
 
นิมิตคริสตจักร 

แผ่นดินพระคริสต์   

เปลี่ยนแปลงชีวิต   

พลิกฟ้ืนชุมชน  

 

ข้อความพันธกิจ 

“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด 

เพื่อเป็นชุมชนที่ส าแดง 

พระลักษณะพระคริสต์  

และรับใช้ผู้อื่นโดยฤทธิ์เดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก” 

 
 

 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ์   วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ 
09.30-11.30 นมัสการ  ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน ์
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
12.30-14.00 กิจกรรมกลุ่ม/ชั้นเรียนพระคัมภีร์  ผู้แปลเทศนา อ.เดอร์ไวท ์มาร์ติน 
14.30-15.30 ประชุมทีมงานกลุ่ม    

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   

 17 กุมภาพันธ์ 24 กุมภาพันธ์ 
ทีมต้อนรับ ทีม ผู้ใหญ ่ ทีม ผู้ใหญ่ 
น านมัสการ  คุณภาณุพันธ์ คุณพันธสัญญ์ 
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ์ 
ผู้แปลเทศนา อ.เดอร์ไวท์ อ.เดอร์ไวท์ 
ประกอบพิธีมหาสนิท คุณปรีดา - 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม YPC ทีม JFJ 
ครูคริสตจักรเด็ก น้ าผึ้ง-เปีย-อร-Cissy อ.หงึก/น้ าอ้อย/เอ 

 

 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.  
เมื่อเขียนเสร็จแล้วกรุณาส่งคนืที่คุณทะเวทย์ 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 ขอบคุณพระเจ้า 
07/07/2013     
14/07/2013     
21/07/2013     
28/07/2013 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า   
04/08/2013     
11/08/2013   เชอรี่+ปูเป้ วันเกิดเป ้
18/08/2013     
25/08/2013     
01/09/2013     

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัว “เทศกาลชีวิตบริบูรณ์ ” 

(Abundant Life Festival) ซึ่งจะเป็นการประกาศโดยนักเทศน์ระดับโลก อาจารย์
แฟร้งค์กิน เกรแฮม งานนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรบิลลี่ เกรแฮม องค์กรเพื่อ  
การประกาศข่าวประเสริฐระดับโลกในหลายๆปร ะเทศร่วมกับกปพ .ภาคเหนือและ
คริสตจักรต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ งานจะจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 22-24 พ.ย. 2013  
ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี พี่น้องเตรียมชวนเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าไปร่วมงาน
กันนะครับ พร้อมทั้งได้มีการเปิดตัวคณะกรรมการที่ท างานประกาศในครั้งนี้ ช่วงท้ าย
อาจารย์หมอได้น าที่ประชุมอธิษฐานเผื่อกรรมการอีกด้วย พี่น้องอย่าลืมอธิษฐานเผื่อ
คณะกรรมการและทีมงานทุกท่านในการเตรียมงานประกาศใหญ่นี้ด้วย ถ้ามีความ
คืบหน้าอย่างไรผมจะแจ้งให้พี่น้องทราบต่อไปครับ 

ร้านหนังสือพนัธกิจ มีหนังสือใหม่จากส านักพิมพแ์ม่น ้า ในราคาลดพิเ ศษ 
10 % เช่น รหัสฝัน(Dream On) , ค าอธิษฐานของพระเยซูเพื่อการทะลุทะลวงในชีวิต , 
ฤทธิ์อ านาจของพระเจ้าหายไปไหน ?, 40 วันอดอาหารอธิษฐาน , ฤทธิ์ความคิดชีวิต
อัศจรรย์ , ขออวยพรข้าพระองค์ ,เคล็ดลับชีวิตที่เกิดผล , 12 หลุมพรางบนเส้นทาง
ชีวิต เป็นต้น และหนังสือแนะน าท่ีควร หาซ้ือเกบ็ไว้  เช่น บรุษุจากสวรรค์  (The 
Heavenly Man), จากตถาคตถึงพระเยซู (From Buddha to Jesus) ,วนัต่อวนักบั 

พระเยซู (Jesus Calling) ส าหรับใครท่ีก าลังมองหาหนังสือ 
ดีๆ หนังสือออกใหม่พลาดไม่ได้นะครับ  

เชิญแวะชมและ 
เลือกซื้อหนังสือได้ที่ 

ร้านหนังสือชั้น 1 ครับ 
 
 

อ่านต่อนะครับ  



ข้อท่องจ าเด็กโต : โรม 8:28 
“เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้
เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงท่ีพระองค์
ได้ทรงเรียก ตามพระประสงค์ของพระองค์” 
 

 
วันน้ีใครท่ียังไม่ได้รับกล่อง QT. กรณุามารบักล่องQT.ปี 2013 ได้แล้ว ที่โต๊ะ

ต้อนรับ พร้อมQT.เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ สามารถติดต่อรับได้ที่คุณทะเวทย์ 
และกรุณาต่ออายุสมาชิกรายปี  300 บาท ด้วยนะครับ อ่านQT. อย่าลืมท่องพระ
คัมภีร์ในสดุดี 139 ข้อ1-15 ด้วยนะครับ เหตุผลที่เราท่องพระวจนะของพระเจ้าก็
เพราะเรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดช เป็นดาบของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่จะต่อสู้กับมารซาตานได้ ตลอด 2 ปีท่ีผ่านมาเราได้ท่องพระธรรม 12 บท ได้แก่
สดุดี 1,8,16,23,27,34,63,84,91,121,139 และ ยอห์น  15:1-17 หนุนใจให้พี่น้อง
ท่องพระวจนะอย่างสม่ าเสมอนะครับ 

บ่ายวันน้ีหลังรับประทานอาหารกลางวันเรายังมีกิจกรรมกลุ่มและช้ันเรียน   
พระคัมภีร์ตาม ตามปกติในเวลา 12.30 น. หนุนใจให้พี่น้องจัดเวลาเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมตามกลุ่มนะครับ เพื่อท่านจะได้รับการหนุนใจ อธิษฐานเผื่อซึ่ งกันและกัน 
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการมาร่วมสามัคคีธรรมในวันน้ีครับ    

 

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 : สดุดี 121  : 2 
“ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า  
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก” 

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 1:31 
“พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งท้ังปวง 

ที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทรงเห็นว่าดีนัก” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 
19.00-21.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมาคมพระคริสตธรรมไทย  ส้านักพิมพ์แม่น ้า (ลดอีก 10 % จากราคาปก) 
 พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน 2011          
แบบไม่มีดัชนีราคา 600 บาท 
 พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน 2011          
แบบมีดัชนีราคา 750 บาท  

 

 ค าอธิษฐานของพระเยซ ู
เพื่อการทะลุทะลวงในชีวิต  
ราคา 130 บาท (ราคาลด 117 บาท) 

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

สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนา
คริสตจักร (CED) 

กนกบรรณสาร  
 

 สดแต่เช้า  
(A Pastor’s  
Diary)  

 
ราคา 130 บาท  

 บุรุษจากสวรรค์  
(The Heavenly  
Man)  
ราคา200 บาท 

 

หนังสือที่ผลิตโดยคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่  

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

 
พบกันทีร่้านหนังสือชั้น 1 ครับ 


