
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระคริสต ์
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ อ.โยชูวา ค ู
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ ดร.อนุศาล เพิ่มสุวรรณ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.วรพงศ ์จริยพฤทธิพงศ ์
12.30-13.00 กิจกรรมกลุ่ม  ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร จริยพฤทธิพงศ ์
13.00-14.30 ชั้นเรียนพระวจนะ    

 

 

ส ำนักงำน : สถำนนมัสกำร  
206 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-หำงดง  
ต.ป่ำแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร./แฟกซ์ 0-5327-5052 
E-mail: actscm2012@gmail.com 
www.actschurchcm.com 
 

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



รกัรว่มรบัใช้   

 5 มกราคม 12 มกราคม 

ทีมต้อนรับ คุณราตร-ีเพ็ญพรรค คุณปรีดา-คุณเอ 
น าอธิษฐาน คุณนพนคร คุณพันธสัญญ์ 
น านมัสการ  อ.โยชูวา ค ู คุณพันธสัญญ์ 
ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.วรพงศ ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ ์
ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร คุณทรงสถิต 
ประกอบพิธีมหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบัติ กลุ่ม JFJ ทีม YPC 
ทีมล้างจาน กลุ่ม TOA กลุ่ม JFJ(สลับกับ Pro+Missionary) 

ครูคริสตจักรเด็ก หลิน-อ.หมุย-ผึ้ง-Mai-Mauela อ.ล่ี-หมุย-คิด- 
Kathy Grace/ Glory Joy-

Yumi 
 ถวายทรัพย์เพ่ือกองทุนอาคารคริสตจกัร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “คริสตจกัรพันธกิจเชียงใหม่”ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่   บัญชีเลขที่  816-210400-7  (ออมทรัพย์) 

****หากต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี กรุณาท าเครื่องหมายบนซองถวาย  

เจ้าหน้าทีจ่ะออกใบอนุโมทนาเดือนละ 1 ครั้ง ท่านสามารถรับได้ในวันอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
05/01/2014 Joshua & Sharon  ขอบคุณพระเจ้า แจน วันเกิด 
12/01/2014   หน่อย วันเกิด 
19/01/2014   น้ าฝน วันเกิดคุณแม ่
26/01/2014   แอน วันเกิด 
02/02/2014     
09/02/2014   แม่รจิต วันเกิดลูกชาย 
16/02/2014   หนึ่ง วันเกิด 
23/02/2014   อิงอร  วันเกิด 
02/03/2014     
09/03/2014     
16/03/2014     
23/03/2014     
30/03/2014     
06/04/2014     
13/04/2014     
20/04/2014     
27/04/2014     
04/05/2014     
11/05/2014     
18/05/2014     
25/05/2014     

 

ปฏิทินกิจกรรมเดือน มกราคม 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
4,18 ม.ค. 14.30-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก ห้อง 104 

5 ม.ค. 14.30-15.30 น. หัวหน้ากลุ่มและทีมงาน พบศบ. ห้อง 104 
10 ม.ค. 19.00-21.00 น. Youth Night ห้องประชุมใหญ่ 
12 ม.ค. 14.30-15.30 น. ประชุมครูคจ.เด็ก ห้อง 103 
17 ม.ค. 19.00-21.00 น. ศุกร์พลับพลา ห้อง 106 
26 ม.ค. 14.00-15.00 น. บัพติศมาในน้ า  สระว่ายน ้าโรงเรียนเกรซ 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 

สวัสดีปีใหม่ 2014 ผมเชื่อว่าเมื่อเริ่มปีใหม่พี่น้องหลายท่านตั้งใ จจะท าสิ่งใหม่ๆ
เพื่อพระเจ้ากัน ปีนี้ท่านอยากท าอะไรเพื่อพระเจ้าบ้างครับ เราเริ่มปีใหม่มาได้ 5 วัน 
พี่น้องอธิษฐานและถามพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการให้เราท าสิ่งใดที่ส าคัญที่สุด
ในตอนน้ี เพื่อเราจะไม่พลาดโอกาสและเสียเวลาเหมือนที่ผ่านๆมา   

เมื่อเริ่มปีใหม่ผมก็อยากจะแ จ้งให้พี่น้องทราบเลยว่า ค่ายสายใยรักปีนี้  เราจะ
จัดในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2014 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท ที่เดิมของปีที่ผ่านมา  
ซึ่งทีมงานได้จองห้องประชุมและสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อหนุนใจให้ทุกคน
ได้ไปค่ายกัน เราจึงเริ่มเปิดธนาคารสายใยรักในสัปดาห์หน้ าเพื่อที่พี่น้องจะมีเวลา
สะสมเงินลงทะเบียนค่ายประมาณ 25 สัปดาห์ เพียงท่านฝากเงินสัปดาห์ละ 60 บาท 
ก็จะมีเงินลงทะเบียนไปค่ายได้ครับ ค่าลงทะเบียนเร่ิมต้นที่ 1,500 บาท เตรียมเงิน
ไว้แล้วพบกับที่เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักสัปดาห์หน้านะครับ  

และส าหรับสมาชิก QT. วันนี้QT.เดือนมกราคม 2014 ออกแล้ว อย่าลืม    
รับได้ที่หัวหน้ากลุ่มพร้อมต่ออายุสมาชิกรายปี 300 บาท ด้วยนะครับ หากท่าน 
ต่ออายุสมาชิกแล้วสามารถรับกล่องใส่  QT.ของปี 2014 ได้ฟรี  และข่าวดีส าหรับ
ใครต้องการจะซ้ือ  QT.ทั้งชุดของปีที่ 1 ,ปีท่ี 2 และปีที่ 3 เพื่อเป็นของขวัญ ในโอกาส
พิเศษ ในราคาเพียงชุดละ 350 บาท ประกอบด้วย QT. 12 เล่ม เดือนมกราคม -
ธันวาคม พร้อมด้วยคู่มืออ่านพระคัมภีร์  1 ปี และค าอธิษฐานของพระเยซู ก็ติดต่อ 
ซื้อได้แล้ววันน้ีที่คุณทะเวทย์ครับ  

หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ เรายังมีกิจกรรมกลุ่มและช้ันเรียนพระคัมภีร์
ตามปกติตามกลุ่มต่างๆ ในเวลา 12.-30 น. เป็นต้นไป ขอพี่น้องจัดเวลาและเข้าร่วม
สามัคคีธรรม หนุนใจซ่ึงกันและกัน ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน และหลังจากนั้นขอเชิญ
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าเซลล์และทีมงานของกลุ่มร่วมประชุมกับอ .หมอที่ห้อง 104 โดย
พร้อมเพรียงกันในเวลา 14.30-15.30 น.    ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านใน การ
สามัคคีธรรมร่วมกันในวันน้ี และสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านครับ    



 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

คุณชญาภา กันธะ : ภา (01)  
คุณอภิกา  บุลสุวรรณ : แจน (01) 
คุณเบญจมาศ รัตนจีระวงศ์ :น่ิม (01) 
คุณขวัญเมือง เนียมปาน : โบ๊ท (04) 
Natalie Evelyn Shank: นาตาลี (04)  
คุณณัฐินี สังข์ค า : ครูตุ๊ (05) 
คุณณัฐฐา หนุ่มเปียง : ฝน (06) 
คุณปาณิสรา ปานสอน : มิกซ์ (07) 
คุณลลิดา ป้านประดิษฐ์ แชงค์ : อ.แก้ว (12)  
Ellis Van Sudaypan : เอลลิส (15) 
ทพ.ญ.สิรีนุช วรรธนาศิรกุล : ไก่ (16) 
Daniel St.Peter: เดเนียล (17) 
 
 

 
 
 
 
คุณสมภพ  ทับนิยมดิสรณ์ :หน่อง (17) 
คุณพิมพ์สิรี วรรธนาศิรกุล : เอมี่ (18) 
คุณวรุณ วรรธนาศิรกุล : แอ็คซ์ (25) 
คุณพงศ์พันธุ์ แพโสภณ : เอ (26) 
พญ.โอบเอื้อ หอมจันทร์ : แอ้ (28) 
คุณอรวรรณ จุฑาเทพ : แอน (30) 
คุณอุษณีย์  ก่อเกิด :ติ๊ก (31) 

คุณเอกสิทธิ์คุณจินดา ปัญญาหาญ (11) 
เอลลิสแองจี้ (15) 
ผศ.อนุศาลดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ (17) 
คุณปรีดาคุณศิศิอ าไพ  ใจมุข (19) 
คุณสณชัยคุณประทุมพร หาญก่อกิจ (20) 
คุณสุรชัยคุณมยุรี  จุฑากาญจน์ (21) 
คุณณัฐพลคุณณัฐฐา หนุ่มเปียง (23)  

บทเรียนเด็กโต “ปฐมกาล บทที่ 1” ข่าวคริสตจักรเด็ก 

English Class Lesson:   
 Kinder-4th  :  Discipleship Basics Lesson 1 
 5th-9th    :   Friends & Pressure 7a 

ข้อพระคัมภีร์ท่องจ า :  ปฐมกาล 1:26 
“ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา 

ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและ
ฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆ 

ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน” 
 
 

 

บทเรียนช้ันเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า  
“มีมืดต้องมีสว่าง” 

ข้อพระคัมภีร์ท่องจ า:  สดุดี 74:16ก 
“วันเป็นของพระองค์ คืนเป็นของพระองค์” 

 
 

 

ข้อพระคัมภีร์ท่องจ า :  ยอห์น 3:16 
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทาน 
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรน้ันจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 

 
 

 

บทเรียนชั้นเด็กกลาง เรื่อง “พระเยซูกับนิโคเดมัส” 


