
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น า
นมัสการ 

คุณวโรดม ขันอุระ 
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต  จงศิริวัฒน ์
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศริกุล 
12.30-13.00 กิจกรรมกลุ่ม  ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์  มาร์ติน 
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  

 8 มิถุนายน 15 มิถุนายน 

ทีมต้อนรับ คุณจ-ูคุณประจมิ คุณนก-คุณน้อง 
น าอธิษฐาน คุณวโรดม คุณทะเวทย ์
น านมัสการ  คุณวโรดม   คุณภาณุพันธ ์
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต อ.อนุศาล 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ ์
ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์  มารต์ิน คุณทรงสถิต 
ประกอบพิธมีหาสนิท - คุณอดิศร 
ทีมปรนนิบตั ิ ทีม ผู้ใหญ ่ ทีม Pro 
ทีมล้างจาน กลุ่มผู้ใหญ ่ YPC 
ครูคริสตจักรเด็ก อ.ล่ี-น้้าตาล-หลิน-คิด แจน-ซอ-อร 

ผลการถวาย 

 25 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 

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 
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   เจ้น ขอบคุณพระเจ้า 
19/10/2014   น้้าตาล+น้้าผึ้ง วันเกิด 
26/10/2014 ฮันนาห์ วันเกิด ฮันนาห์ 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 
 เนื่องจากวันนี้เป็นวันอธิษฐานโลก(Global 
Day of Prayer) ในจ.เชียงใหม่จะมีการรวม
พลังอธิษฐานท่ีคริสตจักรประทีปแห่ง
เชียงใหม่ อ.สันทราย เวลา 15.00-17.00 น. 
หนุนใจให้พี่น้องไปร่วมอธิษฐานด้วยกันครับ 
      เหลือเวลาอีกเพียง 1 เดือน ก็จะถึงค่าย
สายใยรักกันแล้ว ซึ่งค่ายจะจัดในวันที่ 10-12 
กรกฎาคม 2014 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท ใน
หัวข้อ “สนิทสนมกับพระเจ้า” ใครท่ียังไม่ได้ 
เริ่มสะสมเงินค่าลงทะเบียนค่าย คงต้องรีบตัดสินใจด่วนแล้วละครับ โดยปีนี้
ค่าลงทะเบียนส้าหรับห้องพักและห้องประชุมท่านละ 1,700 บาท พักได้ 3-4 ท่านต่อ
ห้อง ดังนั้นเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดค่ายสายใยรัก วันนี้ขอพี่น้องมาลงทะเบียนเพื่อ
สมัครค่ายท่านละ 200 บาท เพื่อเราจะทราบจ้านวนคนที่จะไปค่ายและเตรียมป้ายชื่อ 
หนังสือค่าย และแจ้งจ้านวนกับทางรีสอร์ทได้   
ส าหรับเสื้อค่ายปีนี้มีสีเดียว คือ สีฟ้า  พิมพ์ค าว่า Intimacy With God ราคาไซต์ 
S,M,L ตัวละ 169 บาท และXL,XXL ตัวละ 199 บาท สั่งด่วนวันนี้จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 
เท่าน้ัน เพราะเราต้องสั่งท้าจากกรุงเทพฯ ส่วนใครที่จองไว้แล้วกรุณาช้าระเงินด้วยนะ
ครับ  
ข่าวด!ี!!!!  
วันนี้เปิดให้จองเสื้อค่ายแล้วนะครับ  
S-M-Lตัวละ 169 บาท XL-2XL 199 บาท  
สั่งจองได้ที่โต๊ะต้อนรับ 
เวลา 11.30-12.30 น.                                                                  อ่านต่อนะครับ 



          เราได้อดอาหารอธิษฐาน 40 วันเผื่อค่ายคริสตจักร ผ่านไปแล้วครึ่ง
ทาง ผมได้ยินค้าพยานและพรของการอดอาหารจากน้องๆ JFJ หลายๆคน ที่     
อดเป็นครั้งแรก เตรียมไปเป็นพยานที่มหกรรมอธิษฐานเดือนกรกฎาคมนะครับ 
ส้าหรับวันนี้จะเป็นช่วงที่ 3 รับผิดชอบโดยกลุ่ม Pro+TOA วันที่ 8 มิ.ย.-17 มิ.ย. 
2014 และช่วงที่ 4 วันที่ 18 มิ.ย.-27 มิ.ย. 2014 กลุ่ม ผู้ใหญ่ หนุนใจให้พี่น้อง
อธิษฐานเผื่อประเทศไทยควบคู่กันไปในช่วงอดอาหารอธิษฐาน ดูหัวขออธิษฐานได้
จากใบแทรกนะครับ  
        วันนี้ QT.เดือนมิ.ย.ออกแล้ว รับได้ที่หัวหน้ากลุ่ม หรือตัวแทนกลุ่ม เรา
มาถึงพระธรรมโยบ ซึ่งต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา เพื่อชัยชนะ และพระพรในชีวิต
ของท่านผมจึงขอหนุนใจให้ท่านใชQ้T. อย่างสม่้าเสมอ ส้าหรับข้อพระคัมภีร์ท่องจ้า
ตลอดเดือนมิถุนายนเราจะใช้พระธรรมสดุดีบทที่ 27 ข้อ8-14 

   ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ครับ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนเด็กโต ใจฉันคือบ้านพระคริสต์ 
บทที่ 7 “โอนกรรมสิทธิ์” ข่าวคริสตจักรเด็ก 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า : 1 โครินธิ ์6:20  
“พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว   ด้วยราคาสูง   
เหตุฉะน้ัน  ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

ด้วยร่างกายของท่านเถิด” 
 

 

บทเรียนช้ันเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า 
“ความสามารถพิเศษ” 

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ า: 1 ทิโมธี 4:14 
“อย่าละเลยความสามารถ 

ที่มีอยู่ในตัวท่าน” 
 

บทเรียนชั้นเด็กกลางเรื่อง “ศักเคียสคนเก็บภาษ”ี 
ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ า :ลูกา19:10 
“เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะ 

เที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปน้ันให้รอด” 
 

 


