
ประวัติคริสตจักรจีน 

เม่ือปี ค.ศ. 1948 มีชาวจีนคริสเตียน 3 ครอบครัว ได้เข้ามาตั้งถ่ินฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงด้วยความเชื่อ

ศรัทธาแต่ดั้งเดิมชาวจีนกลุ่มน้ีได้พยายามเข้าร่วมนมัสการในวันอาทิตย์ตามโบสถ์ต่าง ๆ แต่การพูดและฟัง

ภาษาไทยยังไม่สามารถรู้ และเข้าใจได้ทั้งหมดจึงเป็นปัญหาในการฟังเทศนา จึงได้หาสถานที่เพ่ือจัดเป็นที่

นมัสการภาษาจีนขึ้น โดยครั้งแรกได้ใช้บ้านของคุณซ่งซัว  แซ่ก้ี เป็นที่นมัสการ ในเวลา 2 ปี มีสมาชิกเพ่ิมขึ้น

นับได้ 12 คน ท าให้สถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับผู้เข้าร่วมนมัสการ จึงได้หาสถานที่แห่งใหม่ซ่ึงได้รับความ

อนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ ให้ใช้คลินิกของทางโรงพยาบาลเป็นสถานที่นมัสการทุก 

ๆ ช่วงบ่ายของวันเสาร์เน่ืองจากวันอ่ืนจะเป็นคลินิกและจ าหน่ายใบปลิว (ผู้รับผิดชอบคลินิกในเวลาน้ันคือ 

นายแพทย์มนูญ  แมนมนตรี และคลินิกในปัจจุบันคือส านักงานกองเยาวชนสภาคริสตจักร ตั้งอยู่เชิงสะพานนว

รัฐ/ก่อนน้ีเคยใช้เป็นร้านขายหนังสือสุริยบรรณ)  

 โดยการน าของอาจารย์ป๋วยหงี  แซ่ล้ิม ท าให้สถานนมัสการด าเนินมาโดยตลอด บางโอกาสได้จัดให้มี

การฟ้ืนฟูในกลุ่ม ท าให้มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ เม่ือเรื่องได้ทราบถึงคริสตจักรสะพานเหลือง กทม. ทาง

คริสตจักรจึงได้จัดส่งอาจารย์ซ่ิวหุย  แซ่ตั้ง มาช่วยดูแลเป็นเวลา 2 ปี จากการเอาจริงเอาจังและความร่วมมือของ

พ่ีน้องภายในกลุ่ม ท าให้พันธกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ที่สุดได้ก่อตั้งเป็นคริสตจักร  

 วันที่ 30 มีนาคม 1952 ได้มีพิธีวางศิลารากเพ่ือก่อสร้างคริสตจักรขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า 

“คริสตจักรจีน เชียงใหม่ ” สังกัดภาค 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีศาสนาจารย์ซ่ิวหุย  แซ่ตั้ง เป็นศิษ

ยาภิบาลท่านแรก 

 ค.ศ. 1963 ศาสนาจารย์เก๋เม้ง  แซ่ล้ิม มารับหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลคนที่ 2 และได้สืบทอดต่อเน่ืองในพันธ

กิจอย่างเข้มแข็ง ได้ปรับปรุงและสนับสนุนพันธกิจโดยรวม ได้รวบรวมบรรดาสตรีเพ่ือก่อตั้งเป็นคณะสตรีขึ้น 

และคณะสตรีจึงเป็นคณะแรกของคริสตจักร  

 ค.ศ. 1966-1970 คริสตจักรได้ขาดผู้น าที่เป็นศิษยาภิบาล ซ่ึงในช่วงระยะน้ีได้มีครูศาสนาเข้ามาช่วย

รับผิดชอบคริสตจักรในทุก ๆ ด้าน ซ่ึงได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบรรดาสมาชิกเป็นอย่างดี  



 ค.ศ. 1971 ศาสนาจารย์ไพบูลย์  แซ่ตั้ง มารับหน้าที่ในต าแหน่งของศิษยาภิบาล และช่วงน้ีได้มีการขยาย

พันธกิจในด้านของการประกาศ เพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิมพูนสมาชิก จึงได้จัดคณะกรรมการกองประกาศเพ่ือ

ด าเนินพันธกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย (คณะกรรมการกองประกาศเป็นคณะที่ 2 ที่ถูกจัดตั้งขึ้น) และในเวลาน้ัน

ก็มี มน.มานพ  เจือศรีกุล (ปัจจุบัน ผป.มานพ  เจือศรีกุล) เป็นประธานคณะธรรมกิจ เป็นเวลาเดียวกันที่อาคาร

คริสตจักรซ่ึงได้ก่อสร้างมารวมเวลา 20 ปี ท าให้บางส่วนช ารุดและคับแคบ คณะธรรมกิจจึงมีโครงการรณรงค์

หาทุนเพ่ือการก่อสร้างคริสตจักรหลังใหม่ขึ้น  

 ค.ศ. 1975 ศาสนาจารย์จ านง  พิริยะพงษ์รัตน์ ได้ย้ายมาจากคริสตจักรสะพานเหลือง กทม. เพ่ือเป็นศิษ

ยาภิบาล ได้สานต่อในการรณรงค์หาทุนในการสร้างโบสถ์หลังใหม่ ใช้เวลาติดต่อกันถึง 5 ปี (1973-1977)  

 ค.ศ. 1978 เดือนกุมภาพันธ์ ได้ท าการรื้อโบสถ์หลังเดิมลง และลงมือก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ ในวันที่ 1 

มีนาคม ปีเดียวกัน ใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 10 เดือน แล้วเสร็จเม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 1978 งบประมาณในการ

ก่อสร้างทั้งส้ิน 1,121,116.50 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนสองหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) โดย

ได้จัดพิธีมอบถวายในวันที่ 3 ธันวาคม 1978 ซ่ึงเป็นปีตรงกับการครบรอบ 150 ปี พระกิตติคุณโปรเตสแตนท์เข้า

สู่ประเทศไทย จึงใช้โอกาสน้ีจัดนมัสการฉลองทั้งสองในเวลาเดียวกัน ซ่ึงมี มน.เส่ียมกุย  แซ่ตั้ง เป็นประธาน

ธรรมกิจ และเม่ือปี ค.ศ. 1981 ศิษยาภิบาลจ านง ได้ย้ายกลับไปรับใช้ที่คริสตจักรสะพานเหลือง  

 ค.ศ. 1981 ทางคริสตจักรได้เชิญอาจารย์ทวีชัย  เอ้ืออริยกุล มาเป็นศิษยาภิบาล และเม่ือวันที่ 10 

พฤศจิกายน 1985 สภาคริสตจักร คริสตจักรภาค 7 และคริสตจักรจีนเชียงใหม่ ได้จัดพิธีสถาปนาอาจารย์ทวีชัย 

เป็นศาสนาจารย์ ศาสนาจารย์ทวีชัย  เอ้ืออริยกุล ร่วมรับภาระเป็นศิษยาภิบาลเป็นเวลา 16 ปี (1981-1997) ได้

จัดตั้งคณะเก้ือกูล (พันธกิจสังคม) คณะบุรุษ คณะพระคุณ (อนุชนอาชีพ) คณะดนตรีคริสตจักร และร่วมกับ

กรรมการคณะกองประกาศ เปิดห้องประกาศที่บ้านแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “บ้านร่มพระคุณ” 

ต่อมาสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้รับรองให้เป็น “ศาลาธรรมร่มพระคุณ” ในการดูแลของคริสตจักรจีน

เชียงใหม่ สังกัดภาค 7 (อ้างถึงหนังสือ ที่ สค. 103/836/2002)  

 พันธกิจก้าวหน้า ปัญหามาเยือน วันที่ 11 มีนาคม 1984 เวลาโดยประมาณ 20.45 น. ระยะห่างจากโบสถ์

ประมาณ 200 เมตร ได้เกิดระเบิดในบ้านหลังหน่ึง ส่งผลให้แรงระเบิดท าให้โบสถ์ได้รับความเสียหายเกือบทั้ง

หลัง เป็นประวัติที่อยู่ในความทรงจ าในเหตุการณ์ที่สร้างความระท าใจต่อความสูญเสียอันใหญ่หลวงของ



คริสตจักรต่อบรรดาสมาชิกท่ามกลางความสับสนและระทดใจ เหล่าสมาชิกต่างเกาะกลุ่มรวมใจเป็นหน่ึงเดียว

ในการวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เพ่ือขอแรงก าลังและการทรงน าที่จะก้าวต่อไปกับค าที่ว่า “จะท าอย่างไรกัน 

บ้านของลูก (คริสตจักร) พังยับเยินในครั้งน้ี ” ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับพระเมตตา ท าให้อาคารโบสถ์ได้รับ

การซ่อมแซมภายในเวลาต่อมา จนสามารถใช้นมัสการต่อไปได้  

 ค.ศ. 1987 เป็นอีกแง่มุมหน่ึงที่สร้างความสับสนวุ่นวายพอสมควร เม่ือมีหนังสือจากทางการส่งถึง

คริสตจักร แจ้งจุดประสงค์จะขอเวนคืนที่ดินของโบสถ์ที่ตั้งอยู่ในเวลาน้ัน เน่ืองจากแผนการพัฒนาตัวเมือง

เชียงใหม่ ที่จะท าการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ าปิงไปยังถนนดอยสะเก็ดเก่า (รัตนโกสินทร์ปัจจุบัน) 

คณะธรรมกิจพิจารณาเห็นว่า เพ่ือความเจริญของบ้านเมือง จึงมีมติอนุมัติยกที่ดินเพ่ือการเวนคืน โดยได้นมัสการ 

ณ คริสตจักรหลังน้ีเป็นครั้งสุดท้ายเม่ือวันที่ 6 มีนาคม 1988 และรื้อถอนโบสถ์เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 1988 ได้รับ

การชดใช้ส าหรับการเวนคืนหน่ึงล้านหน่ึงแสนบาทเศษ ช่วงขณะที่โบสถ์ท าการรื้อถอน และคริสตจักรอยู่ใน

การด าเนินการสรรหาสถานที่ใหม่เพ่ือสร้างคริสตจักร ทางคริสตจักรได้รับความกรุณาจากโรงเรียนเชียงใหม่ค

ริสเตียน ให้ใช้หอประชุมของโรงเรียน (โบสถ์เก่า) เป็นที่นมัสการและประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ จนมีโบสถ์หลัง

ใหม่ 

 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับการทรงน าทุกย่างก้าวส าหรับสถานที่และคริสตจักรหลังใหม่ (หลังที่ 3) คือ

สถานที่ที่ตั้งโบสถ์หลังใหม่ยังอยู่บนถนนเจริญราษฎร์ด้านตรงกันข้ามกับโบสถ์เดิม ต.ฟ้าฮ่ามเหมือนเดิม ห่าง

ออกไปประมาณ 300 เมตร ในเน้ือที่ 1 ไร่ 2 งาน โดยได้นมัสการวางศิลารากเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 1988 ใช้เวลา

ในการก่อสร้างทั้งหมด 8 เดือน ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งส้ินสามล้านบาท และจัดนมัสการมอบถวายอาคาร

โบสถ์ในวันที่ 14 พฤษภาคม 1989 เวลา 10.00 น.  

 ค.ศ. 1997 ศาสนาจารย์ทวีชัย  เอ้ืออริยกุล ได้ไปรับใช้พระเจ้ายังต่างประเทศ คริสตจักรได้เชิญศาสนา

จารย์มนตรี  ธราธิปธิติกุล (ปัจจุบัน ศจ.ดร.มนตรี  ธราธิปธิติกุล) มาเป็นศิษยาภิบาล 1 ปี ในปี 1998 ในช่วงน้ีได้

มีการจัดตั้งและสถาปนาคณะผู้ปกครองแรกของคริสตจักรเข้าประจ าการ โดยการคัดเลือกและเลือกตั้งจาก

สัปปุรุษ และเดือนมิถุนายน 1998 ศจ.ดร.มนตรี  ธราธิปธิติกุล ได้กลับไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา คริสตจักรได้

เชิญ ผป.สมศักดิ์  แสงสว่างสัจกุล เป็นผู้รักษาการณ์ศิษยาภิบาล จนถึงเดือนมีนาคม 2002 ผป.สมศักดิ์ ได้ลาเพ่ือ



เรียนต่อในคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ และในขณะที่ยังศึกษา

อยู่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาของคณะธรรมกิจ  

 ค.ศ. 2000 ในเดือนเมษายน ศจ.มาระโก  สุกัญจนศิริ มาเป็นศิษยาภิบาล และในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน 

อ.สุรพันธ์  พุ่มพวง มาร่วมรับใช้พันธกิจของคริสตจักร ณ สถานประกาศ “บ้านร่มพระคุณ” ขณะเดียวกัน ผป.

สมศักดิ์  แสงสว่างสัจกุล ส าเร็จการศึกษาทางคริสตจักร จึงเชิญมาร่วมพันธกิจในต าแหน่งของศิษยาภิบาลอนุชน 

โดยทางคริสตจักรภาค 7 ร่วมกับคริสตจักรจีนเชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาให้ ผป.สมศักดิ์  แสงสว่างสัจกุล เป็นศิษ

ยาภิบาลอนุชน อ.สุดารัตน์  สุกัญจนศิริ เป็นศิษยาภิบาลเยี่ยมเยียน และ อ.สุรพันธ์  พุ่มพวง เป็นครูศาสนา เม่ือ

วันที่ 21 มกราคม 2001 

 พันธกิจด้านมิชชั่นนารี คริสตจักร มีสมาชิกที่ถวายตัวไปเป็นมิชชั่นนารียังต่างประเทศ คือคุณอนงค์พร  

คงทน เป็นมิชชั่นนารีที่ประเทศปาปัวนิวกินี (วิคคลิฟ) และคุณสราวุธ – คุณเรวดี  ชอบธรรมกรุณา เป็นมิ

ชชั่นนารีที่ประเทศสิงคโปร์ จากการสนับสนุนของคริสตจักรภาค 7  

 ขอบพระคุณพระเจ้า จากย่างก้าวที่ ค.ศ. 1952 ถึง ค.ศ. 2002 รวม 50 ปี ส าหรับคริสตจักรจีนเชียงใหม่ 

จากความอุดมสมบูรณ์ วิกฤต ปัญหาทั้งส้ินเหล่าน้ี คือศูนย์รวมพลังแห่งความเชื่อจากบรรพบุรุษสืบทอดมาถึง

ลูกหลานมวลสมาชิกจนถึงเวลาน้ี ท าให้ทุกคนเห็นถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสตเจ้าอยู่ตลอดเวลา ขอ

ความยิ่งใหญ่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่องค์พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว ส าหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย 

“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์รักพระนิเวศอันเป็นที่ประทับของพระองค์ และสถานที่ประทับแห่งพระสิริของ

พระองค์” (สดุดี 26:8) 

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2002 คริสตจักรได้จัดนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ 50 ปี โดยเชิญ ศจ. ทวี

ชัย  เอ้ืออริยกุล เทศนา ศจ.ประเสริฐ  ประทีปทองค า อธิษฐานเผ่ือคริสตจักร ผป.อัครพล  โชตินันทเศรษฐ์ และ 

ผป.นิตย์ดา  เจนวาณิชย์ กล่าวอวยพรในนามภาค 7 และคณะสตรีภาค 7  

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2003 เป็นประวัติศาสตร์อันส าคัญของคริสจักรที่ต้องจดจ า ที่เราทุกคนได้เห็นความ

ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า คือในวันน้ีได้มีนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเพ่ือมอบถวาย “อาคารรวีวารศึกษา” (อาคาร 4 

ชั้น ชั้นล่างส าหรับจอดรถ) ซ่ึงอาคารน้ีได้รับการสนับสนุนและถวายจากสมาชิก และพ่ีน้องทั่วสารทิศ ใน



งบประมาณเจ็ดล้านส่ีแสนบาท (ไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง) ขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติ และอวยพระพรพ่ีน้องทุก

ท่าน “โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้ ” 

 

7. ข้อมูลที่น่าสนใจ       :    

 วันประวัติศาสตร์คริสตจักรจีนเชียงใหม่  

30  มีนาคม 1952 วางศิลารากก่อสร้างโบสถ์หลังแรก (อาคารไม้)  

1954 พิธีถวายโบสถ์หลังแรก และแต่งตั้งเป็นคริสตจักรจีนเชียงใหม่ สังกัดภาค 7 สภา

คริสตจักรใน ประเทศไทย โดย ศจ.ตั้ง ซ่ิว หุย เป็นศิษยาภิบาล  

1955 ได้ก่อตั้งชั้นเรียนรวีวารศึกษา  

1963 ศิษยาภิบาลคนที่ 2 คือ ศจ.ล้ิม เก๋ง เม้ง ได้ก่อตั้งให้มีคณะสตรี และคณะอนุชน  

1971 ศิษยาภิบาลคนที่ 3 คือ อ.ไพบูลย์  แซ่ตั้ง ได้ก่อตั้งให้มีคณะกองประกาศพระกิตติคุณ  

25  มีนาคม 1973 จัดพิธีสถาปนา อ.ไพบูลย์  แซ่ตั้ง เป็นศาสนาจารย์  

   (ปี 1973 – 1977 ตั้งโครงการ 5 ปี ในการสร้างโบสถ์ใหม่)  

  1975 ศิษยาภิบาลคนที่ 4 คือ ศจ.จ านงค์  พิริยะพงษ์รัตน์  

    กุมภาพันธ์ 1978 ท าการรื้อถอนโบสถ์หลังแรก เพ่ือก่อสร้างโบสถ์หลังที่สอง  

3  ธันวาคม 1978 นมัสการมอบถวายโบสถ์หลังที่สอง  

  1979 ก่อตั้งให้มีคณะกองทุนเล้ียงตนเอง  

  1981 ศิษยาภิบาลคนที่ 5 คือ อ.ทวีชัย  เอ้ืออริยกุล  

24  ตุลาคม 1982 นมัสการขอบพระคุณพระเจ้า ครบรอบ 30 ปี ของคริสตจักร  



11  มีนาคม 1984 คริสตจักรได้ประสบภัยเสียหายจากการระเบิด (เกิดขึ้นจากบริเวณใกล้เคียง)  

10  พฤศจิกายน 1985 จัดพิธีสถาปนา อ.ทวีชัย  เอ้ืออริยกุล เป็นศาสนาจารย์  

  1986 ก่อตั้งคณะเก้ือกูล  

  1986 ก่อตั้งวงดนตรีของคริสตจักร  

13  กันยายน  1987 ก่อตั้งคณะพระคุณ (อนุชนอาชีพ)  

1988 เทศบาลนครเชียงใหม่มีหนังสือขอเวนคืนที่ดินที่โบสถ์ตั้งอยู่เพ่ือสร้างสะพานเชื่อม  

              ระหว่างแม่น้ าปิง 

12  สิงหาคม 1988 จัดค่ายครอบครัวครั้งแรก ณ ห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และได้ก่อตั้งให้มี   

                                         กรรมการดนตรีคริสตจักร  

28  สิงหาคม 1988 วางศิลารากเพ่ือสร้างอาคารโบสถ์หลังที่ 3 ในที่ดินผืนใหม่  

                                          (352/25 ถ.เจริญราษฎร์ ฟ้าฮ่าม  อ.เมือง จ.เชียงใหม่)  

12  กุมภาพันธ์ 1989 ก่อตั้งให้มีคณะบุรุษ  

14  พฤษภาคม 1989 นมัสการมอบถวายโบสถ์หลังที่ 3 (ปัจจุบัน/2002) ตรงกับวันเพ็นเทคศเต  

1990 ได้ซ้ือที่ดิน 10 ไร่เศษที่ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เพ่ือจัดท าเป็นสุสานของคริสตจักร    

              และซ้ือที่ดินต่อจากด้านหลังของโบสถ์ออกไปอีก 2 งาน จุดประสงค์ใช้เป็นที่จอดรถ

วันอาทิตย์ ปัจจุบัน (2002-2003) บนเน้ือที่ผืนน้ีได้ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น คือ  

               “อาคารรวีวารศึกษา” 

31  มีนาคม 1991 อธิษฐานถวายศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาร่มพระคุณ / ติดกับตัวอาคารโบสถ์ด้านหลัง)  

27  ตุลาคม 1991 อธิษฐานขอบพระคุณส าหรับที่ดินด้านหลังโบสถ์ที่ซ้ือต่อเติมเพ่ือจอดรถ (ซ้ือปี 1990)  



19  เมษายน 1992 นมัสการมอบถวายศาลาสุสาน ณ อ าเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (ตรงกับวันอิสเตอร์ 92)  

12  กรกฎาคม 1992 นมัสการขอบพระคุณพระเจ้า คริสตจักรครบรอบ 40 ปี  

25  ตุลาคม 1992 จัดนมัสการและฉลองวัน “คืนสู่เหย้า ครบรอบ 40 ปี” 

    กรกฎาคม 1997 ศิษยาภิบาลคนที่ 6 คือ ศจ.มนตรี  ธราธิปธิติกุล  

  1998 สถาปนาผู้ปกครองชุดแรกของคริสตจักร  

  1999 ผป.สมศักดิ์  แสงสว่างสัจกุล รักษาการศิษยาภิบาล  

    เมษายน 2000 ศิษยาภิบาลคนที่ 7 คือ ศจ.มาระโก  สุกัญจนศิริ  

  2000 จัดรวมพลังอธิษฐาน (ทุกคืนวันเสาร์สุดท้ายของเดือน จัด 2 เดือน 1 ครั้ง)  

21  มกราคม 2001 สถาปนา ผป.สมศักดิ์  แสงสว่างสัจกุล เป็น ศบ.อนุชน และ คศ.สุดารัตน์  สุกัญจนศิริ 

เป็น ศบ.   

            เย่ียมเยียน และแตง่ตัง้ อ.สุรพันธ์  พุ่มพวง เป็นครูศาสนา ประจ าศาลาธรรม “ร่ม

พระคุณ” อ.สัน   

            ทราย จ.เชียงใหม่ (ศาลาธรรมในการดูแลของ คจ.จีน ชม.)  

24  ธันวาคม 2001 คริสตจักรได้รับใบอนุญาต (เลขอนุญาตที่ ต.601/2544) ในการจัดตั้งเป็นมูลนิธิชื่อว่า  

“มูลนิธิร่มพระคุณเชียงใหม่ ” 

3  กุมภาพันธ์ 2002 อธิษฐานเปิดหน้าดิน เพ่ือการก่อสร้าง “อาคารรวีวารศึกษา” 

12  พฤษภาคม 2002 นมัสการขอบพระคุณพระเจ้า คริสตจักรครบรอบ 50 ปี  

3  ธันวาคม  2002 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้รับรองให้ “สถานประกาศบ้านร่มพระคุณ ” เป็น  

“ศาลาธรรมร่มพระคุณ” ในการดูแลของคริสตจักรจีนเชียงใหม่ สังกัดภาคที่ 7  



  (อ้างถึงหนังสือ ที่ สค.103/836/2002) 

16  กุมภาพันธ์ 2003 นมัสการมอบถวาย “อาคารรวีวารศึกษา” 

8. ชื่อผู้น าคริสตจักร :   ศจ. บุญชัย สุกัญจนศิริ   

9. รูปภาพ :  

10. กิจกรรมของโบสถ์ :  

11. แหล่งข้อมูล :   

      คริสตจักรจีน เชียงใหม่. 2003 . อนุสรณ์ 50 ปี 1952-2002.  เชียงใหม่: คริสตจักรจีน เชียงใหม่.  
 


