ประวัติวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
เลขที่ 46 ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
เรียบเรียงโดย บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด
เมื่อ สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ ลงในวันที่ 15 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ฝ่าย
พันธมิตรผู้ชนะสงครามได้ดาเนิ นการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่ทหารที่
เสียชีวิตระหว่างสงครามในสมรภูมิรบที่สาคัญในประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศอินเดีย
ประเทศบังคลาเทศ ประเทศปากีสถาน และประเทศศรีลังกา สาหรับประเทศไทยได้มีการตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับฝ่ายพันธมิตรที่ก รุงเทพฯ เมื่ อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497)
ให้สุสานกาญจนบุรี (บ้านดอนรัก ) และสุสานช่องไก่ (ช่องควาย) อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นอนุสรณ์สถานของเชลยศึกผู้เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะ
สาหรับเชลยศึกที่
เสียชีวิตอีกส่วนหนึ่ง ญาติพี่น้องได้นากลับไปฝังที่สุสานในประเทศบ้านเกิดของตน
ในปี ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) รัฐบาลอังกฤษได้ซื้อที่ดินจากนายน้าแท้ แต้มทอง จานวน
17 ไร่ และได้ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ (ฮอลันดา) สร้างสุสาน
สหประชาชาติกาญจนบุรี (บ้านดอนรัก ) ขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานของเฃลยศึกผู้ เสียชีวิตในการสร้าง
ทางรถไฟสายมรณะ ต่อมานาย โจเซฟ เวลชิง (Joseph Welsing) ทูตชาวฮอลันดาประจา
ประเทศพม่าในขณะนั้น ได้เขียนจดหมายถึงพระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต ประมุขของมิสซัง
ราชบุรี แสดงเจตจานงขอให้สร้างอารามชีลับใกล้บริเวณสุสาน เพื่อจะได้มีผู้คอยสวดภาวนาให้แก่
บรรดาทหารที่ฝังอยู่ในสุสานแห่งนี้ โดยยินดีจะช่วยด้านการเงินเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่
หลานชายที่เสียชีวิตในสงครามนี้ด้วย
พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต พิจารณาแล้วได้เสนอให้ท่านฑูตสร้างวัดแทนอารามชีลับ
เพื่อให้บรรดาคริสตชน รวมทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอื่น และนักทัศนาจรที่แวะชมสุสานสามารถเข้าไป
สวดภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับได้ ซึ่งท่านฑูตเห็นดีด้วยจึงบริจาคเงินให้
7,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่ง
เพียงพอสาหรับซื้อที่ดิน 3 ไร่เศษ และสร้างวัดเล็กๆ ได้หนึ่งหลัง คุณพ่ออันเดรอา เช็กกาเรลลี
เป็นผู้ออกแบบแปลนให้เข้ากับสุสาน นายยอแซฟ ชุลี เยาวสังข์ เป็นช่างก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างในปี
ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค .ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) ท่านฑูตได้ขอให้จารึก
นาม “เรยีนา” ที่วัด เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงภรรยาของท่านซึ่งมีนามว่า “REGINA” (เรยีนา) แปลว่า
“ราชินี” พระสังฆราชจึงได้ตั้งชื่อวัดว่า “BEATA MUNDI REGINA” (เบอาตา มุนดี เรยีนา ) ซึ่ง
เป็นนามของแม่พระ แปลว่า “ราชินีแห่งสากลโลก”
ตั้งแต่เริ่มต้นกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
ตั้งแต่ ปี ค .ศ.
1956-1995 นั้น ได้ สังกัดวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง เนื่องจากยังไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจา โดย
พระสงฆ์ที่มาประจายังวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จะเดินทางมาเพื่อประกอบพิธีมิสซาให้กลุ่ม
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คริสตชนที่วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลกนี้ เป็นประจาในวันอาทิตย์ ในบางครั้ง มีชาวต่างชาติหรือ
บรรดาคริสตชนจากที่อื่นซึ่งมาท่องเที่ยงหรือทาภารกิจที่ จังหวัด กาญจนบุรี มาเข้าร่วมพิ ธีกรรมที่
วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลกนี้ด้วย
เอกลักษณ์สาคัญประการหนึ่งของกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
ควบคู่กับสุสานสหประชาชาติ ก็คือ บรรดาคริสชนที่มาอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
และบริเวณใกล้เคียงนี้ ไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรีมาตั้งแต่เริ่มแรก แต่เป็นบรรดาพี่
น้องคริสตชนที่มาจากท้องถิ่นอื่น ทั้งจากในเขตสังฆมณฑลราชบุรีเอง รวมถึงบรรดาคริสตชนจาก
ต่างสังฆมณฑลอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นจากวัดบางนกแขวก วัดเพลง วัดราชบุรี วัดดอนกระเบื้อง วัด
บ้านโป่ง วัดบางตาล วัดท่าหว้า วัดท่าม่วง จากกรุงเทพ จันทบุรี รวมถึงวัดนักบุญเปโตร สาม
พราน เป็นต้น ซึ่งส่วน ใหญ่ย้ายถิ่นฐานเพื่อมาตั้งรกราก ทามาหากิน ประกอบธุรกิจในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงการมารับตาแหน่งทางราชการในเขตจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับครอบครัวคริสตชนที่
ถือเป็นกาลังสาคัญของวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโกล กาญจ นบุรี ตั้งแต่แรกเริ่มได้แก่ ครอบครัว
เปาโล บุญเลี้ยง- อันนา ราวิ น จิรวัฒนาพันธ์ ครอบครัวของ ลูซินลา ถาวร นิตตะโย ครอบครัว
มาธีอัส วสันต์ (ประสิทธิ์)-เทเรซา มาลา ว่องประชานุกูล ครอบครัวคุณวินิจ- คุณดารณี โรจนวงศ์
ครอบครัว เปโตร วิชัย พัฒนะพิชัย ครอบครัว มีคาแอล ปร ะสิ ทธิ-์ มารีอา กิมเลี้ยง ราพรรณ์
ครอบครัวเปาโล กิมซัว-เทเรซา สุมาลย์ สวัสดี เป็นต้น
วันที่ 1 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1995 กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
ได้แยกตัวออกจากสังกัดวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง เนื่องด้วยทางสังฆมณฑลราชบุรีได้เริ่ม
โครงการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี (Darunakanchanaburi School) ภายในหมู่บ้านจิรกาญจน์
เลขที่ 9 หมู่ 7 ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และทางสังฆมณฑลได้ เริ่มแต่งตั้ง
บรรดาพระสงฆ์ ให้มาอยู่ประจาเพื่อดูแลกิจการของโรงเรียน อีกทั้งดูแลอภิบาลกลุ่มคริสตชนวัด
แม่พระราชินีแห่ งสากลโลก กาญจนบุรีอีกด้วย โดย เจ้าอาวาสองค์แรก ก็คือ คุณพ่อ ยอแซฟ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (ค.ศ. 1995 – 1996) และในระหว่างนี้มี คุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร (ค.ศ.
1995-1996) และคุณพ่อเกลเมนต์ มานะ กิจเต่ง (ค.ศ. 1995-1997) เป็นผู้ ช่วยเจ้าอาวาส โดย
สถิติศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในช่วงนี้ มีดังนี้
ศีลล้างบาป (L.B.)
จานวน 5 คน
ทะเบียนเลขที่ 1-5
ต่อมา คุณพ่อ ร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร (ค.ศ. 1997) รับหน้าที่เจ้าอาวาสองค์ที่ 2 และ
คุณพ่อบาร์นาบัส จาเนียร จิตเสรีวงศ์ (ค.ศ. 1997-1998) เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส โดยมีสถิติ ศีล
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในช่วงนี้ ด้งนี้
ศีลล้างบาป (L.B.)
จานวน 3 คน
ทะเบียนเลขที่ 6-8
ศีลสมรส (L.M.)
จานวน 2 คู่
ทะเบียนเลขที่ 1-2
ต่อมา คุณพ่อเกลเมนต์ มานะ กิจเต่ง (ค.ศ. 1998-1999) รับหน้าที่เจ้าอาวาสองค์ที่ 3
และคุณพ่อเปาโล วิริยะ สู้เสงี่ยม (ค.ศ. 1998) คุณพ่อเปโตร สุเทพ ภูผา (ค.ศ. 1999) และคุณพ่อ
ยอแซฟ สุรินทร์ จารย์อุปการะ (ค.ศ. 1999-2000) เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส โดยสถิติศีล ศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ ในช่วงนี้ มีดังนี้
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ศีลล้างบาป (L.B.)
ศีลสมรส (L.M.)

จานวน 5 คน
จานวน 1 คู่

ทะเบียนเลขที่ 9-13
ทะเบียนเลขที่ 3/1999

ต่อมา คุณพ่อยวงบอสโก ไพยง มนิราช (ค.ศ. 2000-2004) มารับหน้าที่เจ้าอาวาสองค์
ที่ 4 และคุณพ่อนพดล ฉัตรบรรยงศ์ (ค.ศ. 2000-2003) คุณพ่อเปาโล สมควร หมายแม้น (ค.ศ.
2001-2003 ) และคุณพ่อยวงบอสโก เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ (ค.ศ. 2003- 2005 ) เป็นผู้ช่วยเจ้ า
อาวาส เหตุการณ์สาคัญในช่วงนี้ คือ การสร้าง วัดน้อยนักบุญอันนา (St. Anna Chapel)
ในช่วงปี ค.ศ. 2000 โดยครอบครัวจิรวัฒนาพันธ์เป็นผู้จัดสร้างถวาย เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และสมาชิกในหมู่บ้านจิรกาญจน์ โดยให้ชื่อ “St. Anna”
ตามศาสนนามของคุณป้าอันนา ราวิน จิรวัฒนาพันธ์ (กาหนดฉลองวัดน้อยนักบุญอันนา ในวัน
เสาร์ใกล้กับวันฉลองนักบุญ ยออากิมและอันนา วันที่ 26 กรกฎาคม ของทุกปี ) อีกทั้งเริ่มต้นการ
ก่อสร้างสุสานของวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ด้านข้างบริเวณโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โดยครอบครัว
จิรวัฒนาพันธ์ ได้จัดสร้างให้ โดยในช่วงนี้มีสถิติศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ด้งนี้
ศีลล้างบาป (L.B.)
จานวน 35 คน
ทะเบียนเลขที่ 14-48
ศีลกาลัง (L.C.)
จานวน 32 คน
ทะเบียนเลขที่ 1-32
ศีลสมรส (L.M.)
จานวน 4 คู่
ทะเบียนเลขที่ 4/2000-2/2003
ต่อมา คุณพ่อเกลเมนต์ วิโรจน์ เสียงไพเราะ (ค.ศ. 2005) รับหน้าที่เจ้าอาวาสองค์ที่ 5
เหตุการณ์สาคัญในช่วงนี้ คือ ในปี ค .ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) สังฆมณฑลราชบุรีได้ เริ่ม เตรียม
โครงการบูรณะซ่อมแซมวัด ให้แข็งแรงสวยงาม เพื่ อเตรียมฉลอง 50 ปีของวัด ที่สุสานของวัด
กาญจนบุรี มีการบรรจุศพเป็นศพแ รก คือ เทเรซา สุมาลย์ สวัสดี บรรจุ ศพวันที่ 12 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2005 สถิติศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในช่วงนี้มีดังนี้
ศีลล้างบาป (L.B.)
จานวน 6 คน
ทะเบียนเลขที่ 49-54
ทาเบียบผู้ตาย (L.D)
จานวน 1 คน
ทะเบียนเลขที่ 1
ต่อมา คุณพ่อ เปโตร สุเทพ ภูผา (ค.ศ. 2006-2007) รับหน้าที่เจ้าอาวาสองค์ที่ 6 และ
คุณพ่อสเตเฟน อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ (ค.ศ. 2006-2008) และคุณพ่ออันตน สนธยา ไทยสนธิ (ค.ศ.
2006- 2011 ) ในช่วงนี้ เป็นช่วงบูรณะซ่อมแซมวัดเพื่อเตรียมฉลอง 50 ปี โดยได้เริ่มบูรณะ
ซ่อมแซมวัดในเดือนสิงหาคม จนเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) โดยที่มี
คุณพ่อยองบอสโก วิจิตร สัตย์สมบูรณ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลการบูรณะซ่อมแซม และทางสังฆมณฑล
ราชบุรีได้ทาการฉลอง 50 ปีของวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 26
พฤศจิกายน ค .ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่จังหวั ดกาญจนบุรีจัดงานสัปดาห์
สะพานข้ามแม่น้าแคว อีกทั้งเป็นช่วงเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และราลึกถึงดวงวิญญาณเชลยศึกที่ฝังอยู่ในสุสาน
สหประชาชาติที่บ้านดอนรักและที่ช่องไก่ อีกด้วย นอกนั้น ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2007
วัดกาญจนบุรีได้สูญเสียกาลังหลักของวัดไป คือ เปาโล บุญเลี้ยง จิตวัฒนาพันธ์ ได้ตั้งศพและ
สวดภาวนาอุทิศที่วัดน้อยนักบุญอันนา มีพิธีปลงศพวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2007 โดยมีพระคุณเจ้า
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ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพ และได้บรรจุศพไว้ ที่สุสานวัดกาญจนบุรี
โดยสถิติศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในช่วงนี้มีดังนี้
ศีลล้างบาป (L.B.)
จานวน 5 คน
ทะเบียนเลขที่ 55-59
ศีลกาลัง (L.C.)
จานวน 10 คน
ทะเบียนเลขที่ 33-42
ศีลสมรส (L.M.)
จานวน 2 คู่
ทะเบียนเลขที่ 1/2008-2/2008
ทาเบียบผู้ตาย (L.D)
จานวน 3 คน
ทะเบียนเลขที่ 2-4
ต่อมา คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ จูรอด (ค.ศ. 2008-ปัจจุบัน ) มารับหน้าที่เจ้าอาวาสองค์
ที่ 7 ต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคม- เดือนกันยายน ค .ศ. 2008 คุณพ่อยอแซฟ ไพศาล ยอแซฟ
ได้มารับหน้าที่เจ้าอาวาสรักษาการ เนื่องจากคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด
ต้องเดินทาง กลับไปที่
ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อป้องกันวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิตสาขาเทววิทยา มหาวิทยาลัยอาดัมสัน
(Adamson University, Manila, Philippines) ในช่วงนี้ได้มีการสานต่องานอภิบาลในด้านต่างๆ
ให้เข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และอาณาบริเวณโดยรอบของวัดให้
สวยงามยิ่งขึ้นตามลาดับ โดยได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากบรรดาสัตบุรุษ
ของวัดและผู้มีน้าใจดีจากที่ต่างๆ โดย
ปี ค.ศ. 2009
- สร้างบ้านพักคนดูแลวัดหลังใหม่ (ครอบครัวจุ๊งฟัด แซ่เอี๊ยว ผู้ดูแลวัด ) ซึ่งจะทา
การต่อสัญญาการเช่าบ้านพักคนดูแลวัดทุกปี (สังฆมณฑลช่วยงบส่วนหนึ่ง)
- สร้างศาลาอเนกประสงค์ (ศาลา Augustino & Maria)
- ติดเครื่องปรับอากาศจานวน 3 เครื่องภายในวัด (คุณรัตน์ชัย กิจสวัสดิ์ บริจาค)
ปี ค.ศ. 2010
- ปรับปรุงอาคาร 4 ห้องด้านข้างวัด เพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ สาหรับเป็น
ห้องประชุม ห้องพัก และห้องเก็บของ (เงินทาบุญและบริจาคทั้งหมด)
- ติดตั้งเต็นท์กิ่งถาวรด้านหน้าวัด 2 หลัง (ครอบครัว “จิรวัฒนาพันธ์” บริจาค)
- ชุดไฟฟ้าบนกางเขนยอดหลังคาวัด (คุณประกิต สัตบุรุษวัดท่าหว่า บริจาค)
- ทาสีด้านนอกของวัดน้อยนักบุญอันนาใหม่ (โดยคุณรัตน์ชัย กิจสวัสดิ์ บริจาค)
ปี ค.ศ. 2011
- ปรับปรุงและสร้างห้องสุขาใหม่ (เงินทาบุญและบริจาคทั้งหมด)
- เลื่อนตาแหน่งเต็นท์กิ่งถาวร 2 หลังที่อยู่ด้านหน้าวัด และปรับเปลี่ยนให้เป็นศาลา
อเนกประสงค์ด้านข้างวัด (ศาลา Paul & Anne) (ครอบครัว “จิรวัฒนาพันธ์ ”
บริจาค)
- เลื่อนประตูเหล็กทางเข้าวัด (ด้านซ้าย) ให้เหมาะสมมากขึ้น (คุณรัตน์ชัย บริจาค)
- ติดตั้งราวจับแสตนเลสทางขึ้นบันไดวัด (คุณรัตน์ชัย กิจสวัสดิ์ บริจาค)
ปี ค.ศ. 2012
- คลุมหลังคาวัดใหม่ ด้วยเมธัลชีท (ก.ค.) ราคา 129,000 บาท
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- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ภายในวัด เป็นระบบ Inverter (ก.ค.) ราคา
285,460 บาท ส่วนเครื่องปรับอากาศชุดเดิม ย้ายไปติดที่ห้องประชุมข้างวัด
- ติดกระจกขอบหน้าต่างวัด จานวน 8 ช่อง (ก.ย.) ราคา 50,000 บาท
- ปรับปรุงห้องซาคริสเตียเก็บอุปกรณ์- อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์หลังวัด เป็นตู้ Build In
(ต.ค.) ราคา 132,000 บาท
- ต่อเติมห้องเก็บของใหม่ (ต่อจากสานักงานเจ้าอาวาส) (ต.ค.) ราคา 70,000 บาท
- สานักงาน-ห้องพักเจ้าอาวาส+เฟอร์นิเจอร์+อุปกรณ์ (ต.ต.) ราคา 521,951 บาท
- ปรับปรุงระบบท่อน้าประปาใหม่ (พ.ย.) 17,000 บาท
- ติดตั้งเบอร์โทรศัพท์วัด เบอร์ 034-513514 + อินเตอร์เน็ต (พ.ย.) ราคา 2,500.- ปรับปรุงสว นและต้นไม้รอบวัดและบริเวณวัด (พ.ย.) คุณรัตน์ชัย กิจสวัสดิ์
ผู้อานวยการสภาอภิบาลวัด ออกค่าใช้จ่ายให้
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณวัด (photocell) (พ.ย.) ราคา 54,530 บาท
- ปูกระเบื้องภายนอกรอบวัด (สีฟ้า) กันความชื้น (พ.ย.) ราคา 34,531 บาท
- ทาพื้นทรายล้างรอบวัด (พ.ย.) ราคา 40,000 บาท
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัย (ธ.ค.) ราคา 120,000 บาท
ปี ค.ศ. 2013
- งานไม้สัก Build In ด้านหน้าและภายในวัด และรูปแม่พระหน้าวัด (แกะลายพ่น
ทรายลงสี) (ม.ค.) ราคา 430,000 บาท
- ทาป้ายหน้าวัดใหม่ (แบบกล่องไฟ) (ม.ค.) ราคา 12,000 บาท
- ทาสีวัดใหม่ (ทั้งภายนอกและภายใน) (ก.พ.) ราคา 75,860 บาท
- หุ้มเบาะหนังเก้าอี้นั่งในวัดใหม่ทั้งหมด (ก.พ.) ราคา 8,500 บาท
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เก็บรายละเอียดอื่นๆ (มี.ค.) ราคา 21,500 บาท
- เจาะบ่อบาดาลใหม่ (มี.ค.) คุณจิรศักดิ์ เงินยวง ออกค่าใช้จ่ายให้
หมายเหตุ – งบประมาณที่ใช้ในการบูรณะวัด ซ่อมแซม ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ค .ศ. 2012 ถึง
เดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 รวมทั้งสิ้น 2,004,832 บาท โดยงบประมาณที่ใช้นามาจาก 3 ส่วน อันได้แก่
(1) เงินเก็บสะสมของวัด จานวน 600,000 บาท (2) เงินทาบุญจากครอบครัว “เจนวิศาลพงศ์ ” (รวม)
จานวน 1,000,000 บาท และ (3) เงินบุญจากสัตบุรุษอื่นๆ จานวน 400,000 บาท

ภายหลังจากที่การบูรณะ ซ่อมแซมวัดแล้วเสร็จ ได้มีการเชิญพระสังฆราช ยอห์น บอสโก
ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระและเสกวัดใหม่
ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2013 โอกาสวันอาทิตย์ใบลาน (Palm Sunday)
คณะกรรมสภาอภิบาลวัดชุดเดิมหมดวาระลง จึงไดมีการประชุม พิจารณา สรรหา และ
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาอภิบาลวัดชุดใหม่ ค.ศ. 2013-2015 โดยพิจารณาให้ ยอแซฟ สมชาย
จิรวัฒนาพันธ์ เป็นผู้อานวยการวัดใหม่ แทนผู้อานวยการวัดคนเก่า คือ ยอห์น บอสโก รัตน์ชัย
กิจสวัสดิ์ ที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการมาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว
โดยสถิติศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในช่วงนี้จนถึงปัจจุบัน มีด้งนี้

6

ศีลล้างบาป (L.B.)
ศีลกาลัง (L.C.)
ศีลสมรส (L.M.)
ทาเบียบผู้ตาย (L.D)
(ปรับปรุงล่าสุด เดือน พ.ค. 2013)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

27 คน
10 คน
9 คู่
3 คน

ทะเบียนเลขที่ 60-86
ทะเบียนเลขที่ 43-52
ทะเบียนเลขที่ 1/2009-5/2012
ทะเบียนเลขที่ 5, 6, 11

