
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        31 มีนาคม ค.ศ. 2019    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10.30 น.  

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

ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.อนุชา ขอบป ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณพรพิมล     

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณพงศชัย ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณสุมล คุณขวัญเนตร  

ทีมทีมทีมทีมตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั    ::::        คุณจําเริญ คุณอุไรพร 
    
เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    “มัทธิว 11:28” 

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: ยิ้มเถิด พระเจาดีตอฉัน 

 โปรดทรงอวยพร  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “เยเรมีย 7:1-15” คุณพรพิมล 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::     คุณพงศชัย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระคุณพระเจา”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “สาวก 7 วัน” อ.อนุชา ขอบป 

 “เยเรมีย 7:1-15” 

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 7 เมษายน 2019 
ผูนําประชุม:    คุณสิร/ิคุณจาวเสี้ยวฉอื ผูนําเพลงสั้น:    คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 
ผูเทศนา:    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร/อ.เหอจื้อผิง    ผูอานพระวจนะ:    คุณดวงรัตน/คุณสมสิร ิ
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย:    คุณเยีย่นเสียงเซียน  ผูบรรเลงเปยโน:    คุณนภนันท 
ผูดําเนินพิธีมหาสนิท:    อ.เหอจือ้ผิง/คุณกรรณิกา  ทีมตอนรับ:    คุณรพพีรรณ คุณฑิฆัมพร    
ผูเดินถุงถวายทรัพย:    คุณวรวด ีคุณพรพรรณา คุณเฉินเฉาจิ้น คุณฉุงอวี้หลง คุณโจวหลงเหอ คุณจาวเวยฟง 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน: คุณสิร ิคุณจําเริญ คุณจนิตนาภรณ คุณอภิทาน คุณคังเหมยหลาน คุณสุขุม 

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 
 กลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทย    เวลา 13.00 น. ทีห่อง 32  

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 7 เม.ย. 2019)  

 นมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวม    อธษิฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ทีห่องประชมุชั้น 1 
 ประชมุอธษิฐานมคันายก ประชมุอธษิฐานมคันายก ประชมุอธษิฐานมคันายก ประชมุอธษิฐานมคันายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่หอง 31 (ขอเชญิสมาชกิเขารวม)(ขอเชญิสมาชกิเขารวม)(ขอเชญิสมาชกิเขารวม)(ขอเชญิสมาชกิเขารวม) 

ข า ว ส า ร 
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วนัศกุรประเสรฐิ วนัศกุรประเสรฐิ วนัศกุรประเสรฐิ วนัศกุรประเสรฐิ วนัศกุรที ่19 เมษายนวนัศกุรที ่19 เมษายนวนัศกุรที ่19 เมษายนวนัศกุรที ่19 เมษายน    2019201920192019    
นมัสการ และรับมหาสนิท เวลา 19.00 น. 

วนัอีสเตอร วนัอีสเตอร วนัอีสเตอร วนัอีสเตอร วนัอาทติยที ่21 เมษายน 2019วนัอาทติยที ่21 เมษายน 2019วนัอาทติยที ่21 เมษายน 2019วนัอาทติยที ่21 เมษายน 2019    
นมสัการรบัอรณุนมสัการรบัอรณุนมสัการรบัอรณุนมสัการรบัอรณุ เวลา 7.00 – 7.50 น. 
รับประทานอาหารเชารับประทานอาหารเชารับประทานอาหารเชารับประทานอาหารเชา เวลา 8.00 – 9.00 น. 
นมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวม เวลา 10.00 – 12.00 น.ที่หองประชุมชั้น 1 

CMA Easter Concert 2019 

เชิญชวนพี่นองรวมนมัสการพระเจา และฟงบทเพลงที่
ถักทอ รอยเรียง เรื่องราวของวันอีสเตอร พรอมคํา
หนุนใจ ไปกับ “CMA Easter Concert 2019”     
วนัวนัวนัวนันี้นีน้ี้นี ้(31 มี.ค.) เวลา 19:00-21:00 น. ณ หอง
ประชุมนีลสันเฮส โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยนักรอง
ตางคริสตจักร และนักรองคริสตจักรพระคุณ เพื่อ
ถวายสรรเสริญแดองคพระผูเปนเจาแตเพียงผูเดียว 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 2019 :  
ภาคภาษาไทย ผูใหญ  72 คน เด็ก   9 คน 

ภาคภาษาจีน  ผูใหญ 113 คน  เด็ก   7 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 2019 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    97,515.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม                                        97979797,,,,515151515555....00000000    บาทบาทบาทบาท    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1
พระเจาทรงเปนความสวางและความรอดของขาพเจาขาพเจาจะกลัวผูใดเลา พระเจาทรงเปนที่กําบังเขมแข็ง
แหงชีวิตขาพเจาขาพเจาจะตองเกรงใคร 

2
เมื่อคนทําชั่วเขามาหาขาพเจา เพื่อจะกินเนื้อขาพเจา คือปฏิปกษ

และคูอริของขาพเจา เขาจะสะดุดและลมลง 
3
แมกองทัพตัง้คายสูขาพเจา จิตใจของขาพเจาจะไมกลัว แม

ขาพเจาจะไดรับภัยสงคราม ขาพเจายังไวใจไดอยู 
4
ขาพเจาทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจา ซึ่งขาพเจาจะเสาะ

แสวงหาเสมอ คือที่ขาพเจาจะไดอยูในพระนิเวศของพระเจา ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของขาพเจา เพื่อจะดู
ความงามของพระเจา และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยูในพระวิหารของพระองค 

5
เพราะพระองคจะทรงซอน

ขาพเจาในที่กําบังของพระองค ในยามยากลําบาก พระองคจะปดขาพเจาไวภายใตรมพลับพลาของพระองค
พระองคจะทรงตั้งขาพเจาไวสูงบนศิลา - สดุดี 27:1-5 



    

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

หนาที่ 14 เม.ย. 21 เม.ย. 28 เม.ย. 5 พ.ค. 

นํานมัสการ คุณอภิทาน คุณเทียนชัย 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสชิาญ 
 

คุณอภิทาน 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น คุณอภิทาน คุณจินตนาภรณ 
คุณจางเจียยุน 

คุณสชิาญ คุณจางเจียยุน 
คุณภีรพรรณ 

เทศนา อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.เหอจื้อผิง อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ ทีมนมสัการ คุณศศิรักษ 

อานพระคัมภีร คุณขวัญเนตร คุณอัจฉรา 
คุณจาวเจวียน 

คุณสลินทิพย คุณสมุล 
คุณจงเจี๋ยหลิน 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณฑฆิัมพร คุณจางจาน คุณชนมน คุณหวางลี่เผิง 

เดินถุงถวายทรัพย คุณดวงพร 
คุณชูพรรณ 

คุณวรวด ี
คุณพรพรรณา 

คุณสชิาญ 
คุณคนิณ 

คุณวรวด ี
คุณพรพรรณา 

ทีมตอนรับ คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณจําเรญิ 
คุณสมุล 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

 
 
 
 
 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� ��    มนีาคม ����    
    

 

    
    

    

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 ขอพี่น้องช่วยกันสอดส่อง ดูแลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปิดต้อนรับทุกคนที่ต้องการ 
เข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้า จึงอาจจะมีคนแปลกหน้าที่ผ่านไปมา และเข้ามาในคริสตจักร  

หากพี่น้องพบเห็น สิ่งผิดปกติ โปรดแจ้ง อ.นนท์ชัย อ.เหอจือ้ผิง 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 


