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  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดําริจัดสรางวัดขึ้นแหงหนึ่งสําหรับ 
คริสตชนในเขตบางกะป และใกลเคียงเนื่องจากเห็นวาบริเวณแหงนี้
เปนชุมชนใหญ และมีคริสตชนอยูอาศัยตามหมูบานตางๆ มาก
พอสมควร ในขั้นตนไดขอใชบานของคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร 
ในหมูบานแดนตะวันเปนสถานประกอบพิธีบูชามิสซาทุกวันเสาร 
เวลาเย็น มีพระสงฆทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบตั้งแตป ค.ศ. 1978  
เปนตนมา จนกระทั่ง ครอบครัวปญจทรัพยไดบริจาคที่ดินจํานวนหนึ่ง
สําหรับสรางวัดและโรงเรียนในบริเวณหมูบานโชคชัย คลองจั่น 
พรอมทั้งถวายปจจัยสําหรับการสรางวัดดวย  
  อัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ จึงไดดําเนินการสรางโรงเรียน 
พระมารดานิจจานุเคราะห และซื้อที่ดินเพิ่มอีก โดยมอบหมายใหภคินี
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร เปนผูรับผิดชอบบริหารงานโรงเรียน 
ในวันที่  16 กุมภาพันธ ค.ศ. 1985 พระคารดินัล มีชัย กิจบุญชู 
ไดมาเปนประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษวัด ซึ่งจะถวายเกียรติแด 
พระมารดานิจจานุเคราะห และเสกอาคารเรียนไดใชหองหนึ่งของ
อาคารเรียนเปนวัดชั่วคราว มีคุณพอบัณฑิต ปรีชาวุฒิ เปนผูดูแล 
 
 
 
 

 
  ตอมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1986 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดแตงตั้ง 
คุณพอวิวัฒน แพรสิริ เปนเจาอาวาสองคแรก และใหเปนวัดอยางเปนทางการ
สําหรับสัตบุรุษโดยทั่วไป สวนการกอสรางวัด ก็ไดดําเนินการเรื่อยมาจนเสร็จ 
ในป ค.ศ. 1987 และในวันเสารที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1987 ซึ่งตรงกับวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาฯ พระคารดินัล มีชัย กิจบุญชู และพระสมณทูตอัลแบรโต  
ตรีคาริโก ไดมาเปนประธานในพิธีเสกวัดใหม ซึ่งถวายเกียรติแดพระมารดานิจจานุ
เคราะห และถวายเปนถาวรวัตถุเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                      ภูมิพลมหาราชเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  



   
 

  

   วันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1989-1994  คุณพอสุทศ ประมวลพรอม  
ไดรับแตงตั้งใหมาเปนเจาอาวาสเปนองคที่สอง ในปนี้เอง
ทางสังฆมณทลฯ ไดเริ่มกอสรางหอประชุมและโรงอาหาร 
ในอาคารเดียวกัน พรอมทั้งตึกอนุบาล การกอสรางเสร็จ 
ในตนป ค.ศ. 1991 และมีพิธีเสกโดย พระคารดินัล มีชัย 
กิจบุญชู ในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1991 อาคารเหลานี้ 
ไดเปดใชตั้งแตตนป ค.ศ. 1991 แลว ในปการศึกษา ค.ศ. 
1990 ถึง 1991 มีนักเรียนประมาณ 2,600 คน เปดสอน
ตั้งแตชั้นอนุบาลถึง ม.4 และมีโครงการจะเปดถึง ม.6 

 

 วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 จนถึงเดือนพฤษภาคม 
ค.ศ. 1999 คุณพอประเสริฐ ตรรกเวศม เปนเจาอาวาส 
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนไดเพิ่มขึ้นถึง 3,600 กวาคน  
และไดขยายหลักสูตรนานาชาติในระดับตน 2 ระดับ 
มีการพัฒนาอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบวัด และ
โรงเรียนใหมีความสวยงาม  ทั้งยังไดรับการรับรอง
มาตรฐาน  ISO 14001  เป น โ รง เ รี ยนแรก ใน เอ เชี ย 
และมาตรฐาน ISO 9002 จาก  AJA  ประเทศอังกฤษ 
  

  เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1999 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2004 คุณพอประวิทย พงษวิรัชไชย  เปนเจาอาวาส  

 วันที่  10 พฤษภาคม ค .ศ .  2004 จนถึงวันที่  10  
         พฤษภาคม ค.ศ. 2009 คุณพอประยุทธ ชลหาญ  ไดมาเปน 
         เจาอาวาส   

         วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 
        2014 คุณพอสุรชัย ชุมศรีพันธุ เปนเจาอาวาส 
 
 



สมัยคุณพอสรุชัย ชุมศรีพันธุ เปนเจาอาวาส 
      - เสกวัดนอย “เบเนดิกต” โดยพระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู วันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2011 

  - เสกบานพักพระสงฆและสํานักงานวัด โดยคุณพอประยุทธ ชลหาญ    
    วันที่ 8 พฤษภาคม 2011 
- ทํารานอาหาร “บานมารธา” 
- เริ่มตนทําสวนวัฒนธรรม สอนการแสดงแบบไทยๆ ฯลฯ 
- ไดดําเนินการสรางถ้ําจําลองแมพระประจักษที่ลูรด ตั้งแตเดือน
พฤษภาคม ค.ศ.2012 เสร็จวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ.2012 และเสกถ้ําในวัน 
ฉลองวัด 25 ป วันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2012 โดย พระคารดินัล มีชัย  
กิจบุญชู ครอบครัวปญจทรัพย เปนผูออกคาใชจายทั้งหมด 
- ดําเนินการตามโครงการจัดฉลอง 25 ป จัดทําหนังสือทําเนียบครอบครัว 
พระมารดาฯ อนุสรณ จัดอบรมผูอานพระคัมภีร ทําของที่ระลึกไปแสวงบุญ 
ที่อิตาลี พิมพหนังสือรวมเรื่องเลา ฯลฯ  
-  ป  ค .ศ .  2012 มี การ เลือกตั้ งสภาภิบาลชัดใหม  ผอ . ใหม  ไดแก   
คุณจักรกฤษณ ระงับภัย  
- ป ค.ศ. 2013  ปรับปรุงสวนขางๆ วัดจากสวนที่ถูกปลอยรกรางและ 
ใชงานไมได ใหเปนสวนที่มีบรรยากาศในการออกกําลังกาย พักผอน 
และทางโรงเรียนสามารถใชเปนแหลงเรียนรู ใหเด็กๆ ใชเปนกิจกรรมดนตรี
ในสวนและผูปกครองยังสามารถใชเปนที่พบปะและรอคอยลูกๆ ไดอีกดวย 
- ปรับปรุงลานมีเรียม ซอมแซมน้ําพุที่ ไมใชงานใหใชงานได กรองน้ํา 
และเลี้ยงปลา ปรับปรุงสถานที่โดยการยายตูคอนเทนเนอรที่เคยใชเปนที่
ทํางานของครู ไปอยูที่หลังตึกพระมารดา 3 บริ เวณหนาอาคาร 1  
ที่เสาธงชาติ ก็เปนลานกวางและจัดบริเวณใหม ทําใหสามารถใชพื้นที่ 
ไดมากขึ้นและสวยงามมากขึ้น ลานมีเรียมนี้ใชชื่อเดิม เพื่อใหเกียรติแด 
มาแมร มีเรียม ผูกอตั้งโรงเรียนและเปนเจาของโรงเรียนแหงนี ้
 - ติดตั้งพัดลมบริเวณหนาวัดสําหรับกิจกรรมหนาวัด สําหรับบริเวณหนาถ้ํา
แมพระจําลอง ก็ใชเวลาฉลองแมพระสําคัญๆ และสัตบุรุษมารวมมิสซา
ภายนอกนี้เปนจํานวนมาก แมเปนวันธรรดาก็ตาม เชน ฉลองแมพระ
ประจักษที่ลูรด และวันฉลองแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค 
- ปนี้วัดพระมารดาฯ มีโอกาสตอนรับคุณพอประยุทธ ชลหาญ มาพักรักษา
ตัวที่วัด เพราะเคยเปนเจาอาวาสที่นี่ และพี่นองสัตบุรุษก็ยังคงรักและ
ชวยกันดูแลคุณพอเปนอยางดี หองพักก็จัด
ไวข างล าง เพื่ อจะได ไมตองขึ้ นบันได 
  ก า รบริ ก า รคุณพ อ ไป โ ร งพยาบ าล 
       ก็สามารถจัดทําไดอยางดีอีกดวย  



 
 

วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 จนถึงปจจุบัน คุณพอสํารวย กิจสําเร็จ เปนเจาอาวาส 
 

ป ค.ศ. 2014  
- ในวัดใหญมีการนําเกาอี้ ไมสําหรับพระสงฆ  และนํา 
ธรรมมาสนไมยายฝงจากซาย มาทางขวาและมีการปูพรม 
สีแดงที่พื้นตรงกลางพระแทนพระสงฆ และยังปูพรม 
ที่วัดนอยอีกดวย 
- ในวัดใหญซึ่งเวลาสัตบุรุษมารวมมิสซา ซึ่งจอโปรเจคเตอร 
ที่อยูดานขางพระแทน (ที่เดิม) อาจทําใหวิสัยทัศนในการมอง
จออาจจะไมสะดวก จึงทําการปรับเปลี่ยนจอภาพและทํา 

การยายจอโปรเจคเตอรอยูดานหลังพระแทน ซึ่งทําใหสามารถมองเห็น 
ไดดีขึ้นกวาเดิม 
- มีการตกแตงปรับสวนบริเวณหนาวัดใหญและหนาหอระฆังวัด 
 

ป ค.ศ. 2015 
- ในวัดใหญมีการเปลี่ยนธรรมมาสนไมใหม ซึ่งมีรูปแกะสลักสัญลักษณ
ผูนิพนธพระวรสารทั้งสี่ และไดจัดทําตูศีลใหม และเนื่องจากมีสัตบุรุษ
มารวมมิสซาแลวไมมีที่นั่ง ทางวัดไดจัดเสริมทําที่นั่งไมดานหลังวัดริม
หนาตาง ซึ่งทําใหสัตบุรุษสามารถนั่งได  
- ทางวัดไดจัดทํากลองขอมิสซา เพื่อภาวนาเปนพิเศษสําหรับวิญญาณ 
ที่ไมมีใครคิดถึงและวิญญาณในไฟชําระ  
 

ป ค.ศ. 2016 
- ไดมีการจัดลานสวนขางวัดใหญ ซึ่งเปนลานพระเมตตา ซึ่งตรงกับ 
ปศักดิ์สิทธิ์แหงเมตตาธรรม ซึ่งนักเรียน ผูปกครอง และสัตบุรุษ 
สามารถเขาไปสวดภาวนาในลานสวนนี้ ได  หรือพักผอน รอรับ 
บุตร-หลานในโรงเรียนดวย 

- ไดมีการจัดมุมกาแฟ หลังมิสซาสาย เพื่อใหสัตบุรุษไดพบปะกัน 
ทักทายกัน คุยกัน หลังวัดเลิก เพื่อใหวัดมีบรรยากาศชุมชนวัดให 
มากขึ้น 
- ไดมีการปรับปรงุซอมแซมบานพกัพระสงฆหลังเดิม (บานพักพระสงฆ

เลียบคลอง)  
 - ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดมี วาระโยกยายพระสงฆ 

       และทางวัดก็มีคุณพอผูชวยเจาอาวาส คือ พระสงฆใหม คุณพอเปโตร วิทวัฒน แกวแหวน  
                ไดมาชวยงานที่วัด  



 
  ป ค.ศ. 2017 
 - ในปนี้วัดอายุวัด 31 ป (ค.ศ. 1987-2017) 
- ไดมีการจัดฝกเด็กเล็กๆ ชวยพิธีกรรม ในมิสซาวันเสารและ
วันอาทิตย ซึ่งเปนการฝกเด็กเล็กใหมีความกลาและสราง
ความคุนชินในการยืนอยูดานหนา และดูตัวอยางจากรุนพี่ๆ   
- ทางวัดมีการประดับไฟกางเขน หอระฆัง 
- ในวัดใหญมีการเปลี่ยนตะเกียงไฟตูศีลใหม แบบแขวน 
- มีการซอมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟในวัดทั้งหมด ซึ่งดําเนินการกอนฉลองวัด 
- ทางวัดจัดใหมีการเรียนคําสอนตอเนื่องจากคําสอนภาคฤดูรอนสําหรับเด็กเล็ก 
และเด็กที่ เรียนคําสอนภาคฤดูรอน โดยใหมีการเรียนคําสอนเพิ่มเติม 
ในวันอาทิตยหลังมิสซาสาย ซึ่งใชเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง 
  

ป ค.ศ. 2018 
- ไดมีการจัดอบรมฟนฟู เยาวชนวัด เด็กชวยมิสซา นักขับ และผูอานพระคัมภีร 
ในโอกาสเตรียม 350 ป มิสซังสยาม โดยการทํากิจกรรมตางๆ ของวัดและเรียนรู
ประวัติศาสตรของวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 
- กลุมเยาวชนและนักขับรอง มีความเขมแข็งมากขึ้นในการรวมมือและทํากิจกรรม
ตางๆ ของวัด 
- มีการสงเสริมสนับสนุนผูอานพระคัมภีร ทั้งเด็กและผูใหญ รวมอบรมฟนฟูในระดับ
เขต 2 
- งานอภิบาลและสอนคําสอนสําหรับครู และนักเรียนตลอดทั้งป 
- ทางวัดจัดใหมีการเรียนคําสอนตอเนื่องจากคําสอนภาคฤดูรอนสําหรับ
เด็กเล็ก และเด็กที่เรียนคําสอนภาคฤดูรอน โดยใหมีการมาเรียนคําสอน
เพิ่มเติมในวันอาทิตยหลังมิสซาสาย ซึ่งใชเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง 
การเรียนคําสอนปนี้ เนนวัตถุประสงค เตรียม 350 ป มิสซังสยาม 
 

ป ค.ศ. 2019 
- วันเสารที่  1 มิถุนายน ค.ศ. 2019 พระคารดินัล ฟรังซิสเซเวียร 
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช มาอภิบาลสัตบุรุษ รวมถวายมิสซา พบปะสัตบุรุษ 
โอกาสตรีวารเตรียมฉลองครบรอบ 350 ป มิสซังสยาม 
-  มีการสงเสริมสนับสนุนผูอานพระคัมภีร ทั้งเด็กและ  
ผูใหญ รวมอบรมฟนฟูในระดับเขต 2 2 ครั้ง  
ณ วัดแมพระฟาติมา ดินแดง 
-  - งานอภิบาลและสอนคําสอนสําหรับครู  
      และนักเรียนตลอดทั้งป 
    



 
-     - ทางวัดจัดใหมีการเรียนคําสอนตอเนื่องจากคําสอนภาคฤดูรอนสําหรับเด็กเล็ก 
 และเด็กที่ เรียนคําสอนภาคฤดูรอน โดยใหมีการมาเรียนคําสอนเพิ่มเติม 

ในวันอาทิตยหลังมิสซาสาย ซึ่งใชเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง 
- - วันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 เริ่มการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา ในวัดใหญ

และหอระฆัง โดยการเปลี่ยนหลอดไฟ วางระบบไฟฟา ตูคอนโทรล เปลี่ยน
สายไฟฟา เดินเมนไฟฟาใหม ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากทีมงานชาง คุณยุทธ  
ปญจทรัพย 

- วันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2019 เริ่มการซอมขอบหนาตางและเริ่มทาสี
หนาตางใหมของวัดนอยและวัดใหญ 
- วันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 มีกลุมคริสตชนชาวเวียตนาม 
ประมาณ 100-200 คน มาใชสถานที่เพื่อรวมถวายบูชาขอบพระคุณ 
โดยมีพระสงฆชาวเวียตนามมาถวายมิสซากับพวกเขาดวย โอกาสพระ

สันตะปาปาฟรังซิส เยือนประเทศไทย 
- มีการจัดทําลานสวนขางวัดนอย โดยปรับลาน ปูทางเดิน มีที่นั่ง เพื่อให
สัตบุรุษหรือผูปกครอง เด็กนักเรียน สามารถมานั่งพักผอนหยอนใจ 
ผูปกครองมานั่งรอลูกหลานไดกอนเลิกโรงเรียน 
 

ดานการศึกษาของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห ป ค.ศ. 2019 
ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 
- ป ค.ศ. 2014 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัล Popular Vote 
การประกวดภาพยนตรสั้นของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
- ป ค.ศ. 2015 รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ(์ดีเดน) ระดับมัธยมศึกษา 
โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สรางคนดีใหสังคมดวยการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมดีเดน 
- ป ค.ศ. 2016 รางวัลโรงเรียนคารบอนต่ํา ลดการใชพลังงานไฟฟา 
- ป ค.ศ. 2017 ผานเกณฑการประเมินเปนโรงเรียนสีเขียว 
- ป ค.ศ. 2018 โลอาคารเบอร 5 (การบริหารจัดการพลังงานไฟฟา

ภายในอาคารอยางเปนระบบ)โลเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ดีเดนจากฝาย
การศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
- ป ค.ศ. 2019  โลเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ดีเดน และรางวัลโรงเรียนที่มี
นักเรียนไดคะแนนวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จากฝาย
การศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 - โลรางวัลโดนใจผูเขาชมงาน Popular Vote งานมหกรรมสื่อสุขสรางปญญา จาก สสส. 

 



         ทางโรงเรียนเปดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคูกับการเนน 
       จริยธรรมใหแกนักเรียนและบุคลากรทุกทาน 
  

 กิจกรรมคาทอลิกที่อยูในวัดและโรงเรียนฯ  มีดังนี ้

 กลุม / คณะ  ที่มีภายในวัด     กลุม / คณะที่มีภายในโรงเรียน    
  -   กลุมสภาภิบาล       -   กลุมพลมาร ี 
  -   คณะพลมารี       -   กองหนาราเริง 
  -   คณะวินเซนตเดอปอล      -   คณะพลศีล  
  -   คณะคูรซิลโล       -   กลุม Y.C.S. 
  -   กลุมผูสูงอายุ 
  -   กลุมเยาวชน  
  -   กลุมพระวาจาทรงชีวิต   

 การดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ  นั้นอยูภายใตการดูแลของคุณพอเจาอาวาสตามแผนงาน
อภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 

 ปจจุบันวัดพระมารดานิจจนุเคราะหมีอายุได 33 ปแลว โดยมีคุณพอวิทวัฒน แกวแหวน และคุณพอ 
ประยุทธ ชลหาญ อยูรวมงานที่วัดนี้ดวย จากทะเบียนศีลลางบาปของวัดนี้หมายเลขสุดทายที่ลางบาปคือ 
1567  สวนจํานวนผูแตงงานที่สมรสในวัดนี้มีประมาณ 456 คู 
 

ลําดับเจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 
 1. คุณพอ ยอหน บัปติสต วิวัฒน แพรสิริ   ป ค.ศ. 1986 - 1989 
 2. คุณพอ ฟรังซิสเซเวียร สุทศ ประมวลพรอม  ป ค.ศ. 1989 – 1994 
 3. คุณพอ เปโตร ประเสริฐ ตรรกเวศม    ป ค.ศ. 1994 – 1999 
 4. คุณพอ ยอแซฟ ประวิทย พงษวิรัชไชย   ป ค.ศ. 1999 – 2004 
 5. คุณพอ แอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ    ป ค.ศ. 2004 – 2009 
 6. คุณพอ เปาโล สุรชัย ชุมศรีพันธุ    ป ค.ศ. 2009 – 2014 
 7. คุณพอ ยอหน บัปติสต สํารวย กิจสําเร็จ   ป ค.ศ. 2014 – ปจจุบัน 
 

 ลําดับอธิการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น  
  1. มาแมรหลุยส กิจเจริญ    ป ค.ศ. 1985 - 19990 
  2. เซอรทีโอดอร ประราศี    ป ค.ศ. 1985 – 1987 
  3. เซอรมารี โลด สกุลทอง    ป ค.ศ. 1987 – 1991 
  4. เซอรอัลแบรต ไวภาษา    ป ค.ศ. 1991 – 1994 
  5. เซอรสกอรัสติก สัณฐิติ    ป ค.ศ. 1994 – 2000 
  6. เซอรทอเรส บุญรักษ หมั้นทรัพย  ป ค.ศ. 2000 – 2003 
  7. เซอรอัลเฟรด วรศิลป    ป ค.ศ. 2003 – 2009 
  8. เซอรมอนิกา ปรียารัตน ประทุมเทา  ป ค.ศ. 2009 – 2011 
  9. เซอรเวโรนิกา ประราศี    ป ค.ศ. 2011 – 2020 
    10. มาเซอรลิลี่ นิลเขต   ป ค.ศ. 2020 - ปจจุบัน 



 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับเจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานเุคราะห คลองจั่น 

คุณพอโทมัส บัณฑิต (กิมเซี้ยะ) ปรีชาวุฒิ 
ผูดูแลวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 

1 พ.ค. ค.ศ. 1985 – 1 พ.ค. 1986 

คุณพอซิลวีโน สนัด วิจิตรวงศ 
ผูดูแลวัดนอยแดนตะวัน (คลองกุม) 

8 เม.ย. ค.ศ. 1983 – 1 พ.ค. 1989 

คุณพอยอหน บัปติสต วิวัฒน แพรสิริ 

ป ค.ศ. 1986 - 1989 

 

คุณพอฟรังซิสเซเวียร สุทศ ประมวลพรอม 

ป ค.ศ. 1989 - 1994 

 

คุณพอเปโตร ประเสริฐ ตรรกเวศม 

ป ค.ศ. 1994 - 1999 

 

คุณพอยอแซฟ ประวิทย พงษวิรัชไชย 

ป ค.ศ. 1999 - 2004 

 

คุณพอแอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ 

ป ค.ศ. 2004 - 2009 

 

คุณพอเปาโล สุรชัย ชุมศรีพันธุ 

ป ค.ศ. 2009 - 2014 

 

คุณพอยอหน บัปติสต สํารวย กิจสําเร็จ 

ป ค.ศ. 2014 – ปจจุบัน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับผูชวยเจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 

คุณพอเปโตร วิทวัฒน แกวแหวน 

ป ค.ศ. 2016 – ปจจุบัน 

 

คุณพอฟลิมิโน สุระพงษ ไมมงคล 

ป ค.ศ. 2014 - 2016 

 

คุณพอยอหน บัปติสต สักรินทร ศิรบรรเทิง 

ป ค.ศ. 2012 - 2014 

 

คุณพอยอแซฟ สุพัฒน หลิวสิริ 
ป ค.ศ. 2010 - 2012 

 

คุณพอโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม 

ป ค.ศ. 2007 - 2010 

 

คุณพอยอแซฟ พรชัย วิลาลัย 

ป ค.ศ. 2004 - 2007 

 

คุณพอโทมัส ศิริพจน สกุลทอง 

ป ค.ศ. 2001 - 2004 

 

คุณพอยอแซฟ กุลบุตร ตรีมรรคา 

ป ค.ศ. 2000 - 2001 

 

คุณพอฟลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร 
ป ค.ศ. 1999 - 2000 

 

คุณพอเปโตร ธนากร เลาหบุตร 

ป ค.ศ. 1997 - 1999 

 

คุณพอโทมัสโมร ถิรลักษณ วิจิตรวงศ 

ป ค.ศ. 1995 - 1997 

 

คุณพอเปโตร เชษฐา ไชยเดช 

ป ค.ศ. 1994 - 1995 

 

คุณพอยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล 
ป ค.ศ. 1993 - 1994 

 


