
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        28 เมษายน ค.ศ. 2019    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10.30 น.  

ผูผูผูผูเลนดนตรี เลนดนตรี เลนดนตรี เลนดนตรี ::::        ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณสิชาญ 

ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณสุมล     

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณชนมน ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณดวงพร คุณวันด ี 

ทีมทีมทีมทีมตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั    ::::        คุณณัฐฐิติชญา คุณอุไรพร 
    
เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: อธิษฐานกอน นามอัศจรรย 

 สิ่งเดียว ขอตอบแทนพระคุณ  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “โคโลสี 2:6-15” คุณสุมล 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::     คุณชนมน    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “สงางามเมื่อเราเดินตามพระผูไถ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “ความเลวรายของโลกใบนี้?” อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “โรม 1:18-32” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พักพิงในพระเจา”        

(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 
สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 5 พฤษภาคม 2019 
ผูนําประชุม:    คุณอภิทาน/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น:    คุณจางเจยียุน/คุณภรีพรรณ 
ผูเทศนา:    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร/อ.เหอจื้อผิง    ผูอานพระวจนะ:    คุณสุมล/คุณจงเจีย๋หลิน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย:    คุณหวางลี่เผิง  ผูบรรเลงเปยโน:    คุณศศิรักษ 
ผูดําเนินพิธีมหาสนิท:    อ.เหอจือ้ผิง/คุณกรรณิกา  ทีมตอนรับ:    คุณจําเริญ คุณวิภาวัลย    
ผูเดินถุงถวายทรัพย:    คุณวรวด ีคุณพรพรรณา คุณเยีย่นเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณจางเฟงฉิน คุณหลี่ชิงชิง 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน: คุณเทียนชัย คุณสิร ิคุณชาญกิจ คุณจินตนาภรณ คุณคังเหมยหลาน คุณสุขุม 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน 

 ภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทย    รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่หองรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ทีห่องนมสัการชัน้ 4 
 ภาคภาษาจนีภาคภาษาจนีภาคภาษาจนีภาคภาษาจนี    รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่หองรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่หองประชุมชั้น 1 
 ประชมุกรรมการคายครสิตจกัรประชมุกรรมการคายครสิตจกัรประชมุกรรมการคายครสิตจกัรประชมุกรรมการคายครสิตจกัร    เวลา 13.00 น. ทีห่อง 31 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คณุหวางลี่เผิง  

คุณสิชาญ คุณสิชาณีญ คณุศศิรักษ คุณณนนท คุณเหอฉีเซิ่น คณุหลิวซนิ คุณหลีห่วาจิน คุณเยี่ยนเสียง
เซียน คณุจางเฟงฉิน คณุจางเจียยุน และคุณอรนุช) 

 กลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทยกลุมเซลภาคภาษาไทย    เวลา 13.00 น. ทีห่อง 32  

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 5 พ.ค. 2019)  

 นมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวม    อธษิฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ทีห่องประชมุชั้น 1 
 ประชมุอธษิฐานมคันายก ประชมุอธษิฐานมคันายก ประชมุอธษิฐานมคันายก ประชมุอธษิฐานมคันายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่หอง 31 (ขอเชญิสมาชกิเขารวม)(ขอเชญิสมาชกิเขารวม)(ขอเชญิสมาชกิเขารวม)(ขอเชญิสมาชกิเขารวม) 

ข า ว ส า ร 
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วันเสารที่ 10 อาทิตยที่ 11 และจนัทรที่ 12 สิงหาคม  
ที่มวกเหล็กพาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี วิทยากรคือ  
อ.ประยูร ลิมะหุตระเศรณ ีขอเชิญพี่นองทุกทานจดัเวลา
เพื่อไปรวมคาย 
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เชิญรับ “หนังสือเฝาเดี่ยวไทย – จีน” ไดที่โตะตอนรับ 
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วันพุธที่ 1 พ.ค. เปนวันหยุดคริสตจักร พี่นองสามารถ
ติดตอสํานักงานไดในวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. 
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อบรมพิเศษ หัวขอ “เติมน้ํามันใหฉันที...ตะเกียงฉัน
สุกใส” โดย ดร.อภิชาต ิพูลศักดิ์วรสาร วันอาทิตยที่ 
26 พ.ค.และ 16 มิ.ย. 2019 เวลา 13.00-15.00 น.  
ที่หอง 50 เนื้อหา คือ  
1. ทําไม ทุกคน ทุกเพศทุกวัย ตองเรียนรวีวาร

ศึกษา (พระคัมภีร)  
2. ใครคือผูสอน จะพัฒนาตัวเองไดอยางไร 
3. สอนเพื่ออะไร สอนอะไร  
4. เตรียม-สอน อยางไร 
5. ไดอะไร ผลเปนอยางไร 
ขอเชิญครูรวีฯ และผูสนใจทุกทานจัดเวลาเขารวม  

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2019 :  
ผูใหญ 293 คน  เด็ก 16 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2019 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    133,751.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม                                        133133133133,,,,751751751751....00000000    บาทบาทบาทบาท    

    

    

    

8
 เพราะวาเมื่อกอนทานเปนความมืด แตบัดนี้ทานเปนความสวางแลวในองคพระผูเปนเจา จงดําเนินชีวิตอยางลูกของความสวาง 

9
 (ดวยวาผลของความสวาง

นั้น คือความดีทุกอยางและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้น(   

เอเฟซัส 5:8-9 



    

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

หนาที่ 12 พ.ค. 19 พ.ค. 26 พ.ค. 2 มิ.ย. 

นํานมัสการ คุณชาญกิจ คุณสชิาญ คุณอภิทาน คุณชาญกิจ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น คุณชาญกิจ คุณสชิาญ คุณอภิทาน คุณคังเหมยหลาน 
คุณวันทนพาร 

เทศนา นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.ทองหลอ 
วงศกําชัย 

อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณนภนันท 

อานพระคัมภีร คุณกอบกาญจน คุณณฐัฐิติชญา คุณอุรัชนี คุณวันด ี
คุณจางเฟงฉิน 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณจําเรญิ คุณวรวด ี คุณพรรณ ี คุณหวางจิ้ง 

เดินถุงถวายทรัพย คุณวิภาวัลย 
คุณวศินี 

คุณอรวรรณ 
คุณภัทรพร 

คุณอรวรรณ 
คุณสุภัทรา 

คุณวรวด ี
คุณพรพรรณา 

ทีมตอนรับ คุณนงคลักษณ 
คุณชนมน 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑฆิัมพร 

คุณจําเรญิ 
คุณสมุล 

 
 
 
 
 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� ��    เมษายน ����    
    

 

    
    

    

ชั้นเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ปี 2019 (มกราคม – มีนาคม) ห้อง 
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16 สุขุมวิท 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 ขอพี่น้องช่วยกันสอดส่อง ดูแลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปิดต้อนรับทุกคนที่ต้องการ 
เข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้า จึงอาจจะมีคนแปลกหน้าที่ผ่านไปมา และเข้ามาในคริสตจักร  

หากพี่น้องพบเห็น สิ่งผิดปกติ โปรดแจ้ง อ.นนท์ชัย อ.เหอจือ้ผิง หรือมัคนายก 

16 สุขุมวิท 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 


