
รายการประชุมนมัสการพระเจ้า 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต์ 

 
ประจำวันอาทิตยท์ี่ :  6 ตุลาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.  ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจ้ือผิง 

ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ ผู้นำเพลงสัน้ :  คุณจางเจียยุ่น/คุณวันทนาพร 

ผูอ้า่นพระวจนะ :  คุณพรรณี/คุณจางเฟ่ิงฉิน ผู้บรรเลงเปยีโน :  คุณนภนันท์ 

ผูอ้ธิษฐานเผือ่ทรพัย ์:  คุณสุขุม ผู้ตอ้นรบั & ปฏิคม :  คุณวิภาวัลย์  

ผูเ้ดินถงุถวายทรพัย์ :  คุณสุมล คุณวรวดี คุณฉวี่เตอ๋เหลียง  

 คุณเหอจ๋ือหวาย คุณโจวตู้เจียง คณุจ้าวเวยฟง 
 

เชญิชวนนมสัการ :   

นมสัการดว้ยเพลงสัน้ : ชีวีเราอยู่ในพระองค์ พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์ 

  พระเจ้าย่ิงใหญ ่ขอเทิดทูนบูชาพระนาม  

ใครค่รวญพระวจนะ : “ยอห์น 14:6”  

อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 
อา่นพระวจนะ : “ยอห์น 14:1-7” คุณพรรณ/ีคุณจางเฟิ่งฉิน 

คณะนกัร้องภาคภาษาไทย:   I’d rather have Jesus   
อธิษฐานเผือ่ทรพัย ์:  คุณสุขุม 
ถวายเพลงและถวายทรพัย ์: “พระเจ้าทรงเล้ียงดู”   
เทศนา : พระคริสต์เท่านั้น อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจ้ือผิง 
 “ยอห์น 14:6-7” 
ตอบสนองพระวจนะดว้ยเพลง : “พระคริสต์นำหน้า”  
(พรอ้มเชญิชวนรบัเชื่อ)  
พิธมีหาสนทิ :  อ.เหอจ้ือผิง/คุณกรรณกิา 
กลา่วตอ้นรับผู้มาใหม ่: 
ประกาศ : 
อธิษฐานขอพระพร : 
ถวายเพลง : “อาเมน” 

สงบใจอธิษฐาน :  
เลกิประชมุ : 
 

ผูถ้อืถาดขนมปงั-นำ้องุ่น : คุณเทียนชัย คุณจำเริญ คุณชาญกิจ คุณวิทย ์คุณสขุุม คุณคังเหม่ยหลาน 

ใครค่รวญพระวจนะ 

พระเยซตูรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางน้ัน เป็นความจริงและเป็นชีวิต  
ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” 

(ยอห์น 14:6) 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสัปดาห์นี้ – มีอาหารกลางวัน 

 ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ Í Ô̧É°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¨Õ¹ 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 Ô̈é¹) 
 »ÃÐªØÁ¤³ÐÁÑ¤¹ÒÂ¡ àÇÅÒ 13.30 ¹. ·ÕèËéÍ§ 31 (Í.¹¹·ìªÑÂ Í.àËÍ ×̈éÍ¼Ô§ ¤Ø³à·ÕÂ¹ªÑÂ ¤Ø³ÊÔÃÔ  

¤Ø³ Ô̈¹µ¹ÒÀÃ³ì ¤Ø³ÍÀÔ·Ò¹ ¤Ø³ÊØ¢ØÁ ¤Ø³¤Ñ§àËÁèÂËÅÒ¹) 
 ¡ÅØèÁà«ÅÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèËéÍ§ 32 

รายการสัปดาห์หน้า (วันอาทิตย์ท่ี 13 ต.ค. 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 

ข่ า ว ส า ร 
โปรดอธิษฐานเผ่ือมิชชั่นทริป 
o วันพฤหัสบดีท่ี 10 ถึง วันเสาร์ที ่12 ตุลาคม 2019 

แผนกมิชชั่นจัดมิชชั่นทรปิไปจังหวัดอุบลราชธาน ีทำ

กิจกรรมกับนักเรียนประถม ที่โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 

จำนวน 40 คน (กิจกรรมเร่ิมเช้าวันศุกร์ที ่11 ถึงบ่าย

วันเสาร์ที ่12) 

o มชิช่ันทีมของกลุ่มเซลภาคภาษาจีน จะไปช่วยจัดค่าย

ครอบครัวให้กบัคริสตจักรอาเซียนภูเกต็ ระหว่างวัน

ศุกร์ท่ี 11 ถึง วันจันทร์ท่ี 14 ตุลาคม 2019 

     

ประชุมสมาชิก (หลังนมัสการวันนี้) 
ขอเชิญสมาชกิทุกท่านร่วมประชุม เพ่ือลงมติรับรอง

คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทยและจีน วาระปี 

2020-2021 ท่ีห้องประชุมชั้น 1 
ขอบคุณพระเจ้า และขอแสดงความยินดี 
คุณบุญญา นากดี (เบส) จบการศึกษาปริญญาโท 

Master of Music Performance and Pedagogy  

มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณรพี พิมพ์ทอง (จูเนียร์) 

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

(รบัปริญญาเม่ือวันท่ี 2 ต.ค.) 

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ท่ี 13 ตุลาคม 2019 

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชยั ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชยั 

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรวดี 

ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คณุชาญกจิ ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุภัทรา คุณพรพรรณา  

ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณณัฐฐติิชญา คุณอุไรพร 



 

ผู้มาร่วมประชุมนมสัการ วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019 :  

ภาคภาษาไทย ผู้ใหญ่    78 คน เด็ก 14 คน 
ภาคภาษาจีน  ผู้ใหญ่ 120 คน   เด็ก 10 คน 

เงินถวายประจำวันอาทิตยท์ี่ 29 กันยายน 2019 

เงินถวายประจำวันอาทิตย ์ 75,920.00 บาท 
รวม          75,920.00 บาท 

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

หน้าท่ี 20 ต.ค. 27 ต.ค. 3 พ.ย. 10 พ.ย. 

นำนมัสการ คุณอภทิาน คุณชาญกจิ คุณเทียนชัย 
คุณจ้าวเส้ียวฉือ 

คุณสุเมธ 

นำเพลงสั้น คุณอภทิาน คุณชาญกจิ คุณคังเหม่ยหลาน 
คุณวันทนาพร 

คุณสุเมธ 

เทศนา อ.นนท์ชัย  
วิวัฒน์วงศ์ธร 

อ.นนท์ชัย  
วิวัฒน์วงศ์ธร 

อ.ชยัวัฒน์  
ชาวเมืองแมน 

อ.นนท์ชัย 
วิวัฒน์วงศ์ธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณจางเจียยุ่น ทีมนมสัการ 

อ่านพระคัมภีร ์ คุณชนมน คุณกอบกาญจน์ คุณอรวรรณ 
คุณหลี่ชงิชงิ 

คุณฑิฆัมพร 

อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณวันดี คุณรพีพรรณ คุณฟัน่เสี่ยวฮวา คุณสริ ิ

เดนิถุงถวายทรัพย์ คุณขวญัเนตร  
คุณสมุล 

คุณภทัรพร  
คุณฑิฆัมพร 

คุณพรรณ ี 
คุณพรพรรณา 

คุณสชิาญ 
คุณคณนิ 

ทีมต้อนรับ คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

คุณนงคล์ักษณ์ 
คุณชนมน 

คุณจำเริญ 
คุณสมุล 

คุณณัฐฐิตชิญา 
คุณอุไรพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยท์ ี  ตุลาคม  
 
 
 

 
 

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 

ขอพ่ีน้องช่วยกันสอดส่อง ดูแลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปิดต้อนรบัทุกคนที่ต้องการ 
เข้ามารว่มนมัสการพระเจ้า จึงอาจจะมคีนแปลกหน้าท่ีผ่านไปมา และเข้ามาในครสิตจักร  

หากพ่ีน้องพบเห็น สิ่งผิดปกติ โปรดแจ้ง อ.นนท์ชัย อ.เหอจ้ือผิง หรือมคันายก 


