
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระคริสต์ 
เพ่ือการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ์   วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2013 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณวโรดม ขันอุระ 
09.30-11.30 นมัสการ  ผู้แปลนมสัการ คุณเอริส  สุเดปัน 
11.30-13.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ ์
   ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร จริยพฤทธิพงศ ์

 

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   

 7 กรกฎาคม 14 กรกฎาคม 

ทีมต้อนรับ คุณปรีดา/คุณอี๊ด คุณราตร/ีคุณเพ็ญพรรค 
น านมัสการ  คุณวโรดม คุณพันธสัญญ์ 
ผู้แปลนมัสการ คุณเอลิส คุณเอลิส 
ผู้เทศนา อ.วรพงศ์ อ.สตีฟ  โรบินสัน 
ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร  ท.พญ.สิรีนุช 
ประกอบพิธีมหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม YPC ทีม JFJ 

ครูคริสตจักรเด็ก ผึ้ง-ล่ี-หมุย-Mai แจน-เติ้ล- คิด- Cissy/Elli 
 

 
 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  
จากการใช้หนงัสือ QT.  
เมื่อเขียนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที่คุณทะเวทย์ และค าพยาน  
ของใครผ่านการคัดเลือก จะได้ลงใน QT.   เดือนต่อๆ ไปครับ  
 



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่ออาหารกลางวันและดอกไม้ ในตลอดปี   

ที่ผ่านมา ในปีนี้พีน่้องก็ยังสามารถเป็นพระพรในการถวายอาหารกลางวัน และดอกไม้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ หรือเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าได้ โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพันธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีคุ่ณทะเวทย ์   
 

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
30/06/2013 คุณวลัยพร วันเกิด อ๊ีด ขอบคุณพระเจ้า 
07/07/2013 ข้าวหม้อแกงหม้อครบรอบคจ.  YPC CMU  ขอบคุณพระเจ้า 
14/07/2013 น้องอิม วันเกิด 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+วนิดา 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 YPC CMU  ขอบคุณพระเจ้า รจิต วันเกิดลูก 
08/09/2013   รจิต วันเกิดลูก 
15/09/2013 เซลล์พระคุณ+ทิโมธีลานดาว ขอบคุณพระเจ้า 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+ลี ่ วันเกิด ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
10/11/2013 แม่ผ้ึง วันเกิด อธิภูมิ วันเกิด 
17/11/2013   น้ าอ้อย วันเกิด 
24/11/2013   แนน วันเกิดแม ่
01/12/2013 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า น้ าฝน วันเกิด 
08/12/2013 ตั้ม วันเกิด 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 
วันนี้เป็นวันฉลองครบรอบ 22 ปี คริสตจักรพันธกิจ ตั้งแต่ที่เราเริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี 1991 ผ่าน

หลายฤดูกาล ในความยากล าบาก ความขัดสน แต่พระเจ้าทรงเมตตาที่ให้เราสามารถซื้อที่ดินและ
สร้างอาคารหลังนี้ได้ส าเร็จในปี 2010 เป็นเวลา 3 ปี แล้วที่เราได้นมัสการและท ากิจกรรมต่างๆ ณ 
อาคารหลังนี้  มีพระพรมากมายเกิดขึ้นที่นี่ กลุ่มต่างๆ สามารถท ากิจกรรมร่วมกันทุกอาทิตย์ และ
เราเห็นคนมานมัสการในคริสตจักรของเรามากขึ้น วันน้ี อ .หมอจะได้พูดถึงนิมิตของคริสตจักรใน  
ปี 2013 ว่าเราจะ “สร้างคริสตจักรแห่งการสร้างส าวกพระคริสต์ เพื่อการพลิกฟื้น
ประเทศชาติ”  ได้อย่างไร และเราที่เป็นสมาชิกจะตอบสนองนิมิตนี้ในชีวิตของเราอย่างไร 

หากพี่น้องมาร่วมมหกรรมอธิษฐานในวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นว่า ปีนี้ทีมศิษยาภิบาลได้น าพี่
น้องก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่ง เพื่อให้ชีวิตของท่านไปจน “สุดศักยภาพ” (Full Potential) ที่พระเจ้า
มีเป้าประสงค์ในชีวิตของเรา ผมก็อยากหนุนใจทุกท่านที่จะเดินหน้าต่อไป เรายังมีงานรับใช้อีก
มากมายในคริสตจักรที่ท่านสามารถมีส่วนร่วมได้  

และวันนีค้ริสตจักรขอต้อนรับทุกท่านที่มีโอกาสมาเยี่ยมคริสตจักรพันธกิจเป็นครั้งแรก ทั้งตัว
แทนจาก ชุมชนแม่ข่าน้อย และอีกหลายคนที่ได้มาร่วมนมัสการในคริสตจักรของเรา หลังจาก
นมัสการเสร็จ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน แบบ “ข้าวหม้อ    แกงหม้อ”  
ที่พี่น้องมีส่วนน าอาหารมา หนุนใจให้ค่อยๆ ทานนะครับ เพราะเรามีอาหารหลากหลาย ใช้เวลา
พูดคุยหนุนใจกันในระหว่างการสามัคคีธรรมบนโต๊ะอาหารด้วยนะครับ 

เตรียมพบกบัค่ายสายใยรกั “Full Potential”  วันที่ 21-23 ตุลาคม นี้ แน่นอน กับสถานที่
ค่ายแห่งใหม่ บรรยากาศดี ท่ามกลางขุนเขา ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท ถ.หางดง-สะเมิง ส าหรับใครที่
ยังไม่ได้เปิดบัญชีค่าย วันน้ีเราขอหนุนใจให้ ท่านรีบตัดสินใจโดยด่วน  เพราะท่านมีเวลา 18 
สปัดาหนั์น้ เพื่อสะสมเงินให้ครบ 1,500 บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนค่าย เมื่อทราบหัวข้อค่าย
แล้วอย่ารอช้า  พบกันที่ เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรัก ครับ เพียงออมเงิน วนัละ 10 บาท  หรอื
สปัดาหล์ะ 70 บาท  ก็สามารถไปค่ายได้ ธนาคารจะเปิดท าการเวลา 11.30-12.30 น.  

ส ำหรับสมำชิกคริสตจักรพันธกิจ  วันน้ีQT. เดือนกรกฎาคม ออกแล้ว  รับได้ที่โต๊ะต้อนรับ 
ผมขอหนุนใจให้พี่น้องใชQ้T.ในการเฝ้าเด่ียวของท่านอย่างสม่ าเสมอ อ่านQT.แล้วได้รับพระพรก็
สามารถแบ่งปันและเขียนค าพยานส่งที่หัวหน้ากลุ่มของท่านได้ครับ  

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ครับ    



 
 

          กรกฎาคม 2013 
ดญ.ฉวีวรรณ แซ่ยาง : ไหมมี (02) 
คุณพิราภรณ์ ทับนิยมดิสรณ์ : สร้อย (08) 
คุณอภิณฑ์พร เกียรติก าจรชัย : หมู (08) 
คุณอดิศร วรรธนาศิรกุล : เฮียปึ้ง (08) 
Vanlalhruaii  Walters  : วันลาว (10) 
คุณอดิศรา วรรธนาศิรกุล : อ่าย (12)  
ด.ญ.พิชญา แซ่ลี : แก้ว (15) 
คุณมุกดาวัลย์  โสภาศรี : มุก (18)  

คุณมานพ นาเมืองรัก : โอ (18) 
Naomi Chong (19)  
คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล : อาร์ค (20) 

คุณสนิท  กระแส (23) 
คุณศรีรัตน์  ลิ้มมหาคุณ : จ ู(25) 
คุณนาตาชา คริสเตียนนี : ซาช่า (27) 
คุณพิชญา อินธิปัญญา : จูลี่ (30) 

 

 

ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2013 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
5 ก.ค. 19.00-21.00 น. มหกรรมอธิษฐานครบรอบ 22 ปี คริสตจักร 
7 ก.ค. 09.30-12.00 น. นมัสการฉลองครบรอบ 22 ปี คริสตจักร ข้ำวหม้อ แกงหม้อ 
12 ก.ค. 19.00-21.00 น. Youth Night  

13,27 ก.ค. 14.30-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก   
19 ก.ค. 19.00-21.00 น. พลับพลาอธิษฐาน  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนช้ันเด็กโต บุคคลแห่งความเชื่อ“นางรูธ” 
ข่าวคริสตจักรเด็ก ข้อท่องจ าเด็กโต: (นางรูธ 1:16) 

“แม่จะไปไหนฉันจะไปด้วย    
แม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่น่ันด้วย  

ญาติของแม่จะเป็นญาติของฉัน  
และพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉัน”  

  

บทเรียนชั้นเด็กเล็กติดตามพระเยซู  
เรื่อง “ทุกคนมีค่า” 

ข้อท่องจ าเด็กเล็ก: (เอเฟซัส 5:21) 
“จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์” 

Memory Verse : Luke 11:4a 
“and forgive us our sins, 

for we ourselves forgive everyone 
who is indebted to us.” 

 

บทเรียนชั้นเด็กกลาง   
พระธรรมยอห์น พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงท่ีดี” 

ข้อท่องจ าเด็กกลาง: (ยอห์น 10:14) 
“เราเป็นผู้เลี้ยงท่ีดี เรารู้จักแกะของเรา 

และแกะของเราก็รู้จักเรา” 
 

English Class Lesson: “I will forgive because I've been forgiven.” 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151988461179018&set=a.173629744017.153109.662219017&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151988461179018&set=a.173629744017.153109.662219017&type=1&relevant_count=1

