
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น า
นมัสการ 

อ.โยชวูา คู 
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต  จงศิริวัฒน ์
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ ์
12.30-13.30 กิจกรรมกลุ่ม  ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร จริยพฤทธิพงศ ์
13.30-14.00 เตรียมสถานที่ฯ    
14.00-18.00 Work Shop “Sing a new song”    

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 
ขอเรยีนเชญิทุกท่านอยูร่วมใน 
การสังสรรค์และหนนุจิตชใูจ 
ด้วยกันขอพระเจ้าทรงอ านวย 
พระพรครับ 



 

รกัร่วมรบัใช้  

 1 มิถุนายน 8 มิถนุายน 

ทีมต้อนรับ คุณเป-้คุณรดา คุณจ-ูคุณประจมิ 
น าอธิษฐาน คุณพันธสัญญ ์ คุณวโรดม 
น านมัสการ  อ.โยชวูา คุณวโรดม   
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.วรพงศ ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ ์
ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร คุณทรงสถิต 
ประกอบพิธมีหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบตั ิ ทีม Pro ทีม ผู้ใหญ ่
ทีมล้างจาน กลุ่ม Pro + Missionary กลุ่มผู้ใหญ ่
ครูคริสตจักรเด็ก น้้าผึ้ง-หมยุ-ผึ้ง อ.ล่ี-น้้าตาล-หลิน-คิด 

ผลการถวาย 

 18 พฤษภาคม 25 พฤษภาคม 

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

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 
25/05/2014   ผ้ึง วันเกิด 
01/06/2014 อ.แก้ว ขอบคุณพระเจ้า อ.แก้ว ขอบคุณพระเจ้า 
08/06/2014   แม่นก วันเกิด 
15/06/2014   อ๊ีด ขอบคุณพระเจ้า 
22/06/2014   อ๊ีด วันเกิด 
29/06/2014 พร วันเกิด อ๊ีด ขอบคุณพระเจ้า 
06/07/2014 YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า 
13/07/2014 หมู+สร้อย วันเกิด สมศักดิ์+มาล ี ขอบคุณพระเจ้า 
20/07/2014 อ.โยชวูา วันเกิดชารอน+แวว   
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   แม่รจิต วันเกิดลกู 
14/09/2014   แม่รจิต วันเกิดลกู 
21/09/2014     
28/09/2014     
05/10/2014     
12/10/2014     
19/10/2014   น้้าตาล+น้้าผึ้ง วันเกิด 

 

ปฏิทินกิจกรรมเดอืน มิถุนายน 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
19 พ.ค.-27 มิ.ย. อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน เผื่อค่ายสายใยรัก  

1 มิ.ย. 14.00-18.00 น. W 501 : Sing new song  
6,20 มิ.ย. 14.30-15.30 น. ศุกร์พลับพลา ห้อง 104 
7,21 มิ.ย. 14.30-15.30 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก  

8 มิ.ย. 15.00-17.00 วันอธษิฐานโลก Global Day of prayer  คจ.ประทีปแห่งเชียงใหม่  
13 มิ.ย. 19.00-21.00 น. Youth Night  

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
  โปรดอธิษฐานเผื่อประเทศไทย ในช่วงเวลานี ้ขอพระเจ้าเมตตาประเทศไทย และ

ประกาศข้อพระคัมภีร์ 2 พศด.7:14 “ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของ
เรานั้นจะถ่อมตัวลง  และอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา  และหันเสียจากทางชั่ว
ของเขา  เราก็จะฟังจากสวรรค์  และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดิน
ของเขาให้หาย”  เราที่เป็นคริสเตียนจะต้อง 
รวมพลังกันในการอธิษฐานเผื่อบ้านเมือง
ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นน้ี ใน 
วันอาทิตย์หน้า 8 มิ.ย. เป็นวันอธิษฐาน
โลก(Global Day of Prayer) เชียงใหม่จะ
มีการรวมพลังอธิษฐานที่คริสตจักรประทีป
แห่งเชียงใหม่ อ.สันทราย เวลา 15.00-
17.00 น. หนุนใจให้พี่น้องไปร่วมอธิษฐาน
ด้วยกันครับ 

เหลือเวลาอีกเพียง 6 สัปดาห์ ก็จะถึงค่ายสายใยรักกันแล้ว ซึ่งค่ายจะจัดใน
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2014 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท ใครที่ยังไม่ได้เริ่มสะสมเงิน
ค่าลงทะเบียนค่าย คงต้องรีบตัดสินใจด่วนแล้วละครับ โดยปีนี้ค่าลงทะเบียนส้าหรับ
ห้องพักและห้องประชุมท่านละ 1,700 บาท พักได้ 3-4 ท่านต่อห้อง ดังนั้นเพื่อที่ท่าน
จะไม่พลาดส้าหรับค่ายสายใยรัก ผมขอหนุนใจให้ท่านเริ่มสะสมเงินลงทะเบียนค่าย
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 200 บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนค่าย พบกันที่เค้าเตอร์ธนาคาร
สายใยรักครับ วิทยากรค่ายปีนี้ มี 2 ท่าน คืออ.ซิดนีย์และอ.เดวิด แมคมิลแลน ใน
หัวข้อค่าย Intimacy with God : สนิทสนมกับพระเจ้า ดูจากชื่อวิทยากรและหัวข้อ
ค่ายแล้วท่านไม่ควรพลาดค่ายนี้ด้วยประการทั้งปวง ตอนนี้มีพี่น้องจากต่างจังหวัด
สมัครค่ายแล้วประมาณ 20 คน และหลายคนที่ติดต่อมาตื่นเต้นกับค่ายนี้มากๆ เรา
ชาวพันธกิจจึงไม่ควรพลาดเช่นกัน  

อ่านต่อนะครับ 



ข่าวด!ี!!!!  
วันนี้เปิดให้จองเสื้อค่ายแล้วนะครับ S-
M-Lตัวละ 169 บาท XL-2XL 199 บาท 
สั่งจองได้ที่โต๊ะต้อนรับ 
เวลา 11.30-12.30 น. 

 
เราได้อดอาหารอธิษฐาน 40 วันเผื่อค่ายคริสตจักร ผ่านไปแล้ว 10 กว่าวัน 

และ ทีมศบ.+Missionary+กรรมการอธิษฐาน ได้ส่งต่อช่วงที่ 2 ให้กับ YPC+JFJ 
วันที่ 29 พ.ค.-7 มิ.ย. 2014 ขอพระเจ้าเสริมก้าลังทุกท่านที่ก้าลังอดอาหาร
อธิษฐานและเพื่อเป็นการหนุนใจและไม่สร้างการทดลองให้กับคนที่อดอาหาร
อธิษฐาน ขอความร่วมมือพี่น้องที่จะไม่โพสต์ ภาพอาหารต่างๆขึ้นทางเฟสบุ๊ค 
ขอบคุณครับ อาทิตย์หน้าช่วงที่ 3 วันที่ 8 มิ.ย.-17 มิ.ย. 2014 เป็นของกลุ่ม 
Pro+TOA และช่วงที่ 4 วันที่ 18 มิ.ย.-27 มิ.ย. 2014 กลุ่ม ผู้ใหญ่ หนุนใจให้พี่น้อง
อธิษฐานเผื่อประเทศไทยควบคู่กันไปในช่วงอดอาหารอธิษฐาน ดูหัวขออธิษฐานได้
จากใบแทรกนะครับ  

วันนี้ QT.เดือนมิ.ย.ออกแล้ว รับได้ที่หัวหน้ากลุ่ม หรือตัวแทนกลุ่ม เรามาถึง
พระธรรมโยบ ซึ่งต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา เพื่อชัยชนะ และพระพรในชีวิตของ
ท่านผมจึงขอหนุนใจให้ท่านใช้QT. อย่างสม้่าเสมอ ส้าหรับข้อพระคัมภีร์ท่องจ้า
ตลอดเดือนมิถุนายนเราจะใช้พระธรรมสดุดีบทที่ 27 ข้อ8-14 

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันน้ีครับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทเรียนเด็กโต ใจฉันคือบ้านพระคริสต์ 
บทที่ 6 “ห้องเก็บของ” ข่าวคริสตจักรเด็ก 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า : สดุดี 51:10 
“ข้าแต่พระเจ้า  

ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์    
 และฟ้ืนน้ าใจที่หนักแน่นข้ึนใหม่ภายในข้าพระองค์”    

 
 

 

บทเรียนช้ันเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า 
“วันเวลาเป็นของพระองค์” 

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ า: สดดุ ี118:24 
“นี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้าง 

ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น” 

บทเรียนชั้นเด็กกลางเรื่อง “ผู้ใดเป็นใหญ่ที่สุด” 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า : มาระโก 9:35 
“ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นคนต้น  

ก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้าย และเป็นผู้รับใช้
ของคนท้ังปวง” 

 
 



สุขสันต์วันเกิด {มิถุนายน 2014] 
 

   คุณสมรรจน์  ลิ้มมหาคุณ : แอ้นท์ (04) 
   คุณชนกนารถ ยุรยาตร์ : นก (05) 
   ดช.นันทวุฒิ เกตุรัตน์ : เหิรฟ้า (06) 
   คุณนพวลัย  เสรีกิติวงศ์ : มิ้น (09) 
   ดช.เอกภพ ปัญญาหาญ : ก้อง (10) 
   ด.ช.อธิภัทร  ขุนกิจ : นิค (11) 
   คุณรัตนาพร สาวชาวนา : นา (14) 
   คุณปราณี  ตาเขียว : โส (16) 
   คุณแชรอน คู : Sharon Lin Khoo (16) 
   คุณกฤติมา เสวีกุล : อี๊ด (17) 
   คุณรัตติกาล ทองมาพันธุ์ : เอ (17) 
   ดญ.วนิตา กลขุนทด : ปลา (17) 
   คุณธรรมรงค์ศักด์ิ พันธุ์กิ่งทิพย์ : เอก (20) 
   นพ.เอกฤทธิ์  ค าขัด : ปอ็บ (22)  
   คุณวันชัย งามปฏิรูป (24) 
      ดญ.น้ าพระทัย พันธุ์กิ่งทิพย์ : เค้ก (25) 
   คุณอธิษฐาน ตั้งเติมพงษ์ : อธิษฐาน (26) 
   ดญ.Valerie Faith Khoo : แวว (28) 
   ดญ.วราภรณ์ ยะเมทะ : เปรี้ยว (28) 
   คุณวลัยพร สต็อกตัน : พร (30) 
 

 
 
 
 

สดุดี 34  
1ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไป  
  ค าสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไป 
2จิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดในพระเจ้า  
  ให้คนที่เสงี่ยมเจียมตั วได้ฟังและยินดี 
3เชิญยอพระเกียรติพระเจ้า พร้อมกับข้าพเจ้า  
  ให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกัน 
4ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า 
  และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้า 
5เขาท้ังหลายเพ่งดูพระองค์ และเบิกบาน  
  เพ่ือหน้าตาของเขาจะไม่ต้องอาย 
6คนจนคนนี้ร้องทูล และพระเจ้าทรงฟัง 
  และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากล าบากทั้งสิ้นของเขา 
7ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อม 
  บรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ และช่วยเขาทั้งหลายให้รอด 
8ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐ  
  คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข 
9ท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์ จงย าเกรงพระเจ้า 
  เพราะผู้ที่ย าเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน 
10เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย  
  แต่บรรดาผู้ที่แสวงพระเจ้า ไม่ขาดของดีใดๆ 

 
 
 
 


