
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวันอาทิตยที่ :  2 มิถุนายน ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.  ผูเทศนา :  อ.ชัยวัฒน/อ.เหอจ้ือผิง 

ผูนาํประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจาวเส้ียวฉือ ผูนาํเพลงส้ัน :  คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 

ผูอานพระวจนะ :  คุณวันด/ีคุณจางเฟงฉิน ผูบรรเลงเปยโน :  คุณนภนันท 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณหวางจ้ิง ผูตอนรบั & ปฏิคม :  คุณจําเริญ คุณวิภาวัลย 

ผูเดินถุงถวายทรพัย :  คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณฉวี่เตอเหลียง  

 คุณจาวเวยฟง คุณโจวตูเจียง คุณจางจาน 
 

เชิญชวนนมัสการ :   

นมัสการดวยเพลงส้ัน : พระบิดาเรารัก จิตใจขาจงสาธกุารพระเจา 

  ขอพระเยซูโปรดนําหนา  

ใครครวญพระวจนะ : “เอเฟซัส 2:8”  

อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 
อานพระวจนะ : เอเฟซัส 2:1-10” คุณวันด/ีคุณจางเฟงฉิน 

คณะนักรองภาคภาษาไทย : Grace lifted me   
อธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณหวางจิ้ง 
ถวายเพลงและถวายทรัพย : “ขอจงถวายมงกุฎแดพระคริสต”   
เทศนา : พระคุณเทาน้ัน อ.ชัยวัฒน/อ.เหอจื้อผิง 
 “เอเฟซัส 2:8-9” 
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”  
(พรอมเชิญชวนรบัเชือ่)  
พิธีมหาสนิท :  อ.นนทชัย/อ.เหอจ้ือผิง 
กลาวตอนรับผูมาใหม : 
ประกาศ : 
อธิษฐานขอพระพร : 
ถวายเพลง : “อาเมน” 

สงบใจอธิษฐาน :  
เลิกประชุม : 
 

ผูถือถาดขนมปง-น้าํองุน : คุณเทียนชัย คุณพิชัย คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณชาญกิจ คุณสุขุม  

ใครครวญพระวจนะ 

ดวยวาซ่ึงทานท้ังหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ  

และมิใชโดยตัวทานท้ังหลายกระทําเอง แตพระเจาทรงประทานให 
(เอเฟซัส 2:8) 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสัปดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน 

 ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ Í¸ÔÉ°Ò¹ÃÇÁ 9.30-9.50 ¹. ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ 10.00-12.00 ¹. ·ÕèË�Í§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1 
 »ÃÐªØÁÍ Ô̧É°Ò¹ÁÑ¤¹ÒÂ¡ àÇÅÒ 8.00-9.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 31 (¢ÍàªÔÊÁÒªÔ¡à¢�ÒÃ�ÇÁ) 
 ¡ÅØ�Áà«ÅÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 32 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยท่ี 9 มิ.ย. 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 
 »ÃÐªØÁ¸ÃÃÁ¡Ô̈  (¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÒ§) àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 31  

»ÃÐ¸Ò¹ÁÑ¤¹ÒÂ¡ ¤Ø³à·ÕÂ¹ªÑÂ 
µÑÇá·¹¨Ò¡ÈÔÉÂÒÀÔºÒÅáÅÐ¤³Ð¼Ù�ÃÑºãª�àµçÁàÇÅÒ Í.àËÍ¨×éÍ¼Ô§ Í.¹¹·�ªÑÂ 
µÑÇá·¹¨Ò¡¤³ÐÁÑ¤¹ÒÂ¡  ¤Ø³ÊØ¢ØÁ 
µÑÇá·¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ ¤Ø³»�¨©ÔÁ ¤Ø³¨�ÒÇà¨ÇÕÂ¹ 
µÑÇá·¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â ¤Ø³´Ç§¾Ã ¤Ø³¨íÒàÃÔ 
µÑÇá·¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹Ï ¤Ø³¡ÃÃ³Ô¡Ò ¤Ø³ªÒ¡Ô¨ 
µÑÇá·¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÔªªÑè¹ ¤Ø³à·ÕÂ¹ªÑÂ  
µÑÇá·¹¨Ò¡¼Ù�»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒ Ṏ¹ / ä·Â ¤Ø³à©Ô¹à©Ò Ô̈é¹ / ¤Ø³ÇÔ·Â� 

 »ÃÐªØÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤�ÒÂ¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã àÇÅÒ 12.15 ¹. ·ÕèË�Í§ 31 (Í.¹¹·�ªÑÂ Í.àËÍ¨×éÍ¼Ô§ ¤Ø³ËÇÒ§ÅÕèà¼Ô§  
¤Ø³ÊÔªÒ ¤Ø³ÊÔªÒ³Õ� ¤Ø³ÈÈÔÃÑ¡É� ¤Ø³³Ñ°°ÔµÔªÒ ¤Ø³ÊÅÔ¹·Ô¾Â� ¤Ø³³¹¹·� ¤Ø³àËÍ©Õà«Ôè¹ ¤Ø³ËÅÔÇ«Ô¹ 
¤Ø³ËÅÕèËÇÒà¨Ô¹ ¤Ø³àÂÕèÂ¹àÊÕÂ§à«ÕÂ¹ ¤Ø³¨Ò§à¿��§©Ô¹ ¤Ø³¨Ò§à¨ÕÂÂØ�¹ áÅÐ¤Ø³ÍÃ¹Øª) 

ข า ว ส า ร 

คายคริสตจักรป 2019 

สถานที่ มวกเหล็กพาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี 

วิทยากร อ.ประยูร ลิมะหุตระเศรณี 

หัวขอ หยั่งราก เกิดผล 

รับสมัคร วันน้ี (2 มิ.ย.-14 ก.ค.) ที่คุณณัฐฐิติชญา 

คุณจางเฟงฉิน ไดที่โตะตอนรับ ขอเชิญพ่ีนองทุกทานจัด

เวลาเพ่ือจะมีโอกาสไปรวมคายรับพระพร รวมสามัคคี

ธรรม และเรยีนรูพระคําดวยกัน  

Hymn Festival 
Hymn Festival “หย่ังราก เกิดผล” เชิญชวนพี่นองทุกทาน

ชวนเพื่อน ญาติ คนรูจัก มารวมฟงบทเพลง จากคณะ

นักรองภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ของคริสตจักร

พระคุณ วันเสารที ่8 มิ.ย. เวลา 19:00-20:30 น. ณ หอง

ประชุมช้ัน 1 คริสตจักรพระคุณ  

”เติมนํ้ามันใหฉันที ....ตะเกียงฉันสุกใส” 2 

อบรมพิเศษ หัวขอ “เติมน้ํามันใหฉันที...ตะเกยีงฉัน

สุกใส” คร้ังที่ 2 โดย ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร  

วันอาทิตยที ่16 มิ.ย. 2019 เวลา 13.00-15.00 น.  

ที่หอง 50 เนื้อหา คือ  

1. ทําไม ทุกคน ทุกเพศทุกวัย ตองเรียนรวีวารศึกษา 

(พระคัมภีร)  

2. ใครคือผูสอน จะพัฒนาตัวเองไดอยางไร 

3. สอนเพื่ออะไร สอนอะไร  

4. เตรยีม-สอน อยางไร 

5. ไดอะไร ผลเปนอยางไร 

ขอเชิญครูรวีฯ และผูสนใจทุกทานจัดเวลาเขารวม  



 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 9 มิถุนายน 2019 

ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ ผูเทศนา : อ.นนทชยั วิวัฒนวงศธร 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณวิภาวัลย 

ผูอธิษฐานเผ่ือทรัพย : คุณสิริ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณนงคลักษณ คุณพรรณี  

ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 26 พฤษภาคม 2019 :  

ภาคภาษาไทย ผูใหญ  83 คน เด็ก  13 คน 
ภาคภาษาจีน  ผูใหญ 132 คน  เด็ก   9 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยท่ี 26 พฤษภาคม 2019 

เงินถวายประจําวันอาทิตย 47,776.00 บาท 
รวม          47,776.00 บาท 

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

หนาที่ 16 มิ.ย. 23 มิ.ย. 30 มิ.ย. 

นํานมัสการ คุณสิชาญ คุณสิริ คุณพงศชัย 

นําเพลงส้ัน คุณสิชาญ คุณสิริ คุณพงศชัย 

เทศนา อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

คุณเทียนชัย 
พันเลิศกิจสกุล 

อ.คทาวุธ 
อดุลยถิระเขตต 

ดนตรี ทีมนมัสการ ทีมนมัสการ ทีมนมัสการ 

อานพระคัมภีร คุณดวงพร คุณกอมณี คุณนงคลักษณ 

อธิษฐานเผ่ือทรัพย คุณภัทรพร คุณอภิรดี คุณพรรณี 

เดินถุงถวายทรัพย คุณอุรัชนี 
คุณชนมน 

คุณวันดี 
คุณพรพิมล 

คุณนฤมล 
คุณบุญญา 

ทีมตอนรับ คุณชยัพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณนงคลักษณ 
คุณชนมน 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยที์  มถุินายน  
 
 
 

 
 

ขอพ่ีนองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เน่ืองจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนท่ีตองการ 
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาท่ีผานไปมา และเขามาในคริสตจักร  

หากพ่ีนองพบเห็น ส่ิงผิดปกติ โปรดแจง อ.นนทชัย อ.เหอจ้ือผิง หรือมัคนายก 

16 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 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 


