
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวันอาทิตยที ่:  18 สิงหาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.  

ผูเลนดนตร ี:  ทีมนมัสการ ผูนาํประชุม :  คุณสิชาญ 

ผูเทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ ผูอานพระวจนะ :  คุณณัฐฐิตชิญา  

ผูอธิษฐานเผื่อทรพัย :  คุณขวัญเนตร ผูเดินถุงถวายทรพัย :  คุณพัทธมน คุณณิชา (ลูกปลา)  

ทีมตอนรบั :  คุณนงคลักษณ คุณชนมน  
 

เชิญชวนนมัสการ :  

นมัสการดวยเพลงส้ัน : อธิษฐานกอน นามอัศจรรย 

 ส่ิงเดียว ขอตอบแทนพระคุณ 

อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “สดุด ี5:1-12” คุณณัฐฐิติชญา 

อธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณขวัญเนตร 

ถวายเพลงและถวายทรัพย : “เม่ืออธิษฐาน”   

เทศนา : “เม่ือคริสตจักรอธิษฐาน” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “กิจการ 2:38-41” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “พักพิงในพระเจา”  

(พรอมเชิญชวนรบัเชือ่)  

กลาวตอนรับผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธิษฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน : 

เลิกประชุม : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 25 สิงหาคม 2019 

ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ ผูเทศนา : คุณอภิทาน ลี 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณณิชา (กวาง) 

ผูอธิษฐานเผ่ือทรัพย : คุณน้ําทิพย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณอภิรดี คุณภีรพรรณ 

ทีมตอนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร 

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

รายการสัปดาหหนา (วันเสารท่ี 24 ส.ค. 2019)  

 »ÃÐªØÁ¤³ÐÁÑ¤¹ÒÂ¡ àÇÅÒ 09.00-17.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 31 (Í.¹¹·�ªÑÂ Í.àËÍ¨×éÍ¼Ô§ ¤Ø³à·ÕÂ¹ªÑÂ ¤Ø³ÊÔÃÔ  

¤Ø³¨Ô¹µ¹ÒÀÃ³� ¤Ø³ÍÀÔ·Ò¹ ¤Ø³ÊØ¢ØÁ ¤Ø³¤Ñ§àËÁ�ÂËÅÒ¹) 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยท่ี 25 ส.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) 

ข า ว ส า ร 

วันมิชช่ัน 1 ก.ย. 2019  
เทศนาโดย อ.เดวิด ชาง (ไทยแปลจีน) 

วันอาทิตยที ่1 ก.ย. นมัสการรวม  

เวลา 10.00-12.00; 13.00-15.30 น.  

ที่หองประชุมช้ัน 1  

ขอเชิญทุกทานจัดเวลามารวมฟงคําแบงปน เพ่ือใหเกิด

ความเขาใจ เห็นภาพ และมีภาระใจในงานมิชชั่นมากขึ้น 

คริสตจักรเปดสอนภาษาจีน  
สอนภาษาจีนพ้ืนฐาน (พินอนิ/ เขียน/ อาน/ พูด/ 

คยีบอรดอักษรจีน/ การใช E-dictionary)  

เริ่มเสารที่ 21 ก.ย. - 30 พ.ย. เวลา 13:30-15:30 

(10 คร้ัง รวม 20 ชั่วโมง) คาเรียน 1,000 บาท/

คอรส (รายไดไมหักคาใชจาย นําไปชวยเหลือเด็กไร

ที่พ่ึง) คาแบบเรียน 125 บาท ติดตอจองที่น่ัง  

คณุกรรณิกา 081-835-0237 หรือ คุณอุลัย  

087-785-9079 (ชําระคาเรียนในวันเปดเรียน) 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 11 สิงหาคม 2019 :  

ผูใหญ 110 คน  เด็ก 6 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 11 สิงหาคม 2019 

เงินถวายประจําวันอาทิตย 68,756.00 บาท 
เงินถวายจากคาย 26,450.00 บาท 
รวม          95,206.00 บาท 



 

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

หนาที่ 1 ก.ย. 8 ก.ย. 15 ก.ย. 22 ก.ย. 

นํานมัสการ คุณสิริ 
คุณจาวเส้ียวฉือ 

คุณสุเมธ คุณพงศชัย คุณสชิาญ 

นําเพลงส้ัน คุณจางเจียยุน 
คุณภีรพรรณ 

คุณสุเมธ คุณพงศชัย คุณสชิาญ 

เทศนา อ.เดวิด ชาง อ.ยินดี จัง อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

ดนตรี คุณศศิรักษ ทีมนมัสการ ทีมนมัสการ ทีมนมัสการ 

อานพระคัมภีร คุณสุมล คุณรพีพรรณ คุณพรพิมล คุณวิภาวัลย 

อธิษฐานเผ่ือทรัพย  คุณนงคลักษณ คุณชูพรรณ คุณอภิรดี 

เดินถุงถวายทรัพย คุณพรรณี 
คุณพรพรรณา 

คุณณัฐฐิตชิญา 
คุณสุภาภรณ 

คุณนํ้าทิพย  
คุณอรวรรณ 

คุณนงคลักษณ  
คุณชนมน 

ทีมตอนรับ คุณจําเริญ 
คุณอานนท 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณณัฐฐิติชญา 
คุณอุไรพร 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยท์ ี  สงิหาคม  
 
 
 

 
 

ชนัเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ป 2019 (กรกฎาคม – สิงหาคม) ห้อง 

นิโคเดมัส 
ศึกษา คนของพระเจา เรียนรูเก่ียวกับคุณลักษณะคนของ
พระเจาท่ีควรจะมี เพื่อจะเติบโตขึ้นในความเชื่อ มีการ
ดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับหลกัคําสอนของพระคัมภีร 

อ.นนทชัย 41 

โยชูวา 
ศึกษา กาลาเทีย 
ผูใหญท่ีทํางานมานาน มีประสบการณ  
รวมแบงปนพระคํา และหนุนใจกัน 

คุณเทียนชัย 42 

ทิโมธี 
ศึกษา สํารวจพระคัมภีร: เบญจบรรณ 
คนในวัยทํางานท่ีตองการใหชีวิตเกิดผล 
ท้ังท่ีทํางานและชีวิตสวนตัว เพ่ือพระเจาไดรับเกียรติ 

คุณชาญกิจ 
 51 

ดาวิด 
ศึกษา สดุดี 
นักเรียน นักศึกษาท่ีตองการเปนเกลือในสงัคม ทามกลาง
เพ่ือนและสังคมรอบขาง 

คุณอภิทาน 
 50/B  

เด็ก 

โต ศึกษา การติดตามพระเยซู คุณพรพรรณา  53 
กลาง ศึกษา พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถติ (กิจการ 2:1-40) คุณณัฐฐิติชญา 50/A 

เล็ก ศึกษา ดาวิทและนางบัทเชบา คุณพรศิริ  
คุณสลนิทิพย 43 

มารีย – โยเชฟ 
ศึกษา ปฐก.15:6 Justification by faith alone  
พอแม และผูสนใจที่ตองการเรียนรูถึงครอบครัวท่ีมีพระเจา
เปนศูนยกลาง และการเล้ียงลูกหลานในทางของพระเจา 

คุณสิริ  
คุณกอบกาญจน 52 

ขอพ่ีนองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เน่ืองจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนท่ีตองการ 
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาท่ีผานไปมา และเขามาในคริสตจกัร  

หากพ่ีนองพบเห็น ส่ิงผิดปกติ โปรดแจง อ.นนทชยั อ.เหอจ้ือผิง หรือมัคนายก 
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 


