
รายการประชมุนมัสการพระเจ้า 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต ์

ประจำวนัอาทติย์ที ่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น. 

ผู้นำประชมุ :  คณุชาญกิจ/อ.เหอจื้อผิง ผู้นำเพลงสัน้ :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น 
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา  ผู้บรรเลงเปยีโน :  คุณพรศิร ิ  
ผู้อา่นพระวจนะ :  คณุพรรณ/ีคุณเยี่ยนเสียงเซียน  ผู้ตอ้นรับ & ปฏคิม :  คณุจำเรญิ คุณสมุล 
ผู้อธษิฐานเผือ่ทรพัย ์:  คณุฟ่านเสี่ยวฮวา 
ผู้เดนิถุงถวายทรพัย ์: คุณพรรณ ีคุณพรพรรณา คุณเยี่ยนเสียงเซียน  
 คุณจ้าวกัว๋หรุ่ย คุณจางเฟิง่ฉิน คณุหลี่ชงิชงิ   
เชญิชวนนมัสการ :   
นมสัการด้วยเพลงสัน้ : พระเจ้าย่ิงใหญ่ มีสหายเลิศคือพระเยซู ในทุกทุกเหตุการณ ์
ใครค่รวญพระวจนะ : ยากอบ 1:2  
อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 
อา่นพระวจนะ : “สดุด ี92:5-15” คุณพรรณ/ีคณุเย่ียนเสียงเซียน 
คณะนกัรอ้งภาคภาษาไทย : SPIRIT SONG   
อธษิฐานเผือ่ทรัพย์ :  คุณฟ่านเสี่ยวฮวา 
ถวายเพลงและถวายทรพัย ์: “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า”   
เทศนา : “"ยังเกิดผล"” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณกิา 
 “สดุด ี92:12-15” 
ตอบสนองพระวจนะดว้ยเพลง : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซ่ือ”  
(พรอ้มเชญิชวนรบัเชือ่)   
พธิีมหาสนทิ :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง 
กล่าวตอ้นรบัผูม้าใหม ่: 
ประกาศ : 
อธษิฐานขอพระพร : 
ถวายเพลง : “อาเมน” 
สงบใจอธษิฐาน :  
เลกิประชมุ :  
ผู้ถอืถาดขนมปงั-นำ้องุน่ : คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณวิทย ์คุณอภิทาน คุณคังเหม่ยหลาน คุณสุขุม  

ใครค่รวญพระวจนะ 

ดูก่อนพีน้องของข้าพเจา้ เมอืท่านทงัหลายประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆ  

ก็จงถือว่าเปนเรอืงน่ายินด ี 

(ยากอบ 1:2) 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาห์นี้ – มอีาหารกลางวัน 
 นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ทีห้องประชุมชนั 1 
 ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ทีห้อง 31 (ขอเชิญสมาชิกเข้ารว่ม) 
 กลุ่มเซลภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ทีห้อง 32 

รายการสปัดาห์หน้า (วันอาทิตย์ที ่8 มี.ค. 2020)  
 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 9.15-10.50 น. ทีห้องนมัสการชัน 4  

รวีวารศึกษา เวลา 11.00-12.00 น. ทีห้องรวีฯ  
 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ทีห้องรวฯี นมสัการ เวลา 10.30 น. ทีห้องประชุมชนั 1 
 ประชุมสมาชิก หลังนมัสการ ทีห้องประชุมชนั 1 เพือชแีจงข้อมูลผู้ทีได้รบัการเสนอชอืเปน

มัคนายก ป 2020-2023 จากอนุกรรมการสรรหาฯ พรอ้มรบับัตรลงมติ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

ข่ า ว ส า ร 

การสรรหามัคนายก วาระป 2020-2023 
เนอืงจากในป 2019 คุณเทียนชยั พันเลิศกิจสกุล 
และคุณสุขุม หยาง ได้ครบวาระในหน้าทีมคันายก 
คณะอนุกรรมการสรรหามัคนายก จึงได้ทําการสรร
หาทาบทาม และมผีู้ตอบรับ 1 ท่าน ซงึนําเสนอต่อ
คณะมัคนายกแล้ว โดยจะมีกําหนดดําเนินการ ดังนี 

วันอาทิตย์ท ี8 ม.ีค. ประชุมสมาชิกเพอืชแีจงให้
ทราบรายชอืและข้อมูล พร้อมรบับัตรลงมต ิ

วันพุธท ี18 ม.ีค. วันสุดท้ายสําหรับส่งบัตรลงมติ
โดยใส่ลงในกล่องรบัทีโต๊ะต้อนรับชัน 1 และ ชัน 4 
หรือส่งทางไปรษณีย์กลับมาทีคริสตจักร 

วันอาทิตย์ท ี22 ม.ีค. แจ้งผลการลงมติในสูจิบัตร 

ขอสมาชิกทุกท่านโปรดอธิษฐานเผอืการลงมต ิ 

รับหนังสือเฝาเดยีวไทย – จีน 

เชิญรับ “หนังสือเฝาเดยีวไทย – จีน” ได้ทีโต๊ะ
ต้อนรับ 

 

 

 

ผู้มารว่มประชมุนมสัการ วนัอาทติยท์ี่ 23 กมุภาพนัธ์ 2020 :  
ภาคภาษาไทย ผู้ใหญ ่      67  คน เด็ก 15 คน 
ภาคภาษาจีน  ผู้ใหญ ่  79 คน  เด็ก   3 คน 

เงนิถวายประจำวนั วนัอาทติยท์ี่ 23 กมุภาพันธ์ 2020 

เงินถวายประจำวันอาทิตย ์ 100,555.00 บาท 
เงินถวายจากการเป็นวิทยากร Young Parent Camp ของ อ.นนท์ชัย 3,000.00 บาท 
รวม          103,555.00 บาท 
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ผูร้บัผดิชอบรายการนมสัการวนัอาทติย์ท ี8 มีนาคม 2020 

ผู้นำประชมุ : คุณสมุเธ ผู้เทศนา : อ.นนท์ชยั วิวัฒน์วงศ์ธร 

ผู้เลน่ดนตร ี: ทีมนมัสการ ผู้อา่นพระวจนะ : คุณวิภาวัลย์

คุณฑิฆมัพร ผู้เดนิถงุถวายทรัพย ์: คุณเพชรรัตน์ คุณกอบกาญจน์

คุณสุมล คุณณัฐฐติิชญา 

ตารางผู้รับผิดชอบรายการนมสัการเช้าวันอาทิตย์ ภาคภาษาไทย 
เวลา 9.15 - 10.50 น. (วันอาทิตย์ต้นเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น.) 

หนา้ที ่ 15 ม.ีค. 22 ม.ีค. 29 ม.ีค. 5 เม.ย. 
นำนมสัการ คุณสิชาญ คุณวิทย์ คุณพงศ์ชัย คุณอภิทาน 

อ.เหอจือผิง 

นำเพลงสัน้ คุณสิชาญ คุณวิทย์ คุณพงศ์ชัย คุณคังเหม่ยหลาน 
คุณวันทนาพร 

เทศนา อ.ทองหล่อ 
วงศ์กําชัย 

นพ.ปรีดา 
โมทนาพระคุณ 

อ.อนุชา 
ขอบป 

อ.นนท์ชัย 
วิวัฒน์วงศธ์ร 

ดนตร ี ทีมนมัสการ ทีมนมัสการ ทมีนมัสการ คุณศศิรักษ์ 

อา่นพระคมัภรี ์ คุณพรพิมล คุณพัทธมน คุณอรวรรณ คุณดวงรัตน ์
คุณศริิพร 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย ์ คุณนาทิพย์ คุณเปนไท คุณรพีพรรณ คุณหลิวซิน 

เดนิถุงถวายทรัพย ์ คุณสลนิทิพย์ 
คุณปุณกิา 

คุณณัฐฐิติชญา 
คุณวรรณนิสา 

คุณสุมล 
คุณกัญญานา 

คุณวรวด ี
คุณพรรณี 

ทมีตอ้นรบั คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย์ 

คุณนงค์ลักษณ์ 
คุณชนมน 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

คุณจําเริญ 
คุณสมุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชมุนมัสการ วันอาทิตย์ที 1 มีนาคม 2020 
 
 
 

 
 

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 

แนวทางปฏิบัติในคริสตจักร 
เพอืปองกันการระบาดของไขห้วดั และไวรัสโคโรน่า 

(1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (2) หากมีอาการปวยหรือมีไข้ควรพักผ่อนอยู่
ทีบ้าน และงดเข้าร่วมกิจกรรมในคริสตจกัร (3) งดสัมผัสตัว จับมืออธิษฐานเผอื 
(4) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลที์คริสตจักรเตรียมให้ทีทางเข้าหอ้งนมัสการ หรือ
ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ  (5) ผู้ทเีดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสียง ควรสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และงดเข้าร่วมกิจกรรมในคริสตจักรเปนเวลาอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ 


