
 
นิมิตคริสตจักร 

แผ่นดินพระคริสต์   

เปลี่ยนแปลงชีวิต   

พลิกฟ้ืนชุมชน  

 

ข้อความพันธกิจ 

“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด 

เพื่อเป็นชุมชนที่ส าแดง 

พระลักษณะพระคริสต์  

และรับใช้ผู้อื่นโดยฤทธิ์เดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก” 

 
 

 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล 
09.30-11.30 นมัสการ  ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต  จงศิริวัฒน์ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
12.30-14.00 กิจกรรมกลุ่ม/ชั้นเรียนพระคัมภีร์  ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต  จงศิริวัฒน์ 
     

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 
ท่ีได้เป็นพระพรให้กับทุกท่าน 
ท่ีมาร่วมนมัสการพระเจ้า 
ในวันนี ้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่
ท่ามกลางการสามัคคีธรรมของเรา 
ท่ีเป็นชุมชนของพระองค ์ 
และหลังจากการนมัสการแล้ว 
ขอเรียนเชิญทุกท่านอยูร่วมใน 
การสังสรรค์และหนุนจิตชูใจ 
ด้วยกันขอพระเจ้าทรงอ านวย 
พระพรครับ 



รกัรว่มรบัใช้   

 27 มกราคม 3 กุมภาพันธ์ 
ทีมต้อนรับ ทีม ผู้ใหญ ่ ทีม ผู้ใหญ่ 
น านมัสการ  คุณพันธสัญญ์ คุณวโรดม 
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต อ.อนุศาล 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ อ.วรพงศ์ 
ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต อ.จิตพร 
ประกอบพิธีมหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม JFJ ทีม YPC 
ครูคริสตจักรเด็ก ผึ้ง-น้ าอ้อย-อ.อนุศาล-Jessica เอ-หมุย-แจน 

 

 ถวายทรัพย์เพ่ือกองทุนอาคารคริสตจกัร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “คริสตจกัรพันธกิจเชียงใหม่”     

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่   บัญชีเลขที่  816-210400-7     

 (ออมทรัพย์) 

 หากต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพ่ือใช้ในการลดหย่อนภาษี 

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 โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพันธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีคุ่ณทะเวทย ์   
 

 

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
27/01/2013 เต๋า+ฝน ครบรอบแต่งงาน   
03/02/2013 หมอปั๋ง วันเกิด ติ๊ก ขอบคุณพระเจ้า 
10/02/2013 หนึ่ง วันเกิด แจน ขอบคุณพระเจ้า 
17/02/2013 หมอนิ้ง วันเกดิ มาร์ค(อ๊ีด) วันเกิด 
24/02/2013 หมอจ๋า วันเกิด อร วันเกิด 
03/03/2013 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า 
10/03/2013 แม่ราณี วันเกิด แนน ขอบคุณพระเจ้า 
17/03/2013   สมิธ วันเกิด 
24/03/2013 นุชจรินทร์ วันเกิด ลุงสิริวัฒน ์ ขอบคุณพระเจ้า 
31/03/2013 อลัน เฮง ขอบคุณพระเจ้า ทรัพย ์ วันเกิด 
07/04/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
14/04/2013   ข้าวฟ่าง วันเกิด 
21/04/2013     
28/04/2013 ดุ่ย วันเกิด สร้อย ขอบคุณพระเจ้า 
05/05/2013     
12/05/2013     
19/05/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
26/05/2013     
02/06/2013     
09/06/2013     
16/06/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
23/06/2013     
30/06/2013     
07/07/2013     
14/07/2013     
21/07/2013     
28/07/2013     
04/08/2013     
11/08/2013     
18/08/2013     
25/08/2013     
01/09/2013     

 
 

ทะเวทย์ ไชยศิลป:์รายงาน 
ขอบคุณพระเจ้าในวันอังคารท่ีผ่านมา เรามีชั้นเรียน การสร้างสาวกท่ีสร้างต่อได้  

สอนโดย อ.แดน แลนคาเตอร์ สนุกมาก เพราะเขาใช้ท่าทางเพื่อช่วยในการจ าเนื้อหาต่างๆ 
ใครที่สามารถจัดเวลาได้ พบกันคืนวันอังคารเวลา 20.15-21.30 น. ท่ีห้อง 104 ครับ  

ถ้าพี่น้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิต และครอบครัวของท่าน หนุนใจท่ีจะจัด
เวลาในการอธิษฐานมากขึ้น และในวันศุกร์ที่ 1 ก.พ. นี้ เวลา 19.00-21.00 น. เรามี
อธิษฐานศุกร์พลับพลาด้วยกัน โดยการอธิษฐานศุกร์พลับพลาจะมีเดือนละ 2 ครั้ง (ศุกร์แรก
และศุกร์ที่ 3) พบกันที่ห้อง 106 นะครับ 

วันนี้ QT.เดือน กมุภาพนัธ์  ออกแล้ว ปกรูปดอกไม้ สวยงาม สามารถรับได้ที่      
โต๊ะต้อนรับ หรือท่ีหัวหน้ากลุ่มของท่าน ใครยังไม่ได้ต่ออายุสมาชิกกรุณาต่ออายุ  300 บาท 
ด้วยนะครับ และเนื้อหาQT.เดือนนี้ยังเป็นพระธรรมโยชูวา บทท่ี 8 ถึง 18 ,สดุดี บทท่ี 119-
121 และฮีบรู บทท่ี 8-12 อย่าลืมท่องพระคัมภีร์ในสดุดี 139 ข้อ1-10 ด้วยนะครับ เหตุผล  
ท่ีเราท่องพระวจนะของพระเจ้าก็เพราะเรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดช เป็น    
ดาบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะต่อสู้กับมารซาตานได้ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเราได้ท่อง  
พระธรรม 12 บท ได้แก่สดุดี 1,8,16,23,27,34,63,84,91,121,139 และ ยอห์น  15:1-17 
ดังนั้น ใครก็ตามที่เข้าหาพระวจนะ ท่ีเข้าหาพระวจนะอย่างเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงจะ  
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เหมือนในพระธรรม  2 ทธ.3:16-17 ท่ีบอกว่า “พระคัมภีร์  ทุกตอน
ได้รับการดลใจจากพระเจ้า  และเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุง
แก้ไขคนให้ดี  และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมท่ีจะกระท าการดี
ทุกอย่าง”  

บ่ายวันนี้หลังรับประทานอาหารกลางวัน เรายังมี กิจกรรมกลุ่ม และชั้นเรียน พระ -
คัมภีร์ตาม ตามปกติในเวลา 12.30 น. หนุนใจให้พี่น้องจัดเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตาม
กลุ่มนะครับ เพื่อท่านจะได้รับการหนุนใจ อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน  

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการมาร่วมสามัคคีธรรมในวันนี้ครับ    
 

 



ข้อท่องจ าเด็กโต : กาลาเทีย 3:8 
“และพระคัมภีร์น้ันรู้ล่วงหน้าว่า พระเจ้าจะ
ทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดย
ความเชื่อ จึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ 
อับราฮัมล่วงหน้าว่า ชนชาติทั้งหลายจะ

ได้รับพระพรเพราะเจ้า” 
 

กิจกรรมเดือน กุมภาพันธ ์2013 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
1,15 ก.พ. 19.00-21.00 น. พลับพลาอธิษฐาน ห้อง 106 
2,16 ก.พ. 15.00-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก ห้อง 102 

3 ก.พ. 14.30-15.30 น. หัวหน้ากลุ่มพบศบ. ห้อง 104 
8 ก.พ. 19.00-21.00 น. Youth Night  
10 ก.พ. 14.30-15.30 น. ประชุมครูคริสตจักรเด็ก  
17 ก.พ. 14.30-15.30 น. ประชุมทีมงานกลุ่ม ห้อง 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
  

 

ข้อท่องจ าเด็กกลาง : มาระโก 1 : 15 
แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว  

จงกลับใจเสียใหม่และ 
เชื่อข่าวประเสริฐเถิด 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

Bible Verse: Romans 8:28 

"We know that God is always at work for the good 
of everyone who loves him. They are the ones 

God has chosen for His purpose." 

English Class Lesson  
God will help me overcome obstacles in life 

ข้อท่องจ าเด็กเล็ก : ปฐมกาล 1:24 
“พระเจ้าตรัสว่า แผ่นดินจงเกิดสัตว์

ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน..” 


