
 
นิมิตคริสตจักร 

แผ่นดินพระคริสต์   

เปลี่ยนแปลงชีวิต   

พลิกฟ้ืนชุมชน  

 

ข้อความพันธกิจ 

“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด 

เพื่อเป็นชุมชนที่ส าแดง 

พระลักษณะพระคริสต์  

และรับใช้ผู้อื่นโดยฤทธิ์เดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก” 

 
 

 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ์   วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณโจชูวา คู 
09.30-11.30 นมัสการ  ผู้แปลนมัสการ ผศ.ดร.อนุศาล เพิ่มสวุรรณ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
12.30-14.00 กิจกรรมกลุ่ม/ชั้นเรียนพระคัมภีร์  ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน ์
14.30-15.30 ประชุมครู คริสตจักรเด็ก    

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   

 10 กุมภาพันธ์ 17 กุมภาพันธ์ 
ทีมต้อนรับ ทีม ผู้ใหญ ่ ทีม ผู้ใหญ่ 
น านมัสการ  คุณโยชูวา คุณภาณุพันธ์ 
ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล อ.อนุศาล 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ์ 
ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต อ.เดอร์ไวท์ 
ประกอบพิธีมหาสนิท - คุณปรีดา 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม JFJ ทีม YPC 
ครูคริสตจักรเด็ก อ.ลี ่-เติ้ล –คิด-Yumi น้ าผึ้ง-เปีย-อร-Cissy 

 

 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 อลัน เฮง ขอบคุณพระเจ้า   
03/02/2013 หมอปั๋ง วันเกิด ติ๊ก ขอบคุณพระเจ้า 
10/02/2013 หนึ่ง วันเกิด แจน ขอบคุณพระเจ้า 
17/02/2013 หมอนิ้ง วันเกิด 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 สมิธ วันเกิด 
24/03/2013 นุชจรินทร์ วันเกิด ลุงสิริวัฒน ์ ขอบคุณพระเจ้า 
31/03/2013   ทรัพย ์ วันเกิด 
07/04/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
14/04/2013   ข้าวฟ่าง วันเกิด 
21/04/2013 เอ๋ วันเกิด   
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   มิ้น วันเกิด 
16/06/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
23/06/2013   อ๊ีด วันเกิด 
30/06/2013   อ๊ีด วันเกิด 
07/07/2013     
14/07/2013     
21/07/2013     
28/07/2013     
04/08/2013     
11/08/2013   เชอรี่+ปูเป้ วันเกิดเป ้
18/08/2013     
25/08/2013     
01/09/2013     

 
 

ทะเวทย์ ไชยศิลป:์รายงาน 
ขอบคุณพระเจ้าส าหรับค าเทศนา ของ อ.วรพงศ์ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา ท่ีได้หนุนใจและ

ท้าทายให้เราท าความฝันให้เป็นจริง และไม่โกงในสิ่งท่ีพระเจ้าใส่ไว้ในตัวคุณ เช่น อย่าบอก
ว่าฉันแก่แล้ว ท าไม่ไหว แต่ในพระธรรมตอนหนึ่งท่ีบอกว่า “ขอภูเขาลูกนั้นให้เราเถิด เราจะ
ไปตีและยึดครอง” วันนี้มีภูเขาใหญ่อันใดท่ีเราต้องการยึดครองหรือไม่ ให้เราพึ่งพาก าลัง
และสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อจะพิชิตภูเขาลูกนี้ได้ในปีนี้ เอเมน 

ส าหรับชั้นเรียนพระคัมภีร์ “การสร้างสาวกท่ีสร้างต่อได”้ ตอนนี้เราได้เรียน 4 บทแล้ว 
สนุกมาก เพราะมีการทบทวนบทเรียนด้วยท่าทางประกอบการท่องจ า พบกันที่คริสตจักร
ทุกวันอังคาร เวลา 20.15.21.30 น. สอนโดยอ.แดน แลนคาสเตอร์ ครับ 

เปิดบริการแล้วส าหรับ Acts Book Shop  เรามีหนังสือดีๆ ที่จะส่งเสริมชีวิตฝ่ายจิต-
วิญญาณของท่าน รวมถึงพระคัมภีร์ และDVD ท่ีน่าสนใจ พร้อมส่วนลดและท่ีค่ันหนังสือ
ส าหรับทุกท่านท่ีมาใช้บริการ ขอเชญิแวะชมและเลือกซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือชั้น 1 ครับ 

วันนี้ QT.เดือนกุมภาพันธ์ ออกแล้ว ใครยังไม่ได้รับติดต่อรับได้ที่คุณทะเวทย์ หรือท่ี
หัวหน้ากลุ่มของท่าน และกรุณาต่ออายุสมาชิกรายป ี300 บาท ด้วยนะครับ พิเศษสุด  
ใครที่ต่ออายุสมาชิกสามารถรับกล่อง QT.ปี 2013 ได้แล้วตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป และ
เนื้อหา QT.เดือนนี้ยังเป็นพระธรรมโยชูวา บทท่ี 8 ถึง 18 ,สดุดี บทท่ี 119-121 และฮีบรู 
บทท่ี 8-12 อย่าลืมท่องพระคัมภีร์ในสดุดี 139 ข้อ1-10 ด้วยนะครับ เหตุผลท่ีเราท่อง    
พระวจนะของพระเจ้าก็เพราะเรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดช เป็นดาบของ   
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะต่อสู้กับมารซาตานได้ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเราได้ท่องพระธรรม 12 
บท ได้แก่สดุดี 1,8,16,23,27,34,63,84,91,121,139 และ ยอห์น 15:1-17 หนุนใจให้พี่น้อง
ท่องพระวจนะอย่างสม่ าเสมอนะครับ 

บ่ายวันนี้หลังรับประทานอาหารกลางวันเรายังมีกิจกรรมกลุ่มและชั้นเรียนพระคัมภีร์
ตาม ตามปกติในเวลา 12.30 น. หนุนใจให้พี่น้องจัดเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มนะ
ครับ เพื่อท่านจะได้รับการหนุนใจ อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน หลังจากชั้นเรียนพระคัมภีร์
ขอเชิญคุณครูคริสตจักรเด็กประชุมร่วมกันท่ีห้อง 104 ด้วยครับ 

        ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการมาร่วมสามัคคีธรรมในวันนี้ครับ    



ข้อท่องจ าเด็กโต : ฟีลิปปี 4:13 
“ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้   โดยพระองค์ 

ผู้ทรงเสริมก าลังข้าพเจ้า” 
 

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 : ยอห์น 11 : 26 
“ทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย” 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

Bible Verse: Joshua 24:15 

" Choose this day whom you will serve, whether the gods 
your fathers served in the region beyond the River, or 

the gods of the Amorites in whose land you dwell. 
But as for me and my house, we will serve the LORD.” 

." 

English Class Lesson  
“ I will choose God's way. ” 

ข้อท่องจ าเด็กเล็ก : ปฐมกาล 1:16 
“พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่าง

ขนาดใหญ่ไว้สองดวง 
ให้ดวงใหญ่ครองวัน 
ดวงเล็กครองคืน..” 

 



Acts Book Shop ร้านหนังสือพันธกิจ 
      กลับมาอีกครั้งกับร้านหนังสือพันธกิจ ที่ได้น าหนังสือดีๆ มาสู่พี่น้อง            
เพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายจิตวิญญาณของท่านให้เติบโต พบกับหนังสือของส านักพิมพ์
แม่น้ า , CED, สมาคมพระคริสตธรรมไทย และอื่นๆ ตัวอย่างหนังสือออกใหม่ เช่น 
 

สมาคมพระคริสตธรรมไทย  

 พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน 2011 แบบไม่มีดัชนีราคา 600 บาท 
 พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน 2011 แบบมีดัชนีราคา 750 บาท  

 
ส้านักพิมพ์แม่น้้า (ลดอีก 10 % จากราคาปก) 

 ค าอธิษฐานของพระเยซ ู
เพื่อการทะลุทะลวงในชีวิต  
ราคา 130 บาท (ราคาลด 117 บาท) 

 รหัสฝัน (Dream On)  
ราคา 130 บาท (ราคาลด 117 บาท) 

 
สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (CED) 

 สดแต่เช้า (A Pastor’s Diary)  
ราคา 130 บาท  

 
หนังสือที่ผลิตโดยคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่  

 หนังสือเพลงนมัสการ ภาษาไทย-อังกฤษ  ราคาเล่มละ 150 บาท 
 บทเฝ้าเดี่ยวส าหรับผู้เชื่อใหม่ สดุดี+ยอห์น ราคาเล่มละ 40 บาท 
 QT.ออกทุกสัปดาห์ท่ี 4 เล่มละ 30 บาท 

พบกันที่ร้านหนังสือชั้น 1 ครับ 


