
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณโยชูวา ค ู
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ ผศ.ดร..อนศุาล เพิ่มสุวรรณ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
12.30-14.00 กิจกรรมกลุ่ม/ชั้นเรียน

พระคัมภรี ์
 ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน ์

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: actscm2012@gmail.com 
www.actschurchcm.com 
 

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



 

รกัร่วมรบัใช้  

 4 พฤษภาคม 11 พฤษภาคม 

ทีมต้อนรับ คุณพัฒน-์คุณสร้อย คุณหม-ูคุณกาแฟ 
น าอธิษฐาน คุณพันธสัญญ ์ คุณวโรดม 
น านมัสการ  คุณโยชวูา คุณวโรดม 
ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล คุณโยชวูา 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ ์
ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต อ.ดไวท ์
ประกอบพิธมีหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบตั ิ ทีม JFJ ทีม ผูใ้หญ ่
ทีมล้างจาน กลุ่มผู้ใหญ ่ YPC 

ครูคริสตจักรเด็ก น้ าผึ้ง-หลิน-ผึ้ง อ.ล่ี-อ.หมยุ-คิด 

ผลการถวาย 

 20 เมษายน 27 เมษายน 

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

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 คริสตจักรจึงอยากใหพ้ีน่้องส่งค าพยานถงึพระพร   
จากการใช้หนงัสือ QT. เมื่อเขยีนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที ่
คุณทะเวทย์ ทางทมีงานจะน าค าพยานของท่านไปหนุนใจ 
พี่น้องท่านอ่ืน ๆ ต่อไปครับ 



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่ออาหารกลางวันและดอกไม้ ในตลอดปี    

ที่ผ่านมา ในปีนีพ้ีน่อ้งกย็งัสามารถเปน็พระพรในการถวายอาหารกลางวัน และดอกไม้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ หรือเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าได้ โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพันธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณทะเวทย์   

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
27/04/2014   หมอผ้ึง-ต่อ วันเกิด 
04/05/2014   เอกจิต  
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   อ๊ีด ขอบคุณพระเจ้า 
22/06/2014   อ๊ีด วันเกิด 
29/06/2014   อ๊ีด ขอบคุณพระเจ้า 
06/07/2014     
13/07/2014 หมู+สร้อย วันเกิด สมศักดิ์+มาล ี ขอบคุณพระเจ้า 
20/07/2014     
27/07/2014 จูลี่ วันเกิด จูลี่ วันเกิด 
03/08/2014     
10/08/2014   แม่รจิต วันเกิด 
17/08/2014     
24/08/2014     
31/08/2014     
07/09/2014     
14/09/2014     

 

ปฏิทินกิจกรรมเดอืน พฤษภาคม 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
2,16 พ.ค. 14.30-15.30 น. ศุกร์พลับพลา ห้อง 104 
4 พ.ค. 14.30-15.30 น. หัวหน้ากลุ่ม,ทีมงานประชุม รว่มกับทีมศบ.  
9 พ.ค. 19.00-21.00 น. Youth Night  
17 พ.ค. 14.30-15.30 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก  

19 พ.ค.-27 มิ.ย. อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน เผื่อค่ายสายใยรัก  

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
ขอบคุณพระเจ้าส าหรับค าเทศนาในอาทิตย์ที่ผ่านมา อ.แดน หนุนใจเราให้ด าเนิน

ชีวิตคริสเตียนที่เกิดผล ด้วยการฝึกฝนชีวิตฝ่ายวิญญาณในนมัสการ การอธิษฐาน 
ศึกษาพระวจนะ และฝึกหัดหรือออกไปรับใช้ด้วยการประกาศ แบบอย่างชีวิตของเรา
นั้นส าคัญมาก ลูกแกะหรือที่เราดูแลจะมองดูแบบอย่างชีวิตจากผู้น าของเขา และเรา
จะเกิดผลเม่ือเราพึ่งพาพระเจ้า ผมขอหนุนใจให้เราจดท่าทางที่เราฝึกด้วยกันและ
น าไปใช้เพื่อสร้างคนอื่น ให้เขาติดตามพระเจ้า ซึ่งภาพที่เราอยากเห็นคือคนทั้ง
คริสตจักรรับใช้พระเจ้าด้วยกัน  และคริสตจักรขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทั้ง 9 คน 
ที่รับบัพติศมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา และขอพระเจ้าปกป้องด้านร่างกาย จิตใจ และ
ปกป้องจิตวิญญาณ ให้ความเชื่อเข้มแข็ง พ้นจากการโจมตีของศัตรู และที่ส าคัญ
ขอให้ชีวิตของท่านเกิดผลอย่างมากมาย   

ใกล้เข้ามาแล้วส าหรับค่ายสายใยรักปีนี้เราเหลือเวลาอีกเพียง 2 เดือน ก็จะ
ถึงค่ายสายใยรักกันแล้ว ซึ่งค่ายจะจัดในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2014 ณ เบลล์  
วิลล่า รีสอร์ท (เริ่มวันพฤหัสเย็น,วันศุกร์, ออกเสาร์เที่ยง) และหัวข้อค่ายปีนี้คือ 
Intimacy with God : สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ปีนี้ค่าลงทะเบียนส าหรับห้องพัก
และห้องประชุมจะขยับขึ้นเป็น ท่านละ 1,700 บาท (ไม่รวมค่าบริหาร)  ดังนั้นเพื่อที่
ท่านจะไม่พลาดส าหรับค่ายสายใยรัก ผมขอหนุนใจให้ท่านเริ่มสะสมเงินลงทะเบียน
ค่ายล่วงหน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 80-100 บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนค่าย พบกับที่
เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ 

วันนี้ QT.เดือนพ.ค.ออกแล้วนะครับ ใครที่ยังไม่ได้รับติดต่อรับที่หัวหน้ากลุ่ม
ด้วยนะครับ เพื่อท่านจะไม่พลาดพระพรจากการใช้QT. ผมขอหนุนใจให้ทุกท่านใช้
QT.อย่างสม่ าเสมอ ส าหรับข้อพระคัมภีร์ท่องจ าตลอดเดือนเมษายนและพฤษภาคม
เราจะใช้พระธรรมสดุดีบทที่ 27 ดูได้จากใบแทรกนะครับ และวันนี้หลังเรียนพระ-
คัมภีร์ ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มและทีมงานประชุมร่วมกับทีมศบ.ที่ห้อง 106 ส่วนวันศุกร์
หน้า 9 พ.ค. มีนมัสการและอธิษ,ฐานของอนุชน พบกันใน Youth Night เดือน พ.ค. 
เวลา 19.00-21.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ครับ  

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ครับ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สขุสนัตว์นัเกดิ  พฤษภาคม 2014        
พญ.นรมน นันทชารักษ์ : พราว (05)  
Gerda Meinusch : เกอร์ด้า (09) 
ดช.จิตรทิวัส วนาพิทักษ์กุล : โนอาห์ (11) 
คุณศิริศักดิ์  มีเมล์ :แทน (16) 
คุณพรศิลป์ คุณศิลป์ : เล็ก (16) 
คุณอาภากร คาวันดี : เน็ต (16) 
 

คุณอินทิรา คาวันดี : แนน (16) 
คุณพลับพลึง ขุนกิจ : ผึ้ง (21) 
คุณภพร ใจมุข : กิฟ (23) 
คุณสุชานาฏ ยุรยาตร์ : เกรซ (24) 
คุณมัทติกา นาเมืองรักษ์ : มัท (26) 

ครบรอบแตง่งาน 
Kerry  Nhu Van Thi Erickson (24) 
คุณพลภัทร์   คุณปัทมา  อนรรฆธีรพันธุ์ (25)  
Ron  Cissy Boyer (07) 
 

 

บทเรียนเด็กโต ใจฉันคือบ้านพระคริสต์ 
บทที่ 2 “ห้องอาหาร” ข่าวคริสตจักรเด็ก 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า ยอห์น 4:34 
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อาหารของเราคือการ
กระท าตามพระทัยของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา   

และท าให้งานของพระองค์ส าเร็จ 
 

 
 

บทเรียนช้ันเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า 
“อาหารและเสื้อผ้า” 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า: โคโลสี 2:7 
“จงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ” 

 

บทเรียนชั้นเด็กกลางเรื่อง “พระเยซูทรงเดินบนทะเล” 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า :อิสยาห์ 41:10 
“อย่ากลัวเลย  เพราะเราอยู่กับเจ้า 

อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า” 
 

 


