
 
นิมิตคริสตจักร 

แผ่นดินพระคริสต์   

เปลี่ยนแปลงชีวิต   

พลิกฟ้ืนชุมชน  

 

ข้อความพันธกิจ 

“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด 

เพื่อเป็นชุมชนที่ส าแดง 

พระลักษณะพระคริสต์  

และรับใช้ผู้อื่นโดยฤทธิ์เดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก” 

 
 

 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ์   วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ   คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล 
09.30-11.30 นมัสการ  ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล เพิ่มสวรรณ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
12.30-13.00 กิจกรรมกลุ่ม+ชั้นเรียนพระวจนะ  ผู้แปลเทศนา  อ.ดไวท์  มาร์ติน 
13.00-15.00 ประชุมครูคริสตจักรเด็ก    

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 มีนาคม 17 มีนาคม 
ทีมต้อนรับ ทีม ผู้ใหญ ่ ทีม ผู้ใหญ่ 
น านมัสการ  คุณพันธสัญญ์ คุณภาณุพันธ์ 
ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ อ.วรพงศ์ 
ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์  อ.จิตพร 
ประกอบพิธีมหาสนิท - คุณอดิศร 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม JFJ ทีม YPC 

ครูคริสตจักรเด็ก อ.ลี/่เติ้ล/คิด/Yumi,Manuela แจน/เปีย/อร/Cissy,Elli 
 

 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 และดอกไมใ้นโอกาส

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 
         ค่ายที่ทุกคนรอคอย กับค่ายสายใยรัก 2013 วนัท่ี 21-23 ตลุาคม 2013 (เริ่มวันจันทร์ช่วง
เย็น,วันอังคาร,จบวันพุธ บ่าย) ค่าลงทะเบียนค่ายคนละ 1,500 บาท เพื่อสนับสนุนให้พี่น้องไป
ร่วมค่ายกันทุกคน คริสตจักรจึงได้เปิด “ธนาคารสายใยรกั” ขึ้น จุดประสงค์เพื่อช่วยพี่น้องสะสม
เงินลงทะเบียนเข้าค่าย ธนาคารสายใยรักได้เปิดด าเนินการครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 
ขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องมาเปิดบัญชีและฝากเงินกับเรา 19 ท่าน ดังนั้นเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดพระ
พรในการไปค่าย หรือใครที่คิดว่าค่าละเบียนจะเป็นอุปสรรคไม่อยากไปค่าย เราขอหนุนใจให้รีบ
มาเปิดบัญชีเพื่อสะสมเงินไปค่ายกัน เพียงออมเงิน วนัละ 9 บาท หรอืสปัดาหล์ะ 50 บาท รวม 
30 สปัดาห ์เป็นระยะเวลา 7 เดือน ก็สามารถไปค่ายได้ พบกันทีเ่ค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ 
โดยธนาคารจะเปิดท าการเวลา 11.30-12.30 น. พิเศษสุดฝากเงินตลอดเดือนมีนาคมรับของที่
ระลึก ฟรีครับ           
         QTเดือนมีนาคมออกแล้ว รับได้หัวหน้ากลุ่มหรือที่คุณทะเวทย์ และใครที่ยังไม่ได้รับ
กล่อง QT. กรุณามารับกล่องQT.ปี 2013 ด้วย รวมถึงQT.ฉบับย้อนหลังของเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ์ สามารถติดต่อรับได้ที่คุณทะเวทย์ และกรุณาช่วยต่ออายุสมาชิกรายป ี300 บาท ด้วย
นะครับ อ่านQT.แล้วได้รับพระพรก็อย่าเก็บไว้คนเดียว สามารถแบ่งปันและเขียนค าพยานส่งที่
หัวหน้ากลุ่มของท่านได้ครับ  
           รา้นหนังสือพนัธกิจ ยงัเปิดบริการเช่นเคย มีหนังสือใหม่จากส านักพิมพ์แม่น้ า ในราคา
ลดพิเศษ 10 % เช่นเคย ได้แก่ รหัสฝัน(Dream On) , ค าอธิษฐานของพระเยซูเพื่อการทะลุ
ทะลวงในชีวิต, ฤทธิ์อ านาจของพระเจ้าหายไปไหน?, 40 วันอดอาหารอธิษฐาน, ฤทธิ์ความคิด
ชีวิตอัศจรรย,์ ขออวยพรข้าพระองค์ ,เคล็ดลับชีวิตที่เกิดผล, 12 หลุมพรางบนเส้นทางชีวิต เป็น
ต้น และหนังสือแนะน าท่ีควรหาซ้ือเกบ็ไว ้เช่น บุรษุจากสวรรค ์(The Heavenly Man), วนั
ต่อวนักบัพระเยซู (Jesus Calling) ส าหรับใครที่ก าลังมองหาหนังสือดีๆหนังสือออกใหม่พลาด
ไม่ได้นะครับ เชิญแวะชมและเลือกซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือชั้น 1 ครับ 
         บ่ายวันน้ีหลังรับประทานอาหารกลางวันเรายังมีกิจกรรมกลุ่มและชั้นเรียนพระคัมภีร์
ตามปกติ ในเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป  ขอให้พี่น้องจัดเวลาเพื่อเข้ากิจกรรมกลุ่มด้วยนะครับ เพื่อ
ท่านจะไม่พลาดพระพรและมีโอกาสหนุนใจกันและกันมากขึ้น   
 

อ่านต่อนะครับ 



          ในวนัศกุรท่ี์ 15 มีนาคม มีอธิษฐานศกุรพ์ลบัพลารบัผิดชอบรายการโดยกลุ่ม
ผูใ้หญ่ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านรวมพลังกันในการอธิษฐานวิงวอนเพื่อคริสตจักร ในเวลา 19.00-
21.00 น. พบกันที่ห้อง 106 และพลาดไม่ได้กับมหกรรมอธิษฐานวนัศกุรป์ระเสริฐ วนัศกุร์
ท่ี 29 มีนาคม นี้ ในหัวข้อ “ยอมเพราะรกั”  เราจะมาระลึกถึงการส้ินพระชนม์ของพระเยซู
คริสต์และค้นหาความหมายของค าๆน้ีกัน แล้วพบกันนะครับ  
        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 
10 มี.ค. 14.30-15.30 น. ประชุมครูคริสตจักรเด็ก  
29 มี.ค. 19.00-21.00 น. มหกรรมอธิษฐานศุกร์ประเสริฐ ห้องประชุมใหญ่ 

 

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 : Hearing God  
“I will be a praying person.” 

ข้อท่องจ าเด็กเล็ก : (ยอห์น.6:48) เราเป็นอาหารแห่งชีวิต 

บทเรียนเด็กในช่วงนี้จะเริ่มเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ           
วันอีสเตอร์ โดยอาทิตย์นี้เป็นเรื่อง “อาหารมื้อสุดท้าย” 

ข้อท่องจ าเด็กกลาง-เด็กโต : (ยอห์น.6:51) 
เราเป็นอาหารที่ธ ารงชีวิต ซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอาหารน้ี  ผู้น้ันจะมีชีวิตนิรันดร์   

และอาหารที่เราจะให้เพ่ือเห็นแก่ชีวิตของโลกน้ัน   ก็คือเลือดเน้ือของเรา ” 

Memory Verse :  
I am the good shepherd.  

I know my own and 
 my own know me, 


