
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวันอาทิตยที่ :  1 กันยายน ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.  ผูเทศนา :  อ.เดวิด ชาง/อ.เหอจื้อผิง 

ผูนาํประชุม :  คุณสิร/ิคุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํเพลงส้ัน :  คุณคุณจางเจียยุน/คุณภีรพรรณ 

ผูอานพระวจนะ :  คุณสุมล/คุณศิริพร ผูบรรเลงเปยโน :  คุณศศิรักษ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณหวางล่ีเผิง ผูตอนรบั & ปฏิคม :  คุณจําเริญ คุณชัยพร  

ผูเดินถุงถวายทรพัย :  คุณสุมล คุณพรพรรณา คุณซุนหม่ิน  

 คุณจาวกั๋วรุย คุณหลี่หวาเจิน คุณเหอฉีเหมย 
 

เชิญชวนนมัสการ :   

นมัสการดวยเพลงส้ัน : พระเยซู พระผูชวย 

  เรามีเร่ืองราวจะกลาวแกประชาชาต ิหมดท้ังชีวิต  

ใครครวญพระวจนะ : “โรม 1:16”  

อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 
อานพระวจนะ : “ยอหน 4:27-42” คุณสุมล/คุณศิริพร 

คณะนักรองภาคภาษาไทย:   Tell It to the Nations   
อธิษฐานเผือ่ทรพัย :  คุณหวางลี่เผิง 
ถวายเพลงและถวายทรัพย : “ขอเปดดวงตาใหขาแลเห็น”   
เทศนา : เตรียมตัวเก็บเกี่ยว อ.เดวิด ชาง/อ.เหอจ้ือผิง 
 “ยอหน 4:27-42” 
คณะนักรองภาคภาษาไทย-จีน : I Surrender All   
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “ขาตองไปฟากขางโนน”  
(พรอมเชิญชวนรบัเชือ่)  
พิธีมหาสนิท :  อ.นนทชัย/อ.เหอจ้ือผิง 
กลาวตอนรับผูมาใหม : 
ประกาศ : 
อธิษฐานขอพระพร : 
ถวายเพลง : “อาเมน” 

สงบใจอธิษฐาน :  
เลิกประชุม : 
 

ผูถือถาดขนมปง-น้าํองุน : คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณวิทย คุณอภิทาน คุณสุขุม คุณกรรณิกา 

ใครครวญพระวจนะ 

เพราะวาขาพเจาไมมีความละอาย ในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาวประเสริฐน้ันเปนฤทธ์ิเดช 
ของพระเจา เพ่ือใหทุกคนท่ีเชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอน แลวพวกตางชาติดวย 

(โรม 1:16) 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสัปดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน 

 ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ Í¸ÔÉ°Ò¹ÃÇÁ 9.30-9.50 ¹. ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ àÇÅÒ 10.00-12.00; 13.00-15.30 ¹.  
·ÕèË�Í§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1 

 »ÃÐªØÁÍ Ô̧É°Ò¹ÁÑ¤¹ÒÂ¡ àÇÅÒ 8.00-9.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 31 (¢ÍàªÔÊÁÒªÔ¡à¢�ÒÃ�ÇÁ) 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยท่ี 8 ก.ย. 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 
 »ÃÐªØÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÊ¹Íª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ä·Â-¨Õ¹ ÇÒÃÐ»� 2020-2021 àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèË�Í§ 

31 (¤Ø³à·ÕÂ¹ªÑÂ Í.àËÍ ×̈éÍ¼Ô§ Í.¹¹·�ªÑÂ ¤Ø³ÍÀÔ·Ò¹ ¤Ø³ÊØ¢ØÁ ¤Ø³ÇÔ·Â� ¤Ø³³Ñ°°ÔµÔªÒ ¤Ø³à©Ô¹à©Ò Ô̈é¹ 
¤Ø³¨�ÒÇà¨ÇÕÂ¹) 

ข า ว ส า ร 
ประกาศจากแผนกมิชช่ัน 
o วันพฤหัสบดีที ่10 ถึง วันเสารที ่12 ตุลาคม 2019 

แผนกมิชชั่นจัดมิชชั่นทริปไปจังหวดัอุบลราชธาน ีทํา

กิจกรรมกับนักเรยีนประถมที่โรงเรียนบานหนองอม 

จํานวน 40 คน (กิจกรรมเริ่มเชาวันศุกรที ่11 ถงึบาย

วันเสารที ่12) ขอเชิญผูที่มีภาระใจสมัครไดที่ คุณ

เทียนชัย ภายในวันอาทิตยที ่15 กันยายน 2019 

เพ่ือจัดทีม เตรียมงาน และอธิษฐานรวมกัน 

การเดินทาง: คริสตจักรจัดรถตู ออกเดินทางเย็นวนั

พฤหสับดทีี ่10 และกลับเย็นวันเสารที ่12 พักท่ี

จังหวดัอุบลราชธาน ี1 คืน โดยคริสตจักรสนับสนุน

คาใชจาย (สวนผูที่เดนิทางโดยเคร่ืองบินรับผิดชอบ

คาใชจายเอง) 

o มิชชั่นทมีของกลุมเซลภาคภาษาจีน ที่จะชวยจัดคาย

ครอบครัวใหคริสตจักรอาเซียนภูเก็ต ระหวางวันที ่

11-14 ตุลาคม 2019 

วันมิชช่ัน 1 ก.ย. 2019 (วันน้ี) 
เทศนาโดย อ.เดวิด ชาง นมัสการรวมเวลา 10.00-

12.00 และ13.00-15.30 น. ที่หองประชุมชั้น 1  

ขอเชิญทุกทานจัดเวลามารวมฟงคําแบงปน  
รับหนังสือเฝาเด่ียวไทย-จีน (ก.ย. - ต.ค.) 
เชิญรับ “หนังสือเฝาเดี่ยวไทย-จีน” ไดที่โตะตอนรับ

คริสตจักรเปดสอนภาษาจีน  
สอนภาษาจีนพ้ืนฐาน (พินอิน/ เขียน/ อาน/ พูด/ 

คียบอรดอักษรจีน/ การใช E-dictionary)  

เร่ิมเสารที่ 21 ก.ย. - 30 พ.ย. เวลา 13:30-15:30 

(10 คร้ัง รวม 20 ช่ัวโมง) คาเรยีน 1,000 บาท/

คอรส (รายไดไมหักคาใชจาย นําไปชวยเหลือเด็กไรที่

พ่ึง) คาแบบเรียน 125 บาท ติดตอจองที่น่ัง  

คุณกรรณิกา 081-835-0237 หรือ คุณอุลัย  

087-785-9079 (ชําระคาเรยีนในวันเปดเรียน) 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยท่ี 8 กันยายน 2019 

ผูนําประชุม : คุณสุเมธ ผูเทศนา : อ.ยินดี จัง 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณรพีพรรณ 

ผูอธิษฐานเผ่ือทรัพย : คุณนงคลักษณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณณัฐฐิติชญา คุณสุภาภรณ  

ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณชัยพร คณุวิภาวัลย 



 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 25 สิงหาคม 2019 :  

ภาคภาษาไทย ผูใหญ    75 คน เด็ก 13 คน 
ภาคภาษาจีน  ผูใหญ 125 คน   เด็ก  8 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 25 สิงหาคม 2019 

เงินถวายประจําวันอาทิตย 64,609.00 บาท 
รวม          64,609.00 บาท 

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

หนาที่ 15 ก.ย. 22 ก.ย. 29 ก.ย. 6 ต.ค. 

นํานมัสการ คุณพงศชัย คุณสชิาญ คุณสิริ คุณชาญกิจ 
คุณจาวเส้ียวฉือ 

นําเพลงส้ัน คุณพงศชัย คุณสชิาญ คุณสิริ คุณจินตนาภรณ 
คุณจางเจียยุน 

เทศนา อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.ชัยวัฒน 
ชาวเมืองแมน 

ดนตรี ทีมนมัสการ ทีมนมัสการ ทีมนมัสการ คุณนภนันท 

อานพระคัมภีร คุณพรพิมล คุณวิภาวัลย คุณภัทรพร คุณพรรณี 
คุณจางเฟงฉิน 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณชูพรรณ คุณอภิรดี คุณจําเริญ คุณเย่ียนเสียงเซียน 

เดินถุงถวายทรัพย คุณนํ้าทิพย  
คุณอรวรรณ 

คุณนงคลักษณ  
คุณชนมน 

คุณกอมณี 
คุณวิภาวัลย 

คุณสมุล 
คุณวรวดี 

ทีมตอนรับ คุณณัฐฐิติชญา 
คุณอุไรพร 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

คุณนงคลักษณ 
คุณชนมน 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทิตยท์ ี  กนัยายน  
 
 
 

 
 

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 

ขอพ่ีนองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เน่ืองจากคริสตจกัรเปดตอนรับทกุคนท่ีตองการ 
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาท่ีผานไปมา และเขามาในคริสตจกัร  

หากพ่ีนองพบเห็น ส่ิงผิดปกติ โปรดแจง อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง หรือมัคนายก 


