
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ   คุณวโรดม ขันอรุะ 
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน ์
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศริกุล 
12.30-13.00 กิจกรรมกลุ่ม  ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์  มาร์ติน 
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 
ท่ีได้เปน็พระพรให้กับทุกท่าน 
ท่ีมาร่วมนมัสการพระเจ้า 
ในวันนี ้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่
ท่ามกลางการสามัคคีธรรมของเรา 
ท่ีเปน็ชุมชนของพระองค์  
และหลังจากการนมัสการแล้ว 
ขอเรียนเชญิทุกท่านอยูร่วมใน 
การสังสรรค์และหนนุจิตชใูจ 
ด้วยกันขอพระเจ้าทรงอ านวย 
พระพรครับ 



รกัร่วมรบัใช้  

 9 กุมภาพันธ ์ 16 กุมภาพันธ ์

ทีมต้อนรับ คุณพัฒน-์คุณสร้อย คุณหมู/คุณกาแฟ 
น าอธิษฐาน คุณนพนคร คุณพันธสัญญ ์
น านมัสการ  คุณวโรดม คุณภาณุพันธ ์
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ ์ อ.วรพงศ ์
ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์ มารต์ิน อ.จิตพร 
ประกอบพิธมีหาสนิท - คุณปรีดา 
ทีมปรนนิบตั ิ ทีม YPC ทีม JFJ 
ทีมล้างจาน กลุ่ม TOA กลุ่ม Pro+Missionary 

ครูคริสตจักรเด็ก อ.ลี-่น้้าตาล-หลิน-คิด- 
Mai-Manuela 

 

แจน-เปีย-อร- 
Kathy Grace/Glory Joy-Yumi 

ผลการถวาย 

 26 มกราคม 2 กุมภาพันธ ์

สิบลด   

-สิบลด ธนาคาร    
 

อาหาร   
คริสตจักรเด็ก   
กองทุนอาคาร+เงินยืมซื้อที่ดิน   
พันธกิจคนหูหนวก   
พิเศษ : จ้าหน่ายหนังสือ (QT.)   
พิเศษ : กองทุนสร้างห้องผูใ้หญ-่โปร   

รวม   

 ถวายทรัพย์เพื่อกองทุนอาคารคริสตจกัร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่”ธนาคาร 

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

****หากตอ้งการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี กรณุาท าเครื่องหมายบนซองถวาย  

เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุโมทนาเดือนละ 1 ครั้ง ท่านสามารถรับได้ในวันอาทิตย์สดุท้ายของแต่ละเดือน 

เสรมิสร้างกนัและกนั รว่มผกูพนัภายในเซลล์ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

QT.โดนใจประจ ำสัปดำห์  
เพื่อเป็นการหนุนใจและสนับสนุนใหม้ีการใช้หนงัสือเฝ้าเด่ียว
มากขึ้น คริสตจักรจึงอยากใหพ้ีน่้องส่งค้าพยานถงึพระพร   
จากการใช้หนงัสือ QT. เมื่อเขยีนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที ่
คุณทะเวทย์ ทางทมีงานจะน้าคา้พยานของท่านไปหนุนใจ 
พี่น้องท่านอ่ืน ๆ ต่อไปครับ 



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้

ขอบคณุพีน่อ้งทกุทา่นทีม่สีว่นในการถวายทรพัยเ์พือ่อาหารกลางวนัและดอกไม ้ในตลอดป ี   

ทีผ่า่นมา ในปนีีพ้ีน่อ้งกย็งัสามารถเปน็พระพรในการถวายอาหารกลางวนั และดอกไมใ้นโอกาส

พเิศษตา่ง ๆ หรอืเพือ่จะขอบคณุพระเจา้ได ้โดยกรณุาลงชือ่ในตารางทีบ่อรด์ประชาสมัพนัธ ์     

ชัน้ 1 หรอืกรอกแบบฟอรม์ดา้นลา่งนี ้ หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่คณุทะเวทย ์   

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
09/02/2014 Ann+Steve Whiddon  แม่รจิต วันเกิดลกูชาย 
16/02/2014 หมอนิ้ง+หมอปั๋ง วันเกิด หนึ่ง วันเกิด 
23/02/2014 หมอจ๋า   วันเกิด อิงอร  วันเกิด 
02/03/2014 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า 
09/03/2014     
16/03/2014     
23/03/2014     
30/03/2014   ป้อม วันเกิด 
06/04/2014 ฟิว+วันลาว ครบรอบแต่งงาน   
13/04/2014     
20/04/2014     
27/04/2014     
04/05/2014     
11/05/2014   โนอาห ์ วันเกิด 
18/05/2014     
25/05/2014 YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า 
01/06/2014     
08/06/2014     
15/06/2014     
22/06/2014     

 

ปฏิทินกิจกรรมเดอืน กุมภาพนัธ์ 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
1,15 ก.พ. 14.30-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก ห้อง 104 
10 ก.พ. 14.30-15.30 น. ประชุมครูคจ.เด็ก ห้อง 103 
16 ก.พ. 18.00-20.00น. รักร่วมรับใช ้ โรงอาหารคริสตจักร 

7,21 ก.พ. 19.00-21.00 น. อธิษฐานศุกร์พลับพลา ห้อง 106  
28 ก.พ. 18.30-21.30 น. อวยพรเชียงใหม่ 2014 อาคารสายธารธรรม ม.พายัพ 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
ขอบคุณพระเจ้าส้าหรับค้าเทศนาของอ.ซิดนีย์ในวันอาทติย์ทีผ่่านมา ที่ได้ท้าทายเราให้ท้าตาม

การทรงเรียกของพระเจ้า ซึ่งมีคุณสมบัติอยู่ 3 ประการคือ 1.เชื่อว่าโดยพระเจ้าเราสามารถที่จ้าท้า
ได้ แม้เราจะกลัวก็ตาม 2.เต็มใจปฏิเสธค้าแนะน้าที่เป็นลบทั้งหลาย 3.เราต้องเชื่อว่ามันไม่สาย
เกินไป เพราะคาเลบมาหาโยชูวาเมื่อท่านอายุ 85 ปี เพื่อจะขอยึดภูเขาลูกนี้ให้พระเจ้า หนุนใจให้
พี่น้องใช้เวลาใคร่ครวญและถามพระเจ้าส้าหรับปีนี้ว่าพระองค์จะให้เราท้าอะไร และเชื่อฟังพระเจ้า
เดินตามการทรงเรียกนั้น  

เตรียมพบกับวัน “รักร่วมรับใช้” ซึ่งจะมีการประมวลภาพการรับใช้ทั้งหมดในคริสตจักร
ตลอดปีมาให้ชมกัน อดใจรอชมอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.นะครับ และเราเชื่อว่าพลังของอธิษฐานจะ
เปล่ียนบรรยากาศในฝ่ายวิญญาณของเมืองนี้ได้ พบกันในงาน อวยพรเชียงใหม่ 2014 วันที่ 28 
ก.พ. 2014 เวลา 18.30-21.30 น. ณ อาคารสายธารธรรม ม.พายัพ แม่คาว  มารวมพลังกับ  
พี่น้องคริสเตียนจากคริสตจักรต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่ เพราะ “ค้าอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลัง
และท้าให้เกิดผล”  และในวันนั้นจะมีรายการอธิษฐานส้าหรับเด็กๆ ด้วยซึ่งจะใช้ที่คริสตจักรพายัพ
ครับ 

เหลืออีก 5 เดือน ก็จะถึงค่ายสายใยรักกันแล้ว ปีน้ี เราจะจัดในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 
2014 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท ที่เดิมของปีที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อหนุนใจให้ทุกคนได้ไปค่ายกัน ขอ
เชิญพี่น้องแวะมาฝากเงินกับธนาคารสายใยรักได้ในเวลา 11.30 -12.30 น. เพียงท่านฝากเงิน
สัปดาห์ละ 70 บาท ก็จะมีเงินลงทะเบียนไปค่ายได้ครับ ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,700 บาท พบ
กับที่เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ  

ส าหรับสมาชิกQT. ที่ยังไม่ได้รับQT. อย่าลืมรับที่หัวหน้ากลุ่ม และขอความร่วมมือต่ออายุ
สมาชิก 300 บาท พร้อมกับรับกล่องใส่ QT.ของปี 2014 ได้ฟรี  ส้าหรับข้อพระคัมภีร์ท่องจ้าตลอด
เดือนก.พ.เราจะใช้พระธรรมสดุดีบทที่ 23 ดูได้จากใบแทรกนะครับ  

หลังจากทานอาหารกลางวัน แต่ละกลุ่มยังมีกิจกรรมกลุ่มและชั้นเรียนพระคัมภีร์ตามปกติ เริ่ม
ในเวลา 12.-30 น. เป็นต้นไป ส้าหรับพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อใหม่วันนี้คริสตจักรได้เปิดชั้นเรียนผู้เชื่อ
ใหม่ สอยโดย อ.หมุย และคุณปรีดา โดยจะมีผู้เชื่อใหม่จากกลุ่ม YPC ,กลุ่มผู้ใหญ่ และกลุ่มโปร 
หลังจากกิจกรรมกลุ่มแล้วเชิญเข้าชั้นเรียนที่ห้องประชุมใหญ่ครับ   

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคธีรรมร่วมกันในวันนี้ครับ    
 



 

 
สดุดี 23 

1พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน 
2พระองค์ทรงกระท าให้ข้าพเจ้านอนลงท่ีทุ่งหญ้าเขียวสด 

พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปริมน้ าแดนสงบ 
3ทรงฟื้นจิตวญิญาณของข้าพเจ้า 

พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม 
เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ 

4แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช 
ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ  

เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ 
คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ 

5พระองค์ทรงเตรียมส ารับให้ข้าพระองค์ 
ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ 

พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ ามัน 
ขันน้ าของข้าพระองค์ก็ล้นอยู ่

6แน่ทีเดียวท่ีความดีและความรักมั่นคง 
จะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า 

และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนเด็กโต ปฐมกาล บทที่6 
“ผู้เหยียบหัวงูคือใคร” ข่าวคริสตจักรเด็ก 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า : โรม 5:8 
“แต่พระเจ้าได้ส าแดงความรักของพระองค์แก่เรา
ทั้งหลาย คือขณะท่ีเรายังเป็นคนบาปอยู่น้ัน 

พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา”  
 

 

บทเรียนช้ันเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า 
“ต้นไม้และดอกไม้” 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า: ปฐมกาล1:11 
“พระเจ้าตรัสว่า แผ่นดินจงเกิดพืช  

คือผักหญ้าท่ีมีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผล” 

บทเรียนชั้นเด็กกลางเรื่อง “หญิงตกเลือดหายโรค” 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า : มาระโก 5:34 
“ความเชื่อของเจ้าท าให้เจ้าหายโรค 

จงกลับไปด้วยสันติสุข 
และพ้นจากความทุกข์ทรมานเถิด 

 
 

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


