
รายการประชุมนมัสการพระเจ้า 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต ์

 
ประจำวนัอาทิตยท์ี ่:  22 กันยายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.  

ผูเ้ล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ 

ผูเ้ทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร ผูอ้า่นพระวจนะ :  คุณพรพิมล  

ผูอ้ธิษฐานเผือ่ทรพัย์ :  คุณอภริดี ผูเ้ดินถงุถวายทรพัย์ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน  

ทีมตอ้นรบั :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร  
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดว้ยเพลงสัน้ : เกลียวเชือก อีกครั้ง 

 เมื่อไดม้อง ฉันเป็นที่รักยิง่ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อา่นพระวจนะ : “โคโลสี 1:15-19” คุณพรพิมล 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย ์:  คุณอภิรดี 

ถวายเพลงและถวายทรพัย ์: “พระองค์ทรงเลีย้งนกน้อยใหญ่”   

เทศนา : “โนอาห”์ อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร 

 “ปฐมกาล 6:9-22” 

ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เพียงผู้เดียว”  

(พรอ้มเชญิชวนรบัเชื่อ)  

กลา่วตอ้นรับผู้มาใหม ่: 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ท่ี 29 กันยายน 2019 

ผู้นำประชุม : คุณสิริ ผูเ้ทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร 

ผูเ้ล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรรณนิสา 

ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ ผูเ้ดินถุงถวายทรัพย์ : คุณกอมณ ีคุณวิภาวัลย ์

ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ ์คุณชนมน 

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 
 ¡ÅØèÁà«ÅÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèËéÍ§ 32 

รายการสปัดาห์หน้า (วนัอาทิตย์ที ่29 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 

ประกาศจากแผนกมิชชั่น 
o วันพฤหัสบดีที ่10 ถึง วันเสาร์ที่ 12 ตลุาคม 2019 

แผนกมิชชั่นจัดมิชชั่นทรปิไปจังหวัดอุบลราชธาน ี

ทำกิจกรรมกบันักเรียนประถม ที่โรงเรยีนบ้าน

หนองอ้ม จำนวน 40 คน (กิจกรรมเริม่เช้าวันศุกร์ที ่

11 ถึงบ่ายวันเสาร์ที ่12)  

o มิชช่ันทีมของกลุ่มเซลภาคภาษาจีน จะไปช่วยจัด

ค่ายครอบครัวให้กับคริสตจักรอาเซียนภูเก็ต 

ระหว่างวันศุกรท์ี ่11- วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019

ขอพี่น้องโปรดอธิษฐานเผื่อ 

ประกาศจากสำนักงานคริสตจักร  
ขอความร่วมมือพ่ีน้องที่วางของไว้ ที่หอ้งหลังโต๊ะ

ต้อนรับช้ัน 1 กรุณาติดต่อ และแจ้งให้สำนักงาน

ทราบว่าต้องการให้ทางคริสตจักรช่วยดำเนินการ

อย่างไร ภายใน วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2019 

ขอแสดงความยินด ี
คุณหวางเจียเหม่ย-คุณหยางหรงต๋า ได้คลอดลูกชาย 

ชื่อหยางเปิ่นเฉวีย (Nathan) น้ำหนัก 3,100 กรัม 

เมื่อวันที ่20 ก.ย. ขอพระเจ้าประทานสุขภาพที่

แข็งแรงให้แม่และลูก รวมทั้งการปรับตัวของทกุคน

ในครอบครัว 

ผู้มาร่วมประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที ่15 กันยายน 2019 :  

ภาคภาษาไทย ผู้ใหญ่  79 คน เด็ก  16 คน 
ภาคภาษาจีน  ผู้ใหญ่  134  คน  เด็ก     5 คน 

เงินถวายประจำวันวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019 

เงินถวายประจำวันอาทิตย ์ 48,594.50 บาท 
รวม          48,594.50 บาท 
    
 
 
 

เหตุฉะนันเมอืท่านจะรบัประทานจะดมื หรือจะทําอะไรก็ตาม จงกระทําเพือเปนการถวายพระ
เกียรติแด่พระเจ้า อย่าเปนต้นเหตทุทํีาให้พวกยิว หรือพวกกรีก หรือครสิตจักรของพระเจ้าหลงผิด

ไป ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทําทุกสงิเพอืให้เปนทพีอใจของคนทังปวง มิได้เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทังหลาย เพอืให้เขารอดได ้    (1 โครินธ์ 10:31-33) 

 



 

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

หน้าท่ี 6 ต.ค. 13 ต.ค. 20 ต.ค. 27 ต.ค. 

นำนมัสการ คุณชาญกจิ 
คุณจ้าวเสี้ยวฉือ 

คุณวิทย์ คุณอภิทาน คุณชาญกจิ 

นำเพลงสั้น คุณจินตนาภรณ ์
คุณจางเจียยุ่น 

คุณวิทย์ คุณอภิทาน คุณชาญกจิ 

เทศนา อ.ชัยวัฒน์ 
ชาวเมืองแมน 

อ.ทองหล่อ 
วงศ์กำชัย 

อ.นนท์ชัย  
วิวัฒน์วงศธ์ร 

อ.นนท์ชัย  
วิวัฒน์วงศธ์ร 

ดนตร ี คุณนภนันท ์ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 

อ่านพระคัมภีร ์ คุณพรรณ ี
คุณจางเฟิ่งฉิน 

คุณวรวด ี คุณชนมน คุณกอบกาญจน์ 

อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณเย่ียนเสียงเซียน คุณชาญกจิ คุณวันด ี คุณรพีพรรณ 

เดินถุงถวายทรัพย์ คุณสุมล 
คุณวรวด ี

คุณสุภัทรา  
คุณพรพรรณา 

คุณขวัญเนตร  
คุณสุมล 

คุณภัทรพร  
คุณฑิฆัมพร 

ทีมต้อนรับ คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย ์

คุณณฐัฐิตชิญา 
คุณอุไรพร 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

คุณนงคล์ักษณ ์
คุณชนมน 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยที์  กนัยายน  
 
 
 
 
 

ชนัเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ป 2019 (กันยายน – ตุลาคม) ห้อง 

นิโคเดมัส 
ศึกษา คนของพระเจ้า เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะคนของ
พระเจ้าที่ควรจะม ีเพื่อจะเตบิโตข้ึนในความเชื่อ มีการ
ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระคมัภีร ์

อ.นนท์ชัย 41 

โยชูวา 
ศึกษา กาลาเทีย 
ผูใ้หญ่ที่ทำงานมานาน มีประสบการณ์  
ร่วมแบ่งปันพระคำ และหนุนใจกัน 

คุณเทียนชัย 42 

ทิโมธ ี
ศึกษา สำรวจพระคัมภีร์: เบญจบรรณ 
คนในวัยทำงานท่ีต้องการให้ชีวิตเกิดผล 
ทั้งที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว เพ่ือพระเจ้าไดร้ับเกียรต ิ

คุณชาญกิจ 
 51 

ดาวิด 
ศึกษา สดุดี 
นักเรียน นกัศึกษาที่ต้องการเป็นเกลือในสังคม ท่ามกลาง
เพื่อนและสังคมรอบข้าง 

คุณอภิทาน 
 50/B  

เด็ก 

โต ศึกษา การติดตามพระเยซ ู คุณพรพรรณา  53 
กลาง ศึกษา ความล้มเหลวและความสำเร็จที่เมอืงอยั  คุณภัทรพร 50/A 

เล็ก ศึกษา เอลียาห์กับเอลชีา คุณพรศิริ  
คุณสลินทิพย์ 43 

มารีย์ – โยเชฟ 
ศึกษา  ปฐก.17:1-27  
พ่อแม่ และผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้ถึงครอบครัวที่มีพระเจ้า
เป็นศูนย์กลาง และการเลี้ยงลูกหลานในทางของพระเจ้า 

คุณสิริ  
คุณกอบกาญจน ์ 52 

ขอพี่น้องช่วยกันสอดส่อง ดูแลซึ่งกนัและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปิดต้อนรับทุกคนที่ต้องการ 
เข้ามารว่มนมัสการพระเจ้า จึงอาจจะมีคนแปลกหนา้ที่ผ่านไปมา และเข้ามาในคริสตจักร  

หากพี่น้องพบเห็น สิ่งผิดปกติ โปรดแจ้ง อ.นนท์ชัย อ.เหอจ้ือผิง 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 


