ประวัตสิ ว่ นตัว
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิเชียร ฉันทพิรยิ กุล
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
1.ประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อนักบุญ ยอห์น บัปติสต์ ชื่อ วิเชียร นามสกุล ฉันทพิรยิ กุล
วัน/เดือน/ปี เกิด 21 มิถนุ ายน 1962 สถานที่เกิด บ้านคลอง 15
รับศีลล้างบาปที่ วัดพระผูไ้ ถ่ เสาวภา อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ชื่อบิดา อันตน วิลยั ฉันทพิรยิ กุล (เสียชีวติ )
ชื่อมารดา อักแนส บัวแก้ว ฉันทพิรยิ กุล
จานวนพีน่ อ้ งในครอบครัว 5 คน
1.คุณวิโรจน์ ฉันทพิรยิ กุล
2.คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิรยิ กุล
3.คุณวินิจ ฉันทพิรยิ กุล
4.คุณวีณา จันทร์ไพฑูรย์
5.คุณวิชาญ ฉันทพิรยิ กุล
2.ประวัตกิ ารศึกษา
2.1 ระดับประถมศึกษา ประถม 1-7 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ เสาวภา
2.2 ระดับมัธยมศึกษา
มัธยมปี ท่ี 1-2 โรงเรียนองครักษ์
มัธยมปี ท่ี 3 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
มัธยมปี ท่ี 4-5 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
2.3 ระดับอุดมศึกษา
ศิลปะศาสตร์บณั ฑิต (ปรัชญา) วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตร์บณั ฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
2.4 การศึกษาเพิม่ เติม
Justice and Faith Workshop ประเทศฮ่องกง
3.ประวัตกิ ารทางาน
1991-1994 ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี , วัดนักบุญยอห์นอัครสาว มะขาม
วัดพระคริสตราชา ปะตง
รับผิดชอบงานศาสนสัมพันธ์
จิตตาธิการพลมารี
ดูแลกลุม่ ชีวติ ครอบครัว
1995-2000 ผูอ้ านวยการศูนย์สงั คมพัฒนา เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว และช่วยอภิบาลวัดในแขวงสระแก้ว
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสังคม
คณะกรรมการบริหารสังฆมณฑลฯ
ผูอ้ านวยการภาคสนามสานักงานสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัยและลี้ภยั (โคเออร์) อรัญประเทศ
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ทีป่ รึกษาคณะกรรมการรณรงค์จติ ตารมณ์มหาพรตของ สคทพ . (ระดับชาติ)
ผูอ้ านวยการหน่วยงานส่งเสริมชีวติ ครอบครัวสังฆมณฑลจันทบุรี
คณะกรรมการบริหารสังฆมณฑลฯ
คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมชีวติ ครอบครัวระดับชาติ
ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมการรณรงค์จติ ตารมณ์มหาพรต ระดับชาติ
- ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี , วัดนักบุญยอห์นอัครสาว มะขาม
วัดพระคริสตราชา ปะตง
2010-2015
- เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา, วัดน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา,
ชุมชนคริสตชนเขาไม้แก้ว , หัวหน้าแขวงศรีราชา
ผูอ้ านวยการคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูถ้ กู คุมขัง
คณะกรรมการบริหารสังฆมณฑลฯ
2015-ปัจจุบนั - เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิ ลปิ และยากอบหัวไผ่
ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตโรงเรียนประชาสงเคราะห์
สมาชิกสภาสงฆ์ของสังฆมณฑล สมาชิกตัวแทนของแขวงหัวไผ่
4.คติพจน์
ทาปัจจุบนั ให้ดที ส่ี ุด
5.ข้อคิด-ประสบการณ์-ความรูส้ กึ
เมือ่ บวชใหม่ๆ เห็นรุ่นพีฉ่ ลอง 25 ปี ชีวติ สงฆ์ ก็รูส้ กึ ว่าช่างยาวนานเหลือเกิน กว่าจะบวชครบ 25 ปี แต่เอาเข้า
จริงๆ กับตัวเอง กลับเร็วจริงๆ ...25 ปี ผ่านไป ได้หลายสิง่ หลายอย่างเข้ามาในชีวติ ความสุข- ความภาคภูมใิ จ, ความ
ทุกข์-ความขมขืน่ ในชีวติ , ความสาเร็จ-ความล้มเหลว, ความสมหวัง-ความผิดหวัง หรือแม้กระทัง่ บุคคลรอบข้างทีร่ ูจ้ กั
ทีม่ ที งั้ ดีมาก รวมทัง้ ต้องใช้ความอดทนมากด้วย 25 ปี ทีผ่ ่านไป สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ ได้หล่อหลอมชีวติ ให้แกร่งมากยิง่ ขึ้น
เติบโตมากยิง่ ขึ้น ผ่านทางหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ทาให้ชวี ติ มีพฒั นาการมากยิง่ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นกรอบความคิด ความ
รับผิดชอบ ความซือ่ สัตย์ ความสุขมุ รอบคอบ พูดรวมๆ แล้ว ก็คือ ชีวติ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ด้าน
ชีวติ พระสงฆ์ ถือว่าเป็ นชีวติ ทีโ่ ดดเดี่ยว 25 ปี ทีผ่ ่านไป ความรับผิดชอบทีส่ ูงขึ้น ความทุกข์กงั วลในปัญหา
อุปสรรค สิง่ เหล่านี้หลายครัง้ ไม่รูจ้ ะหันหน้าไปพึง่ ใคร หรื อปรึกษาใคร จะมีกเ็ พียงแต่ “ไมกางเขน” เวลาทีม่ คี วามทุกข์
ผมมักชอบมองไม้กางเขน เห็นพระเยซูเจ้าแล้วรูส้ กึ มีกาลังใจ พร้อมจะสูใ้ หม่ ทาเต็มที่ ทาให้ดที ส่ี ุด พระไม่ท้งิ เราหรอก
.....แค่น้ ีกพ็ อแล้ว
โอกาสนี้ ขอโมทนาคุณพระเจ้า ทีพ่ ระองค์ประทานพระพรความช่วยเหลือมาโดยต ลอด มากมายจริงๆ ขอบ
คุณสังฆมณฑล ทีด่ ูแลช่วยเหลือ และให้กาลังใจ ขอบคุณครอบครัว พระสงฆ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง พีน่ อ้ งคริสตชน ทีเ่ ข้าใจ ให้
กาลังใจ ส่งเสริม สนับสนุน สิง่ ทีด่ ๆี ต่างๆ มากมาย ให้สามารถยืนหยัดและต่อสู ้ มาตลอด 25 ปี ขอพระเป็ นเจ้าอวยพร
ให้แก่ทกุ ท่านตลอดไปครับ
คุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิรยิ กุล
สังฆมณฑลจันทบุรี

