
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณโยชูวา ค ู
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล เพิ่มสวุรรณ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศริกุล 
12.30-13.00 กิจกรรมกลุ่ม  ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์ มาร์ตนิ 
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  

 2 มีนาคม 9 มีนาคม 

ทีมต้อนรับ คุณเอ-คุณปรีดา คุณประจิม-คุณจ ู
น าอธิษฐาน คุณจีราภรณ์ คุณทะเวทย ์
น านมัสการ  คุณโยชวูา คุณวโรดม 
ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ ์ อ.วรพงศ ์
ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท ์ อ.จิตพร 
ประกอบพิธมีหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบตั ิ ทีม JFJ ทีม YPC 
ทีมล้างจาน กลุ่ม YPC กลุ่ม JFJ 

ครูคริสตจักรเด็ก น้้าผึ้ง-น้้าอ้อย-ผึ้ง-  
Cissy-Manuela 

แจน-น้้าตาล-หลิน-อร- 
Kathy Grace-Cissy 

ผลการถวาย 

 16 กุมภาพันธ ์ 23 กุมภาพันธ ์

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

รวม   

 ถวายทรัพย์เพื่อกองทุนอาคารคริสตจกัร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่”ธนาคาร 

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

****หากต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพ่ือใช้ในการลดหย่อนภาษี กรุณาท าเครื่องหมายบนซองถวาย 

เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุโมทนาเดือนละ 1 ครั้ง ท่านสามารถรับได้ในวันอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือน 

เสรมิสร้างกนัและกนั รว่มผกูพนัภายในเซลล์ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่ออาหารกลางวันและดอกไม้ ในตลอดปี    

ที่ผ่านมา ในปีนีพ้ีน่อ้งกย็งัสามารถเปน็พระพรในการถวายอาหารกลางวัน และดอกไม้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ หรือเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าได้ โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพันธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณทะเวทย์   

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
02/03/2014 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า 
09/03/2014 แม่ราณ ี วันเกิด สมิธ วันเกิด 
16/03/2014   เจ้น วันเกิด 
23/03/2014 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม วันเกิด คุณใหม-่สตีฟ ครบรอบแต่งงาน 
30/03/2014   ป้อม วันเกิด 
06/04/2014 ฟิว+วันลาว ครบรอบแต่งงาน ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
13/04/2014 ทะเวทย ์ วันเกิด   
20/04/2014     
27/04/2014     
04/05/2014     
11/05/2014   โนอาห ์ วันเกิด 
18/05/2014   เกรซ วันเกิด 
25/05/2014 YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า 
01/06/2014     
08/06/2014   แม่นก วันเกิด 
15/06/2014     
22/06/2014     
29/06/2014     
02/07/2014     
09/07/2014     
16/07/2014     

 

ปฏิทินกิจกรรมเดอืน มีนาคม 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
1,15 มี.ค. 14.30-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก ห้อง 104 

2 มี.ค. 14.30-15.30 น. ประชุมครูคจ.เด็ก ห้อง 103 
7,21 มี.ค. 19.00-21.00 น. อธิษฐานศุกร์พลับพลา ห้อง 106  
14 มี.ค. 19.00-21.00 น. Youth Night  ห้องประชุมใหญ่ 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
ขอบคุณพระเจ้าส้าหรับงานอวยพรเชียงใหม่ 2013 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ณ อาคารสาย 

ธารธรรม ม.พายัพ มีพี่น้องมาร่วมอธิษฐานประมาณ 1300 คน และคริสตจักรเด็กอีกประมาณ 
200 คน เราได้นมัสการสุดใจและอธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าเปล่ียนแปลงในบรรยากาศฝ่าย
วิญญาณ ให้เมืองเชียงใหมอ่าบไปด้วยค้าอธษิฐาน อย่าหยุดที่จะอธิษฐาน (Pray Until Something 
Happen) และเราจะมาอธิษฐานต่อในวันศุกร์นี้ (7 ก.พ.) เวลา 19.00-21.00 น. ขอเชิญพี่น้องมา
รวมพลังในการอธิษฐานศุกร์พลับพลา น้าโดยทีม JFJ แล้วพบกันครับ ส้าหรับใครที่พลาดไม่ได้
ไปร่วมหรือต้องช่วยในฝ่ายคริสตจักรเด็กสามารถชมบรรยากาศงานอธิษฐานอวยพรเชียงใหม่
ในช่วงประชาสัมพันธ์ในสัปดาห์หน้านะครับ  

แจ้งความคืบหน้าส้าหรับค่ายสายใยรัก  ปีน้ีค่าลงทะเบียนส าหรับห้องพักและห้อง
ประชุมจะขยับขึ้นเป็น ท่านละ 1,700 บาท (ไม่รวมค่าบริหาร)  ดังนั้นเพื่อที่ท่านจะไม่พลาด
ส้าหรับค่ายสายใยรัก ผมขอหนุนใจให้ท่านเริ่มสะสมเงินลงทะเบียนค่าย เพราะเหลืออีก 19 
สัปดาห์เท่านั้นก็จะถึงค่ายสายใยรักกันแล้ว ซึ่งค่ายจะจัดในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2014 ณ 
เบลล์วิลล่า รีสอร์ท (เริ่มวันพฤหัสเย็น,วันศุกร์, ออกเสาร์เที่ยง) ผมจึงขอความร่วมมือพี่น้อง
สะสมเงินล่วงหน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 80-100 บาท เพื่อที่ท่านจะเข้าค่ายอย่างสบายใจ และไม่
เปน็ภาระในภายหลัง พบกับที่เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ 

เน่ืองจากเรามีสมาชิกและคนมาเยี่ยมคริสตจักรเพิ่มมากขึ้น ผมจึงขอหนุนใจให้ทุกท่านใส่
ป้ายชื่อเพื่อเราจะหนุนในใจ ทักทายกันและกันได้ และหากท่านใดยังไม่มีป้ายชื่อ หรือป้ายชื่อเดิม
ช้ารุด สูญหายสามารถเขียนแบบฟอร์มส่งได้ที่โต๊ะต้อนรับเพื่อทางคริสตจักรจะจัดท้าให้ท่านได้  

วันน้ี QT.เดือนมีนาคมออกแล้วนะครับ รับได้ที่หัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่ม และ
ส้าหรับสมาชิกQT. ที่ยังไม่ได้ต่ออายุสมาชิกรายปี 300 บาท ขอช่วยต่ออายุในเดือนนี้ด้วยนะครับ 
พร้อมกับรับกล่องใส่ QT.ของปี 2014 ได้ฟรี  ขอบคุณพระเจ้าวันนี้QT.ได้เป็นพระพรไปยังแดน
ไกล เพราะมีหลายคนใช้QT.ในการเฝ้าเดี่ยวสม่้าเสมอ เป็นที่หนุนใจมากๆ และอาทิตย์ที่ผ่านมา
น้องกิ๊ฟที่ไปเรียนแลกเปล่ียนที่ประเทศญี่ปุ่นส่งรูปกลับมาบอกว่าได้รับQT.เรียบร้อยแล้ว ผมหวัง
ว่าพี่น้องคริสตจักรพันธกิจทุกท่านใช้ใช้QT.อย่างสม่้าเสมอในปีนี้ เพื่อความสนิมสนมในพระเจ้า
มากขึ้น ส้าหรับข้อพระคัมภีร์ท่องจ้าตลอดเดือนก.พ.และมี.ค.เราจะใช้พระธรรมสดุดีบทที่ 23 ดูได้
จากใบแทรกนะครับ  

หลังจากทานอาหารกลางวัน แตล่ะกลุ่มยังมีกจิกรรมกลุ่มและชั้นเรียนพระคัมภีรต์ามปกติ 
เริ่มในเวลา 12.-30 น. เป็นต้นไป ขอพี่น้องจัดเวลาและให้เข้ารว่มกิจกรรมกลุ่มโดยพร้อมเพรียง
กัน    ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทกุท่านในการสามัคคธีรรมรว่มกนัในวันน้ีครับ    



สุขสันต์วันเกิด 
คุณพิไลรัก อินธิปัญญา : ครูหมยุ(02) 

คุณราณ ียิ่งประเสริฐ : แม่ราณ ี(07) 

คุณสมิธ เพ็งประทุม : สมิธ (09) 

คุณเพ็ญสิริ  ขุนกจิ :หรีด (10) 

คุณพีรดล วรรธนาศิรกุล : โอ๊ค (10) 

Relle Ruth Maxwell : น้อยหน่า (11) 

Kerry Erickson : เคอรี่ (11) 

คุณวิยะดา ราษฎรดี : เจ้น (11) 

Steve Byron Robinson : อ.สตีฟ (12) 

คุณประเสริฐ หาญก่อกิจ : โกเฮง (12) 

Abigail Faith Robinson : อาบีเกล (12) 

คุณสุรชยั จุฑากาญจน์ : กู๋ชัย (15) 

คุณบุญฤทธ์ิ  ต๊ะสม : อ๋อย (15) 

ด.ญ.ดอกไม้ แซ่หลอ : อร (16) 

คุณรัชนี เตมิพรภักดีกลุ : เป้ิล (19) 

คุณศศิญา ฤทธาพร : หน่อย (20 ) 

คุณน้้าพระทัย ทันปรชีา : ฝุ่น (23) 

คุณภัทรา กิตติปภัสสร : ปุ๊ก (23) 

พญ.ประดับพร ลีละศาสตร ์: หลุยส ์(23) 

คุณยุทธกร  จริยพฤทธิพงศ์ : ไมเคิล (24) 

อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ ์: อ.ซิดนี่ย์ (25) 

คุณพรรณงาม นันทชารักษ์ : กี้ (26) 

คุณเบญจมาศ พันธ์ุกิ่งทิพย์ : อุ้ม (27) 

คุณนุชจรินทร์ วฒันาพร : นุช (28) 

คุณรัตนา จ้าปาเครือ : ป้อม (31)  

ครบรอบแต่งงาน 
Steve  Mai Robinson (23) 

 

สด
ุดี 

23
 1พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน 

2พระองค์ทรงกระท าให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด  
พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปริมน้ าแดนสงบ 
3ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า  พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไป 
ในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค ์
4แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช  
ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์  
คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ 
5พระองค์ทรงเตรยีมส ารับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศตัรูของข้าพระองค์ 
พระองค์ทรงเจิมศรีษะข้าพระองค์ด้วยน้ ามัน  ขันน้ าของข้าพระองค์ก็ล้นอยู ่
6แน่ทีเดียวท่ีความดีและความรักมัน่คง จะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวนัคืนชีวิตของข้าพเจ้า 
และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนเิวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนเด็กโต พระธรรมสดุด ี 
บทที่ 23“พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยง” ข่าวคริสตจักรเด็ก 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า : สดุดี 23:1-2 
“พระเจ้าทรงเลีย้งดูข้าพเจา้ดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจา้จะไม่ขัดสน  
พระองคท์รงกระท าให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด 

พระองคท์รงน าข้าพเจ้าไปริมน้ าแดนสงบ” 
 
 

บทเรียนช้ันเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า 
“พระเจ้าผู้ทรงมหัศจรรย”์ 

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ า: สดุดี 24:1“
แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้น 

เป็นของพระเจ้า” 

บทเรียนชั้นเด็กกลางเรื่อง “พระเยซูคืออาหารแห่งชีวิต (1)” 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า : ยอห์น 6:35 
“เราเป็นอาหารแห่งชีวิต  

ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ท่ีวางใจ 
ในเราจะไม่กระหายอีกเลย” 

 
 

English Class Lesson:   
Kinder-4th : Becoming a Disciple: Lesson 3 
5th-9th   :    Friends & Peer Pressure: 10b 

 


