
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวันอาทิตยที่ :  11 สิงหาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.  ผูเทศนา :  อ.ตูกวางเยา 

ผูนาํประชุม :  คุณสุขุม/คุณวันทนาพร ผูนาํเพลงส้ัน :  คุณสุขุม/คุณวันทนาพร 

ผูอานพระวจนะ :  คุณสุขุม/คุณวันทนาพร ผูบรรเลงเปยโน :  คุณพรศิริ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณเย่ียนเสียงเย่ีย  

ผูเดินถุงถวายทรพัย :   คุณจางจาน คุณซุนจ้ือฮุย คุณโจวหลงเหอ 
ผูตอนรบั & ปฏิคม :  คุณโจวตูเจียง คุณจงเหวย คุณหวางอิ่งเซิน  
 

เชิญชวนนมัสการ :   

นมัสการดวยเพลงส้ัน : ความรักและพระคุณ นอกจากพระองค   

ใครครวญพระวจนะ : “โคโลสี 1:10”  

อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 
อานพระวจนะ : “อิสยาห 37:30-38” คุณสุขุม/คุณวันทนาพร 

อธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณเยี่ยนเสียงเย่ีย 
ถวายเพลงและถวายทรัพย : “สรรเสริญแดพระเจา”   
เทศนา : หย่ังราก เกดิผล อ.ตูกวางเยา 
 “อิสยาห 37:30-38” 
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “รักพระเยซู รักมากกวากอน”  
(พรอมเชิญชวนรบัเชือ่)  
กลาวตอนรับผูมาใหม : 
ประกาศ : 
อธิษฐานขอพระพร : 
ถวายเพลง : “อาเมน” 

สงบใจอธิษฐาน :  
เลิกประชุม : 
 

ใครครวญพระวจนะ 

เพื่อทานจะไดประพฤติอยางท่ีสมควรตอองคพระผูเปนเจา  

และทําตนใหเปนท่ีชอบพระทัยพระองค ใหเกิดผลในการดีทุกอยาง  

และจําเริญขึ้นในความรูถึงพระเจา 
(โคโลสี 1:10) 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสัปดาหนี้ – งดอาหารกลางวัน 

 ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ 10.00-12.00 ¹. ·ÕèË�Í§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1 (§´ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ)  

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยท่ี 18 ส.ค. 2019)  

 ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ àÇÅÒ 9.30 ¹. ·ÕèË�Í§ÃÇÕÏ ¹ÁÑÊ¡ÒÃ àÇÅÒ 10.30 ¹. ·ÕèË�Í§¹ÁÑÊ¡ÒÃªÑé¹ 4 
 ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ àÇÅÒ 9.30 ¹. ·ÕèË�Í§ÃÇÕÏ ¹ÁÑÊ¡ÒÃ àÇÅÒ 10.30 ¹. ·ÕèË�Í§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1 

ข า ว ส า ร 

คายคริสตจักร 10-11-12 ส.ค. 2019 
พ่ีนองสวนหน่ึงไดเขารวมคายคริสตจักร ในวันที่ 10-12 

สิงหาคม ที่มวกเหล็กพาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี  

ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อวิทยากรคาย คือ อ.ประยูร ลิ

มะหุตระเศรณ ีกรรมการคาย ผูรับผิดชอบรายการตางๆ 

การเดินทาง ความปลอดภัย รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คน ที่

จะไดรับพระพร และเรยีนรูรวมกัน 

รับรองสมาชิกภาพ 
ที่ประชุมสมาชิกมีมติรับรองสมาชิกภาพของ  

คณุหลิวซิน คุณเหยียนฉี และคุณเหอฉีเหมย เมื่อวัน

อาทิตยที่ 4 ส.ค. 2019 
วันหยุดคริสตจักร 
วันองัคารที่ 13 ส.ค. เปนวันหยุดคริสตจักร พ่ีนอง

สามารถตดิตอสํานกังานไดในวันพุธที ่14 ส.ค. 2019 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 4 สิงหาคม 2019 :  

ผูใหญ 198 คน  เด็ก 17 คน 

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 4 สิงหาคม 2019 

เงินถวายประจําวันอาทิตย 238,028.00 บาท 
รวม          238,028.00 บาท 
เงินถวายใหดวยรัก (เน่ืองในพิธีมหาสนิท) 8,855.00 บาท       

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยท่ี 18 สิงหาคม 2019 

ผูนําประชุม : คุณอภิทาน ผูเทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณณัฐฐติิชญา 

ผูอธิษฐานเผ่ือทรัพย : คุณขวัญเนตร ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณพัทธมน คุณณิชา (ลูกปลา) 

ทีมตอนรับ : คุณนงคลักษณ คณุชนมน 

 

 

 

กวางกระเสือกกระสนหาลําธารที่มีนํ้าไหลฉันใด ขาแตพระเจา จิตวิญญาณของขาพระองค  

ก็กระเสือกกระสนหาพระองคฉันนั้น จิตวิญญาณของขาพระองคกระหายหาพระเจา  

หาพระเจาผูทรงพระชนม เมื่อไรขาพระองคจะไดมาเห็นพระพักตรพระเจา (สดุดี 42:1-2) 



 

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

หนาที่ 25 ส.ค. 1 ก.ย. 8 ก.ย. 15 ก.ย. 

นํานมัสการ คุณสิชาญ คุณสิริ 
คุณจาวเส้ียวฉือ 

คุณสุเมธ คุณพงศชัย 

นําเพลงส้ัน คุณสิชาญ คุณจางเจียยุน 
คุณภีรพรรณ 

คุณสุเมธ คุณพงศชัย 

เทศนา คุณอภิทาน ลี อ.เดวิด ชาง อ.ยินดี จัง อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

ดนตรี ทีมนมัสการ คุณศศิรักษ ทีมนมัสการ ทีมนมัสการ 

อานพระคัมภีร คุณณิชา (กวาง) คุณสุมล คุณรพีพรรณ คุณพรพิมล 

อธิษฐานเผ่ือทรัพย คุณนํ้าทิพย  คุณนงคลักษณ คุณชูพรรณ 

เดินถุงถวายทรัพย คุณอภิรดี  
คุณภีรพรรณ 

คุณพรรณี 
คุณพรพรรณา 

คุณณัฐฐิติชญา 
คุณสุภาภรณ 

คุณนํ้าทพิย  
คุณอรวรรณ 

ทีมตอนรับ คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

คุณจําเริญ 
คุณอานนท 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

คุณณัฐฐิติชญา 
คุณอุไรพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยท์ ี  สงิหาคม  
 
 
 

 
 

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 

16 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 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 

ขอพ่ีนองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เน่ืองจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนท่ีตองการ 
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาท่ีผานไปมา และเขามาในคริสตจักร  

หากพ่ีนองพบเห็น ส่ิงผิดปกติ โปรดแจง อ.นนทชยั อ.เหอจ้ือผิง หรือมัคนายก 


