
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        10 กุมภาพันธ ค.ศ. 2019    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10.30 น.  

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

ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        คุณชาญกิจ ยงปยะกุล ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณสุภัทรา     

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณน้ําทิพย ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณสลินทิพย คุณสิชาณีญ  

ทีมทีมทีมทีมตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั    ::::        คุณชัยพร คุณวิภาวัลย 
    
เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: ในทางพระองค รักพระคริสต 

 ซอนขาไว หมดทั้งชีวิต 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ฟลิปป 4:4-14” คุณสุภัทรา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::     คุณน้ําทิพย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเจาดีตอฉัน”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “สะบาโต : พัก พรรค ผอน” คุณชาญกิจ 

 “ปฐมกาล 2:1-3” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข”        

(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 17 กุมภาพันธ 2019 

ผูนําประชุม :    คุณอภิทาน ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณอรวรรณ 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณวรวด ี ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณวนัด ีคุณพรพิมล 
ทีมตอนรับ : คุณนงคลักษณ คุณชนมน 

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 
 ประชมุกรรมการดาํเนนิงานประชมุกรรมการดาํเนนิงานประชมุกรรมการดาํเนนิงานประชมุกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทย----จนีจนีจนีจนี    เวลา 13.00 น. ที่หอง 50 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง  

คุณเทียนชัย คณุวิทย คุณจําเริญ คุณดวงพร คณุพรศิริ คุณอรนุช คุณณฐัฐิติชญา คุณตวงเดช คุณสุขุม 
คุณเฉินเฉาจิ้น คุณจาวเจวียน คณุสยมุพร คุณคงัเหมยหลาน คุณเยี่ยนเสยีงเซียน คุณปจฉิม 
คุณกรรณิกา) 

 กลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทย    เวลา 13.00 น. ทีห่อง 32  

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 17 ก.พ. 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 
 ประชมุคณะมคันายก ประชมุคณะมคันายก ประชมุคณะมคันายก ประชมุคณะมคันายก เวลา 13.00 น. ที่หอง 31 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณเทยีนชัย คณุสิริ  

คุณจินตนาภรณ คุณอภิทาน คุณสุขมุ คุณคงัเหมยหลาน) 

ข า ว ส า ร 
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กรมสรรพากรไดประกาศวา เริ่มปภาษี 2019 จะใหใชขอมูล 
e-donation เปนหลักฐานในการยื่นขอลดหยอนภาษีแทน
ใบรับรองที่ออกโดยศาสนสถาน หรือหนวยงานการกุศลตางๆ 
ดังนั้นผูถวายทรัพยที่ประสงคนําเงินถวายไปหักภาษีเงินได 
ขอใหติดตอสํานักงานคริสตจักร เพื่อกรอกแบบฟอรม หาก
เปนคนไทยใหชื่อและเลขที่บัตรประชาชน หากเปนคนตาง
ดาวใหชื่อและเลขที่บัตรผูเสียภาษี 13 หลกั (พรอมสําเนา) 

พี่นองที่ไดถวายทรัพยในปปปป    2012012012018888 หากตองการใบ
อนุโมทนาบัตร (จะออกตามชื่อที่ออกในใบเสร็จ) เพื่อ
นําไปหักลดหยอนภาษี กรุณาแจงความประสงคไดที่ คุณ
ชาญกิจ ภายในวันที่ 24 ก.พ. 

������������� (3 	�.�. 2019) 

ขอเชิญชวนพี่นองคริสตจักรพระคุณ (เด็กเล็ก เด็กโต 
วัยรุน ผูใหญ ผูอาวุโส) ทุกทาน รวมสามัคคีธรรมใน 
““““วนัรววีารศกึษาวนัรววีารศกึษาวนัรววีารศกึษาวนัรววีารศกึษา”””” (3 ม.ีค. 19) เวลา 13:00-15:00 น.
ที่หอง 50 สนุกสนานไปกับเกมสพระคัมภีร/เกมส 
มหาสมบัต ิและรับคําหนุนใจจากพระคัมภีร ปดทาย
ดวยอาหารวาง โปรดอยาพลาดโปรดอยาพลาดโปรดอยาพลาดโปรดอยาพลาด!!!!!!!!!!!!!!!! 

#$��%���&���������'%���  

อ.นนทชัย จะเขาอบรมการใหคําปรึกษาในชวงวันที่ 
2-5, 7-10 ก.พ. 2019 สามารถติดตอ อ.นนทชัยได
หลังเวลา 18.00 น. หรือฝากเรื่องไดที่สํานักงานฯ 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 3 กุมภาพันธ 2019 :  

ผูใหญ 173 คน  เด็ก 12 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 3 กุมภาพันธ 2019 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    229,025.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม                                        222229292929,,,,025025025025....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 12,153.00 บาท                            



    

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

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

นํานมัสการ คุณชาญกิจ คุณสริ ิ
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณสชิาญ 

นําเพลงสั้น คุณชาญกิจ คุณจินตนาภรณ 
คุณจางเจียยุน 

คุณสุเมธ คุณสชิาญ 

เทศนา อ.ทองหลอ 
วงศกําชัย 

อ.ชัยวัฒน  
ชาวเมืองแมน 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณเพชรรัตน คุณชูพรรณ 

คุณสยุมพร 
คุณวิภาวัลย คุณพรพิมล 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณวันด ี คุณหลูเหยียนเซิน คุณฑฆิัมพร คุณนงคลักษณ 
เดินถุงถวายทรัพย คุณอภิรด ี

คุณภีรพรรณ 
คุณพรรณ ี
คุณพรพรรณา 

คุณเพชรรัตน 
คุณกอบกาญจน 

คุณสุภัทรา 
คุณกอมณ ี

ทีมตอนรับ คุณรพีพรรณ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณจําเรญิ 
คุณสมุล 

คุณอุไรพร 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

 
 
 
 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� ��    กุมภาพนัธ ์����    
    

 

    
    

    

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 

ขอพี่นองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนที่ตองการ 
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาที่ผานไปมา และเขามาในคริสตจักร  

หากพี่นองพบเห็น    สิง่ผดิปกติสิง่ผดิปกติสิง่ผดิปกติสิง่ผดิปกติ    โปรดแจง อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง หรือมัคนายก 


