
 
นิมิตคริสตจักร 

แผ่นดินพระคริสต์   

เปลี่ยนแปลงชีวิต   

พลิกฟ้ืนชุมชน  

 

ข้อความพันธกิจ 

“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด 

เพื่อเป็นชุมชนที่ส าแดง 

พระลักษณะพระคริสต์  

และรับใช้ผู้อื่นโดยฤทธิ์เดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก” 

 
 

 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ์   วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013 

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

 

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 ์ 
และหลงัจากการนมัสการแล้ว 
ขอเรียนเชิญทุกท่านอยูร่วมใน 
การสังสรรค์และหนุนจิตชูใจ 
ด้วยกันขอพระเจ้าทรงอ านวย 
พระพรครับ 



รกัรว่มรบัใช้   

 9 มิถุนายน 16 มิถุนายน 

ทีมต้อนรับ คุณประจิม/คุณศรีรัตน์ คุณพัฒน/์คุณสร้อย 
น านมัสการ  คุณโยชูวา คุณวโรดม 
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต อ.อนุศาล 
ผู้เทศนา อ.สตีฟ โรบินสัน อ.นพ.เกรียงศักดิ์ 
ผู้แปลเทศนา ท.พญ.สิรีนุช อ.ดไวท์  มาร์ติน 
ประกอบพิธีมหาสนิท - คุณปรีดา 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม YPC ทีม JFJ  
ครูคริสตจักรเด็ก คิด –ลิตเติ้ล- อ.ล่ี-Yumi น้ าผึ้ง-เปีย-อร-Manuela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 
02/06/2013 หมอแอนท์ วันเกิด ป้อม ขอบคุณพระเจ้า 
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 อลัน เฮง วันเกิด 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) วันเกดิ 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 ขอบคุณพระเจ้า 
29/09/2013   แนน วันเกิดพ่อ 
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 เปีย-กอล์ฟ-แก้ว วันเกิด ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
10/11/2013   อธิภูมิ วันเกิด 
17/11/2013   น้ าอ้อย วันเกิด 
24/11/2013   แนน วันเกิดแม ่
01/12/2013   น้ าฝน วันเกิด 
08/12/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
15/12/2013   ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 
22/12/2013   ปุยฝ้าย วันเกิด 
29/12/2013 อุ้ม-คิด-ปุ๊ก วันเกิด อุ้ม-คิด-ปุ๊ก วันเกิด 

 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วงที่ผ่านมาพี่น้องจะสังเกตเห็นคนมาร่วมนมัสการในคริสจักรของเรามาก

ขึ้นและสัปดาห์ที่ผ่านมาเก้าอี้ในห้องประชุมเต็มเกือบหมด แม้เด็กจะแยกลงไปเรียนพระคัมภีร์แล้ว
ก็ตาม แต่ก็เป็นปัญหาที่เป็นพระพรครับ เพราะเรามีคนใหม่ๆมาเยี่ยมเยียนในคริสตจักรของเรา
ทุกๆสัปดาห์ บางคนผ่านมาเห็นป้ายคริสตจักรก็แวะเข้ามา บางคนหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตจาก
เว็บไซต์ของคริสตจักร และหลายคนที่ท างานห้างสรรพสินค้าได้มาร่วมนมัสการก่อนไปท างาน  
ซึ่งหนุนใจผมมาก คริสตจักรมีนโนบายที่จะขยายอาคารห้องประชุม หลังจากสร้างห้องกลุ่มผู้ใหญ่
เสร็จแล้ว ส าหรับความคืบหน้าการสร้างห้องกลุ่มผู้ใหญ่ ตอนนี้ก าลังยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง
จากอบต.ป่าแดด และหาผู้รับเหมาที่เหมาะสมเพื่อด าเนินการในการก่อสร้างในเดือนน้ีครับ ขอ   
พี่น้องอธิษฐานเผื่อให้ขั้นตอนทุกอย่างมีความรอบคอบและเสร็จตามก าหนดเวลา และอธิษฐาน
เผื่องบประมาณในการก่อสร้างที่ยังขาดอยู่ด้วยนะครับ  

ส าหรับบรรยากาศการอดอาหารอธิษฐาน 40 วันของคริสตจักร ทีมศบ.ได้ส่งไม้ผลัดต่อให ้
กับกลุ่มต่างๆเพื่อรับช่วงต่อ โดยช่วงท่ี 2 กลุ่ม YPC&Pro.จะรบัผิดชอบในวนัท่ี 6-15 มิ.ย. 
หากท่านอยากเห็นการเปล่ียนแปลง ทั้งในระดับส่วนตัว ครอบครัว และในคริสตจักรจักร หนุนใจ
ให้จัดเวลาเพื่ออดอาหารอธิษฐานร่วมกันในครั้งนี้ครับ ดูรายละเอียดหัวข้ออธิษฐานจากใบแทรก
ได้ครับ และส าหรับอนุชนและTOAในวนัศกุรน้ี์ 14 มิย.น้ี เรามีนัดการในการนมสัการและ
อธิษฐานเผือ่อนุชนใน Youth Night  ประจ าเดือนมิถนุายน  พบกันที่ห้องประชุมใหญ่  เวลา 
19.00-21.00 น. 

Updateเก่ียวกบัค่ายสายใยรกั 2013 ซึ่งจะจัดในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2013 ค่าลงทะเบียน
ค่ายออกมาแล้ว คือคนละ 1,500 บาท ปีนี้เราได้สถานที่ๆสวยงามท่ามกลางธรรมชาติแห่ง
ขุนเขา โรงแรมเบลวิลล่ารีสอร์ท เชียงใหม่ บนเส้นทาง หางดง-สะเมิง(www.bellevillaresort.com)  
ลองคลิกไปดูบรรยากาศได้ครับ ส าหรับหัวข้อค่ายปีนี้จะออกมาคล้ายกับค าเทศนาของอ.หมอใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าเราจะไปจนสุดศักยภาพของเราแต่ละคนได้อย่างไร และเพื่อสนบัสนุนให้พี่
น้องไปร่วมค่ายกันทุกคน คริสตจักรจึงได้เปิด “ธนาคารสายใยรกั” ขึ้น จุดประสงค์เพื่อช่วยพี่
น้องสะสมเงินลงทะเบียนเข้าค่าย และเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดพระพรในการไปค่าย หรือใครที่คิดว่า
ค่าละเบียนจะเป็นอุปสรรคไม่อยากไปค่าย เราขอหนุนใจให้รีบมาเปิดบัญชีเพื่อสะสมเงินไปค่าย
กัน เหลือเวลาอีกประมาณ 22 สัปดาห์ ก่อนเข้าค่าย เพียงออมเงิน วนัละ 10 บาท หรอืสปัดาห์
ละ 70 บาท  ก็สามารถไปค่ายได้ พบกันที่เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ โดยธนาคารจะเปิดท า
การเวลา 11.30-12.30 น.  

อ่านต่อนะครับ 

http://www.bellevillaresort.com/


พระพรจากQT. ตอนนี้มีคนสนใจสมัครเป็นสมาชิกQT.จากต่างจังหวัดและต่างคริสตจักร
กันมากขึ้น ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถเป็นพระพรให้พระกายของพระคริสต์ในที่ต่างๆมาก
ขึ้น ส าหรับพี่น้องในคริสตจักรพันธกิจผมขอหนุนใจให้ใชQ้T.ในการเฝ้าเดี่ยวของท่านอย่าง
สม่ าเสมอ อ่านQT.แล้วได้รับพระพรก็สามารถแบ่งปันและเขียนค าพยานส่งที่หัวหน้ากลุ่มของ
ท่านได้ครับ  

บ่ายวันน้ีหนุนใจพี่น้องทุกท่านที่จะเข้าร่วมสามัคคีธรรมตามกลุ่มต่างๆ เพื่อแบ่งปันค า
พยาน อธิษฐานเผื่อและเรียนพระคัมภีร์ด้วยกัน พบกันที่ที่กลุ่มในเวลา 12.30 น.เป็นต้นไป 
หลังชั้นเรียนพระคัมภีร์ เวลา 14.30-15.30 น.ขอเชิญครูคริสตจักรเด็ก ประชุมร่วมกันที่ห้อง 
104 เพื่อหนุนใจ และประเมินงานคริสตจักรเด็กร่วมกันครับ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน  
ในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ครับ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

บทเรียนเด็กช้ันเด็กโต บุคคลแห่งความเช่ือ 
 “บทน าพระธรรมฮีบรู” 

ข่าวคริสตจักรเด็ก ข้อท่องจ าเด็กเด็กโต :  
 “ความเชื่อคือความแน่ใจ 

ในสิ่งที่เราหวังไว้    
เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า  

สิ่งท่ียังไม่ได้เห็นน้ันมีจริง” 
(ฮีบรู11:1) 

  

บทเรียนเด็กช้ันเด็กเล็กติดตามพระเยซู  
เรื่อง “ผู้ท่ีเช่ือฟัง” 

ข้อท่องจ าเด็กเล็ก: (1 โครินธ์ 16:13) 
“จงมั่นคงในความเชื่อของท่าน” 

English Class Lesson: “I will do God’s work in our world” 

Memory Verse : John 20:21b 
“(Jesus said)I am sending you,    
just as the Father has  sent me 

 

   บทเรียนเด็กช้ันเด็กกลาง  
พระธรรมยอห์น พระเยซูตรัสว่า 
    บทที่ 1 เรื่อง “เราเป็นซึ่งเราเป็น” 

ข้อท่องจ าเด็กกลาง: (ยอห์น 1:2) 
“ในปฐมกาลพระองค์ทรง 

ด ารงอยู่กับพระเจ้า” 
 



หัวข้ออธิษฐาน อดอาหารอธิษฐาน 10 วัน  
(ทุกกลุ่มอธิษฐานเหมือนกันทั้ง 10 วัน) 

 
 

ช่วงที่ 1 วันที่ 27 พ.ค.-5 มิ.ย. ทีมศบ. และมิชชันนารี  
ช่วงที่ 2 วันที่ 6 ม.ิย.-15 มิ.ย. กลุ่ม YPC และ Pro  
ช่วงที่ 3 วันที่ 16 มิ.ย.-25 ม.ิย. กลุ่ม JFJ และ TOA 
ช่วงที่ 4 วันที่ 26 มิ.ย.-5 ก.ค. กลุ่ม ผู้ใหญ่  
วันที่ 6 มิ.ย.  การฟ้ืนฟูในคริสตจักร : ไฟแห่งการฟื้นฟูจะเทลงมา, ฟ้าสวรรค์เปิดออก,

การเคลื่อนในมิติเหนือธรรมชาติ, การฟังเสียงพระเจ้า, การหายโรค, การ
อัศจรรย์ในรูปแบบต่างๆ  

วันที่ 7 มิ.ย.  ความบริสุทธิ์ในคริสตจักร : ปรารถนาท่ีจะใกล้ชิดพระเจ้า, รักษาชีวิตที่
บริสุทธิ์, ละทิ้งความบาปและเกลียดชังความบาป 

วันที่ 8 มิ.ย.  การประกาศ-สร้างสาวก : หว่านเมล็ดแห่งพระกิตติคุณ, เป็นพยาน
ส่วนตัว, การเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่, การอ่านพระวจนะของพระเจ้าและ     
เฝ้าเดี่ยวอย่างสม่่าเสมอ 

วันที่ 9 มิ.ย. การอธิษฐานในคริสตจักร : วิญญาณการอธิษฐานจะเทลงมาในชีวิต
ส่วนตัว ครอบครัว กลุ่มต่างๆ และ กลุ่มเซลต่างๆ, มีใจร้อนรนในการ
อธิษฐานและฟังเสียงพระเจ้า 

วันที่ 10 มิ.ย.  การเกิดผล :น้่าพระทัยของพระเจ้าคือให้เราเกิดผล พระเจ้าจะลิดเรา 
ลิดแขนงเพ่ือให้เราเกิดผล แม้นี่จะยากล่าบาก เราอาจไม่ชอบ แต่
พระองค์รักเราและจะสร้างชีวิตของเรา พระองค์จะช่วยเราให้ผ่าน
กระบวนการนี้ไปได้ในทุกฤดูกาล เพ่ือเราจะก้าวเข้าสู่ Destiny 
(เป้าประสงค์อันสูงสุดที่พระองค์หมายพระทัยส่าหรับเรา) ของเรา 

วันที่ 11 มิถุนายน กลุ่มผู้ใหญ ่
วันที่ 12 มิถุนายน กลุ่ม YPC / กลุ่ม PRO 
วันที่ 13 มิถุนายน กลุ่ม JFJ / กลุ่ม TOA 
วันที่ 14 มิถุนายน คริสตจักรเด็ก 

แนวทางการอธิษฐานเผื่อพี่น้องในกลุ่มต่างๆ 
- เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่พอใจของคนอื่น 
- ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ความคิด อารมณ์ (สุขภาพ, ลักษณะท่าทาง, ท่าที, 

ความสมบูรณ์ฝ่ายวิญญาณและร่างกาย)  
- การคุ้มครอง (การทดลอง, การล่อลวง, ศัตรู);  
- การเรียนหรือการท่างาน 
- การเงิน (การจัดเตรียมของพระเจ้าท่ีเหมาะสม) 
- ครอบครัว (คู่ครอง, บุตร, พ่อแม่พ่ีน้อง) 

วันที่ 15 มิถุนายน ภูเขาท้ัง 7 – ป่าวประกาศการครอบครองของพระเจ้าส่าหรับภูเขา 
ทั้งเจ็ด และท่ีคริสเตียนจะสร้างผลกระทบและเข้าครอบครองจุดยุทธศาสตร์ในภูเขา       
แห่งอิทธิพลทั้งเจ็ด 

1. Government รัฐบาล 
2. Media and communication สื่อและการสื่อสาร ไอที 
3. Marketplace ธุรกิจ 
4. Arts and Entertainment ศิลปะ การบันเทิง และการกีฬา 
5. Education การศึกษา 
6. Family ครอบครัว 
7. Church and Ministry ศาสนา 
 
 

ปฏิทินกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2013 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
27พค.-5กค. - อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน  

9 มิ.ย. 14.30-15.30 น. ประชุมครูคริสตจักรเด็ก  
7,21 มิ.ย. 19.00-21.00 น, ศุกร์พลับพลา  
14 มิ.ย. 19.00-21.00 น, Youth Night  
15 มิ.ย. 14.30-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก  

 


