
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวันอาทิตยที่ :  7 กรกฎาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.  ผูเทศนา :  อ.เหอจ้ือผิง/คุณกรรณิกา 

ผูนาํประชุม :  คุณอภิทาน/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํเพลงส้ัน :  คุณจินตนาภรณ/คุณจางเจียยุน 

ผูอานพระวจนะ :  คุณนํ้าทิพย/คุณจาวเจวียน ผูบรรเลงเปยโน :  คุณพรศิริ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณเฉินเฉาจิ้น ผูตอนรบั & ปฏิคม :  คุณสุมล  

ผูเดินถุงถวายทรพัย :  คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณเยี่ยนเสียงเซียน  

 คุณสยุมพร คุณจางเฟงฉิน คุณหลี่ชิงชิง 
 

เชิญชวนนมัสการ :   

นมัสการดวยเพลงส้ัน : สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 

  ขาจะแบกกางเขนแลวเดินตาม ในทุกทุกเหตุการณ  

ใครครวญพระวจนะ : “1 โครินธ์ิ 9:25”  

อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 
อานพระวจนะ : “มัทธวิ 19:16-26” คุณนํ้าทิพย/คุณจาวเจวียน 

คณะนักรองภาคภาษาไทย : Lord Remember me   
อธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณเฉินเฉาจ้ิน 
ถวายเพลงและถวายทรัพย : “ชิดกางเขน”   
เทศนา : เอาชนะตนเอง อ.เหอจ้ือผิง/คุณกรรณิกา 
 “มาระโก 8:34-38” 
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “พระคุณลํ้าเลิศของพระเยซูเจา”  
(พรอมเชิญชวนรบัเชือ่)  
พิธีมหาสนิท :  อ.นนทชัย/อ.เหอจ้ือผิง 
กลาวตอนรับผูมาใหม : 
ประกาศ : 
อธิษฐานขอพระพร : 
ถวายเพลง : “อาเมน” 

สงบใจอธิษฐาน :  
เลิกประชุม : 
 

ผูถือถาดขนมปง-น้าํองุน : คุณเทียนชัย คุณจําเริญ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณสุขุม คุณคังเหมยหลาน 

ใครครวญพระวจนะ 

ฝายนักกีฬาทุกคนก็เครงครัดในระเบียบ เขากระทําอยางนั้นเพ่ือจะไดมงกุฎใบไมซ่ึงรวงโรยได  

แตเรากระทําเพ่ือจะไดมงกุฎท่ีไมมีวันรวงโรยเลย 
(1 โครินธิ ์9:25) 

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) 
 ÍºÃÁ¾ÔàÈÉ �ËÂÑè§ÃÒ¡ãË�à¡Ô´¼Å ´�ÇÂ¢Í§»ÃÐ·Ò¹� àÇÅÒ 13.00-15.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 50 â Ấ Í.·Í§ËÅ�Í Ç§È�¡íÒªÑÂ 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยท่ี 14 ก.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 
 ÍºÃÁ¾ÔàÈÉ �ËÂÑè§ÃÒ¡ãË�à¡Ô´¼Å ´�ÇÂ¢Í§»ÃÐ·Ò¹� àÇÅÒ 13.00-15.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 50 â Ấ Í.·Í§ËÅ�Í Ç§È�¡íÒªÑÂ 

ข า ว ส า ร 

คายคริสตจักร 10-12 ส.ค. 2019  
สถานที่ มวกเหล็กพาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี 

วิทยากร อ.ประยูร ลิมะหุตระเศรณี 

หัวขอ หย่ังราก เกิดผล 

รับสมัคร วันน้ี -14 ก.ค. ที่คุณณัฐฐิติชญา คุณจางเฟง

ฉิน ไดที่โตะตอนรบั ขอเชิญพ่ีนองทุกทานจัดเวลาเพ่ือจะ

มีโอกาสไปรวมคายรับพระพร รวมสามัคคธีรรม และ

เรียนรูพระคําดวยกัน 

 “หยั่งรากใหเกิดผล ดวยของประทาน”  
อบรมพิเศษ หัวขอ “หยั่งรากใหเกิดผล ดวยของ

ประทาน” โดย อ.ทองหลอ วงศกําชัย จัดขึ้น 3 ครั้ง 

ในวันอาทิตยที ่7, 14 และ 21 ก.ค. เวลา 13.00-

15.00 น. ท่ีหอง 50 ขอเชิญผูที่สนใจทุกทานจัดเวลา

เขารวมเพ่ือคนหาของประทานของคุณ 

 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 14 กรกฎาคม 2019 

ผูนําประชุม : คุณสุเมธ ผูเทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณภัทรพร 

ผูอธิษฐานเผ่ือทรัพย : คุณปยะ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณดวงพร คุณชูพรรณ  

ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณนงคลักษณ คุณอุไรพร 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2019 :  

ภาคภาษาไทย ผูใหญ  77 คน เด็ก  17 คน 
ภาคภาษาจีน  ผูใหญ 120 คน  เด็ก   5 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2019 

เงินถวายประจําวันอาทิตย 89,533.00 บาท 
รวม          89,533.00 บาท 
 



 

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

หนาที่ 21 ก.ค. 28 ก.ค. 4 ส.ค. 18 ส.ค. 

นํานมัสการ คุณชาญกิจ คุณสชิาญ คุณเทียนชัย 
คุณจาวเส้ียวฉือ 

คุณอภิทาน 

นําเพลงส้ัน คุณชาญกิจ คุณสชิาญ คุณคังเหมยหลาน 
คุณวันทนาพร 

คุณอภิทาน 

เทศนา อ.ทองหลอ 
วงศกําชัย 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

นพ.ปรีดา  
โมทนาพระคุณ 

ดนตรี ทีมนมัสการ ทีมนมัสการ คุณณิชา ทีมนมัสการ 

อานพระคัมภีร คุณเพชรรัตน คุณนฤมล คุณนํ้าทิพย คุณณัฐฐิตชิญา 

อธิษฐานเผ่ือทรัพย คุณชนมน คุณพงศชัย  คุณขวัญเนตร 

เดินถุงถวายทรัพย คุณกอบกาญจน 
คุณนฤมล 

คุณณิชา (ลูกปลา) 
คุณบุญญา 

คุณสุมล 
คุณวรวดี 

คุณพัทธมน  
คุณณิชา (กวาง) 

ทีมตอนรับ คุณณัฐฐิติชญา 
คุณชนมน 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณนงคลักษณ 
คุณชนมน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยท์ ี  กรกฎาคม  
 
 
 

 
 

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 

ขอพ่ีนองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เน่ืองจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนท่ีตองการ 
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาท่ีผานไปมา และเขามาในคริสตจกัร  

หากพ่ีนองพบเห็น ส่ิงผิดปกติ โปรดแจง อ.นนทชัย อ.เหอจ้ือผิง หรือมัคนายก 


