
 
 
 
 

คําสั่งเจาคณะจังหวัดชัยนาท 

ท่ี จจ. ๓๕/๒๕๖๔ 

เรื่อง   แตงต้ังพระวินยาธิการประจําจังหวัดชัยนาท 
 
 
 เพื่อประโยชนแกการปกครองคณะสงฆจังหวัดชัยนาท และชวยเหลือสนับสนุนเจาคณะผูปกครองในการ
ตรวจตรา แนะนํา ช้ีแจง พระภิกษุ สามเณร ใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย  กฎมหาเถรสมาคม  
ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  มติ  ประกาศ  พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคําส่ังผูบังคับบัญชาเหนือตน 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๕ (๑) (๒) และ (๕) แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)    
วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามความในขอ ๒๐ หมวด ๕ แหงระเบียบมหาเถร
สมาคม   วาดวยพระวินยาธิการ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแตงต้ังผูที่มีรายนามดังตอไปนี้เปน พระวินยาธิการ ประจํา
จังหวัดชัยนาท 

 ๑. อําเภอเมืองชัยนาท 

  ๑) พระใบฎีกา ไกรสานต ธมฺมธโร วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ตําบลในเมือง-บานกลวย 

  ๒) พระใบฎีกา ชัยพร ชยวโร  วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ตําบลในเมือง-บานกลวย 

  ๓) พระครูพิพิธธรรมโชติ   วัดสะพาน  ตําบลทาชัย 

  ๔) พระครูสมุห พงศยศ พลญาโณ วัดทาชัย  ตําบลทาชัย 

  ๕) พระปลัด อนุรักษ ขนฺติจิตฺโต  วัดวังเคียน  ตําบลนางลือ 

  ๖) พระราม รามธมฺโม   วัดหนองตาดํา  ตําบลนางลือ 

  ๗) พระใบฎีกา อํานาจ ปฺญาพโล วัดโรงวัว  ตําบลเสือโฮก 

  ๘) พระอธิการปวริวช ปวฑฺฒโน  วัดแหลมหวา  ตําบลเสือโฮก 

  ๙) พระธรรมธร ปรเชษฐ ฐานธมฺโม วัดบานกลํา  ตําบลธรรมามูล 

  ๑๐) พระใบฎีกา ธนภูมิ ภูมิธโน  วัดดักคะนน  ตําบลธรรมามูล 

  ๑๑) พระสมุห ศุภชัย กวิวํโส  วัดสองคบ  ตําบลชัยนาท 

  ๑๒) พระสุนทร ญาณภทฺโท  วัดพระบรมธาตุฯ ตําบลชัยนาท 

  ๑๓) พระครูสังฆรักษ พูนสวัสด์ิ จนฺทปฺโญ   วัดหาดกองสิน ตําบลเขาทาพระ 

  ๑๔) พระธนะภูมิ รตนปฺโญ  วัดเขาทาพระ  ตําบลเขาทาพระ 

  ๑๕) พระสมุห สาคร ปยาจาโร  วัดคงสวัสด์ิวัฒนาราม ตําบลหาดทาเสา 

  ๑๖) พระสมศักด์ิ เขมจิตฺโต  วัดสุขารมย  ตําบลหาดทาเสา 



 ๒. อําเภอมโนรมย 

  ๑) พระอธิการมโน ธมฺมมโน  วัดศรีมณีวรรณ  ตําบลคุงสําเภา 

  ๒) พระคมชาญ กิตฺติรตโน  วัดพิกุลงาม  ตําบลคุงสําเภา 

  ๓) พระอธิการอนุวัฒน อนุวฑฺฒโน วัดดอนสนวน  ตําบลทาฉนวน 

  ๔) พระอธิการแสวง กนฺตธมฺโม  วัดหัวยาง  ตําบลทาฉนวน 

  ๕) พระกันตภัทร กตปฺุโญ  วัดหนองมวง  ตําบลศิลาดาน 

  ๖) พระมนัส สนฺตจิตฺโต   วัดหนองมวง  ตําบลศิลาดาน 

  ๗) พระครูปลัด ณัฐวัตร อุปคุตฺโต วัดหางแขยง  ตําบลหางน้ําสาคร 

  ๘) พระอธิการอุดม อุตฺตโม  วัดพัฒนาราม  ตําบลหางน้ําสาคร 

  ๙) พระอธิการสุนทร ฐิตสีโล  วัดหนองกระทุม  ตําบลอูตะเภา 

  ๑๐) พระธัมมะ สีลเสฏโฐ  วัดอูตะเภา  ตําบลอูตะเภา 

 ๓. อําเภอวัดสิงห 

  ๑) พระครูวิชัยอาจารคุณ  วัดหนองพญา  ตําบลมะขามเฒา 

  ๒) พระครูประกาศสรวุฒิ  วัดทรงเสวย  ตําบลหนองนอย 

  ๓) พระอธิการบัวลอย ปฺญาวโร วัดดอนตาล  ตําบลหนองนอย 

  ๔) พระอธิการทรงยศ ธมฺมวโร  วัดสระใหญ  ตําบลวังหมัน 

  ๕) พระอธิการแจว วสโภ  วัดสามัคคีธรรม  ตําบลวังหมัน 

  ๖) พระครูวิชัยกิจสุนทร   วัดหนองจิก  ตําบลบอแร-หนองขุน เขต ๑ 

  ๗) พระครูสถิตชยานุรักษ  วัดหนองแก  ตําบลบอแร-หนองขุน เขต ๑ 

  ๘) พระปลัด เฉลา ธนปฺโญ  วัดบํารุงธรรม  ตําบลบอแร-หนองขุน เขต ๒ 

 ๔. อําเภอหนองมะโมง 

  ๑) พระครูชัยธารากร   วัดบอลึก  ตําบลวังตะเคียน 

  ๒) พระสมมาตร สุธมฺโม   วัดหนองเด่ิน  ตําบลวังตะเคียน 

  ๓) พระปลัด สมนึก ถิรจิตฺโต  วัดดอนใหญ  ตําบลกุดจอก-หนองมะโมง 

  ๔) พระสมุห บุญชู สุภาทโร  วัดหนองตะขบ  ตําบลกุดจอก-หนองมะโมง 

  ๕) พระอธิการณัฐพงศ กตวิชฺโช  วัดเขาหลักแกวพรหมรังสี   ตําบลสะพานหิน 

  ๖) พระมหากฤษณพรรณ จนฺทธมฺโม วัดศรีสโมสร  ตําบลสะพานหิน 

 ๕. อําเภอหันคา 

  ๑) พระสิทธิชัย สิทฺธิญาโณ  วัดสระแกว  ตําบลเดนใหญ 

  ๒) พระสมุห รณฤทธ์ิ กติโก  วัดสระแกว  ตําบลเดนใหญ 

  ๓) พระอธิการวิรัช วิรโช   วัดสะตือสิงห  ตําบลวังไกเถ่ือน 

  ๔) พระอธิการอดุลย จนฺทธมฺโม  วัดหนองโสน  ตําบลหนองแซง เขต ๒ 



  ๕) พระใบฎีกา ณรงค สุชาโต  วัดธรรมวิจิตร  ตําบลหนองแซง เขต ๒ 

  ๖) พระครูใบฎีกา กิตติ สิริธโร  วัดศรีนวล  ตําบลบานเช่ียน 

  ๗) พระสมุห ไพรัตน ตนฺติปาโล  วัดพิชัยนาวาส  ตําบลบานเช่ียน 

  ๘) พระอธิการสมชาย สุนฺทโร  วัดไพรนกยูง  ตําบลไพรนกยูง 

  ๙) พระอธิการกงสิน สิริวณฺโณ  วัดหนองแจง  ตําบลไพรนกยูง 

  ๑๐) พระอธิการสุธิชัย จรณธมฺโม  วัดโคกหม ู  ตําบลหวยงู 

  ๑๑) พระอธิการเพลิน ปภากโร  วัดคลองจันทน  ตําบลหวยงู 

  ๑๒) พระปลัด อภิชาติ อภิชาโต   วัดราษฎรบํารุง  ตําบลหนองแซง เขต ๑ 

  ๑๓) พระกิติพงษ กตธมฺโม  วัดราษฎรบํารุง  ตําบลหนองแซง เขต ๑ 

  ๑๔) พระครูเกษมจันทโรภาส  วัดคลองเกษม  ตําบลหันคา 

  ๑๕) พระอธิการกิตติ กิตฺติโสภโณ วัดบุปผาราม  ตําบลหันคา 

 ๖. อําเภอเนินขาม  

  ๑) พระสมุห เอกชัย มหาวีโร  วัดเขาราวเทียนทอง ตําบลเนินขาม 

  ๒) พระอธิการสมบุญ ปภงฺกโร  วัดวังคอไห  ตําบลสุขเดือนหา 

  ๓) พระครูพิชัยสุวรรณโชติ  วัดโสกลึกสามัคคีธรรม ตําบลกะบกเต้ีย 

  ๔) พระมหายุรนันท ฐิตสีโล  วัดสุขเดือนหา  ตําบลสุขเดือนหา 

  ๕) พระใบฎีกา สมพร ธมฺมสโร  วัดทุงโพธ์ิ  ตําบลเนินขาม 

  ๖) พระพัฒนา ฌานรโต   วัดสุวรรณจันทราราม ตําบลกะบกเต้ีย 

 ๗. อําเภอสรรคบุรี               
  ๑) พระครูพิหารสุวรรณกิจ  วัดวิหารทอง  ตําบลแพรกศรีราชา เขต ๑ 

  ๒) พระปลัด สัญชัย อติภทฺโท  วัดโพธาราม  ตําบลแพรกศรีราชา เขต ๑ 

  ๓) พระณชพัฒน อานนฺโท   วัดหัวตะพาน  ตําบลแพรกศรีราชา เขต ๒ 

  ๔) พระครูปลัด สิทธิโชค กิตฺติคุโณ วัดสระไมแดง  ตําบลแพรกศรีราชา เขต ๒ 

  ๕) พระครูโสภณชัยรังสี   วัดหนองปลิง  ตําบลดงคอน เขต ๑ 

  ๖) พระมหามานพ ปภากโร  วัดโคกดอกไม  ตําบลดงคอน เขต ๑ 

  ๗) พระมหาบรรณารักษ สุขกาโม วัดหนองแขม  ตําบลดงคอน เขต ๒ 

  ๘) พระมหาจุติพงษ กิตฺติปฺโญ  วัดหอระฆัง  ตําบลดงคอน เขต ๒ 

  ๙) พระครูพิสุทธ์ิชยาภรณ  วัดการเปรียญ  ตําบลบางขุด 

  ๑๐) พระมหาธรรมรัตน ชยธมฺโม  วัดสมอ   ตําบลบางขุด 

  ๑๑) พระมหาวิโรจน อมโร  วัดสนามชัย  ตําบลดอนกํา 

  ๑๒) พระปฏิพัทธ์ิ ธมฺมิโก  วัดศรีดาวเรือง  ตําบลโพงาม เขต ๑ 

  ๑๓) พระวรรณลพ อภิวฑฺฒโน  วัดทากระแส  ตําบลโพงาม เขต ๑ 

 



  ๑๔) พระอธิการลําพูล ชิตมาโร  วัดโบสถ  ตําบลโพงาม เขต ๒ 

  ๑๕) พระปลัด นพรัตน ขนฺติธมฺโม วัดธรรมิกาวาส  ตําบลโพงาม เขต ๒ 

  ๑๖) พระครูสังฆรักษ วรศิลป กิตฺติญาโณ วัดนก   ตําบลเที่ยงแท 

  ๑๗) พระปลัด ประธาน ธมฺมสุธี  วัดสังฆาราม  ตําบลเที่ยงแท 

  ๑๘) พระสมุห โอน เตชธมฺโม  วัดบําเพ็ญบุญ  ตําบลหวยกรด 

  ๑๙) พระใบฎีกา วันเฉลิม ธมฺมสกฺโก วัดโคกโตนด  ตําบลหวยกรด 

  ๒๐) พระครูชัยบุญเขต   วัดชองลม  ตําบลหวยกรดพัฒนา 

  ๒๑) พระอธิการไพรัช พุทฺธญาโณ วัดคลองงิ้ว  ตําบลหวยกรดพัฒนา 

 ๘. อําเภอสรรพยา               

  ๑) พระพรเทพ ฐานวุฑฺโฒ  วัดศาลาขาว  ตําบลตลุก 

  ๒) พระวันชัย ชยธมฺโม   วัดอินทราราม  ตําบลตลุก 

  ๓) พระสมุห สมศักด์ิ ทีปธมฺโม  วัดดอนตะไล  ตําบลบางหลวง  

  ๔) พระมหาไพรัช ปริยตฺติธาตา  วัดโพธ์ิงาม  ตําบลบางหลวง  

  ๕) พระศราวุฒิ สุจิตฺโต   วัดหลวงบูรณาราม ตําบลสรรพยา 

  ๖) พระอธิการอําพรรณ โรจนธมฺโม วัดโพธิมงคล  ตําบลสรรพยา 

  ๗) พระสมุห นพพร ญาณสมฺปนฺโน วัดไผลอม  ตําบลโพนางดําตก 

  ๘) พระอธิการสรุศักด์ิ สุทฺธญาโณ วัดซุมกระตาย  ตําบลโพนางดําตก 

  ๙) พระสุชิน อหิงฺสโก   วัดมะปราง  ตําบลโพนางดําออก 

  ๑๐) พระอธิการรัศมี อตฺตจิตฺโต  วัดวังสาคร  ตําบลโพนางดําออก 

  ๑๑) พระมหาบุญยงค เขมนิวตฺโต วัดยางศรีเจริญ  ตําบลหาดอาษา 

  ๑๒) พระประเดิม ปฺญาวุฑฺโฒ  วัดนมโฑ  ตําบลหาดอาษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มีหนาท่ี ดังน้ี 

 (๑) ปฏิบัติหนาที่พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆตําบลของตน 
 (๒) ตรวจตรา  แนะนํา  ช้ีแจง  พระภิกษุ สามเณร ใหปฏิบัติชอบตามพระวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร      
สมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคําส่ังผูบังคับบัญชาเหนือตน 
 (๓) นําพาพระภิกษุ สามเณร ผูประพฤติฝาฝนใน (๒) มอบใหเจาอาวาสหรือเจาคณะปกครองหรือ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในเขตนั้นๆ แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ 
 (๔) ในกรณีพระภิกษุ สามเณร ผูประพฤติฝาฝนใน (๒) ไมยินยอมใหพระวินยาธิการผูปฏิบัติหนาที ่     
ใหขออารักขาตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 

(๕) ชวยเหลือเจาพนักงานในการสืบสวนสอบสวนแลวแตกรณี 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่เจาคณะปกครองมอบหมาย 

  
  ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   ส่ัง  ณ  วันที่   ๑๖   เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

(พระสุธีวราภรณ) 

เจาคณะจังหวัดชัยนาท 

ประธานกรรมการพระวินยาธิการหวัดชัยนาท 
 

  


