
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่::::        5 พฤษภาคม ค.ศ. 2019        เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น.  ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณอภิทาน/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณจางเจียยุน/คุณภีรพรรณ 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณสุมล/คุณจงเจี๋ยหลิน    ผูผูผูผูบรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน ::::     คุณศศิรักษ 

ผูผูผูผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัยอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณหวางลี่เผิง ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณจําเริญ คุณวิภาวัลย 

ผูเดินถงุถวายทรพัย ผูเดินถงุถวายทรพัย ผูเดินถงุถวายทรพัย ผูเดินถงุถวายทรพัย ::::        คุณวรวด ีคุณพรพรรณา คุณเยี่ยนเสียงเซียน  

 คุณสยุมพร คุณจางเฟงฉิน คุณหลี่ชิงชิง 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::      

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    พระองคทรงเปนความสวางของชีวิตขา  

        โดยอํานาจความรักพระองค จิตใจขาจงสาธุการพระเจา 

ใครครวญพระวจนะใครครวญพระวจนะใครครวญพระวจนะใครครวญพระวจนะ    ::::    “ยอหน 5:24”  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “2 ซามูเอล 22:21-28” คุณสุมล/คุณจงเจี๋ยหลิน 

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    I will Rise         

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณหวางลี่เผิง    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขอจงถวายมงกุฎแดพระคริสต”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ผูที่รอคอยพระเจา อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    

 “อิสยาห 40:27-31”    

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”        

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    

อธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานเผือ่ในหลวงรชักาลที ่10เผือ่ในหลวงรชักาลที ่10เผือ่ในหลวงรชักาลที ่10เผือ่ในหลวงรชักาลที ่10    ::::    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

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

ผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปง----น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน :::: คุณเทียนชัย คุณพิชัย คุณชาญกิจ คุณจินตนาภรณ คุณคังเหมยหลาน คณุสุขุม  

ใครครวญพระวจนะ 
เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ถาผูใดฟงคําของเราและวางใจในพระองคผูทรงใชเรามา    

ผูนั้นก็มีชีวิตนิรันดร และไมถูกพพิากษา แตไดผานพนความตายไปสูชีวิตแลว  
(ยอหน 5:24) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน 

 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) 
 ประชมุกรรมการคายครสิตจกัรประชมุกรรมการคายครสิตจกัรประชมุกรรมการคายครสิตจกัรประชมุกรรมการคายครสิตจกัร    เวลา 12.30 น. ทีห่อง 31 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คณุหวางลี่เผิง  

คุณสิชาญ คุณสิชาณีญ คณุศศิรักษ คุณณนนท คุณณัฐฐิติชญา คุณเหอฉีเซิ่น คุณหลีห่วาเจิน  
คุณหลิวซิน คณุเยี่ยนเสียงเซียน คุณจางเฟงฉิน คุณจางเจียยุน และคณุอรนุช) 

 กลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทย    เวลา 13.00 น. ทีห่อง 32 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 12 พ.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 

ข า ว ส า ร 
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ขอเชิญสมาชิกทุกทานดูงบการเงินป 2019 ไดที่บอรด
ประกาศ หากมีคําถามสามารถสอบถามไดที่
คณะกรรมการดําเนินงานการเงิน และทรัพยสินฯ 
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อบรมพิเศษ โดย ดร.อภิชาต ิพูลศักดิ์วรสาร วันอาทิตยที่ 
26 พ.ค.และ 16 มิ.ย. 2019 เวลา 13.00-15.00 น.  
ที่หอง 50 ขอเชิญครูรวีฯ และผูสนใจจัดเวลาเขารวม 
1. ทําไม ทุกคน ทุกเพศทุกวัย ตองเรียนรวีวารศึกษา 

(พระคัมภีร)  
2. ใครคือผูสอน จะพัฒนาตัวเองไดอยางไร 
3. สอนเพื่ออะไร สอนอะไร  
4. เตรียม-สอน อยางไร 
5. ไดอะไร ผลเปนอยางไร 
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วันเสารที่ 10 อาทิตยที่ 11 และจนัทรที่ 12 สิงหาคม  
ที่มวกเหล็กพาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี วิทยากร คือ  
อ.ประยูร ลิมะหุตระเศรณ ีขอเชิญพี่นองทุกทานจดั
เวลาเพื่อไปรวมคาย 
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คุณวีรพิชญ พันเลิศกิจสกุล (จีโอ) จบการศึกษา
ปริญญาตรีจากคณะวิศวะคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย 
Georgia Institute of Technology  และรับปริญญา
ในวัน 4 พฤษภาคม 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2019 
ผูนําประชุม :    คุณสิชาญ ผูเทศนา :    นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณกอบกาญจน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณจําเริญ ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณวภิาวัลย คุณวศิน ี 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณนงคลักษณ คุณชนมน 

1ใหทุกคนถือวาเราเปนคนรับใชของพระครสิต 
และเปนผูอารักขาสิ่งล้ําลึกของพระเจา  

2ฝายผูอารักขาเหลานั้นตองเปนคนทีไ่ววางใจได
ทุกคน  (1 โครินธ 4:1-2) 



 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 28 เมษายน 2019 :  
ภาคภาษาไทย ผูใหญ  79 คน เด็ก  7 คน 

ภาคภาษาจีน  ผูใหญ 134 คน  เด็ก  5 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 28 เมษายน 2019 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    76,045.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม                                        76767676,,,,045045045045....00000000    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 19 พ.ค. 26 พ.ค. 2 มิ.ย. 9 มิ.ย. 

นํานมัสการ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณชาญกิจ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณชาญกิจ 

นําเพลงสั้น คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณคังเหมยหลาน 
คุณวันทนาพร 

คุณชาญกิจ 

เทศนา อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.ทองหลอ 
วงศกําชัย 

อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณนภนันท ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณณฐัฐิติชญา คุณอุรัชนี คุณวันด ี

คุณจางเฟงฉิน 
คุณวิภาวัลย 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณวรวด ี คุณพรรณ ี คุณหวางจิ้ง คุณสริ ิ
เดินถุงถวายทรัพย คุณอรวรรณ 

คุณภัทรพร 
คุณอรวรรณ 
คุณสุภัทรา 

คุณวรวด ี
คุณพรพรรณา 

คุณนงคลักษณ 
คุณพรรณ ี

ทีมตอนรับ คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณจําเรญิ 
คุณสมุล 

คุณอุไรพร 
คุณณฐัฐิติชญา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� �    พฤษภาคม ����    
    

 

    
    

    

ขอพี่นองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนที่ตองการ 
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาที่ผานไปมา และเขามาในคริสตจักร  

หากพี่นองพบเห็น    สิง่ผดิปกติสิง่ผดิปกติสิง่ผดิปกติสิง่ผดิปกติ    โปรดแจง อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง 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 


