
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 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 ์
12.30-13.00 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  

 6 กรกฎาคม  13 กรกฎาคม  

ทีมต้อนรับ คุณเป-้คุณระดา คุณพัฒน-์คุณสร้อย 
น าอธิษฐาน คุณวโรดม คุณทะเวทย ์
น านมัสการ  อ.โยชวูา คุณวโรดม   
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต อ.อนุศาล 
ผู้เทศนา อ.วรพงศ ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ ์
ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร อ.ดไวท ์
ประกอบพิธมีหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบตั ิ ทีม Pro ทีม ผู้ใหญ ่
ทีมล้างจาน Missionary+Pro ผู้ใหญ ่
ครูคริสตจักรเด็ก น้้าผึ้ง-อ.หมยุ-คิด-Yumi อ.ล่ี-น้้าตาล-หลิน-อร-Jessica 

ผลการถวาย 

 22 มิถุนายน 29          

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 
06/07/2014 YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า 
13/07/2014 หมู+สร้อย วันเกิด สมศักดิ์+มาล ี วันเกิด Leilani 
20/07/2014          +ถวายอาคารใหม ่       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 

 

ปฏิทินกิจกรรมเดอืน กรกฎาคม 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
4 ก.ค.  19.00-21.00 น. ศุกร์พลับพลา  ห้อง 106 

5,19 ก.ค. 14.30-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก  
6 ก.ค. 14.30-15.30 น. ประชุมหวัหน้ากลุ่ม/ทีมผู้น้า พบศบ.  

10-12ก.ค.  ค่ายสายใยรัก “สนิทสนมกับพระเจ้า” เบลล์ วลิลา่ รีสอร์ท 
เชียงใหม่ 

18 ก.ค. 19.00-21.00 น. มหกรรมอธิษฐานวนัฉลองโบสถ์  
20 ก.ค. - ฉลองโบสถ์ครบรอบ 23 ปี+ถวายอาคารใหม่   

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
วันพฤหัสนี้ก็จะถึงค่ายสายใยรักกันแล้ว พี่น้องตื่นเต้นที่จะไปค่ายกันไหมครับ 

วันนี้ผมมีตารางค่ายและแผนที่ค่ายมาฝาก เพื่อให้พี่น้องเตรียมตัวและเดินทางเข้า
ค่ายด้วยความราบรื่น หัวข้อค่ายปีนี้คือ “สนิทสนมกับพระเจ้า”  (Intimacy with 
God) ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยค่ายจะเริ่มวันพฤหัสที่ 10 
ก.ค. ลงทะเบียนเข้าห้องพักในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไปรับประทานอาหารเย็นเวลา 
18.00-19.00 น. และรายการนมัสการเริ่มเวลา 19.00 น. ครับ ลูกค่ายปีนี้มากที่สุดที่
เราค่ายจัดค่ายสายใยรัก คือ 188 คน รวมเด็กแล้วครับ หนุนใจให้พี่น้องพันธกิจเป็น
เจ้าภาพที่ดี ต้อนรับ ทักทายคนที่มาจากคริสตจักรอื่นในช่วงค่ายซึ่งมีประมาณ 40 
คน และที่ส้าคัญหนุนใจ ทักทาย พูดคุยกับพี่น้องในคริสตจักรพันธกิจด้วยกันและ
หลายคนเป็นครั้งแรกที่ไปร่วมค่ายกับเรา และวันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องมาช้าระ
ค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนในค่าย ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 1,700 บาท ท่านสามารถช้าระเต็มจ้านวนหรือช้าระบางส่วนได้ครับ พบกันที่
เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรัก ใครที่สั่งเสื้อค่ายไว้สามารถรับเสื้อค่ายได้ที่โต๊ะต้อนรับ 
พร้อมช้าระเงินด้วยนะครับ เราจะใส่เสื้อค่ายวันศุกร์ที่ 11 ก.ค. นะครับ   

ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก คริสตจักรได้จัดเตรียมใบปลิวชุด “เกมกีฬา เกม
ชีวิต” (The Perfect Game The Perfect Plan) เพื่อช่วยให้พี่น้องได้มีโอกาสแบ่งปัน
ข่าวประเสริฐ กับเพื่อนๆที่ยังไม่เป็นคริสเตียน โดยพี่น้องสามารถรับได้ที่โต๊ะต้อนรับ  

วันนี้ QT.เดือนกรกฎาคม ออกแล้วนะครับ รับได้ที่ตัวแทนกลุ่ม เพราะพระ
วจนะคืออาหารแห่งชีวิต วันนี้ท่านใช้QT.ในการเฝ้าเดี่ยวแล้วหรือยัง  เพื่อชัยชนะ 
และพระพรในชีวิตของท่านผมจึงขอหนุนใจให้ท่านใช้QT. อย่างสม้่าเสมอ ไปค่ายอย่า
ลืมน้าQT. ไปด้วยนะครับ ส้าหรับข้อพระคัมภีร์ท่องจ้าตลอดเดือนนี้เราจะใช้พระธรรม
สดุดีบทที่ 34 ข้อ 1-10 

ขอพระเจา้อวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันน้ีครับ      



 
 
 

           

คุณสมศักด์ิ วงศ์ใหญ่ : โจ๊ก (01) 
คุณจรัญ บุญเรือง (08) 

คุณพิราภรณ์ ทับนิยมดิสรณ์ : สร้อย (08) 
คุณอภิณฑ์พร เกียรติก าจรชัย : หมู (08) 
คุณอดิศร วรรธนาศิรกุล : เฮียปึ้ง (08) 
Vanlalhruaii  Walters  : วันลาว (10) 
คุณอดิศรา ชวเจริญพันธุ์ : อ่าย (12) 

ด.ญ.พิชญา แซ่ลี : แก้ว (15) 
คุณปราโมทย์ นาราช : เป้ (17) 

คุณมุกดาวัลย์  โสภาศรี : มุก (18) 
คุณมานพ นาเมืองรัก : โอ (18) 

Naomi Chong (19) 
คุณจิราวรรณ คันธาทิพย์ : แม่แดง (20) 

คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล : อาร์ค (20) 
คุณสนิท  กระแส (23) 

คุณศรีรัตน์  ลิ้มมหาคุณ : จู (25) 
คุณนาตาชา คริสเตียนนี : ซาช่า (27) 
คุณพิชญา อินธิปัญญา : จูลี่ (30) 

 
 
 

Joshua  Sharon Khoo (01) 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทเรียนเด็กโต ค าเทศนาบนภูเขา 
 บทที่ 4 “ศาสนาที่แท้จริง” ข่าวคริสตจักรเด็ก 

English Class Lesson:   
Love is God’s Law 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า มัทธิว 6:1          
“จงระวัง อย่ากระท าศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น 
ถ้าท าอย่างน้ันท่านจะไม่ได้รับบ าเหน็จจาก
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์” 

 
 

 
 

บทเรียนช้ันเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า 
“ความรักของพระเจ้าไม่มีวันสิ้นสุด” 

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ า: 
เพลงคร่ าครวญ 3:22  

“ความรักม่ันคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง” 
 

บทเรียนชั้นเด็กกลางเรื่อง “ลาซารัส” 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า :ยอห์น 10:25 
“เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นข้ึนและมีชีวิต  
ผู้ที่วางใจในเราน้ันถึงแม้ว่าเขาตายแล้ว 

ก็ยังจะมีชีวิตอีก”” 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151988461179018&set=a.173629744017.153109.662219017&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151988461179018&set=a.173629744017.153109.662219017&type=1&relevant_count=1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 


