
 
นิมิตคริสตจักร 

แผ่นดินพระคริสต์   

เปลี่ยนแปลงชีวิต   

พลิกฟ้ืนชุมชน  

 

ข้อความพันธกิจ 

“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด 

เพื่อเป็นชุมชนที่ส าแดง 

พระลักษณะพระคริสต์  

และรับใช้ผู้อื่นโดยฤทธิ์เดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก” 

 
 

 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ์   วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2013 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณวโรดม ขันอุระ 
09.30-11.30 นมัสการ  ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน์ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.สตีฟ โรบินสัน 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้แปลเทศนา ท.พญ.สิรีนุช  วรรธนาศิรกุล 
12.30-14.00 กิจกรรมกลุ่ม/ชั้นเรียนพระคัมภีร์    
14.30-15.30 หัวหน้ากลุ่มพบศบ.    

 

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   

 5 พฤษภาคม 12 พฤษภาคม 
ทีมต้อนรับ คุณพัฒน์/คุณสร้อย คุณตั้ม/คุณนุช 
น านมัสการ  คุณวโรดม คุณโยชูวา 
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.สตีฟ โรบินสัน    อ.วรพงศ์ 
ผู้แปลเทศนา ท.พญ.สิรีนุช อ.จิตพร 

ประกอบพิธีมหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม JFJ ทีม YPC 
ครูคริสตจักรเด็ก น้ าผึ้ง/หมุย/ผึ้ง/Jessica/Glory Joy อ.ลี/่เติ้ล/คิด 

 

 
 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 พี่น้องส่งค าพยานถึงพระพร  
จากการใช้หนังสือ QT.  
เมื่อเขียนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที่คุณทะเวทย์ และค าพยาน  
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 ขอบคุณพระเจ้า 
19/05/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
26/05/2013   แม่นงค(์ฮอร์ส) ขอบคุณพระเจ้า 
02/06/2013   ป้อม  
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 ลุงพัฒน์ + สร้อย วันเกิด ลุงพัฒน์ + สร้อย วันเกิด 
01/09/2013   รจิต วันเกิดลูก 
08/09/2013   รจิต วันเกิดลูก 
15/09/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
22/09/2013   เจ้น  
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 วันเกิด 
03/11/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
10/11/2013   อธิภูมิ วันเกิด 
17/11/2013   น้ าอ้อย วันเกิด 
24/11/2013   ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 
01/12/2013   น้ าฝน วันเกิด 
08/12/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
    ขอบคุณพระเจ้าส าหรับพี่น้องทั้ง 10 ท่าน ที่รับบัพติสมาในน้ าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขอ     
พระเจ้าเสริมก าลังในการด าเนินชีวิต ให้ท่านผ่านการทดลองและการทดสอบต่างๆ พ้นจากการ
โจมตีทุกรูปแบบ ในพระธรรม  1 ทิโมธี 6 ข้อ11-12 บอกว่า  “แต่ท่านผูเ้ป็นคนของพระเจา้  จง
หลกีหนีเสยีจากสิง่เหล่านี้  จงมุ่งมัน่ในความชอบธรรม  ในทางของพระเจา้  ความเชือ่  ความรกั  
ความอดทน  และความอ่อนสภุาพ  จงต่อสูอ้ย่างเตม็ก าลงัความเชือ่  จงยดึชวีตินิรนัดรไ์วซ้ึง่พระ
เจา้ทรงเรยีกใหท้่านรบั  ในเมือ่ท่านไดร้บัเชือ่อย่างดต่ีอหน้าพยานหลายคน “  ผมหนุนใจให้พี่น้อง
แสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์อย่างสม่ าเสมอ อย่าลืมอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่  
ทุกคนด้วยนะครับ  
       Updateเก่ียวกบัค่ายสายใยรกั 2013 ซึ่งจะจัดในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2013 (เริ่มวันจันทร์
ช่วงเย็น ,วันอังคาร ,จบวันพุธ บ่าย ) ค่าลงทะเบียนค่ายปี น้ีเร่ิมต้นท่ีคนละ 1,500 บาท เพื่อ
สนับสนุนให้พี่น้องไปร่วมค่ายกันทุกคน คริสตจักรจึงได้เปิด “ธนาคารสายใยรกั ” ขึ้น 
จุดประสงค์เพื่อช่วยพี่น้องสะสมเงินลงทะเบียนเข้าค่าย และเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดพระพรในการ
ไปค่าย หรือใครที่คิดว่าค่าละเบียนจะเป็นอุปสรรคไม่อยากไปคา่ย เราขอหนุนใจให้รีบมาเปิดบัญชี
เพื่อสะสมเงินไปค่ายกัน เพียงออมเงิน วนัละ 9 บาท หรอืสปัดาหล์ะ 50 บาท  ก็สามารถไป
ค่ายได้ พบกันที่เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ โดยธนาคารจะเปิดท าการเวลา 11.30-12.30 น.  

QT.เดือนพค .ออกแล้วนะครับ ใครยังไม่ได้รับ ติดต่อที่คุณทะเวทย์   พระพรจากหนังสือ
QT. ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้หนังสือ QT.ได้เป็นพระพรกับพระกายของพระคริสต์ทั่วประเทศ
รวมถึงต่างประเทศด้วย ผมก็ขอหนุนใจส าหรับพี่น้องในคริสตจักรพันธกิจที่เราเองเป็นผู้ผลิต อย่า
ลืมใช้QT.ในการเฝ้าเดี่ยวของท่านอย่างสม่ าเสมอ อ่านQT.แล้วได้รับพระพรก็สามารถแบ่งปันและ
เขียนค าพยานส่งที่หัวหน้ากลุ่มของท่านได้ครับ  
        วนัศกุรท่ี์  10 พ.ค. มี Youth Night ในเวลา 19.00-21.00 น. ขอเชิญอนุชน ยุวชนและ      
พี่น้องทุกท่านรวมพลังในการอธิษฐานและนมัสการเพื่อขอการเคล่ือนไหวของพระเจ้าท่ามกลาง
อนุชน ณ คริสตจกัรไทยลานนา และในวนัท่ี 5-7 พ.ค.กลุ่มยุวชน TOA กจ็ะมีค่ายรว่มกนั  ที่
เคียงดาวรีสอร์ท อ.สันทราย ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อให้น้องๆทุกคนได้รับการสัมผัสและเต็มไปด้วย
ไฟของพระเจ้า หวัข้อค่ายคือ “Arise and Shine …จงลุกขึน้และส่องแสง  ” โดยจะออก
เดินทางบ่ายวันนี้ครับ  และหลังจากชั้ นเรียน พระคัมภีร์ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มและทีมงานทุกท่าน
ประชุมร่วมกับศบ .ที่ห้อง 104 ด้วยครับ  ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรม
ร่วมกันในวันนี้ครับ   



กิจกรรมเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2013 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
7 พ.ค. 19.00-21.00 น. Youth Night คจ.ไทยลานนา 

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  

 

 

 
 
 
สุขสันต์วันเกิด        พฤษภาคม 2013 
พญ.นรมน นันทชารักษ์ : พราว (05)  
Gerda Meinusch : เกอร์ด้า (09) 
คุณศิริศักดิ์  มีเมล์ :แทน (16) 
คุณพรศิลป ์คุณศิลป์ : เล็ก (16) 
คุณอาภากร คาวันดี : เน็ต (18) 
 

คุณอินทิรา คาวันดี : แนน (18) 
คุณสณชัย หาญก่อกิจ : ดี (20) 
คุณพลับพลึง ขุนกิจ : ผึ้ง (21) 
คุณภพร ใจมุข : กิฟ (23) 
คุณสุชานาฏ ยุรยาตร์ : เกรซ (24) 
คุณมัทติกา นาเมืองรักษ์ : มัท (26) 

ครบรอบแต่งงาน 
Kerry  Nhu Van Thi Erickson (24) 
คุณพลภัทร์-คุณปัทมา  อนรรฆธีรพันธุ์ (25)  
 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนเด็กชั้นเด็กกลาง-เด็กโตอาทิตย์นี ้
     เรื่อง “ผู้รับใช้และเพื่อน” 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

ข้อท่องจ าเด็กกลาง-เด็กโต: (ยอห์น 15:15) 
“เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายท า อะไร          
แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งท่ีเราได้ยินจากพระบิดาของเรา          

เราได้ส าแดงแก่ท่านแล้ว” 
 บทเรียนเด็กช้ันเด็กเล็กติดตามพระเยซู เรื่อง “เติบโตขึ้นทุกวัน” 

ข้อท่องจ าเด็กเล็ก: (ลูกา 2:52) 
“พระเยซูก็ได้จ าเริญข้ึนในด้าน 

สติปัญญาและร่างกาย” 

English Class Lesson:  
“Living For God” 

 
Memory Verse : Matthew. 6:33 

But seek first the kingdom of God and his 
righteousness, and all these things will be 

added to you. 


