
 

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต ์

 
ประจำวนัอาทิตย์ที ่:  13 ตุลาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.  

ผูเ้ล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม :  คุณพงศ์ชัย 

ผูเ้ทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย ผูอ้า่นพระวจนะ :  คุณวรวดี  

ผูอ้ธิษฐานเผื่อทรพัย์ :  คุณชาญกิจ ผูเ้ดินถงุถวายทรพัย ์:  คุณสุภัทรา คุณพรพรรณา  

ทีมตอ้นรบั :  คุณจำเริญ คุณณัฐฐิตชิญา  
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดว้ยเพลงสัน้ : พระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอ ในเวลา 

 เมื่อผ่านโลกนี้ พระเยซูทรงรักเรา พักพิงในพระเจ้า 

อธิษฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อธิษฐานเผือ่ทรพัย ์:  คุณชาญกิจ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย ์: “เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน”   

อา่นพระวจนะ : “วิวรณ์ 3:7-14” คุณวรวดี 

เทศนา : “สู้อย่างทรหดเพื่อความเชื่อและข่าวประเสริฐ” อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 

 “วิวรณ์ 3:7-14” 

ตอบสนองพระวจนะดว้ยเพลง : “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ”่  

(พรอ้มเชญิชวนรบัเชื่อ)  

กลา่วต้อนรับผู้มาใหม ่: 

ประกาศ : 

อธิษฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ท่ี 20 ตุลาคม 2019 

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ผูเ้ทศนา : อ.นนท์ชัย วิวฒัน์วงศ์ธร 

ผูเ้ล่นดนตร ี: ทีมนมัสการ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชนมน 

ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คณุวันด ี ผูเ้ดินถุงถวายทรัพย ์: คณุขวญัเนตร คุณสุมล 

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

รายการสปัดาห์หน้า (วันอาทิตย์ที ่20 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 
 »ÃÐªØÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â-¨Õ¹ (ªǾ ãËÁè) àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèËéÍ§ 50 (Í.¹¹·ìªÑÂ  

Í.àËÍ¨×éÍ¼Ô§ ¤Ø³à·ÕÂ¹ªÑÂ ¤Ø³ÇÔ·Âì ¤Ø³´Ç§¾Ã ¤Ø³¾ÃÈÔÃÔ ¤Ø³ÍÃ¹Øª ¤Ø³³Ñ°°ÔµÔªÒ ¤Ø³µÇ§à´ª ¤Ø³¾ÔªÔµ 
¤Ø³ÊØ¢ØÁ ¤Ø³à©Ô¹à©Ò¨Ôé¹ ¤Ø³ËÇÒ§ÅÕèà¼Ô§ ¤Ø³¨éÒÇà¨ÇÕÂ¹ ¤Ø³¤Ñ§àËÁèÂËÅÒ¹ ¤Ø³àÂÕèÂ¹àÊÕÂ§à«ÕÂ¹ ¤Ø³»Ñ¨©ÔÁ 
¤Ø³¡ÃÃ³Ô¡Ò) 

ข ่า ว ส า ร 

โปรดอธิษฐานเผ่ือมิชชั่นทริป 
o วันพฤหสับดทีี ่10 ถงึ วนัเสาร์ที ่12 ตลุาคม 2019 

แผนกมิชชั่นจัดมิชชั่นทริปไปจังหวัดอุบลราชธาน ีทำ

กิจกรรมกับนักเรยีนประถม ที่โรงเรียนบ้านหนองอม้ 

จำนวน 40 คน (กิจกรรมเริ่มเช้าวันศกุรท์ี ่11 ถึงบ่าย

วันเสาร์ที ่12) 

o มิชชั่นทมีของกลุ่มเซลภาคภาษาจีน จะไปช่วยจัดค่าย

ครอบครัวใหก้ับครสิตจักรอาเซียนภูเกต็ ระหว่างวัน

ศุกร์ที ่11 ถงึ วันจันทร์ท่ี 14 ตุลาคม 2019     

ท่ีประชุมสมาชิกมีมติรับรองรายช่ือ
กรรมการดำเนินงานไทย-จีน 
ที่ประชุมสมาชิกได้มีมตริับรองกรรมการดำเนินงาน

ไทย - จีน วาระปี 2020-2021 เม่ือสัปดาห์ที่แล้ว 

(6 ต.ค.) ขอพี่น้องโปรดอธิษฐานเผื่อการวางแผนงาน 

และงบประมาณสำหรับปี 2020 ของกรรมการทุกๆ 

แผนก 

ผู้มาร่วมประชมุนมัสการ วันอาทิตย์ที ่6 ตุลาคม 2019 :  

ผู้ใหญ ่ 189 คน  เด็ก 16 คน 

เงินถวายประจำวันวันอาทิตยท์ี่ 6 ตุลาคม 2019 

เงินถวายประจำวันอาทิตย ์ 242,061.00 บาท 
รวม          242,061.00 บาท 
เงินถวายให้ด้วยรัก (เนือ่งในพิธีมหาสนิท) 16,107.00 บาท  
 
 
 
 

แตองคผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ่ึงพระบิดาจะทรงใชมาในนามของเรานั้น จะทรงสอนทาน
ท้ังหลายทุกสิ่ง และจะใหทานระลึกถึงทุกสิ่งท่ีเราไดกลาวไวแกทานแลว เรามอบสันติสุขไวใหแกทาน

ท้ังหลาย สันติสุขของเราท่ีใหแกทานนั้น เราใหทานไมเหมือนโลกให อยาใหใจของทานวิตก  
และอยากลัวเลย  (ยอหน 14:26-27) 



    

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

หน้าที่ 27 ต.ค. 3 พ.ย. 10 พ.ย. 17 พ.ย. 

นำนมัสการ คุณชาญกิจ คุณเทียนชัย 
คุณจ้าวเส้ียวฉือ 

คุณสุเมธ คุณชาญกิจ 

นำเพลงส้ัน คุณชาญกิจ คุณคังเหม่ยหลาน 
คุณวันทนาพร 

คุณสุเมธ คุณชาญกิจ 

เทศนา อ.นนท์ชัย  
วิวัฒน์วงศ์ธร 

อ.ชยัวัฒน์  
ชาวเมืองแมน 

อ.นนท์ชัย 
วิวัฒน์วงศ์ธร 

อ.นนท์ชัย 
วิวัฒน์วงศ์ธร 

ดนตร ี ทีมนมัสการ คุณจางเจียยุ่น ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 

อ่านพระคัมภีร ์ คุณกอบกาญจน ์ คุณอรวรรณ 
คุณหลี่ชงิชงิ 

คุณฑิฆัมพร คุณนงคลั์กษณ ์

อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณรพีพรรณ คุณฟ่ันเสี่ยวฮวา คุณสริ ิ คุณณัฐฐิติชญา 

เดนิถุงถวายทรัพย์ คุณภัทรพร  
คุณฑิฆัมพร 

คุณพรรณ ี 
คุณพรพรรณา 

คุณสชิาญ 
คุณคณนิ 

คุณกอบกาญจน์  
คุณภรีพรรณ 

ทีมต้อนรับ คุณนงคลั์กษณ ์
คุณชนมน 

คุณจำเริญ 
คุณสมุล 

คุณณัฐฐิตชิญา 
คุณอุไรพร 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยที์  ตุลาคม  
 
 
 

 
 

ชนัเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ป 2019 (กันยายน – ตุลาคม) ห้อง 

นิโคเดมัส 
ศึกษา คนของพระเจ้า เรียนรู้เก่ียวกบัคุณลักษณะคนของ
พระเจ้าที่ควรจะม ีเพ่ือจะเติบโตขึ้นในความเช่ือ มีการ
ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระคัมภรี ์

งดชั้นเรียน 41 

โยชูวา 
ศึกษา กาลาเทีย 
ผู้ใหญ่ท่ีทำงานมานาน มปีระสบการณ์  
ร่วมแบ่งปันพระคำ และหนุนใจกัน 

งดชั้นเรียน 42 

ทิโมธ ี
ศึกษา สำรวจพระคัมภีร์: เบญจบรรณ 
คนในวัยทำงานท่ีต้องการให้ชีวิตเกิดผล 
ทั้งที่ทำงานและชวีิตส่วนตัว เพ่ือพระเจ้าได้รับเกียรติ 

คุณชาญกิจ 
 51 

ดาวิด 
ศึกษา สดุดี 
นักเรียน นักศึกษาที่ตอ้งการเป็นเกลือในสังคม ท่ามกลาง
เพ่ือนและสังคมรอบขา้ง 

งดชั้นเรียน 50/B  

เด็ก 

โต ศึกษา การตดิตามพระเยซู คุณพรพรรณา  53 
กลาง ศึกษา โมเสสถูกชว่ยขึ้นจากน้ำ (อพยพ 1-2:10) คุณภัทรพร 50/A 

เล็ก ศึกษา เอสเธอร ์ คุณพรศิริ  
คุณสลนิทิพย ์ 43 

มารีย์ – โยเชฟ 
ศึกษา  ปฐก.18:9-15  
พอ่แม่ และผู้สนใจที่ต้องการเรยีนรู้ถึงครอบครัวที่มีพระเจ้า
เป็นศูนย์กลาง และการเล้ียงลูกหลานในทางของพระเจ้า 

คุณสิริ  
คุณกอบกาญจน์ 52 

ขอพี่น้องช่วยกันสอดส่อง ดูแลซึ่งกันและกัน เน่ืองจากครสิตจกัรเปิดตอ้นรบัทุกคนท่ีต้องการ 
เขา้มาร่วมนมัสการพระเจ้า จึงอาจจะมคีนแปลกหน้าที่ผ่านไปมา และเข้ามาในครสิตจักร  

หากพี่น้องพบเห็น ส่ิงผดิปกติ โปรดแจ้ง อ.นนท์ชยั 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 


