
 
นิมิตคริสตจักร 

แผ่นดินพระคริสต์   

เปลี่ยนแปลงชีวิต   

พลิกฟ้ืนชุมชน  

 

ข้อความพันธกิจ 

“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด 

เพื่อเป็นชุมชนที่ส าแดง 

พระลักษณะพระคริสต์  

และรับใช้ผู้อื่นโดยฤทธิ์เดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก” 

 
 

 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ   คุณภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ 
09.30-11.30 นมัสการ  ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน์ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
11.30-13.00 ชั้นเรียนบัพติสมา  ผู้แปลเทศนา  คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน์ 
13.30-14.30 พิธีรับบัพติสมาในน้้า    

ส ำนักงำน : สถำนนมัสกำร  
206 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-หำงดง  
ต.ป่ำแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร./แฟกซ์ 0-5327-5052 
E-mail: actsc_cnx@yahoo.com 
www.actschurchcm.com 
 

คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีได้เป็นพระพรให้กับทุกท่าน 
ท่ีมาร่วมนมัสการพระเจ้า 
ในวันนี ้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่
ท่ามกลางการสามัคคีธรรมของเรา 
ท่ีเป็นชุมชนของพระองค ์ 
และหลังจากการนมัสการแล้ว 
ขอเรียนเชิญทุกท่านอยูร่วมใน 
การสังสรรค์และหนุนจิตชูใจ 
ด้วยกันขอพระเจ้าทรงอ านวย 
พระพรครับ 



 
รกัรว่มรบัใช้   

 28 เมษายน 5 พฤษภาคม 
ทีมต้อนรับ คุณราตร/ีคุณเพ็ญพรรค คุณปรัชญา/นุชจรินทร์ 
น้านมัสการ  คุณภาณุพันธ์ คุณวโรดม 
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต อ.อนุศาล 
ผู้เทศนา   อ.นพ.เกรียงศักดิ์            อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์ 
ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต อ.จิตพร จริยพฤทธิพงศ์ 
ประกอบพิธีมหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม YPC ทีม JFJ 
ครูคริสตจักรเด็ก อ.หงึก-น้ าอ้อย-เอ- Mai/Michelle แจน-อ.หมุย-ผึ้ง 

 

 ถวายทรัพย์เพ่ือกองทุนอาคารคริสตจกัร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “คริสตจกัรพันธกิจเชียงใหม่”     

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่   บัญชีเลขที่  816-210400-7     

 (ออมทรัพย์) 

 หากต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพ่ือใช้ในการลดหย่อนภาษี 

กรุณาแจ้งคุณนพนคร (อุ้ม)  ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมสร้างกันและกัน ร่วมผูกพันภายในเซลล์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

QT.โดนใจประจ าสัปดาห์  
เพื่อเป็นการหนุนใจและสนับสนุนให้มีการใช้หนังสือเฝ้าเด่ียว
มากขึ้น คริสตจกัรจึงอยากให้ พี่น้องส่งค้าพยานถึงพระพร  
จากการใช้หนังสือ QT.  
เมื่อเขียนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที่คุณทะเวทย์ และค้าพยาน  
ของใครผ่านการคัดเลือก จะได้ลงใน QT.   เดือนต่อๆ ไปครับ  
 
 



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้
 

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่ออาหารกลางวันและดอกไม้ ในตลอดปี   

ที่ผ่านมา ในปีนี้พี่น้องก็ยังสามารถเป็นพระพรในการถวายอาหารกลางวัน และดอกไม้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ หรือเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าได้ โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพันธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีคุ่ณทะเวทย ์   
 

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
28/04/2013 ดุ่ย(พันธกิจคนหูหนวก) วันเกิด สร้อย ขอบคุณพระเจ้า 
05/05/2013 หมอพราว วันเกิด หมอพราว วันเกิด 
12/05/2013 หมอจอย+หมอจ๋า วันเกิดพ่อ หมวย วันเกิด 
19/05/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
26/05/2013   แม่นงค(์ฮอร์ส) ขอบคุณพระเจ้า 
02/06/2013     
09/06/2013   มิ้น วันเกิด 
16/06/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
23/06/2013   อ๊ีด วันเกิด 
30/06/2013 คุณวลัยพร วันเกิด อ๊ีด ขอบคุณพระเจ้า 
07/07/2013 YPC CMU  ขอบคุณพระเจ้า YPC CMU  ขอบคุณพระเจ้า 
14/07/2013   สร้อย วันเกิด 
21/07/2013   ซาช่า วันเกิด 
28/07/2013 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า 
04/08/2013 แม่ต้อย แม่แต๋ว แม่เอ วันเกิด รจิต วันเกิด 
11/08/2013   เชอรี่+ปูเป้ วันเกิดเป ้
18/08/2013 ต่าย(คุณพร) วันเกิด ต่าย(คุณพร) วันเกิด 
25/08/2013     
01/09/2013   รจิต วันเกิดลูก 
08/09/2013   รจิต วันเกิดลูก 
15/09/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
22/09/2013     
29/09/2013     
06/10/2013 แอร์ (พันธกิจคนหูหนวก)  กาแฟ วันเกิด 
13/10/2013   โด+เติ้ล ครบรอบแต่งงาน 
20/10/2013 ฮันนาห์ วันเกิด น้ าตาล+น้ าผึ้ง วันเกิด 
27/10/2013   ฮันนาห์ วันเกดิ 
03/11/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
10/11/2013   อธิภูมิ วันเกิด 
17/11/2013   น้ าอ้อย วันเกิด 
24/11/2013     
01/12/2013   น้ าฝน วันเกิด 
08/12/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
    ขอบคุณพระเจ้าส าหรับค าเทศนาในสัปดาห์ท่ีผ่านมา ส าหรั บบทเรียนจากข้อผิดพลาด  
ในชีวิตของกษัตริย์ดาวิด ว่าความบาปส่งผลอย่างรุนแรงต่ออาณาจักรของดาวิด (ประชากร
ต้องล้มตายถึง 70,000 คน) ท าให้เราต้องระมัดระวังตัวในการด าเนินชีวิตมากขึ้น  
        และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมและทีมงานจากกลุ่มเซลล์ทิโมธีลานดาว ได้มีโอกาสไ ป
เยี่ยมเยียนและแบ่งปันข่าวประเสริฐส าหรับผู้ต้องขัง ณ เรือนจ ากลางจ.ล าพูน ในนามมูลนิธิ
พันธกิจเพื่อไทย มีผู้มาฟังถึง 60 คน และขอบคุณพระเจ้ามีคริสเตียน 7-8 คนที่มาร่วม
กิจกรรมในวันนั้นด้วย โดยทุกวันอาทิตย์ผู้เชื่อเหล่านี้จะมารวมตัวกันในการนมัสการและ
อธิษฐาน แม้จะเป็นเพียงกลุ่มคนเล็กๆ แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะขยายจ านวนผู้เชื่อมากยิ่งขึ้น 
(ตามรายชื่อขณะนี้มีคริสเตียนอยู่ 23 คน จากจ านวนผู้ต้องขัง 2,000 คน) และทางเรือนจ า
ได้เปิดโอกาสให้มูลนิธิฯ เข้าไปท ากิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง จากการไปครั้งนี้ท าให้รู้ว่าผู้เชื่อ
ท่ีนั่นยังขาดแคลนพระคัมภีร์ หนังสือเพลง กีต้าร์ เพื่อใช้ในการสามัคคีธรรมด้วยกัน พี่น้อง
ท่านใดมีภาระใจและอยากเป็นพระพรสามารถติดต่อท่ีคุณทะเวทย์ได้ครับ  
        ในวันนี้ช่วงรับประทานอาหารกลางวัน ขอเชิญผู้เชื่อใหม่ท่ีจะรับบัพติสมา เข้ารับการ
อบรมจากศบ.ท่ีห้อง 104 ในเวลา 11.30-13.00 น. หลังจากนั้นในเวลา 13.30-14.30 น.ขอ
เชิญพี่น้องทุกท่านร่วมแสดงความยินดี กับพี่น้องท้ัง 10 คน ท่ีจะรับบัพติสมาในน้้า ณ สระ
ว่ายน้้าโรงเรียนนานาชาติเกรซ เวิลดิ์คลับแลนด์ โดยพร้อมเพรียงกัน  
           วันน้ีQT. เดือนพ.ค.ออกแล้ว รับได้ที่โต๊ะต้อนรับ ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้ QT.
ได้รับการตอบรับจากพี่น้องคริสเตียนจากคริสตจักรอื่นๆท้ังในจ .เชียงใหม่และต่างจังหวัด
มากขึ้น  รวมถึงต่างประเทศด้วย เพราะขณะนี้ มียอดสมาชิกต่างจังหวัดและต่างคริสจักร  
update แล้ว 74 คน และส้าหรับใครที่ยังไม่ได้ต่ออายุสมาชิกรายปี 300 บาท กรุณาต่ออายุ
ด้วยนะครับ อ่าน QT.แล้วได้รับพระพรก็อย่าเก็บไว้คนเดียว สามารถแบ่งปันและเขียนค้า
พยานส่งท่ีหัวหน้ากลุ่มของท่านได้ครับ  
         ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ครับ    
 



กิจกรรมเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2013 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
28 เม.ย. 13.30-14.30 น. บัพติสมาในน้้า สระว่ายน้้าโรงเรียนนานาชาติเกรซ 
3,17 พ.ค. 19.00-21.00 น. พลับพลาอธิษฐาน ห้อง 106 
4,18 พ.ค. 15.00-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก ห้อง 102 

5 พ.ค. 14.30-15.30 น. หัวหน้ากลุ่มพบศบ. ห้อง 104 
12 พ.ค. 14.30-15.30 น. ประชุมครูคริสตจักรเด็ก  ห้อง 104 
19 พ.ค. 14.30-15.30 น. ประชุมทีมงานกลุ่ม   
26 พ.ค. 14.30-15.30 น. ประชุมทีมอาสาสมัคร  

 
 
 
 
 
 
 
 

28 เมษายน 2013 
ณ สระว่ายน้้าโรงเรียนนานาชาติเกรซ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญผู้ที่จะรับบัพติสมา ร่วมรับประทานอาหารและอบรมผู้รับบัพติสมา  
ในวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้อง 104 

พี่น้องที่จะรับบัพติสมาและพี่เลี้ยงหรือหัวหน้ากลุ่ม (ที่จะลงน้้า) 
กรุณาเตรียมชุดมาเปลี่ยนด้วยนะครับ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

บทเรียนเด็กชั้นเด็กกลาง-เด็กโตอาทิตย์นี ้
     เรื่อง “รับบัพติศมาได้อย่างไร” 

English Class Lesson:  
“Living For God” 

 

ข้อท่องจ้าเด็กกลาง-เด็กโต: (โรม 6:4) 
“เหตุฉะน้ัน เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น 

เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นข้ึนมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว   
เราก็จะได้ด้าเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน ” 

Memory Verse : Matthew. 6:33 
But seek first the kingdom of God and his 
righteousness, and all these things will be 

added to you. 

บทเรียนเด็กช้ันเด็กเล็ก เรื่อง “เราเป็นเพื่อนของพระเยซูได้” 

ข้อท่องจ้าเด็กเล็ก: (ยอห์น15 :15) 
“เราจะไม่เรียกท่านว่าบ่าวอีก .. 

แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย” 


