
 
นิมิตคริสตจักร 

แผ่นดินพระคริสต์   

เปลี่ยนแปลงชีวิต   

พลิกฟ้ืนชุมชน  

 

ข้อความพันธกิจ 

“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด 

เพื่อเป็นชุมชนที่ส าแดง 

พระลักษณะพระคริสต์  

และรับใช้ผู้อื่นโดยฤทธิ์เดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก” 

 
 

 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ์   วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 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 
12.30-13.00 กิจกรรมกลุ่ม+ชั้นเรียนพระวจนะ  ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน ์
13.00-15.00 หัวหน้ากลุ่มพบ ศบ.    

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   

 3 มีนาคม 10 มีนาคม 
ทีมต้อนรับ ทีม ผู้ใหญ ่ ทีม ผู้ใหญ่ 
น านมัสการ  คุณวโรดม คุณพันธสัญญ์ 
ผู้แปลนมัสการ ดร.อนุศาล อ.อนุศาล 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ์ 
ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต อ.เดอร์ไวท์ 
ประกอบพิธีมหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม YPC ทีม JFJ 
ครูคริสตจักรเด็ก แจน-อ.หมุย-ผึ้ง-Cissy อ.ลี่-เติ้ล-คิด 

 

 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  
ของใครผ่านการคดัเลือก จะได้ลงใน QT.   เดือนต่อๆ ไปครับ  
 
 



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้
 

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่ออาหารกลางวันและดอกไม้ ในตลอดปี   

ที่ผ่านมา ในปีนี้พี่น้องก็ยังสามารถเป็นพระพรในการถวายอาหารกลางวัน และดอกไม้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ หรือเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าได้ โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพันธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีคุ่ณทะเวทย ์   
 

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
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 หมอจอย วันเกิด ทรัพย ์ วันเกิด 
07/04/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
14/04/2013 ทะเวทย ์ วันเกิด ข้าวฟ่าง วันเกิด 
21/04/2013 เอ๋ วันเกิด เภา วันเกิด 
28/04/2013 ดุ่ย วันเกิด สร้อย ขอบคุณพระเจ้า 
05/05/2013     
12/05/2013 หมอจอย+หมอจ๋า วันเกิดพ่อ   
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 คุณวลัยพร วันเกิด อ๊ีด ขอบคุณพระเจ้า 
07/07/2013 YPC CMU  ขอบคุณพระเจ้า YPC CMU  ขอบคุณพระเจ้า 
14/07/2013     
21/07/2013     
28/07/2013 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า 
04/08/2013   รจิต วันเกิด 
11/08/2013   เชอรี่+ปูเป้ วันเกิดเป ้
18/08/2013 ต่าย(คุณพร) วันเกิด ต่าย(คุณพร) วันเกิด 
25/08/2013     
01/09/2013   รจิต วันเกิดลูก 
08/09/2013   รจิต วันเกิดลูก 
15/09/2013     
22/09/2013     
29/09/2013     
06/10/2013     
13/10/2013   โด+เติ้ล ครบรอบแต่งงาน 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
         ข่าวส าคัญวันนี้ เป็นเรื่องของค่ายประจ าปีของเรา ที่จะได้ใช้เวลาร่วมกัน หนุนใจซึ่งกันและ
กัน และรับพระพรจากพระค าของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ ส าหรับวันเวลาในการจัดค่าย
เป็นวนัท่ี 21-23 ตลุาคม 2013 (เริ่มวันจันทร์ช่วงเย็น,วันอังคาร,จบวันพุธ บ่าย) ค่าลงทะเบียน
ค่ายคนละ 1,500 บาท เหมือนเดิมครับ ส่วนสถานที่เราก าลังส ารวจและเสนอราคาอยู่ครับ และ
เพื่อที่พี่น้องทุกท่านจะไม่พลาดพระพรในการไปค่าย วันน้ีธนาคารสายใยรักจะเร่ิมเปิดบริการเป็น
วันแรกในเวลา 11.30-12.45 น. เพียงออมเงินกบัเราสปัดาหล์ะ 50 บาท (วนัละ 9 บาท) 30 
สปัดาห ์เป็นระยะเวลา 7 เดือน ก็สามารถไปค่ายได้ ขอหนุนใจให้รีบมาเปิดบัญชีเพื่อสะสมเงิน
ไปค่ายกัน ที่ส าคัญอย่าลืมวางแผนและเตรียมวันลาไว้นะครับ เพื่อไปรับพระพรร่วมกัน พบกัน
วันนี้ที่เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ 
         รา้นหนังสือพนัธกิจ มีหนังสือใหม่จากส านักพิมพแ์ม่น ้า ในราคาลดพิเศษ 10 % เช่น
เคย ได้แก่ รหัสฝัน(Dream On) , ค าอธิษฐานของพระเยซูเพื่อการทะลุทะลวงในชีวิต, ฤทธิ์อ านาจ
ของพระเจ้าหายไปไหน?, 40 วันอดอาหารอธิษฐาน, ฤทธิ์ความคิดชีวิตอัศจรรย,์ ขออวยพรข้า
พระองค์ ,เคล็ดลับชีวิตที่เกิดผล, 12 หลุมพรางบนเส้นทางชีวิต เป็นต้น และหนังสือแนะน าท่ี
ควรหาซ้ือเกบ็ไว ้เช่น บุรษุจากสวรรค ์(The Heavenly Man), วนัต่อวนักบัพระเยซู (Jesus 
Calling) ส าหรับใครที่ก าลังมองหาหนังสือดีๆหนังสือออกใหม่พลาดไม่ได้นะครับ เชิญแวะชมและ
เลือกซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือชั้น 1 ครับ 
         QTเดือนมีนาคมออกแล้ว รับได้ที่โต๊ะต้อนรับ และใครที่ยังไม่ได้รับกล่อง QT. กรุณามา
รับกล่องQT.ปี 2013 ได้แล้ว หรือQT.ย้อนหลังของเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ สามารถติดต่อ
รับได้ที่คุณทะเวทย์ และกรุณาต่ออายุสมาชิกรายป ี300 บาท ด้วยนะครับ อ่านQT.แล้วได้รับ  
พระพรก็อย่าเก็บไว้คนเดียว สามารถแบ่งปันและเขียนค าพยานส่งที่หัวหน้ากลุ่มของท่านได้ครับ  
         บ่ายวันน้ีหลังรับประทานอาหารกลางวันเรายังมีกิจกรรมกลุ่มและชั้นเรียนพระคัมภีร์
ตามปกติ ในเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป  ขอให้พีน่้องจัดเวลาเพื่อเข้ากิจกรรมกลุ่มด้วยนะครับ  
เพื่อท่านจะไม่พลาดพระพรและมีโอกาสหนุนใจกันและกันมากขึ้น   
          ในวนัศกุรท่ี์ 8 มีนาคม พบกบัการอธิษฐานและนมสัการของอนุชนอวยพรเชียงใหม่ 
ใน Youth Night  ประจ าเดือนมีนาคม  ขอเชิญน้องๆ TOA และ JFJ มานมัสการร่วมกัน ในเวลา 
19.00-21.00 น. เพื่อขอการเปล่ียนแปลงและการเคล่ือนไหวท่ามกลางอนุชนคนหนุ่มสาว ครับ 

  ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการมาร่วมสามัคคีธรรมในวันนี้ครับ    



กิจกรรมเดือน มีนาคม 2013 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

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

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

 

Acts Book Shop ร้านหนังสือพันธกิจ 
แนะน าหนังสือใหม่  

“รหัสฝัน” ผู้เขียน ดร.แซนดี้  ฟรีด (Dr.Sandi Freed)  

แปล-เรียบเรียง : คุณตรูจิตต์ นีเดอเรอร์ (ส้านักพิมพ์แม่น้้า)  
• พระเจ้าตรัสกับเราอย่างไรผ่านทางความฝนั-นิมิต 
• ท้าความเข้าใจกับภาษาของความฝัน-นิมิต  
• จะวินิจฉัยการเจิมเก๊-ความฝันเท็จ ได้อย่างไร 
• พบประสบการณ์ของการปลดปล่อยและเสรีภาพทางความฝัน-นิมิต 

พบกันที่ร้านหนังสือชั้น 1 ครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

English Class Lesson :“I will stay devoted to God.” 

ข้อท่องจ าเด็กเล็ก : (มธ.21:16) “พระองค์ทรงกระท าให้ 
ค าสรรเสริญอันจริงแท้ ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านม”  

 

บทเรียนเด็กในช่วงนี้จะเริ่มเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันอีสเตอร์  
โดยอาทิตย์นี้เป็นเรื่อง “พระเยซูทรงช าระพระวิหาร” 

ข้อท่องจ าเด็กกลาง-เด็กโต : (มธ.21:13) 
“พระองค์ตรัสกับเขาว่า “มีพระวจนะเขียนไว้ว่า นิเวศของเราเขาจะเรียกว่า เป็น 

นิเวศอธิษฐาน แต่เจ้าท้ังหลายมากระท าให้เป็น ถ้ าของพวกโจร” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันศุกร์ที ่29 มีนาคม 2013 
19.00-21.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

คุณพิไลรัก อินธิปัญญา : ครูหมุย(02) 
คุณราณี ยิ่งประเสริฐ : แม่ราณี (07) 
คุณสมิธ เพ็งประทุม : สมิธ (09) 
คุณเพ็ญสิริ  ขุนกิจ :หรีด (10) 
คุณพีรดล วรรธนาศิรกุล : โอ๊ค (10) 
Relle Ruth Maxwell : น้อยหน่า (11) 
Kerry Erickson : เคอรี่ (11) 
คุณวิยะดา ราษฏร์ดี : ออกซิเจ้น (11) 
Steve Byron Robinson : อ.สตีฟ (12) 
คุณประเสริฐ หาญก่อกิจ : โกเฮง (12) 
Abigail Faith Robinson : อาบีเกล (12) 
คุณบุญฤทธิ์  ต๊ะสม : อ๋อย (15) 
พต.สิริวัฒน์ เทียมบุญธง (07) 
 

คุณสุรชัย จุฑากาญจน์ : กู๋ชัย (15) 
คุณรัชนี เติมพรภักดีกุล : เปิ้ล (19) 
คุณศศิญา ฤทธาพร : หน่อย (20 ) 
คุณน้ าพระทัย ทันปรีชา : ฝุ่น (23) 
คุณภัทรา กิตติปภัสสร : ปุ๊ก (23) 
คุณประดับพร ลีละศาสตร์ : หลุยส์ (23)  
คุณยุทธกร  จริยพฤทธิพงศ์ : ไมเคิล (24) 
อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์ : อ.ซิดน่ีย์ (25) 
คุณพรรณงาม นันทชารักษ์ : กี้ (26) 
คุณเบญญาภา ส้าเนียง : มิ้น (26) 
คุณเบญจมาศ พันธุ์กิ่งทิพย์ : อุ้ม (27) 
คุณนุชจรินทร์ วัฒนาพร : นุช (28) 
คุณรัตนา จ าปาเครือ : ป้อม (31)  
 

 
 
 
 
 
 
 

Steve  Mai Robinson (23) 
คุณธนากร  คุณหทัยรัตน์ วิวรรธน์รณกิต (27) 

 
 

ครบรอบแต่งงาน 


