
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น า
นมัสการ 

คุณภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร ์
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ ผศ.ดร.อนศุาล เพิ่มสุวรรณ 
11.30-12.30 พิธีมอบถวายอาคารใหม ่  ผู้เทศนา อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ ์
12.30-13.30 อาหารกลางวัน  ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร จริยพฤทธิพงศ ์
13.30-14.30 กิจกรรมฉลองอาคารใหม่    

 

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  

 20 กรกฎาคม  28 กรกฎาคม  

ทีมต้อนรับ คุณน้อง-คุณนก คุณนาย-คุณแขก 
น าอธิษฐาน คุณนพนคร คุณพันธสัญญ ์
น านมัสการ  คุณภาณุพันธ ์ คุณพันธสัญญ ์
ผู้แปลนมัสการ ผศ.ดร.อนุศาล คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.วรพงศ ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ ์
ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร อ.ดไวท ์
ประกอบพิธมีหาสนิท ปรีดา - 
ทีมปรนนิบตั ิ ทีม Pro ทีม ผู้ใหญ ่
ทีมล้างจาน YPC JFJ 
ครูคริสตจักรเด็ก แจน-ซอ-เอ-Jessica อ.หงึก-น้้าอ้อย-ผึ้ง-Yumi 

ผลการถวาย 

 6 กรกฎาคม  13 กรกฎาคม  

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

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 
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 
30/11/2014     
07/12/2014   น้้าฝน วันเกิด 
14/12/2014     
21/12/2014   ปุยฝ้าย วันเกิด 
28/12/2014   อุ้ม+คิด+ปุ๊ก วันเกิด 

 

ปฏิทินกิจกรรมเดอืน กรกฎาคม 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
18 ก.ค. 19.00-21.00 น. มหกรรมอธิษฐานวนัฉลองโบสถ์  
20 ก.ค. - ฉลองโบสถ์ครบรอบ 23 ปี+ถวายอาคารใหม่   

    
    

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 

ขอบคุณพระเจ้าส้าหรับการทรงน้าคริสตจักรพันธกิจมาถึง 23 ปี วันนี้เราจะมาร่วม
นับพระพรและขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกัน หลังจากการเทศนาเราจะมีการถ่ายรูป
ร่วมกันและขอเชิญพี่น้องร่วมแสดงความยินดีและอธิษฐานมอบถวายอาคารห้องกลุ่ม
ผู้ใหญ่และโปร  หลังจากนั้นขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมรับประทานกลางวันด้วยกัน 
พูดคุย หนุนใจ และโอกาสนี้กลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มโปรจะได้เปิดบ้านต้อนรับทุกท่าน 
ด้วยอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงบ่ายวันนี้เราไม่มีกิจกรรมกลุ่มและชั้นเรียนพระ
คัมภีร์แต่เป็นการสังสรรค์ร่วมกันครับ  

ในค่ายที่ผ่านมาเราได้เดินในแม่น้้าของพระเจ้าและประกาศว่า “เราจะลึกมาก
ขึ้นกับพระเจ้า เราจะรักพระองค์มากขึ้น” ผมหนุนใจทุกท่านที่กลับจากค่ายให้เรา
รักษาบรรยากาศของการใกล้ชิดพระเจ้า จัดเวลาเพื่อจอจ่อกับพระเจ้าและพระวจนะ
ของพระองค์มากขึ้น และที่ส้าคัญเราจะลึกมากขึ้นกับพระเจ้าในปีนี้ครับ ติดตาม
บรรยากาศของค่ายได้ในสัปดาห์หน้าครับ  

เพราะพระวจนะคืออาหารแห่งชีวิต วันนี้ท่านใช้QT.ในการเฝ้าเดี่ยวแล้วหรือยัง  
เพื่อชัยชนะ และพระพรในชีวิตของท่านผมจึงขอหนุนใจให้ท่านใช้QT. อย่างสม้่าเสมอ 
ข้อพระคัมภีร์ท่องจ้าตลอดเดือนน้ีเราจะใช้พระธรรมสดุดีบทท่ี 34 ข้อ1-10 

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันน้ีครับ       
      
 
 
 
 



 
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 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทเรียนเด็กโต ค าเทศนาบนภูเขา 
 บทที่ 6 “ความมุ่งมั่นที่พอพระทัยพระเจ้า” ข่าวคริสตจักรเด็ก 

English Class Lesson:   
Faith that Leads to Obedience 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า   มัทธิว 6:33        
“แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน                                
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่าน้ีให้” 

 
 

 
 

บทเรียนช้ันเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า 
“เมื่อเกิดความกลัว” 

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ า:สดุด ี56:3   
“เมื่อข้าพระองค์กลัว 

ข้าพระองค์วางใจในพระองค์” 
 

บทเรียนชั้นเด็กกลางเรื่อง “เงินถวายของหญิงม่าย” 

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ า : กิจการ 20:35 
“การให้เป็นเหตุให้มีความสุข 

ยิ่งกว่าการรับ” 
 

 


