
รายการประชุมนมัสการพระเจ้า 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต ์

 
ประจำวนัอาทิตย์ที ่:  15 กันยายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.  

ผูเ้ล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม :  คุณพงศ์ชัย 

ผูเ้ทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร ผูอ้า่นพระวจนะ :  คุณภัทรพร  

ผูอ้ธิษฐานเผื่อทรพัย์ :  คุณชูพรรณ ผูเ้ดินถงุถวายทรพัย ์:  คุณน้ำทิพย์ คุณอรวรรณ  

ทีมตอ้นรบั :  คุณจำเริญ คุณอุไรพร  
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดว้ยเพลงสัน้ : พระเจ้าเท่ียงแท้ พระผู้เลิศ 

 พระเจ้าดีต่อฉัน คำอธิษฐาน 

อธิษฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อา่นพระวจนะ : “เอเฟซัส 2:1-10” คุณภัทรพร 

อธิษฐานเผือ่ทรพัย ์:  คุณชูพรรณ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย ์: “พระองค์ทรงเลีย้งนกนอ้ยใหญ”่   

เทศนา : “ไม่มีคนชอบธรรมเลย” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร 

 “โรม 3:9-20” 

ตอบสนองพระวจนะดว้ยเพลง : “พระคุณพระเจ้า”  

(พรอ้มเชญิชวนรบัเชื่อ)  

กลา่วต้อนรับผู้มาใหม ่: 

ประกาศ : 

อธิษฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ท่ี 22 กันยายน 2019 

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ ผูเ้ทศนา : อ.นนท์ชัย วิวฒัน์วงศ์ธร 

ผูเ้ล่นดนตร ี: ทีมนมัสการ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวิภาวัลย์ 

ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คณุอภิรด ี ผูเ้ดินถุงถวายทรัพย ์: คณุนงค์ลักษณ ์คณุชนมน 

ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาห์นี้ – มอีาหารกลางวัน 

 ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ àÇÅÒ 9.30 ¹. ·ÕèËéÍ§ÃÇÕÏ ¹ÁÑÊ¡ÒÃ àÇÅÒ 10.30 ¹. ·ÕèËéÍ§¹ÁÑÊ¡ÒÃªÑé¹ 4 
 ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ àÇÅÒ 9.30 ¹. ·ÕèËéÍ§ÃÇÕÏ ¹ÁÑÊ¡ÒÃ àÇÅÒ 10.30 ¹. ·ÕèËéÍ§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1 
 »ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÔªªÑè¹ àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèËéÍ§ 3-1 (¤Ø³à·ÕÂ¹ªÑÂ Í.àËÍ¨×éÍ¼Ô§ Í.¹¹·ìªÑÂ  

¤Ø³¡ÃÃ³Ô¡Ò ¤Ø³´Ç§¾Ã ¤Ø³ÇÔ·Âì ¤Ø³à©Ô¹à©Ò¨Ôé¹) 
 ¡ÅØèÁà«ÅÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèËéÍ§ 32 

รายการสปัดาห์หน้า (วันอาทิตย์ที ่22 ก.ย. 2019)  

 ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ àÇÅÒ 9.30 ¹. ·ÕèËéÍ§ÃÇÕÏ ¹ÁÑÊ¡ÒÃ àÇÅÒ 10.30 ¹. ·ÕèËéÍ§¹ÁÑÊ¡ÒÃªÑé¹ 4 
 ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ àÇÅÒ 9.30 ¹. ·ÕèËéÍ§ÃÇÕÏ ¹ÁÑÊ¡ÒÃ àÇÅÒ 10.30 ¹. ·ÕèËéÍ§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1 

ข ่า ว ส า ร 

ประกาศจากแผนกมิชช่ัน 
o วันพฤหัสบดีท่ี 10 ถงึ วนัเสาร์ที ่12 ตลุาคม 2019 

แผนกมิชชั่นจัดมิชช่ันทริปไปจังหวดัอุบลราชธาน ีทำ

กิจกรรมกับนักเรยีนประถมที่โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 

จำนวน 40 คน (กิจกรรมเริ่มเช้าวันศกุรท์ี ่11 ถึงบ่าย

วันเสารท์ี ่12) ขอเชิญผู้ที่มีภาระใจสมัครได้ที่ คุณ

เทยีนชัย ภายในวนัน้ี (15 กนัยายน 2019) เพื่อจัด

ทีม เตรียมงาน และอธิษฐานร่วมกนั 

การเดินทาง: ครสิตจักรจัดรถตู้ ออกเดินทางเย็นวนั

พฤหัสบดีที ่10 และกลับเย็นวันเสาร์ที ่12 พักท่ี

จังหวัดอบุลราชธาน ี1 คืน โดยคริสตจักรสนบัสนนุ

ค่าใช้จ่าย (ส่วนผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายเอง) 

 
o มิชช่ันทีมของกลุ่มเซลภาคภาษาจีน ท่ีจะไปช่วยจัด

ค่ายครอบครัวให้กับคริสตจักรอาเซียนภูเก็ต 

ระหวา่งวนัท่ี 11-14 ตุลาคม 2019 

คริสตจักรเปิดสอนภาษาจนี  
สอนภาษาจีนพ้ืนฐาน (พินอิน/ เขยีน/ อ่าน/ พูด/ 

คยี์บอรด์อักษรจีน/ การใช ้E-dictionary)  

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

(10 ครั้ง รวม 20 ช่ัวโมง) ค่าเรียน 1,000 บาท/

คอรส์ (รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปช่วยเหลือเด็กไร้

ที่พึ่ง) ค่าแบบเรยีน 125 บาท ติดตอ่จองที่น่ัง  

คณุกรรณิกา 081-835-0237 หรอื คณุอุลัย  

087-785-9079 (ชำระค่าเรียนในวันเปิดเรียน) 

 

 

 

ผู้มาร่วมประชมุนมัสการ วันอาทิตย์ที ่8 กันยายน 2019 :  

ภาคภาษาไทย ผู้ใหญ ่  79 คน เด็ก  13 คน 
ภาคภาษาจีน  ผู้ใหญ ่  113  คน  เด็ก     8 คน 

เงินถวายประจำวันวันอาทิตยท์ี่ 8 กันยายน 2019 

เงินถวายประจำวันอาทิตย ์ 118,660.00 บาท 
รวม          118,660.00 บาท 

ขอความร่วมมือพ่ีน้องที่วางของไว้ ที่ห้องหลังโต๊ะต้อนรับชั้น 1 กรุณาติดตอ่ และแจ้งใหส้ำนักงาน
ทราบว่าตอ้งการให้ทางคริสตจักรช่วยดำเนินการอย่างไร ภายในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2019 



    

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

หน้าที่ 29 ก.ย. 6 ต.ค. 13 ต.ค. 20 ต.ค. 

นำนมัสการ คุณสิร ิ คุณชาญกิจ 
คุณจ้าวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณอภทิาน 

นำเพลงส้ัน คุณสิร ิ คุณจินตนาภรณ ์
คุณจางเจียยุ่น 

คุณสุเมธ คุณอภทิาน 

เทศนา อ.นนท์ชัย  
วิวัฒน์วงศ์ธร 

อ.ชัยวัฒน ์
ชาวเมืองแมน 

อ.ทองหล่อ 
วงศ์กำชัย 

อ.นนท์ชัย  
วิวัฒน์วงศ์ธร 

ดนตรี ทีมนมัสการ คุณนภนันท ์ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 

อ่านพระคัมภีร์ คุณวรรณนิสา คุณพรรณ ี
คุณจางเฟ่ิงฉิน 

คุณวรวดี คุณชนมน 

อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณจำเริญ คุณเย่ียนเสียงเซียน คุณชาญกิจ คุณวันด ี

เดินถุงถวายทรัพย์ คุณกอมณ ี
คุณวิภาวัลย์ 

คุณสมุล 
คุณวรวดี 

คุณสภุัทรา  
คุณพรพรรณา 

คุณขวญัเนตร  
คุณสมุล 

ทีมต้อนรับ คุณนงคลั์กษณ ์
คุณชนมน 

คุณชยัพร 
คุณวิภาวัลย์ 

คุณณัฐฐิตชิญา 
คุณอุไรพร 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยท์ ี  กนัยายน  
 
 
 

 
 

ชนัเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ป 2019 (กันยายน – ตุลาคม) ห้อง 

นิโคเดมัส 
ศึกษา คนของพระเจ้า เรียนรู้เก่ียวกบัคุณลักษณะคนของ
พระเจ้าที่ควรจะม ีเพ่ือจะเติบโตขึ้นในความเช่ือ มีการ
ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระคัมภรี ์

อ.นนท์ชัย 41 

โยชูวา 
ศึกษา กาลาเทีย 
ผู้ใหญ่ท่ีทำงานมานาน มปีระสบการณ์  
ร่วมแบ่งปันพระคำ และหนุนใจกัน 

คุณเทียนชัย 42 

ทิโมธ ี
ศึกษา สำรวจพระคัมภีร์: เบญจบรรณ 
คนในวัยทำงานท่ีต้องการให้ชีวิตเกิดผล 
ทั้งที่ทำงานและชวีิตส่วนตัว เพ่ือพระเจ้าได้รับเกียรติ 

คุณชาญกิจ 
 51 

ดาวิด 
ศึกษา สดุดี 
นักเรียน นักศึกษาที่ตอ้งการเป็นเกลือในสังคม ท่ามกลาง
เพ่ือนและสังคมรอบขา้ง 

คุณอภิทาน 
 50/B  

เด็ก 

โต ศึกษา การตดิตามพระเยซู คุณพรพรรณา  53 
กลาง ศึกษา ชัยชนะที่เมอืงเยรโีค (โยชูวา 5:13-15; 6:1-27) คุณณัฐฐิติชญา 50/A 

เล็ก ศึกษา เอลียาห์และพระบาอัล คุณพรศิริ  
คุณสลินทิพย์ 43 

มารีย์ – โยเชฟ 
ศึกษา  ปฐก. 16:7-16  
พอ่แม่ และผู้สนใจที่ต้องการเรยีนรู้ถึงครอบครัวที่มีพระเจ้า
เป็นศูนย์กลาง และการเล้ียงลูกหลานในทางของพระเจ้า 

คุณสิริ  
คุณกอบกาญจน์ 52 

ขอพี่น้องช่วยกันสอดส่อง ดูแลซึ่งกันและกัน เน่ืองจากครสิตจกัรเปิดต้อนรบัทกุคนที่ต้องการ 
เขา้มารว่มนมัสการพระเจ้า จงึอาจจะมคีนแปลกหน้าท่ีผ่านไปมา และเข้ามาในครสิตจักร  

หากพ่ีน้องพบเห็น ส่ิงผดิปกติ โปรดแจ้ง อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง หรือมัคนายก 
16 ซอยสุขุมวิท 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 


