
รายการประชุมนมัสการพระเจ้า 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต ์

 
ประจำวนัอาทิตย์ที ่:  29 กันยายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.  

ผูเ้ล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม :  คุณสิร ิ

ผูเ้ทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร ผูอ้า่นพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา 

ผูอ้ธิษฐานเผื่อทรพัย์ :  คุณพรรณ ี ผูเ้ดินถงุถวายทรพัย ์:  คุณกอมณ ีคุณนฤมล  

ทีมตอ้นรบั :  คุณนงค์ลักษณ ์คุณชนมน 
 

เชญิชวนนมสัการ : “สดดีุ 121:1-8” 

นมสัการดว้ยเพลงสัน้ : จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า 

 โอ้พระองค์ประจักษ์จิตใจข้า อยู่เพ่ือพระเยซ ู 

อธิษฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อา่นพระวจนะ : “ฮีบรู 10:19-25” คุณวรรณนิสา 

อธิษฐานเผือ่ทรพัย ์:  คุณพรรณี 

ถวายเพลงและถวายทรพัย ์: “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”   

เทศนา : “เราจะเป็นผูช้อบธรรมได้อย่างไร?” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร 

 “โรม 3:21-31” 

ตอบสนองพระวจนะดว้ยเพลง : “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ”  

(พรอ้มเชญิชวนรบัเชื่อ)  

กลา่วต้อนรับผู้มาใหม ่: 

ประกาศ : 

อธิษฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน : 

เลกิประชมุ :  

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ท่ี 6 ตุลาคม 2019 

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ/คณุจ้าวเสีย้วฉือ ผู้นำเพลงส้ัน: คุณจินตนาภรณ/์คณุจางเจียยุ่น 

ผู้เทศนา: อ.ชัยวัฒน/์อ.เหอจื้อผิง ผู้อ่านพระวจนะ: คุณพรรณ/ีคุณจางเฟิ่งฉิน 

ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย:์ คณุเยี่ยนเสียงเซียน  ผู้บรรเลงเปียโน: คณุนภนันท ์

ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผงิ/คุณกรรณกิา   ทีมต้อนรับ: คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ 

ผูเ้ดินถุงถวายทรัพย:์ คณุสุมล คุณวรวด ีคุณฉวี่เต๋อเหลียง คณุเหอจื๋อหวาย คณุโจวตู้เจียง คุณจ้าวเวยฟง 

ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ คุณสิริ คณุวิทย์ คณุสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน 

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 (วันอาทิตย์ที ่6 ต.ค. 2019)  

 ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ Í¸ÔÉ°Ò¹ÃÇÁ 9.30-9.50 ¹. ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ 10.00-12.00 ¹. ·ÕèËéÍ§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1 
 »ÃÐªØÁÍ¸ÔÉ°Ò¹ÁÑ¤¹ÒÂ¡ àÇÅÒ 8.00-9.00 ¹. ·ÕèËéÍ§ 31 (¢ÍàªÔÊÁÒªÔ¡à¢éÒÃèÇÁ) 
 »ÃÐªØÁÊÁÒªÔ¡ à¾×èÍÃÑºÃÍ§ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒä·ÂáÅÐ Ṏ¹ ÇÒÃÐ»Õ 2020-2021  

·ÕèËéÍ§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1 ËÅÑ§¹ÁÑÊ¡ÒÃ 
 »ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ·ÃÑ¾ÂìÊÔ¹ àÇÅÒ 12.30 ¹. ·ÕèËéÍ§ 31 (¤Ø³ªÒ¡Ô¨ ¤Ø³¾§ÈìªÑÂ 

¤Ø³¡ÃÃ³Ô¡Ò ¤Ø³ÊÔÃÔ ¤Ø³ÀÕÃ¾ÃÃ³ ¤Ø³ÊØ¢ØÁ ¤Ø³à©Ô¹à©Ò¨Ôé¹) 
 »ÃÐªØÁ¤³ÐÁÑ¤¹ÒÂ¡ àÇÅÒ 13.30 ¹. ·ÕèËéÍ§ 31 (Í.¹¹·ìªÑÂ Í.àËÍ¨×éÍ¼Ô§ ¤Ø³à·ÕÂ¹ªÑÂ ¤Ø³ÊÔÃÔ  

¤Ø³¨Ô¹µ¹ÒÀÃ³ì ¤Ø³ÍÀÔ·Ò¹ ¤Ø³ÊØ¢ØÁ ¤Ø³¤Ñ§àËÁèÂËÅÒ¹) 

ข ่า ว ส า ร 
ประกาศจากแผนกมิชช่ัน 
o วันพฤหสับดทีี ่10 ถึง วันเสาร์ที ่12 ตลุาคม 2019 

แผนกมิชชั่นจัดมิชชั่นทริปไปจังหวัดอุบลราชธาน ีทำ

กิจกรรมกับนักเรียนประถม ท่ีโรงเรียนบ้านหนองอ้ม 

จำนวน 40 คน (กิจกรรมเริ่มเช้าวันศุกร์ที ่11 ถึง

บ่ายวันเสาร์ท่ี 12)  

o มิชชั่นทมีของกลุ่มเซลภาคภาษาจีน จะไปช่วยจัดค่าย

ครอบครวัให้กบัครสิตจักรอาเซียนภูเก็ต ระหวา่งวนั

ศุกร์ที ่11- วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019ขอพ่ีน้อง

โปรดอธิษฐานเผื่อ 

ประกาศจากสำนักงานคริสตจักร  
ขอความรว่มมือพี่นอ้งที่วางของไว ้ที่หอ้งหลังโต๊ะ
ต้อนรับชั้น 1 กรณุาติดต่อ และแจ้งใหส้ำนักงาน

ทราบว่าต้องการใหท้างคริสตจักรช่วยดำเนินการ
อย่างไร ภายในวันนี ้(วันอาทิตย์ 29 ก.ย. 2019) 

รายช่ือคณะกรรมการดำเนินงานภาค
ภาษาไทยและจีน วาระปี 2020-2021 
ขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดอธิษฐานเผื่อสำหรับการ
ประชุมสมาชิก เพื่อลงมติรับรองในวันอาทิตย์ที ่6 
ตุลาคม 2019 (สัปดาห์หนา้) และขอเชิญสมาชิกทุก
ท่านเข้ารว่มประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ผู้มาร่วมประชมุนมัสการ วันอาทิตย์ที ่22 กันยายน 2019 :  

ภาคภาษาไทย ผู้ใหญ ่    68 คน เด็ก 16 คน 
ภาคภาษาจีน  ผู้ใหญ ่ 104 คน   เด็ก 14 คน 

เงินถวายประจำวันอาทิตยท่ี์ 22 กันยายน 2019 

เงินถวายประจำวันอาทิตย ์ 24,400.00 บาท 
เงินถวายจากคณะสตรี 1,657.00 บาท 
เงินถวายจากการใช้สถานที่ของสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย 3,500.00 บาท 
รวม          29,557.00 บาท 



 

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

หน้าที่ 13 ต.ค. 20 ต.ค. 27 ต.ค. 3 พ.ย. 

นำนมัสการ คุณพงศช์ัย คุณอภทิาน คุณชาญกจิ คุณเทียนชัย 
คุณจ้าวเส้ียวฉือ 

นำเพลงส้ัน คุณพงศช์ัย คุณอภทิาน คุณชาญกจิ คุณคังเหม่ยหลาน 
คุณวันทนาพร 

เทศนา อ.ทองหล่อ 
วงศ์กำชัย 

อ.นนท์ชัย  
วิวัฒน์วงศ์ธร 

อ.นนท์ชัย  
วิวัฒน์วงศ์ธร 

อ.ชยัวัฒน์  
ชาวเมืองแมน 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณจางเจียยุ่น 

อา่นพระคัมภีร์ คุณวรวดี คุณชนมน คุณกอบกาญจน์ คุณอรวรรณ 
คุณหลี่ชงิชงิ 

อธิษฐานเผื่อทรัพย ์ คุณชาญกิจ คุณวันด ี คุณรพีพรรณ คุณฟัน่เสี่ยวฮวา 

เดินถุงถวายทรัพย์ คุณสุภัทรา  
คุณพรพรรณา 

คุณขวัญเนตร  
คุณสุมล 

คุณภทัรพร  
คุณฑิฆัมพร 

คุณพรรณ ี 
คุณพรพรรณา 

ทีมต้อนรับ คุณณัฐฐิตชิญา 
คุณอุไรพร 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

คุณนงคล์ักษณ ์
คุณชนมน 

คุณจำเริญ 
คุณสมุล 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยที์  กนัยายน  
 
 
 

 
 

ชนัเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ป 2019 (กันยายน – ตุลาคม) ห้อง 

นิโคเดมัส 
ศึกษา คนของพระเจ้า เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะคนของ
พระเจ้าที่ควรจะม ีเพ่ือจะเติบโตขึ้นในความเชื่อ มกีาร
ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระคัมภรี ์

อ.นนท์ชัย 41 

โยชูวา 
ศึกษา กาลาเทีย 
ผู้ใหญ่ที่ทำงานมานาน มปีระสบการณ์  
ร่วมแบ่งปันพระคำ และหนนุใจกัน 

คุณเทียนชัย 42 

ทิโมธี 
ศึกษา สำรวจพระคัมภีร์: เบญจบรรณ 
คนในวัยทำงานที่ต้องการให้ชีวิตเกิดผล 
ทั้งที่ทำงานและชีวิตส่วนตวั เพ่ือพระเจ้าได้รับเกียรติ 

คุณชาญกิจ 
 51 

ดาวิด 
ศึกษา สดุดี 
นักเรียน นักศึกษาท่ีต้องการเป็นเกลือในสงัคม ท่ามกลาง
เพื่อนและสังคมรอบขา้ง 

คุณอภิทาน 
 50/B  

เด็ก 
โต ศึกษา การตดิตามพระเยซู คุณพรพรรณา  53 
กลาง ศึกษา การแบ่งดนิแดน (โยชูวา 9-11) คุณภัทรพร 50/A 

เล็ก ศึกษา เอลีชากับน้ำมันที่ลน้อยู่เสมอ คุณพรศิริ  
คุณสลนิทิพย ์ 43 

มารีย ์– โยเชฟ 
ศึกษา ปฐก.18:1-8 
พ่อแม่ และผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้ถึงครอบครวัที่มีพระเจ้า
เป็นศูนย์กลาง และการเลี้ยงลูกหลานในทางของพระเจ้า 

คุณสิริ  
คุณกอบกาญจน์ 52 

16 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนอื 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 

ขอพ่ีน้องช่วยกันสอดส่อง ดูแลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปิดต้อนรบัทุกคนที่ต้องการ 
เข้ามารว่มนมัสการพระเจ้า จึงอาจจะมคีนแปลกหน้าท่ีผ่านไปมา และเข้ามาในครสิตจักร  

หากพ่ีน้องพบเห็น สิ่งผิดปกติ โปรดแจ้ง อ.นนท์ชัย อ.เหอจ้ือผิง หรือมคันายก 


