพร คุณณัฐฐติชิญา 

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 
 ประชมุคณะมคันายก ประชมุคณะมคันายก ประชมุคณะมคันายก ประชมุคณะมคันายก เวลา 13.00 น. ที่หอง 31 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณเทยีนชัย คณุสิริ  

คุณจินตนาภรณ คุณอภิทาน คุณสุขมุ คุณคงัเหมยหลาน) 
 กลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทย    เวลา 13.00 น. ทีห่อง 32  

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 27 ม.ค. 2019)  

 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 
 ปปปประชมุระชมุระชมุระชมุครรูวฯี ครรูวฯี ครรูวฯี ครรูวฯี เวลา 13.00 – 14.00 น. ทีห่อง 31    (อ.นนทชัย คุณพรศิร ิคุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ 

คุณสิร ิคุณวิทย คุณชาญกิจ คุณขวัญเนตร คุณอภิทาน คุณพรพรรณา คุณภัทรพร คุณกอบกาญจน  
คุณณัฐฐิติชญา) 

ข า ว ส า ร 
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กรมสรรพากรไดประกาศวา เริ่มปภาษี 2019 จะใหใช
ขอมูล e-donation เปนหลักฐานในการยื่นขอลดหยอน
ภาษีแทนใบรับรองที่ออกโดยศาสนสถาน หรือหนวยงาน
การกุศลตางๆ ดังนั้นผูถวายทรัพยที่ประสงคนําเงินถวาย
ไปหักภาษีเงินได ขอใหติดตอสํานักงานคริสตจักร เพื่อ
กรอกแบบฟอรม หากเปนคนไทยใหชื่อและเลขที่บัตร
ประชาชน หากเปนคนตางดาวใหชื่อตามพาสปอรตและ
เลขที่เสียภาษี 13 หลกั (พรอมสําเนาบัตรผูเสียภาษี) 

 

���������
�����������  

สอนภาษาจีนพื้นฐาน (พินอิน/ เขียน/ อาน/ พูด/ 
คียบอรดอักษรจีน/ การใช E-dictionary)  
เริ่มเสารที่ 26 ม.ค. - 30 ม.ีค. เวลา 13:30-15:30 
(10 ครั้ง รวม 20 ชั่วโมง) คาเรียน 1,000 บาท/
คอรส (รายไดไมหักคาใชจาย นําไปชวยเหลือเด็กไร
ที่พึ่ง) คาแบบเรียน 125 บาท ติดตอจองที่นั่ง  
คุณกรรณิกา 081-835-0237 หรือ คุณอุลัย  
087-785-9079 (ชําระคาเรียนในวันเปดเรียน) 

 

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 13 มกราคม 2019 :  
ภาคภาษาไทย ผูใหญ  78 คน เด็ก 12 คน 

ภาคภาษาจีน  ผูใหญ 139 คน  เด็ก  6 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 13 มกราคม 2019 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    160,696.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม                                        160160160160,,,,696696696696....00000000    บาทบาทบาทบาท    

พี่นองที่ไดถวายทรัพยในปปปป    2012012012018888 หากตองการใบอนุโมทนาบัตร (จะออกตามชื่อที่ออกในใบเสร็จ)  
เพื่อนําไปหักลดหยอนภาษ ีกรุณาแจงความประสงคไดที ่คุณชาญกิจ ภายในวันที ่24 ก.พ. 



                        

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

หนาที่ 3 ก.พ. 10 ก.พ. 17 ก.พ. 24 ก.พ. 

นํานมัสการ คุณเทียนชัย 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณสชิาญ คุณอภิทาน 

นําเพลงสั้น คุณจางเจียยุน 
คุณภีรพรรณ 

คุณสุเมธ คุณสชิาญ คุณอภิทาน 

เทศนา อ.เหอจื้อผิง คุณชาญกิจ 
ยงปยะกุล 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี คุณศศิรักษ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณพรรณ ี คุณสุภัทรา คุณอรวรรณ คุณเพชรรัตน 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณน้ําทิพย คุณวรวด ี คุณวันด ี
เดินถุงถวายทรัพย คุณวรวด ี

คุณพรพรรณา 
คุณสลินทิพย 
คุณสชิาณีญ 

คุณวันด ี
คุณพรพิมล 

คุณอภิรด ี
คุณภีรพรรณ 

ทีมตอนรับ คุณจําเรญิ 
คุณสมุล 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณนงคลักษณ 
คุณชนมน 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑฆิัมพร 

 
 
 
 
 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� ��    มกราคม ����    
    

 

    
    

    

ชั้นเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ปี 2019 (มกราคม – มีนาคม) 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 


