
รายการประชมุนมัสการพระเจ้า 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต ์

ประจำวนัอาทติย์ที ่8 มนีาคม ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น. 

ผูเ้ลน่ดนตร ี:  ทีมนมัสการ ผู้นำประชมุ :  คณุสุเมธ 
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร  ผูอ้า่นพระวจนะ :  คณุวรรณนิสา  
ผู้อธษิฐานเผือ่ทรพัย ์:  คณุฑิฆัมพร  ผู้เดนิถุงถวายทรพัย ์:  คณุเพชรรัตน ์คุณกอบกาญจน์  
ผู้ตอ้นรับ & ปฏคิม :  คณุสุมล คุณณัฐฐิติชญา  
เชญิชวนนมัสการ :   

นมสัการด้วยเพลงสัน้ : ในทางพระองค์ ข้าจะรักและบูชา 

 หมดท้ังชีวิต 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อา่นพระวจนะ : “สุภาษิต 4:1-27” คุณวรรณนิสา 

อธษิฐานเผือ่ทรัพย์ :  คุณฑิฆัมพร 

ถวายเพลงและถวายทรพัย ์: “ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญ”ู   

เทศนา : “การตายต่อบาป การดำรงชวีิตในพระคริสต”์ อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร 

 “โรม 6:1-14” 

ตอบสนองพระวจนะดว้ยเพลง : “พระคุณพระเจ้า”  

(พรอ้มเชญิชวนรบัเชือ่)   

กล่าวตอ้นรบัผูม้าใหม ่: 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน :  

เลกิประชมุ :  

ผูร้บัผดิชอบรายการนมสัการวนัอาทติย์ที 15 มีนาคม 2020 
ผู้นำประชมุ : คุณสิชาญ ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กําชัย 

ผู้เลน่ดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้อา่นพระวจนะ : คุณพรพิมล

คุณนาทิพย์ ผู้เดนิถุงถวายทรพัย์ : คุณสลินทิพย์ คุณปุณิกา

คุณชัยพร

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาห์นี้ – มอีาหารกลางวัน 
 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 เวลา 11.45 น. ทีห้องประชุมชนั 1 เพือชแีจงข้อมูลผู้ทีได้รับการเสนอชอืเปน

มัคนายก ป 2020-2023 จากอนุกรรมการสรรหาฯ พรอ้มรบับัตรลงมติ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้า

ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 กลุ่มเซลภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ทีห้อง 32 

รายการสปัดาห์หน้า (วันอาทิตย์ที ่15 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 

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 ิ

รายชอืสมาชิกคริสตจักร ประจําป 2020 

ขอเชิญพนี้องทุกท่านโปรดดูประกาศรายชอื
สมาชิกได้ทีบอร์ดประกาศหน้าห้องประชุมชนั 1 
และประตูหน้าทางเข้าห้องประชุมชนั 4 หากมี
รายชอืทพีิมพ์ไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งทีสํานักงาน
คริสตจักร 

 

 

ผู้มารว่มประชมุนมสัการ วนัอาทติยท์ี่ 1 มนีาคม 2020 :  
ผูใ้หญ ่ 115 คน  เด็ก  15 คน 
เงนิถวายประจำวนั วนัอาทติยท์ี่ 1 มนีาคม 2020 
เงินถวายประจำวันอาทิตย์ 160,611.00 บาท 
รวม          160,611.00 บาท 
เงินถวายให้ด้วยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 9,230.00 บาท 

  

บรรดาพระโอวาทของพระองค์ข้าพระองค ์
รับไวเ้ป็นมรดกเปน็นิตย์ พระเจ้าข้า  
เป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค ์

ข้าพระองค์โนม้จิตใจข้าพระองค์ปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ของพระองค์ เปน็นิตย์จนอวสาน 

สดุดี 119:111-112 



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

หนา้ที ่ 22 ม.ีค. 29 ม.ีค. 5 เม.ย. 12 เม.ย. 
นำนมสัการ คุณวิทย์ คุณพงศ์ชัย คุณอภิทาน 

อ.เหอจอืผิง 
คุณเทียนชัย 
อ.เหอจือผิง 

นำเพลงส้ัน คุณวิทย์ คุณพงศ์ชัย คุณคังเหม่ยหลาน 
คุณวันทนาพร 

คุณจินตนาภรณ ์
คุณจางเจียยุ่น 

เทศนา นพ.ปรีดา 
โมทนาพระคุณ 

อ.อนุชา 
ขอบป 

อ.นนท์ชัย 
วิวัฒน์วงศ์ธร 

อ.เหอจือผิง 

ดนตร ี ทมีนมัสการ ทีมนมัสการ คุณศศิรักษ์ คุณพรศิริ 

อา่นพระคมัภีร ์ คุณพัทธมน คุณอรวรรณ คุณดวงรัตน ์
คุณศิรพิร 

คุณสุมล 
คุณซุนหมิน 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย ์ คุณเปนไท คุณรพีพรรณ คุณหลิวซนิ คุณจ้าวเจวียน 

เดนิถุงถวายทรพัย ์ คุณณัฐฐติิชญา 
คุณวรรณนิสา 

คุณสุมล 
คุณกัญญานา 

คุณวรวด ี
คุณพรรณ ี

คุณวรวด ี
คุณพรพรรณา 

ทมีต้อนรบั คุณนงค์ลักษณ ์
คุณชนมน 

คุณรพีพรรณ 
คุณฑิฆัมพร 

คุณจําเริญ 
คุณสุมล 

คุณชัยพร 
คุณวิภาวัลย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชมุนมัสการ วันอาทิตย์ที 8 มีนาคม 2020 
 
 
 

 
 

ชนัเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ป 2020 (มีนาคม – เมษายน) ห้อง 

นิโคเดมัส 
ศึกษา คนของพระเจา้ เรียนรู้เกี่ยวกบัคุณลักษณะคนของ
พระเจ้าท่ีควรจะมี เพ่ือจะเติบโตข้ึนในความเชื่อ มีการ
ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระคัมภีร์ 

อ.นนท์ชัย 41 

ผู้ใหญ่ 
โยชูวา 

ศึกษา กาลาเทีย 
ผู้ใหญ่ที่ทำงานมานาน มีประสบการณ์  
ร่วมแบ่งปันพระคำ และหนนุใจกัน 

คุณเทียนชัย 31 

ทโิมธ ี
ศึกษา สำรวจพระคัมภีร์: ยากอบ 
คนในวัยทำงานที่ต้องการให้ชีวิตเกิดผล 
ท้ังที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อพระเจา้ได้รับเกียรติ 

คุณชาญกิจ 
 51,52 

ดาวิด 
ศึกษา สดุดี 
นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเป็นเกลือในสงัคม ท่ามกลาง
เพื่อนและสังคมรอบข้าง 

คุณอภิทาน 32  

เด็ก 
กลาง ศึกษา อย่าลักทรพัย์ คุณภัทรพร 

คุณณัฐฐิติชญา 50 

เล็ก ศึกษา โยเซฟช่างไม ้ คุณพรศิริ  
คุณสลินทิพย์ 43 

มารีย์ – โยเชฟ 
ศึกษา ปฐมกาล 
พ่อแม่ และผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้ถึงครอบครัวที่มีพระเจ้า
เป็นศูนย์กลาง และการเลี้ยงลูกหลานในทางของพระเจ้า 

คุณสิริ  
คุณกอบกาญจน์ 42 

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 
เพือปองกันการระบาดของไข้หวดั และไวรัสโควิด-19 

(1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (2) หากมีอาการปวยหรือมีไข้ควรพักผ่อนอยู่ที
บ้าน และงดเข้ารว่มกิจกรรมในคริสตจักร (3) งดสัมผัสตวั จับมืออธิษฐานเผือ (4) 
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทีคริสตจักรเตรยีมให้ทีทางเข้าห้องนมัสการ หรือล้างมือ
ด้วยสบู่บ่อยๆ  (5) ผู้ทีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสียง ควรสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา และงดเข้าร่วมกิจกรรมในคริสตจักรเปนเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 


