
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศริกุล 
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ ผศ.ดร.อนศุาล เพิ่มสุวรรณ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศริกุล 
12.30-13.00 กิจกรรมกลุ่ม  ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน ์
13.00-14.30 ชั้นเรียนพระวจนะ    

 

ส ำนักงำน : สถำนนมัสกำร  
206 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-หำงดง  
ต.ป่ำแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร./แฟกซ์ 0-5327-5052 
E-mail: actscm2012@gmail.com 
www.actschurchcm.com 
 

คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีได้เปน็พระพรให้กับทุกท่าน 
ท่ีมาร่วมนมัสการพระเจ้า 
ในวันนี ้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่
ท่ามกลางการสามัคคีธรรมของเรา 
ท่ีเปน็ชุมชนของพระองค์  
และหลังจากการนมัสการแล้ว 
ขอเรียนเชญิทุกท่านอยูร่วมใน 
การสังสรรค์และหนนุจิตชใูจ 
ด้วยกันขอพระเจ้าทรงอ านวย 
พระพรครับ 



รกัร่วมรบัใช้  

 6 เมษายน 13 เมษายน 

ทีมต้อนรับ คุณน้อง-คุณนก คุณพร-คุณแขก 
น าอธิษฐาน คุณทะเวทย ์ คุณนพนคร 
น านมัสการ  คุณพันธสัญญ ์ คุณวโรดม 
ผู้แปลนมัสการ ผศ.ดร.อนุศาล คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ ์ อ.วรพงศ ์
ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต อ.จอย 
ประกอบพิธมีหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบตั ิ ทีม YPC ทีม JFJ 
ทีมล้างจาน กลุ่ม YPC กลุ่ม JFJ 

ครูคริสตจักรเด็ก อ.ล่ี-อ.หมยุ-คิด- 
Manuela -Cissy แจน/น้้าตาล/หลิน/อร 

ผลการถวาย 

 23 มีนาคม 30 มีนาคม 

สิบลด   
  -โอนผ่านธนาคาร   
อาหาร   
คริสตจักรเด็ก   
กองทุนอาคาร+เงินยืมซื้อที่ดิน   
พันธกิจคนหูหนวก   
พิเศษ : จ้าหน่ายหนังสือ (QT.)   
พิเศษ : กองทุนสร้างห้องผูใ้หญ-่โปร   
พิเศษ : ค่าเช่าสถานที ่   

รวม   

 ถวายทรัพย์เพื่อกองทุนอาคารคริสตจกัร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่”ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่   บัญชีเลขที่  816-210400-7  (ออมทรัพย์) 

****หากต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพ่ือใช้ในการลดหย่อนภาษี กรุณาท าเครื่องหมายบนซองถวาย 

เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุโมทนาเดือนละ 1 ครั้ง ท่านสามารถรับได้ในวันอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือน 

เสรมิสร้างกนัและกนั รว่มผกูพนัภายในเซลล์ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

QT.โดนใจประจ าสัปดาห์  
เพื่อเป็นการหนุนใจและสนับสนุนใหม้ีการใช้หนงัสือเฝ้าเด่ียว
มากขึ้น คริสตจักรจึงอยากใหพ้ีน่้องส่งค้าพยานถงึพระพร   
จากการใช้หนงัสือ QT. เมื่อเขยีนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที ่
คุณทะเวทย์ ทางทมีงานจะน้าคา้พยานของท่านไปหนุนใจ 
พี่น้องท่านอ่ืน ๆ ต่อไปครับ 



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่ออาหารกลางวันและดอกไม้ ในตลอดปี    

ที่ผ่านมา ในปีนีพ้ีน่อ้งกย็งัสามารถเปน็พระพรในการถวายอาหารกลางวัน และดอกไม้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ หรือเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าได้ โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพันธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณทะเวทย์   

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
06/04/2014 ฟิว+วันลาว ครบรอบแต่งงาน ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
13/04/2014 ทะเวทย ์ วันเกิด ข้าวฟา่ง วันเกิด 
20/04/2014     
27/04/2014   หมอผ้ึง-ต่อ วันเกิด 
04/05/2014     
11/05/2014   โนอาห ์ วันเกิด 
18/05/2014   เกรซ วันเกิด 
25/05/2014 YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า 
01/06/2014     
08/06/2014   แม่นก วันเกิด 
15/06/2014     
22/06/2014     
29/06/2014     
02/07/2014     
09/07/2014     
16/07/2014     
23/07/2014     
30/07/2014     

 

ปฏิทินกิจกรรมเดอืน เมษายน 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
6 เม.ย. 14.30-15.30 น. หัวหน้ากลุ่ม,ทีมงานประชุม รว่มกับทีมศบ.  
13 เม.ย. 13.00-14.00 น. กิจกรรมวันครอบครัวไทย  
18 เม.ย. 19.00-21.00 น. มหกรรมอธิษฐานวนัศุกร์ประเสริฐ  
19 เม.ย. 14.30-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก ห้อง 104 
20 เม.ย. 08.00-10.00 น. เฉลิมฉลองวันอีสเตอร ์  
27 เม.ย. 14.00-15.00 น. พิธีบัพติศมาในน้้า สระว่ายน ้าโรงเรียนเกรซ 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
เตรียมพบกับมหกรรมอธิษฐานในวันศุกร์ประเสริฐในวันศุกร์ท่ี 18 เม.ย. นี้ เราจะใช้

เวลาใคร่ครวญถึงพระคุณและการเสียสละของพระเยซูคริสต์ท่ีพระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง
ของความรักส้าหรับเราท้ังหลายท่ีเป็นผู้เชื่อ ร่วมรับศีลมหาสนิทระลึกถึงพระคุณและความ
รักของพระองค์โยหัวข้อในปีนี้ชื่อว่า “รักยิ่งใหญ่” พบกันเวลา 1 ทุ่มตรง ส่วนวันอีสเตอร์
เป็นการเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซู ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ท่ี 20 เม.ย. 
เวลา 08.00-10.00 น. ขอพี่น้องจัดเวลาเพื่อมาร่วมระลึกถึงความรักและพระคุณของพระ
เยซูคริสต์ในชีวิตของท่านด้วยกัน ส่วนช่วงเท่ียงจะเป็นกิจกรรมตามกลุ่มต่างๆ ติดตาม
รายละเอียดจากหัวหน้ากลุ่มของท่านได้ครับ  

ส้าหรับค่ายสายใยรักเหลืออีกเพียง 14 สัปดาห์ ก็จะถึงค่ายสายใยรักกันแล้ว ซึ่งค่ายจะ
จัดในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2014 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท (เริ่มวันพฤหัสเย็น,วันศุกร์, 
ออกเสาร์เทีย่ง) และหัวข้อค่ายปีนี้คือ Intimacy with God : สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ปีนี้
ค่าลงทะเบียนส้าหรับห้องพักและห้องประชุมจะขยับขึ้นเป็น ท่านละ 1,700 บาท (ไม่รวมค่า
บริหาร)  ดังนั้นเพื่อท่ีท่านจะไม่พลาดส้าหรับค่ายสายใยรัก ผมขอหนุนใจให้ท่านเริ่มสะสม
เงินลงทะเบียนค่ายล่วงหน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 80-100 บาท เพื่อท่ีท่านจะเข้าค่ายอย่าง
สบายใจ และไม่เป็นภาระในภายหลัง พบกับท่ีเค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ 

วันน้ี QT.เดือนเมษายนออกแล้ว รับได้ท่ีหัวหน้ากลุ่มของท่าน หากท่านต้องการ
เติบโตและสนิทสนมกับพระเจ้า ผมขอหนุนใจให้ทุกท่านใช้  QT.อย่างสม่้าเสมอ ส้าหรับ  
ข้อพระคัมภีร์ท่องจ้าตลอดเดือนเมษายนเราจะใช้พระธรรมสดุดี   บทท่ี 27ข้อ 1-7 ดูได้จาก
ใบแทรกนะครับ ส้าหรับพี่น้องผู้เชื่อใหม่ท่ียังไม่ได้รับบัพติศมาในน้้า ขอแจ้งชื่อท่ีหัวหน้า
กลุ่มหรือหัวหน้าเซลล์ของท่านด่วน และเราจะมีพิธีรับบัพติศมาในน้้าวันท่ี 27 เมษายน 
เวลา 14.00-15.00 น. ท่ีสระว่ายน้้าโรงเรียนเกรซ เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับและทาง
คริสตจักรจะจัดอบรมก่อนบัพติศมาในวันนั้นให้ท่านด้วย 

หลังจากทานอาหารกลางวัน เรายังมีกิจกรรมกลุ่มและชั้นเรียนพระคัมภีร์ตามปกติ เริ่ม
ในเวลา 12.-30 น. เป็นต้นไป ส าหรับอาทิตย์หน้าเป็นวันสงกรานต์และวันครอบครัว
ไทย ขอเชิญพี่น้องแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองมานมัสการด้วยความพร้อมเพรียงกัน 
และหลังรับประทานอาหารเราจะมีพิธีรดน้้าด้าหัวผู้อาวุโสในคริสตจักรด้วยครับ  ขอพระเจ้า
อวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ครับ   



 
                  

       เมษายน 2014 
 
 

คุณธันยาภรณ์ ลิขิตพานิชกุล :ทรัพย์ (01) 
ดช.ธนายุทธ มีเมล์ : ออมสิน (01) 
คุณทะเวทย์  ไชยศิลป์ : หนุ่ม (03) 
ดญ.เมสสิยาห์รัก หนุ่มเปียง : มินา (03) 
คุณวารุณี วรรธนาศิรกุล : เซียะ (05) 
คุณปรมาภรณ์ โยริยะ : เนย (09) 
ดช.นฤดม  โรจน์ศุภร : นนท์ (12) 
คุณธรรมวิถี จันทรวงษ์ : เมษ (13) 
คุณนวินดา วนาพิทักษ์กุล : เภา (13) 
คุณภคุณ ใจมุข : กอล์ฟ (15) 
คุณนินันธ์ กิตติปภัสสร : ฟู่ (15) 
คุณปรีดา ใจมุข (16) 

คุณภัทรวรรณ งามปฏิรูป : เอ้ (16) 
คุณศิโยน  หอบันลือกิจ : พัด (16) 
คุณวชิราภรณ์ อัตวุฒิ : ข้าวฟ่าง (18) 
นพ.พนธกร พานิชกุล : ปอ (19) 
คุณจุฬาภา งามปฎิรูป : แอม (19) 
อ.ทอม โนรีน : ทอม (20) 
คุณมยุรี จุฑากาญจน์ : ตุ่ม (21) 
คุณพัชราภรณ์ ทันปรีชา : หนุ่ย (22) 
คุณวราภรณ์  เพ็งประทุม : เอ๋ (27) 
คุณปราชญ์ วัฒนาพร : ดุ่ย (27) 
คุณชุติพนธ์ ทุมนันท์ : บอส (28) 
 

 

 

ครบรอบแต่งงาน 

Philip & Vanlal hruaii Walters (02)  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนอีสเตอร์ 
บทที่ 4 เรื่อง “พระเยซูอธิษฐานในสวนเกทเสมนี” 

 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ าเดก็กลาง-เด็กโต : 
ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐาน 
เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลอง  

จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง  
แต่กายยังอ่อนก าลัง” (มาระโก.14:38) 

 

English Class Lesson:   
 Kinder-4th  : 
5th-9th :  

  

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ าเดก็เลก็ :  
“อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้า
พระองค์   แต่ให้เป็นไปตามพระทัย
ของพระองค”์ (มาระโก.14:36) 



 

สดุดี 27 
1 พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะกลวัผู้ใดเล่า  พระเจ้าทรงเป็นที่ก าบังเขม้แข็ง 
แห่งชีวิตข้าพเจา้ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร 
2 เมื่อคนท าชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้า  เพื่อจะกิ นเนือ้ข้าพเจ้า  
คือปฏิปักษ์และคู่อริของขา้พเจ้า  เขาจะสะดุดและล้มลง 
3 แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ขา้พเจ้า  จิตใจของข้าพเจา้จะไม่กลัว  
แม้ข้าพเจ้าจะได้รับภยัสงคราม  ข้าพเจา้ยังไว้ใจไดอ้ยู่ 
4 ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า  ซึ่งขา้พเจ้าจะ 
เสาะแสวงหาเสมอ  คือทีข่้าพเจ้าจะไดอ้ยู่ในพระนเิวศของพระเจ้า   
ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของขา้พเจ้า  เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า  
และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์ 
5 เพราะพระองค์จะทรงซ่อนขา้พเจ้าในที่ก าบังของพระองค์  
ในยามยากล าบาก  พระองค์จะปิดข้าพเจา้ไว้ภายใต้ร่ม
พลับพลาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไวสู้งบนศิลา 
6 และบัดนี้ศีรษะของขา้พเจ้าจะเชดิขึ้น  เหนือศตัรูของ
ข้าพเจ้าที่อยูร่อบข้าง  และข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชา
ในพลับพลาของพระองคด์้วยการโหร่้อง  
ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงและถวายสดดุีแด่พระเจ้า 
7 ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงฟัง  เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอ
ทรงกรุณาและตรัสตอบขา้พระองค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


