
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่:  24 มีนาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.  

ผูเลนดนตรี :  ทีมนมัสการ ผูนาํประชุม :  คุณสิร ิ

ผูเทศนา :  อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร ผูอานพระวจนะ :  คุณวันด ี  

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณรพีพรรณ ผูเดินถงุถวายทรพัย :  คุณณัฐฐติชิญา คุณกอมณี  

ทีมตอนรบั :  คุณนงคลักษณ คุณชนมน 
 

เชญิชวนนมสัการ : “1 โครินธิ์ 15:57” 

นมสัการดวยเพลงสัน้ : จิตใจของขาจงสาธุการพระเจา ขอบพระคุณดวยใจกตัญ ู

 จติวิญญาณขากระหายหาพระเจา มีสหายเลิศคือพระเยซู  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “1 โครินธิ์ 15:1-11” คุณวันดี 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย :  คุณรพีพรรณ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ไดยนิเสียงของพระเจา”   

เทศนา : “ฤทธิ์เดชของขาวประเสริฐ” อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “โรม 1:16-17” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “ทหารของพระเยซูเจา”  

(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)  

กลาวตอนรับผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยท่ี 31 มีนาคม 2019 

ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ ผูเทศนา : อ.อนุชา ขอบป 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณพรพิมล 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณสุภัทรา ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสุมล คุณขวัญเนตร 

ทีมตอนรับ : คุณจําเริญ คุณอไุรพร 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาหนี้ – มอีาหารกลางวัน 

 ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ àÇÅÒ 9.30 ¹. ·ÕèË�Í§ÃÇÕÏ ¹ÁÑÊ¡ÒÃ àÇÅÒ 10.30 ¹. ·ÕèË�Í§¹ÁÑÊ¡ÒÃªÑé¹ 4 
 ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ àÇÅÒ 9.30 ¹. ·ÕèË�Í§ÃÇÕÏ ¹ÁÑÊ¡ÒÃ àÇÅÒ 10.30 ¹. ·ÕèË�Í§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1 
 ¡ÅØ�Áà«ÅÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 32  

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที ่31 มี.ค. 2019)  

 ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ àÇÅÒ 9.30 ¹. ·ÕèË�Í§ÃÇÕÏ ¹ÁÑÊ¡ÒÃ àÇÅÒ 10.30 ¹. ·ÕèË�Í§¹ÁÑÊ¡ÒÃªÑé¹ 4 
 ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ àÇÅÒ 9.30 ¹. ·ÕèË�Í§ÃÇÕÏ ¹ÁÑÊ¡ÒÃ àÇÅÒ 10.30 ¹. ·ÕèË�Í§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1 

ข า ว ส า ร 

นมัสการวันศุกรประเสริฐ และวันอีสเตอร 
วันศุกรประเสรฐิ วันศุกรที่ 19 เมษายน 2019 

นมัสการ และรับมหาสนิท เวลา 19.00 น. 

วันอีสเตอร วันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2019 

นมัสการรับอรุณ เวลา 7.00 – 7.50 น. 

รับประทานอาหารเชา เวลา 8.00 – 9.00 น. 

นมัสการรวม เวลา 10.00 – 12.00 น.ที่หองประชุมชั้น 1 
เงินถวายเนื่องในเทศกาลคริสตมาส
คณะกรรมการการเงินฯ มีมติใหจัดแบง “เงินถวายพิเศษ

เนื่องในเทศกาลคริสตมาส” จํานวน 16,000 บาท โดย

ถวายใหกับองคกรและบุคคลที่มีความตองการดงันี้ 

1. มูลนิธิโซมิตร 8,000.00 

2. คุณจันทวรรณ และคุณจงเจี้ยนเหวย 8,000.00  

ขอแสดงความเสยีใจ และอธิษฐานเผ่ือ
คุณพอของอ.สันติ หลิว จากไปอยูกับพระเจา ขณะ

นอนหลับ เมื่อวันที่ 18 ม.ีค. สิรอิายุได 94 ป มีพิธีไว

อาลัยที่เมืองไถหนาน วันที ่26 ม.ีค. ขอพี่นองโปรด

อธิษฐานเผื่อ อ.สันติ หลิว และครอบครัว ที่จะไดรับ

การปลอบประโลมใจที่มาจากพระเจา 

CMA Easter Concert 2019
เชิญชวนพี่นองทุกทานรวมนมัสการพระเจา และฟงบท

เพลงที่ถักทอ รอยเรียง เรื่องราวของวันอีสเตอร พรอม

คําหนุนใจ ไปกบั “CMA Easter Concert 2019”  

วันอาทติยที ่31 ม.ีค. เวลา 19:00-21:00 น. ณ หอง

ประชุมนีลสันเฮส โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยนักรอง

ตางคริสตจักร และนักรองคริสตจักรพระคุณ เพื่อถวาย

สรรเสริญแดองคพระผูเปนเจาแตเพียงผูเดียว 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที ่17 มีนาคม 2019 :  

ภาคภาษาไทย ผูใหญ  68 คน เด็ก  9 คน 
ภาคภาษาจีน  ผูใหญ 126 คน  เด็ก  7 คน 

เงินถวายประจาํวันวันอาทิตยที่ 17 มีนาคม 2019 

เงินถวายประจําวันอาทิตย 85,790.00 บาท 
รวม          85,790.00 บาท 
 
 

 

จงชวยรับภาระของกันและกัน ทานจึงจะไดปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระครสิต เพราะวาถาผูใดถือตวัวา
เปนคนสาํคัญทั้งๆ ที่เขาไมสําคัญอะไรเลย ผูนั้นก็หลอกตัวเอง ทกุคนจงสํารวจการกระทําของตนเอง จึงจะมี

อะไรๆ ที่จะอวดไดในตวัไมใชเปรียบกับผูอื่น เพราะวาทุกคนตองรบัภาระของตัวเอง - กาลาเทีย 6:4 



 

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

หนาท่ี 7 เม.ย. 14 เม.ย. 21 เม.ย. 28 เม.ย. 

นํานมัสการ คุณสริ ิ
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสชิาญ คุณเทียนชัย 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณอภิทาน 
 

นําเพลงสั้น คุณคังเหมยหลาน 
คุณวันทนาพร 

คุณสชิาญ คุณจินตนาภรณ 
คุณจางเจียยุน 

คุณอภิทาน 

เทศนา อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.เหอจ้ือผงิ อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี คุณนภนันท ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ ทีมนมสัการ 

อานพระคัมภีร คุณอัจฉรา 
คุณสมสริ ิ

คุณขวัญเนตร คุณดวงรัตน 
คุณจาวเจวียน 

คุณสลินทิพย 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณเย่ียนเสียงเซียน คุณฑิฆัมพร คุณจางจาน คุณชนมน 

เดินถุงถวายทรัพย คุณวรวด ี
คุณพรพรรณา 

คุณดวงพร 
คุณชูพรรณ 

คุณวรวด ี
คุณพรพรรณา 

คุณสชิาญ 
คุณคนิณ 

ทีมตอนรับ คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณจําเรญิ 
คุณสุมล 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยท์ ี  มนีาคม  
 
 
 
 
 

ชนัเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ป 2019 (มกราคม – มีนาคม) ห้อง 

นิโคเดมัส 
ศึกษา คนของพระเจา เรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะคนของ
พระเจาที่ควรจะม ีเพื่อจะเตบิโตข้ึนในความเชื่อ มีการ
ดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับหลักคําสอนของพระคมัภีร 

อ.นนทชัย 41 

โยชูวา 
ศึกษา กาลาเทีย 
ผูใหญที่ทํางานมานาน มีประสบการณ  
รวมแบงปนพระคํา และหนุนใจกัน 

คุณเทียนชัย 42 

ทิโมธ ี
ศึกษา สํารวจพระคัมภีรเดิม: เบญจบรรณ 
คนในวัยทํางานท่ีตองการใหชีวิตเกิดผล 
ทั้งที่ทํางานและชีวิตสวนตัว เพ่ือพระเจาไดรับเกียรต ิ

คุณชาญกิจ 
 51 

ดาวิด 
ศึกษา สดุดี 
นักเรียน นกัศึกษาที่ตองการเปนเกลือในสังคม ทามกลาง
เพื่อนและสังคมรอบขาง 

คุณอภิทาน 
 50/B  

เด็ก 

โต ศึกษา พระเยซูทรงเรียกสาวก คุณพรพรรณา 
คุณณัฐฐิตชิญา 53 

กลาง ศึกษา ยอหนผูใหบัพติศมาถูกจําคุก (มทัธิว 14:1-12) คุณภัทรพร 50/A 

เล็ก ศึกษา รูธและโบอาส คุณพรศิริ  
คุณขวัญเนตร 43 

มารีย – โยเชฟ 
ศึกษา  ปฐก.15:7-21 Assurance 
พอแม และผูสนใจที่ตองการเรียนรูถึงครอบครัวที่มีพระเจา
เปนศูนยกลาง และการเลี้ยงลูกหลานในทางของพระเจา 

คุณสิริ  
คุณกอบกาญจน 52 

ขอพี่นองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกนัและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนที่ตองการ 
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาที่ผานไปมา และเขามาในคริสตจักร  

หากพี่นองพบเห็น สิ่งผิดปกติ โปรดแจง อ.นนทชัย อ.เหอจ้ือผิง หรือมัคนายก 

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 


