
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวันอาทิตยที่ :  4 สิงหาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.  ผูเทศนา :  อ.ชัยวัฒน/อ.เหอจื้อผิง 

ผูนาํประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํเพลงส้ัน :  คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 

ผูอานพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร ผูบรรเลงเปยโน :  คุณณิชา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณหวางจ้ิง ผูตอนรบั & ปฏิคม :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย  

ผูเดินถุงถวายทรพัย :  คุณสุมล คุณวรวดี คุณซุนจ้ือฮุย 

 คุณจางจาน คุณโจวหลงเหอ คุณฉุงอว้ีหลง 
 

เชิญชวนนมัสการ :   

นมัสการดวยเพลงส้ัน : ขารักพระเยซู ขาไมรูถึงหนทางเบ้ืองหนา 

  เติมนํ้ามันใหฉันที  

ใครครวญพระวจนะ : “เอเฟซัส 2:8”  

อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 
พิธีบัพติศมา :    
อานพระวจนะ : “กาลาเทีย 3:6-14” คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร 

คณะนักรองภาคภาษาไทย : My Glory, Joy, and Crown!   
อธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณหวางจิ้ง 
ถวายเพลงและถวายทรัพย : “แสนช่ืนใจท่ีเช่ือพระเยซู”   
เทศนา : ความเช่ือเทาน้ัน อ.ชัยวัฒน /อ.เหอจ้ือผิง 
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “แตขารูจักพระองคท่ีขาเช่ือ”  
(พรอมเชิญชวนรบัเชือ่)  
พิธีมหาสนิท :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 
กลาวตอนรับผูมาใหม : 
ประกาศ : 
อธิษฐานขอพระพร : 
ถวายเพลง : “อาเมน” 

สงบใจอธิษฐาน :  
เลิกประชุม : 
 

ผูถือถาดขนมปง-น้าํองุน : คุณเทียนชัย คุณจําเริญ คุณสิร ิคุณวิทย คุณอภิทาน คุณจินตนาภรณ 

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 
 ¾Ô Õ̧ºÑ¾µÔÈÁÒ ¤Ø³à»�¹ä· ¾ÔÁ¾�·Í§ ¤Ø³¡ÊÒ¹µÔì ËÔÁÐÊØ¢ ¤Ø³ÇÃÔ¹¸Ã àµªÐÃÑ¡É�¾§È� ¤Ø³«Ø¹ËÁÔè¹ áÅÐ

¤Ø³ÈØÀ¾Ã ¤ÃÃª¹Ð 
 »ÃÐªØÁÊÁÒªÔ¡·ÕèË�Í§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1 à¾×èÍÃÑºÃÍ§¼Ù�»ÃÐÊ§¤�¨ÐÂ�ÒÂÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾ (¤Ø³ËÅÔÇ«Ô¹ ¤Ø³àËÂÕÂ¹©Õ 

áÅÐ¤Ø³àËÍ©ÕàËÁ�Â) ¢ÍàªÔÊÁÒªÔ¡·Ø¡·�Ò¹à¢�ÒÁÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ ËÅÑ§¨Ò¡àÅÔ¡¹ÁÑÊ¡ÒÃ 
 »ÃÐªØÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 31 (Í.àËÍ¨×éÍ¼Ô§ ¤Ø³ÊØ¢ØÁ ¤Ø³»�¨©ÔÁ 

¤Ø³à©Ô¹à©Ò¨Ôé¹ ¤Ø³¨�ÒÇà¨ÇÕÂ¹ ¤Ø³ÊÂØÁ¾Ã ¤Ø³¤Ñ§àËÁ�ÂËÅÒ¹ ¤Ø³àÂÕèÂ¹àÊÕÂ§à«ÕÂ¹ ¤Ø³¡ÃÃ³Ô¡Ò) 
 »ÃÐªØÁ¤ÃÙÃÇÕÏ ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â àÇÅÒ 13.00 - 14.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 50 (Í.¹¹·�ªÑÂ ¤Ø³¾ÃÈÔÃÔ ¤Ø³à·ÕÂ¹ªÑÂ 

¤Ø³ÊÔÃÔ ¤Ø³ªÒ¡Ô¨ ¤Ø³ÇÔ·Â� ¤Ø³ÍÀÔ·Ò¹ ¤Ø³¾Ã¾ÃÃ³Ò ¤Ø³ÀÑ·Ã¾Ã ¤Ø³¡Íº¡Ò¨¹� ¤Ø³³Ñ°°ÔµÔªÒ 
áÅÐ¤Ø³ÊÅÔ¹·Ô¾Â�) 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยท่ี 11 ส.ค. 2019) – นมัสการรวม (งดอาหารกลางวัน) 

 ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ 10.00-12.00 ¹. ·ÕèË�Í§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1 (§´ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ) 

ข า ว ส า ร 

คายคริสตจักร 10-11-12 ส.ค. 2019 

 
 โปรดตรวจดูรายช่ือและรถที่ทานจะเดินทางไปคาย

ไดที่บอรดประกาศหนาหองประชุมชั้น 1  

 แผนที่คาย สําหรับทานท่ีขับรถไปเอง ดูท่ีบอรด

ประกาศหนาหองประชุมช้ัน 1 หรือ ขอ location  
ไดที่กรรมการคาย  

 

 พี่นองที่ไปรถบัส พบกันที่โบสถ วันเสารท่ี 10 

ส.ค. เวลา 6.30 น.  

 ลงทะเบียนและรับกุญแจหอง เวลา 11.00 น. 

 ส่ิงที่ทางรีสอรทไดจัดเตรียมไวให 

o ผาหม ผาเช็ดตัว สบู แชมพูสระผม  

 ส่ิงที่ตองนําไปดวย 

o พระคัมภีร ปากกา รม ไฟฉาย  

แปรง-ยาสีฟน ยาประจําตัว 

o เสื้อคาย รองเทากีฬา ชุดวายน้ํา ยาทากันยุง 

รับเสื้อคายวันนี ้(ใสวันอาทิตย 11 ส.ค.) 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 11 สิงหาคม 2019 

ผูนําประชุม : คุณสุขุม/คุณวันทนาพร ผูเทศนา : อ.ตูกวางเยา 

ผูเลนดนตรี : คุณพรศิริ ผูอานพระวจนะ : คุณสุขุม/คุณวันทนาพร 

ผูอธิษฐานเผ่ือทรัพย : คุณเย่ียนเสียงเย่ีย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณจางจาน คุณซุนจ้ือฮุย คุณโจวหลงเหอ  

ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณโจวตูเจียง คุณจงเหวย คุณหวางอิ่งเซิน 



 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2019 :  

ภาคภาษาไทย ผูใหญ  75 คน เด็ก  15 คน 
ภาคภาษาจีน  ผูใหญ 139 คน  เด็ก   7 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยท่ี 28 กรกฎาคม 2019 

เงินถวายประจําวันอาทิตย 84,242.00 บาท 
เงินถวายจากคณะสตรี 1,770.00 บาท 
รวม          86,012.00 บาท 

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

หนาที่ 18 ส.ค. 25 ส.ค. 1 ก.ย. 8 ก.ย. 

นํานมัสการ คุณอภิทาน คุณสิชาญ คุณสิริ 
คุณจาวเส้ียวฉือ 

คุณสเุมธ 

นําเพลงส้ัน คุณอภิทาน คุณสิชาญ คุณจางเจยียุน 
คุณภีรพรรณ 

คุณสเุมธ 

เทศนา นพ.ปรีดา  
โมทนาพระคุณ 

คุณอภิทาน ลี อ.เดวิด ชาง อ.ยนิดี จัง 

ดนตรี ทีมนมัสการ ทีมนมัสการ คุณศศิรักษ ทีมนมัสการ 

อานพระคัมภีร คุณณัฐฐิติชญา คุณณิชา (กวาง) คุณสุมล คุณรพีพรรณ 

อธิษฐานเผ่ือทรัพย คุณขวัญเนตร คุณนํ้าทิพย  คุณนงคลักษณ 

เดินถุงถวายทรัพย คุณพัทธมน  
คุณณิชา (ลกูปลา) 

คุณอภิรดี  
คุณภีรพรรณ 

คุณพรรณี 
คุณพรพรรณา 

คุณณัฐฐิติชญา 
คุณสุภาภรณ 

ทีมตอนรับ คุณนงคลักษณ 
คุณชนมน 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

คุณจําเริญ 
คุณอานนท 

คุณชยัพร 
คุณวิภาวัลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยท์ ี  สงิหาคม  
 
 
 

 
 

ขอพ่ีนองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เน่ืองจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนท่ีตองการ 
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาท่ีผานไปมา และเขามาในคริสตจักร  

หากพ่ีนองพบเห็น ส่ิงผิดปกติ โปรดแจง อ.นนทชัย อ.เหอจ้ือผิง หรือมัคนายก 


