
 
นิมิตคริสตจักร 

แผ่นดินพระคริสต์   

เปลี่ยนแปลงชีวิต   

พลิกฟ้ืนชุมชน  

 

ข้อความพันธกิจ 

“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด 

เพื่อเป็นชุมชนที่ส าแดง 

พระลักษณะพระคริสต์  

และรับใช้ผู้อื่นโดยฤทธิ์เดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก” 

 
 

 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ์   วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2013 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณวโรดม ขันอุระ 
09.30-11.30 นมัสการ  ผู้แปลนมัสการ ดร.อนุศาล เพิ่มสุวรรณ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
   ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต จงสิริวัฒน ์

ส ำนักงำน : สถำนนมัสกำร  
206 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-หำงดง  
ต.ป่ำแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร./แฟกซ์ 0-5327-5052 
E-mail: actsc_cnx@yahoo.com 
www.actschurchcm.com 
 

คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีไดเ้ป็นพระพรให้กับทุกท่าน 
ท่ีมาร่วมนมัสการพระเจ้า 
ในวันนี ้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่
ท่ามกลางการสามัคคีธรรมของเรา 
ท่ีเป็นชุมชนของพระองค ์ 
และหลังจากการนมัสการแล้ว 
ขอเรียนเชิญทุกท่านอยูร่วมใน 
การสังสรรค์และหนุนจิตชูใจ 
ด้วยกันขอพระเจ้าทรงอ านวย 
พระพรครับ 



รกัรว่มรบัใช้   

 13 มกราคม 20 มกราคม 
ทีมต้อนรับ ทีม ผู้ใหญ ่ ทีม ผู้ใหญ่ 
น านมัสการ  คุณวโรดม คุณภาณุพันธ์ 
ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ์ 
ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต อ.เดอร์ไวท์ 
ประกอบพิธีมหาสนิท - คุณอดิศร 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม JFJ ทีม YPC 
ครูคริสตจักรเด็ก คิด-น้ าตาล-อ.ลี่-Jessica น้ าผึ้ง-เปีย-อร-Mai 

 

 ถวายทรัพย์เพ่ือกองทุนอาคารคริสตจกัร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “คริสตจกัรพันธกิจเชียงใหม่”     

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่   บัญชีเลขที่  816-210400-7     

 (ออมทรัพย์) 

 หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร

เพ่ือใช้ในการลดหย่อนภาษี 

กรุณาแจ้งคุณนพนคร (อุ้ม)  

ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสริมสร้างกันและกัน ร่วมผูกพันภายในเซลล์ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

QT.โดนใจประจ าสัปดาห์  
เพื่อเป็นการหนุนใจและสนับสนุนให้มีการใช้หนังสือเฝ้าเด่ียว
มากขึ้น คริสตจกัรจึงอยากให้ พี่น้องส่งค าพยานถึงพระพร  
จากการใช้หนังสือ QT.  
เมื่อเขียนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที่คุณทะเวทย์ และค าพยาน  
ของใครผ่านการคัดเลือก จะได้ลงใน QT.   เดือนต่อๆ ไปครับ  
 
 



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้
 

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่ออาหารกลางวันและดอกไม้ ในตลอดปี   

ที่ผ่านมา ในปีนี้พี่น้องก็ยังสามารถเป็นพระพรในการถวายอาหารกลางวัน และดอกไม้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ หรือเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าได้ โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพนัธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีคุ่ณทะเวทย ์   
 

 

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
06/01/2013 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า แจน วันเกิด 
13/01/2013 แจน+แอน+เอ วันเกิด หมอนิ้ง ขอบคุณพระเจ้า 
20/01/2013 เอ+ปรีดา ครบรอบแต่งงาน ฮอร์ส+ขวัญ ขอบคุณพระเจ้า 
27/01/2013 เต๋า+ฝน ครบรอบแต่งงาน เต๋า+ฝน ครบรอบแต่งงาน 
03/02/2013 หมอปั๋ง วันเกิด ติ๊ก ขอบคุณพระเจ้า 
10/02/2013 หนึ่ง วันเกิด แจน ขอบคุณพระเจ้า 
17/02/2013 หมอนิ้ง วันเกิด มาร์ค(อ๊ีด) วันเกดิ 
24/02/2013 หมอจ๋า วันเกิด อร วันเกิด 
03/03/2013 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า 
10/03/2013 แม่ราณี วันเกิด   
17/03/2013   สมิธ วันเกิด 
24/03/2013 นุชจรินทร์ วันเกิด   
31/03/2013 อลัน เฮง ขอบคุณพระเจ้า ทรัพย ์ วันเกิด 
07/04/2013     
14/04/2013   ข้าวฟ่าง วันเกิด 
21/04/2013     
28/04/2013 ดุ่ย วันเกิด   
05/05/2013     
12/05/2013     
19/05/2013     
26/05/2013     
02/06/2013     
09/06/2013     
16/06/2013     
23/06/2013     
30/06/2013     
07/07/2013     
14/07/2013     
21/07/2013     
28/07/2013     
04/08/2013     
11/08/2013     

 
 

ทะเวทย์ ไชยศิลป:์รายงาน 
 
ขอบคุณพระเจ้าส าหรับค าเทศนาในสัปดาห์ที่ผ่านมา อ .วรพงศ์ได้หนุนใจเราใน

การด าเนินชีวิตในปีใหม่หลายประการ แต่ที่ส าคัญที่สุดคือ เราจะด าเนินชีวิตที่ถวาย-
เกียรติพระเจ้าอยู่ เสมอ ไม่บ่น แต่เชื่อ ไว้ใจในพระสัญญาของพระองค์ พร้อมกับค า
ปฏิญาณ 10 ข้อ เชิญอ่านได้ในใบแทรก และน าไปใคร่ครวญได้ครับ  

QT.เดือนมกราคม  ได้รับการตอบสนองดีมาก มีพี่น้องต่างคริสตจักรซ้ือไปใช้  
จนหนังสือล็อตแรกหมดแล้ว ตอนน้ีเราได้ผลิตเพิ่มเติม ใครท่ียังไม่ได้รับติ ดต่อได้ที่
คุณทะเวทย์ พร้อมกับรับกล่อง QT. ปี 2012  และขอให้สมาชิก QT.ทุกท่าน ต่ออายุ
สมาชิกปี 2013 จ านวน 300 บาท ด้วยนะครับ  ส่วนผู้ที่สนใจจะสั่งเป็นเซท ของปี 
2012 เรามีจ าหน่ายแล้ววันน้ีในราคาชุดละ 360 บาท ซื้อได้ที่โต๊ะต้อนรับ และพิเศษ
สุดสมาชิกทุกท่านที่ต่ออายุ QT.ปี 2013 รอรับบ็อกเซทอันใหม่ของปีที่  3ภายใน
สิ้นเดือนนี้ครับ หนุนใจพี่น้องใช้QT.เป็นประจ าและอย่าลืมแบ่งปันพระพรกันในกลุ่ม
ด้วยครับ  

ช่วงนี้ในคริสตจักรมีการต่อเติมโรงอาหารออกไปอีก 1 ล็อก เสร็จแล้ว และวันน้ี
เราได้เค้าน์เตอร์บริการอาหารใหม่ ส่วนห้องครัวด้านหลังก าลังด าเนินการอยู่ครับ  

บ่ายวันน้ีหลังรับประทานอาหารกลางวันเรายังมีกิจกรรมกลุ่มและหลังจากนั้น  
ขอเชิญพี่น้องกลุ่ม YPC, Pro, ผู้ใหญ่ และยุวชน ไปร่วมนมัสการแสดงความยินดีใน
โอกาสเปิด ร้านยัวร์สไมล์คลินิกทันตกรรม ของคุณหมอนิ้ง ที่หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ 
ส่วนกลุ่ม JFJ มีชั้นเรียนพระคัมภีร์ตามปกติครับ  

ในปีน้ีคริสตจักรอยากจะเห็นพลังของการอธิษฐานมากขึ้น ดังนั้นใน วันศุกร์ที่ 18 
ม.ค. นี้ ขอเชิญพี่น้องมาร่วมอธิษฐานศุกร์พลับพลา ในเวลา 19.00-21.00 น.  
พบกันที่ห้อง 106 ครับ  

        ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการมาร่วมสามัคคีธรรมในวันน้ีครับ 
 



ข้อท่องจ าเด็กโต : ปฐมกาล 18:14 
“มีสิ่งใดที่อัศจรรย์เกินฤทธิ์พระเจ้าจะท าได้ 
พอถึงเวลาก าหนดเราจะกลับมาหาเจ้า ฤดูน้ี
ปีหน้า และซาราห์จะมีบุตรชายคนหน่ึง” 

กิจกรรมเดือน มกราคม 2013 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.30-11.30 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
18 ม.ค. 19.00-21.00 น. พลับพลาอธิษฐาน ห้อง 106 
19 ม.ค. 15.00-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก ห้อง 102 
20 ม.ค. 14.00-15.00 น. ประชุมทีมงานกลุ่ม  
27 ม.ค. 14.00-15.00 น. ประชุมทีมนมัสการ ห้อง 106 

ค าปฏิญาณส าหรับปีใหม่ Remnant Covenant 
1. ขา้พเจ้าปฏิญาณตนให้การอธิษฐาน และการอดอาหาร   
   การจัดเวลาส่วนตัวกับพระเจ้า เป็นสิ่งส าคัญที่สุด  (กจ. 6:4) 
2. ขา้พเจ้าปฏิญาณตนให้กับการศึกษา การสั่งสอน 

การเทศนาพระคัมภรี์อยา่งสัตยซ์ือ่(2 ทธ.3:14-4:4) 
3. ขา้พเจ้าปฏิญาณตนให้กับความซือ่สัตยใ์นเรื่องการเสนอรายงานชวีิตด้าน   

การเงิน การรักษาสัญญา ความจริงใจและหลักขอ้เชื่อ (ฮบ. 13:8) 
4. ขา้พเจ้าปฏิญาณตนให้กับความบริสุทธ์ิในความคิด สื่อ รูปลักษณ์ภายนอก 

และพันธสัญญาการสมรส  (ฮบ. 13:4) 
5. ขา้พเจ้าปฏิญาณตนให้กับการเป็นตัวอยา่งในนิสัยการท างาน ชมุชน 

ชื่อเสียงและรูปแบบครอบครัว  (1 ทธ. 3:1-7) 
6. ขา้พเจ้าปฏิญาณตนใหักับความสัมพันธ์ในพันธสัญญาที่ส่งเสริมการเสนอ 

รายงานชวีิต เครือขา่ย การสร้างทีมและความคิดแผ่นดินของพระเจ้า   (ฮบ. 13:7) 
7. ขา้พเจ้าปฏิญาณตนให้กับการยดึปรัชญาของความเรียบง่าย 

ความจริงใจและการเสียสละ (2 คร. 1:12) 
8. ขา้พเจ้าปฏิญาณตนให้กับการด าเนินชวีิตของความเชื่อโดยทางนิมิต ความกล้า 

ความวางใจและความคิดที่มีชยั (1 ทธ. 6:12) 
9. ขา้พเจ้าปฏิญาณตนให้กับสงครามฝ่ายวิญญาณต่อวิญญาณชั่ว ไม่ใชต่่อมนุษย ์

(2 คร. 10:1-5) 
10. ขา้พเจ้าปฏิญาณตนให้กับการด าเนินชวีิตที่ถ่อมใจ การท างานเป็นทีม  
    ระบบระเบียบและการสร้างสรรด้วยสติปัญญา (อฟ. 5:15) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
  

 

ข้อท่องจ าเด็กกลาง : มาระโก 1 : 11 
แล้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า 

“ท่านเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

Bible Verse: 2 Timothy 4:7 
"I have fought well. I have  
finished the race, and I have  
been faithful." 
 

English Class Lesson  
God will help me to be faithful to Him 

 

ข้อท่องจ าเด็กเล็ก : ปฐมกาล 1:27 
“พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ข้ึน 
ตามพระฉายาของพระองค์  ” 


