
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น า
นมัสการ 

คุณพันธสัญญ์  วรรธนาศิรกลุ 
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ ผศ.ดร.อนุศาล  เพิ่มสุวรรณ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.วรพงศ์  จริยพฤทธิพงศ ์
12.30-13.00 กิจกรรมกลุ่ม  ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร  จริยพฤทธิพงศ ์
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  

 22 มิถุนายน 29          

ทีมต้อนรับ คุณหม-ูคุณกาแฟ คุณเอ-คุณปรีดา 
น าอธิษฐาน คุณนพนคร คุณพันธสัญญ ์
น านมัสการ  คุณพันธสัญญ ์ คุณภาณุพันธ์   
ผู้แปลนมัสการ ผศ.ดร.อนุศาล ผศ.ดร.อนุศาล 
ผู้เทศนา อ.วรพงศ ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ ์
ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร อ.ดไวท ์
ประกอบพิธมีหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบตั ิ ทีม ผู้ใหญ ่ ทีม Pro 
ทีมล้างจาน JFJ TOA 
ครูคริสตจักรเด็ก อ.หงึก-อ.หมยุ-เอ แจน-น้้าอ้อย-ผึ้ง 

ผลการถวาย 

 8 มิถุนายน 15 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 
22/06/2014 อ.โยชวูา วันเกิดชารอน+แวว 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 ี วันเกิด Leilani 
20/07/2014                           ร    อ.โยชูวา วันเกิด 
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 
02/11/2014   แม่รจิต วันเกิดลกู 
09/11/2014   อธิภูมิ วันเกิด 
16/11/2014     
23/11/2014   น้้าอ้อย วันเกิด 
30/11/2014     

 

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  

20 มิ.ย. 14.30-15.30 น. ศุกร์พลับพลา ห้อง 104 
21 มิ.ย. 14.30-15.30 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก  

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
           อีก 2 สัปดาห์ เท่านั้น ก็จะถึงค่ายสายใยรักกันแล้ว ซึ่งค่ายจะจัดใน

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2014 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท ในหัวข้อ “สนิทสนมกับ  
พระเจ้า” ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนค่าย คงต้องรีบตัดสินใจด่วนแล้วละครับ เพราะ
ยอดห้องพักใกล้เต็มแล้วครับ ขณะนี้มียอดคนที่ลงทะเบียนและคาดว่าจะไปค่าย
แน่นอน 135 คน ไม่รวมเด็ก โดยปีนี้ค่าลงทะเบียนส้าหรับห้องพักและห้องประชุม
ท่านละ 1,700 บาท พักได้ 3-4 ท่านต่อห้อง ดังนั้นเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดค่ายสาย-   
ใยรัก วันน้ีใครพร้อมจะช้าระค่าลงทะเบียนเต็มจ้านวน หรือสมัครค่ายบางส่วน พบกัน
ที่เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ  ใครท่ีสั่งเสื้อค่ายไว้กรุณาช้าระเงินด้วยนะครับ  

เรายังอยู่ในบรรยากาศการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน ช่วงสุดท้าย วันที่ 18 
มิ.ย.-27 มิ.ย. 2014 รับผิดชอบโดยกลุ่มผู้ใหญ่ ผมได้ยินค้าพยานจากพี่น้องได้รับ
ประสบการณ์ในช่วงการอดอาหารอธิษฐาน เราจะมาฟังค้าพยานเหล่านี้ในมหกรรม
อธิษฐานเนื่องในวันฉลองโบสถ์ วันศุกร์ที่ 18 ก.ค. โดยจะมีตัวแทนกลุ่มต่างๆขึ้นมา
เป็นพยานกลุ่มกลุ่ม 2 คน ใครมีค้าพยานดีๆเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับ  

ส่วนการฉลองโบสถ์และมอบถวายอาคารห้องผู้ใหญ่และโปรจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 
20 ก.ค. ซึ่งช่วงนี้เราก้าลังเร่งการก่อสร้าง หากพี่น้องมีภาระใจในการถวาย ส้าหรับ
แอร์ กระเบื้องปูพื้นผนังและการตกแต่ง ซึ่งขาดงบประมาณอย่างละ 1 แสนบาท ท่าน
สามารถถวายสนับสนุนผ่านบัญชีคริสตจักร และแจ้งให้ อ.หมอหรืออุ้มทราบด้วยนะ
ครับ เพื่อจะได้ออกใบเสร็จให้ท่านได้  

วันนี้ QT.เดือนกรกฎาคม ออกแล้วนะครับ รับได้ที่ตัวแทนกลุ่ม เพราะพระ
วจนะคืออาหารแห่งชีวิต วันนี้ท่านใช้QT.ในการเฝ้าเดี่ยวแล้วหรือยัง  เพื่อชัยชนะ 
และพระพรในชีวิตของท่านผมจึงขอหนุนใจให้ท่านใช้QT. อย่างสม้่าเสมอ ส้าหรับ   
ข้อพระคัมภีร์ท่องจ้าตลอดเดือนมิถุนายนเราจะใช้พระธรรมสดุดีบทที่ 27 ข้อ8-14 

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันน้ีครับ    



 
 
 

สดดุ ี27:8-14 
8 พระองค์ตรัสแล้วว่า  "จงหาหนา้ของเรา"   
จิตใจของข้าพระองค์ทลูพระองค์วา่  "ข้าแต่พระเจ้า   
ข้าพระองค์แสวงพระพกัตร์ของพระองค์" 
9 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองคจ์ากข้าพระองค์ 
อย่าผลกัไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเสยีด้วยความกริ้ว  พระองคท์รงเปน็
ผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์  ข้าแต่พระเจ้า 
แห่งความรอดของข้าพระองค์  ขออย่าทรงทิง้ข้าพระองค ์
หรือสละข้าพระองค์เสยี 
10 แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิง้ข้าพระองค ์
แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ข้ึน 
11 ข้าแต่พระเจ้า  ขอสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทรงน าข้า
พระองคไ์ปบนวถิีราบ  เหตุด้วยศตัรูของข้าพระองค ์
12 ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไวก้ับปฏิปกัษ ์
ให้เขาท าตามใจชอบ  เพราะพยานเท็จได้ลกุข้ึนสู้ข้าพระองค์  และเขา
หายใจออกมาเป็นความทารุณ 
13 ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า  ข้าพเจ้าจะเห็นพระคณุของพระเจ้า   
ที่ในแผน่ดินของคนเปน็ 
14 จงรอคอยพระเจ้า  จงเข้มแข็ง   
และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิด  เออ  จงรอคอยพระเจ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทเรียนเด็กโต ค าเทศนาบนภูเขา 
 บทที่ 2 “การใช้ชีวิตท่ีพอพระทัยพระเจ้า” 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า มัทธิว 5:13 
“ท่านท้ังหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว 
จะท าให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่น้ันไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร 

มีแต่จะทิ้งเสียส าหรับคนเหยียบย่ า 
 
 

 
 

บทเรียนช้ันเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า 
“พระเจ้าประทานให้เราทุกสิ่ง” 

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ า:เอเฟซัส 5:20 
“จงขอบพระคุณพระเจ้า  

คือพระบิดาส าหรับสิ่งสารพัดเสมอ” 
 

บทเรียนชั้นเด็กกลางเรื่อง “เศรษฐีหนุ่ม” 

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ า :มัทธิว 6:24 
“ท่านจะปฏิบัติพระเจ้า  

และจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้” 
 

 


