
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวันอาทิตยที ่:  14 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.  

ผูเลนดนตร ี:  ทีมนมัสการ ผูนาํประชุม :  คุณสุเมธ 

ผูเทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ ผูอานพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา  
ผูอธิษฐานเผื่อทรพัย :  คุณปยะ ผูเดินถุงถวายทรพัย :  คุณดวงพร คุณวันดี  

ทีมตอนรบั :  คุณนงคลักษณ คุณอุไรพร  
 

เชิญชวนนมัสการ :  

นมัสการดวยเพลงส้ัน : ขาผจญทุกส่ิง อธิษฐานกอน 

 เปดดวงตา ราชาแหงดวงใจ 

อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “ฟลิปป 4:4-14” คุณวรรณนิสา 

อธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณปยะ 

ถวายเพลงและถวายทรัพย : “นับพระพร”   

เทศนา : “คําอธิษฐานของคนโรคเร้ือน II” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “ลูกา 5:12-13” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “พักพิงในพระเจา”  

(พรอมเชิญชวนรบัเชือ่)  

กลาวตอนรับผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธิษฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน : 

เลิกประชุม : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 21 กรกฎาคม 2019 

ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ ผูเทศนา : อ.ทองหลอ วงศกําชัย 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณเพชรรัตน 

ผูอธิษฐานเผ่ือทรัพย : คุณชนมน ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณกอบกาญจน คณุนฤมล 

ทีมตอนรับ : คุณจําเริญ คุณอุไรพร 

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 
 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 21 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 
 »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) 

 »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 �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 ที่คุณณัฐฐิติชญา คุณจางเฟงฉิน ไดท่ี

โตะตอนรับ ขอเชิญพ่ีนองทุกทานจัดเวลาเพื่อจะมีโอกาส

ไปรวมคายรับพระพร รวมสามัคคีธรรม และเรียนรู 

พระคําดวยกนั 

“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. ที่หอง 50 ขอเชิญผูท่ีสนใจทุกทานจัดเวลา

เขารวมเพ่ือคนหาของประทานของคุณ 
วันหยุดคริสตจักร 
วันอังคารที่ 16 และวันพุธที่ 17 ก.ค. เปนวันหยุด

คริสตจักร พ่ีนองสามารถติดตอสํานักงานไดในวัน

พฤหัสบดทีี ่18 ก.ค. 2019 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 7 กรกฎาคม 2019 :  

ผูใหญ 195 คน  เด็ก 13 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 7 กรกฎาคม 2019 

เงินถวายประจําวันอาทิตย 181,817.00 บาท 
รวม          181,817.00 บาท 
เงินถวายใหดวยรัก (เน่ืองในพิธีมหาสนิท) 15,370.25 บาท       
 

ขอเชิญพีน้องสมัครค่ายภายในวันนี 



 

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

หนาท่ี 28 ก.ค. 4 ส.ค. 18 ส.ค. 25 ส.ค. 

นํานมัสการ คุณสชิาญ คุณเทียนชัย 
คุณจาวเส้ียวฉือ 

คุณอภิทาน คุณสิชาญ 

นําเพลงส้ัน คุณสชิาญ คุณคังเหมยหลาน 
คุณวันทนาพร 

คุณอภิทาน คุณสิชาญ 

เทศนา อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.ชยัวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

นพ.ปรีดา  
โมทนาพระคุณ 

คุณอภิทาน ลี 

ดนตรี ทีมนมัสการ คุณณิชา ทีมนมัสการ ทีมนมัสการ 

อานพระคัมภีร คุณนฤมล คุณนํ้าทิพย คุณณัฐฐิติชญา คุณณิชา (กวาง) 

อธิษฐานเผ่ือทรพัย คุณพงศชัย  คุณขวัญเนตร คุณนํ้าทิพย 

เดินถุงถวายทรัพย คุณณิชา (ลูกปลา) 
คุณบุญญา 

คุณสุมล 
คุณวรวดี 

คุณพัทธมน  
คุณณิชา (กวาง) 

คุณอภิรดี  
คุณภีรพรรณ 

ทีมตอนรับ คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณนงคลักษณ 
คุณชนมน 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยที์  กรกฎาคม  
 
 
 

 
 

ชนัเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ป 2019 (กรกฎาคม – สิงหาคม) 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 การติดตามพระเยซู คุณพรพรรณา 

คุณณัฐฐิติชญา 53  

กลาง ศึกษา อปุมาเร่ืองการเลี้ยงในพิธีอภิเษกมเหสี (มัทธิว 22:1-14) คุณภัทรพร 50/A  

เล็ก ศึกษา ดาวิทพบกษตริยซาอูลหลับในถํ้า คุณพรศิริ  
คุณขวัญเนตร 43 

 

มารีย – โยเชฟ 
ศึกษา ปฐก.15:1-6 Making God's PromisesYours 
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 

ขอพ่ีนองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เน่ืองจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนที่ตองการ 
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาท่ีผานไปมา และเขามาในคริสตจกัร  

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 


