
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวันอาทิตยที ่:  9 มิถุนายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.  

ผูเลนดนตร ี:  ทีมนมัสการ ผูนาํประชุม :  คุณชาญกิจ 

ผูเทศนา :  อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร ผูอานพระวจนะ :  คุณสิชาณีญ  

ผูอธิษฐานเผื่อทรพัย :  คุณสิริ ผูเดินถุงถวายทรพัย :  คุณนงคลักษณ คุณพรรณ ี 

ทีมตอนรบั :  คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา 
 

เชิญชวนนมัสการ : “โรม 2:6” 

นมัสการดวยเพลงส้ัน : ย้ิมกันเถิด พระบิดาในสวรรค 

 พักพิงในพระเจา 

อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “โรม 2:1-16” คุณสิชาณีญ 

อธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณสิริ 

ถวายเพลงและถวายทรัพย : “จงแสวงหาแผนดินของพระเจา”   

เทศนา : “การพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจา” อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “โรม 2:1-16” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “เช่ือและฟงคํา”  

(พรอมเชิญชวนรบัเชือ่)  

กลาวตอนรับผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธิษฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน : 

เลิกประชุม : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2019 

ผูนําประชุม : คุณสิชาญ ผูเทศนา : อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณดวงพร 

ผูอธิษฐานเผ่ือทรัพย : คุณภัทรพร ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณอุรัชนี คุณชนมน 

ทีมตอนรับ : คุณชัยพร คณุวิภาวัลย 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสัปดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน 

 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) 

 ¡ÅØ�Áà«ÅÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 32  

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยท่ี 16 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¤³ÐÁÑ¤¹ÒÂ¡ àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 31 (Í.¹¹·�ªÑÂ Í.àËÍ¨×éÍ¼Ô§ ¤Ø³à·ÕÂ¹ªÑÂ ¤Ø³ÊÔÃÔ  

¤Ø³¨Ô¹µ¹ÒÀÃ³� ¤Ø³ÍÀÔ·Ò¹ ¤Ø³ÊØ¢ØÁ ¤Ø³¤Ñ§àËÁ�ÂËÅÒ¹) 
 ÍºÃÁ¾ÔàÈÉ ÊíÒËÃÑº¤ÃÙÃÇÕÏ áÅÐ¼Ù�Ê¹ã¨ àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 50 â´Â ´Ã.ÍÀÔªÒµÔ ¾ÙÅÈÑ¡ ỐìÇÃÊÒÃ 

ข า ว ส า ร 

คายคริสตจักรป 2019 
สถานที่ มวกเหล็กพาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี 

วิทยากร อ.ประยูร ลิมะหุตระเศรณี 

หัวขอ หยั่งราก เกิดผล 

รับสมัคร วันน้ี -14 ก.ค. ที่คุณณัฐฐิติชญา คณุจางเฟง

ฉิน ไดที่โตะตอนรบั ขอเชิญพ่ีนองทุกทานจัดเวลาเพ่ือจะ

มีโอกาสไปรวมคายรับพระพร รวมสามัคคธีรรม และ

เรียนรูพระคําดวยกัน 

ประธานคณะมัคนายก ป 2019 
คณะมัคนายกไดมีมติจากการประชุมเมื่อวนัอาทิตยที่ 

19 พ.ค. ใหคณุเทียนชัย พันเลิศกจิสกุล เปนประธาน

มัคนายก และคุณจินตนาภรณ สิริพิพัฒน เปนเลขา

มัคนายก ป 2019 
“เติมนํ้ามันใหฉันที ....ตะเกียงฉันสุกใส” 2 
อบรมพิเศษ หัวขอ “เติมน้ํามันใหฉันที...ตะเกยีงฉัน

สุกใส” คร้ังที่ 2 โดย ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร  

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

ที่หอง 50 ขอเชิญครูรวีฯ และผูสนใจทุกทาน 
เชิญพีน้องสมัครค่ายได้ตังแต่วันนี 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 2 มถิุนายน 2019 :  

ผูใหญ 195 คน  เด็ก 13 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยท่ี 5 พฤษภาคม 2019 

เงินถวายประจําวันอาทิตย 168,809.00 บาท 
เงินถวายจากการใชสถานท่ีของสถานอบรมแบบติสตพัทยา 3,500.00 บาท 
เงินถวายจากการแบงปนของอ.นนทชัย ท่ีคจ.ทวีวัฒนา แบบติสต 1,200.00 บาท 
รวม          173,509.00 บาท 
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 15,555.00 บาท       

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

หนาท่ี 23 มิ.ย. 30 มิ.ย. 

นํานมัสการ คุณสิริ คุณพงศชัย 

นําเพลงส้ัน คุณสิริ คุณพงศชัย 

เทศนา คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล อ.คทาวุธ อดุลยถิระเขตต 

ดนตรี ทีมนมัสการ ทีมนมัสการ 

อานพระคัมภีร คุณกอมณี คุณนงคลักษณ 

อธิษฐานเผ่ือทรพัย คุณอภิรดี คุณพรรณี 

เดินถุงถวายทรัพย คุณวันดี คุณพรพิมล คุณนฤมล คุณบุญญา 

ทีมตอนรับ คุณนงคลักษณ คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยที์  มถุินายน  
 
 
 

 
 

ชนัเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ป 2019 (เมษายน – มิถุนายน) ห้อง  

นิโคเดมัส 
ศึกษา คนของพระเจา เรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะคนของ
พระเจาท่ีควรจะมี เพ่ือจะเติบโตขึ้นในความเชื่อ มีการ
ดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับหลกัคําสอนของพระคัมภีร 

อ.นนทชัย 41 
 

โยชูวา 
ศึกษา กาลาเทีย 
ผูใหญท่ีทํางานมานาน มีประสบการณ  
รวมแบงปนพระคํา และหนุนใจกัน 

คุณเทียนชัย 42 
 

ทิโมธี 
ศึกษา สํารวจพระคัมภีรเดิม: เบญจบรรณ 
คนในวัยทํางานท่ีตองการใหชีวิตเกิดผล 
ท้ังที่ทํางานและชีวิตสวนตัว เพ่ือพระเจาไดรับเกียรติ 

คุณชาญกิจ 
 51 

 

ดาวิด 
ศึกษา สดุดี 
นักเรียน นักศึกษาท่ีตองการเปนเกลือในสงัคม ทามกลาง
เพื่อนและสังคมรอบขาง 

คุณอภิทาน 
 50/B  

 

เด็ก 
โต ศึกษา พระเยซูทรงเรียกสาวก คุณพรพรรณา 

คุณณัฐฐิติชญา 53  

กลาง ศึกษา พระเยซทูรงฟนคนืพระชนม (มัทธิว 27:57-66,28:1-15) คุณภัทรพร 50/A  

เล็ก ศึกษา ดาวิดดูแลฝูงแกะ คุณพรศิริ  
คุณขวัญเนตร 43 

 

มารีย – โยเชฟ 
ศึกษา ปฐก.16:1-6 Why we have family problems 
พอแม และผูสนใจที่ตองการเรียนรูถึงครอบครัวท่ีมีพระเจา
เปนศูนยกลาง และการเลี้ยงลูกหลานในทางของพระเจา 

คุณสิริ  
คุณกอบกาญจน 52 

 

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 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 


