
ทําเนียบเจาคณะจังหวัดชัยนาท

๑ จจ. พระสุธีวราภรณ น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ (ศน.บ.) วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร โทร. ๐๙ ๕๘๘๑ ๒๒๗๘

๒ ทป.จจ. พระราชสุทธิโสภณ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ (พธ.บ) วัดปากคลองมะขามเฒา โทร. ๐๘ ๗๑๙๖ ๔๐๐๗

๓ ทป.จจ. พระชัยนาทมุนี น.ธ.ตรี วัดสระไมแดง โทร. ๐๙ ๓๙๘๒ ๘๙๕๕

๔ ทป.จจ. พระมหาสุวัฒน สุวฑฺฒโน น.ธ.เอก, ป.ธ.๗ วัดสรรพยาวัฒนาราม โทร. ๐๘ ๔๕๐๖ ๔๐๑๙

๕ รจจ. พระมงคลกิจโกศล น.ธ.เอก วัดเทพหิรัณย โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๖๑๓๙

๖ เลข.จจ. พระครูอุดมชัยสิทธิ์ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ (พธ.บ) วัดดักคะนน โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๓๙๔๘

๗ เลข.รจจ. พระครูสิริสุตากร น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ (พธ.บ, พธ.ม) วัดหนองอายสาม โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๗๖๒๙

ทําเนียบเจาคณะอําเภอเมือง

๑ จอ.เมืองชัยนาท ๑๗๐๐๐ พระมหานคร จรณธมฺโม น.ธ.เอก, ป.ธ.๙ (พธ.ม) วัดทาชาง โทร. ๐๘ ๘๔๘๔ ๙๘๔๔

๒ รจอ.เมืองชัยนาท พระครูวิชัยกิจจาทร น.ธ.เอก, (ป.บส., พธ.บ) วัดศรีวิชัยวัฒนาราม โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๙๔๘๓

๓ เลข.จอ.เมืองชัยนาท พระครูวิธานสุตาภิรม ป.ธ.๔ (พธ.บ, พธ.ด, รป.ม., ร.ม.) วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร โทร. ๐๘ ๖๔๔๙ ๑๐๔๓

๔ เลข.รจอ.เมืองชัยนาท พระปลัดเสกสรรค อตฺตทโม ป.ธ.๑-๒ (พธ.บ) วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร โทร. ๐๘ ๕๐๔๕ ๔๖๒๕

๕ จต.ในเมือง-บานกลวย พระครูอุดมรัตนวิมล น.ธ.เอก วัดหลวงพอขาว โทร. ๐๙ ๖๙๙๒ ๐๒๘๘

๖ จต.ทาชัย พระปลัดธานินทร สิริปฺโญ น.ธ.เอก วัดศรีวิชัยวัฒนาราม โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๐๓๖๗

๗ จต.นางลือ พระครูวิวิธชัยคุณ น.ธ.เอก, (ป.บส.) วัดหนองตาดํา โทร. ๐๙ ๒๔๑๔ ๑๙๙๗

๘ จต.เสือโฮก พระครูวิธานสุตาภิรม น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ (พธ.บ, พธ.ด, รป.ม., ร.ม.) วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร โทร. ๐๙ ๕๘๘๑ ๒๒๗๘

๙ จต.ธรรมามูล-หาดทาเสา พระครูอุดมชัยสิทธ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ (ป.บส., พธ.บ) วัดดักคะนน โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๓๙๔๘

๑๐ จต.ชัยนาท พระครูอรุณปริยัติคุณ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ (พธ.บ) วัดอรุณสิริวัฒนาราม โทร. ๐๘ ๕๑๗๖ ๒๖๔๗

๑๑ จต.เขาทาพระ เจาอธิการนิรุตติ์ ชาคโร น.ธ.เอก, (ป.บส., พธ.บ) วัดเขาทาพระ โทร. ๐๘ ๓๕๖๕ ๕๙๙๗

ทําเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดชัยนาท  ๘  อําเภอ
ระดับเจาคณะ - รองเจาคณะ - เลขานุการ



ทําเนียบเจาคณะอําเภอมโนรมย

๑ จอ.มโนรมย ๑๗๑๑๐ พระครูวิจิตรชัยวัฒน น.ธ.เอก (ป.บส.) วัดธรรมขันธ โทร. ๐๙ ๙๗๗๙ ๙๖๙๕ , ๐๘ ๑๙๗๒ ๘๑๕๙

๒ เลข.จอ. พระปลัด วรเมศวร นาควโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ (ป.บส., พธ.บ, พธ.ม, พธ.ด) วัดใหญ โทร. ๐๘ ๑๗๘๖ ๓๗๖๙ , ๐๘ ๗๕๕๒ ๒๗๗๗

๓ จต.คุงสําเภา (รก.จต.) พระครูวิรุฬหบุญเขต น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒ (ป.บส.) วัดคลองกลาง โทร. ๐๘ ๖๒๘๖ ๒๕๔๘

๔ จต.ทาฉนวน พระปลัด กําพล ปฺญาวุฑฺโฒ น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒ (ป.บส., พธ.บ, พธ.ม) วัดจวน โทร. ๐๙ ๘๙๑๔ ๔๒๙๗

๕ จต.ศิลาดาน พระปลัด วรเมศวร นาควโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ (ป.บส., พธ.บ, พธ.ม, พธ.ด) วัดใหญ โทร. ๐๘ ๑๗๘๖ ๓๗๖๙ , ๐๘ ๗๕๕๒ ๒๗๗๗

๖ จต.หางน้ําสาคร พระครูชัยพัฒนาการ น.ธ.เอก, (ป.บส.) วัดหัวหวา โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๓๖๙๐

๗ จต.อูตะเภา พระใบฎีกา ประเสริฐ ปฺญาธโร น.ธ.เอก, (ป.บส., พธ.บ) วัดอูตะเภา โทร. ๐๖ ๑๐๘๖ ๙๓๖๕

ทําเนียบเจาคณะอําเภอวัดสิงห

๑ จอ.วัดสิงห ๑๗๑๒๐ พระครูศรีชโยดม น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ วัดทานจั่น โทร. ๐๙ ๘๘๐๔ ๒๑๘๘

๒ เลข.จอ.วัดสิงห พระมหาพงศธร วํสปาโล น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ วัดปากคลองมะขามเฒา โทร. ๐๙ ๒๖๖๗ ๐๔๗๘

๓ จต.มะขามเฒา พระครูเกษมชัยสิทธิ์ น.ธ.เอก วัดศรัทธาราษฎร โทร. ๐๘ ๓๐๙๔ ๗๘๘๑

๔ รก.จต.หนองนอย พระสมุหบรรจง ถาวโร น.ธ.เอก วัดโคกสุก โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๘๔๖๗

๕ จต.วังหมัน พระครูพิพัฒนชัยกิจ ปยาจาโร น.ธ.เอก วัดราษฎรศรัทธา โทร. ๐๘ ๙๒๖๘ ๕๘๕๒

๖ จต.บอแร-หนองขุน เขต ๑ พระมหาจํานงค ปภสฺสโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ วัดบอแร โทร. ๐๙ ๓๐๕๖ ๙๓๗๖

๗ จต.บอแร-หนองขุน เขต ๒ พระปลัดสุพจน ทตฺตมโน น.ธ.เอก, (พธ.บ, พธ.ม) วัดปทุมธาราม โทร. ๐๘ ๙๓๕๖ ๖๕๑๖

ทําเนียบเจาคณะอําเภอวัดหนองมะโมง

๑ จอ.หนองมะโมง ๑๗๑๒๐ พระครูพิพัฒนชัยคุณ น.ธ.เอก วัดบานบอ โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๕๔๒๘    

๒ เลข.จอ.หนองมะโมง พระปลัดสมนึก ถิรจิตฺโต น.ธ.เอก วัดดอนใหญ โทร. ๐๙ ๕๓๒๖ ๔๗๐๗   

๓ จต.วังตะเคียน พระครูสุรทรชัยโสภิต น.ธ.เอก วัดหนองเดิ่น โทร. ๐๘ ๕๑๐๐ ๐๙๕๖   

๔ จต.กุดจอก-หนองมะโมง พระครูพัฒนชัยศีลคุณ น.ธ.เอก วัดวังน้ําขาว โทร. ๐๙ ๗๙๕๔ ๕๓๔๓    

๕ จต.สะพานหิน พระครูสุธรรมพินิต น.ธ.เอก วัดดงพระเจดีย โทร. ๐๘ ๑๐๔๔ ๓๖๔๔   

๖ รจต.กุดจอก-หนองมะโมง พระครูสิทธิชัยวรคุณ น.ธ.เอก วัดหนองหวาย โทร. ๐๘ ๗๑๙๕ ๔๗๗๕   

ทําเนียบเจาคณะอําเภอหันคา

๑ จอ.หันคา ๑๗๑๓๐ พระมหาวิสัน จนฺทโชโต น.ธ.เอก, ป.ธ.๗ วัดทัพขี้เหล็ก โทร. 08 1981 3657



๒ เลข.จอ.หันคา พระมหานิวัฒน  ชยธมฺโม น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ วัดหนองอายสาม โทร. 09 5607 1797

๓ รจอ.หันคา พระครูสิริชยานุรักษ น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ วัดเดนใหญ โทร. 08 1973 6724

๔ เลข.รจอ.หันคา พระวินัยธร วรายุทธ ธมฺมโต น.ธ.เอก (ม.๖) วัดราษฎรศรัทธาราม โทร. 09 6582 7565

๕ จต.หันคา พระมหานิวัฒน  ชยธมฺโม น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ วัดหนองอายสาม โทร. 09 5607 1797

๖ จต.วังไกเถื่อน พระมหาสมนึก  กิตฺติโก น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ วัดวิจิตรรังสรรค โทร. 08 6680 5428

๗ จต.เดนใหญ พระครูกิตติพิชัยคุณ น.ธ.เอก, ป.บส.,พธ.บ, พธ.ม วัดสระแกว โทร. 08 3228 7098

๘ จต.บานเชี่ยน พระครูสิริสุตากร น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ วัดหนองอายสาม โทร. 08 1973 7629

๙ จต.ไพรนกยูง พระครูชัยสิทธิ์สุตคุณ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ วัดพรหมวิหาร โทร. 08 9907 4180

๑๐ จต.หนองแซง เขต๑ พระครูชยพัฒนาทร น.ธ.เอก, พธ.บ, พธ.ม วัดราษฎรบํารุง โทร. 08 9528 5007

๑๑ จต.หนองแซง เขต ๒ พระครูพิพัฒนชยากร น.ธ.เอก, พธ.บ วัดศรีเจริญธรรม โทร. 08 9957 4543

๑๒ จต.หวยงู พระปลัดชํานาญ  สุทฺธจิตฺโต น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ วัดทาโบสถ โทร. 09 2793 9692

ทําเนียบเจาคณะอําเภอเนินขาม

๑ จอ.เนินขาม ๑๗๑๓๐ พระครูวิมลชยาทร (ป.บส.) วัดราษฎรศรัทธาราม โทร. 08 1785 4538

๒ เลข.จอ.เนินขาม พระครูปลัดมงคลวรวัฒน ป.ธ.๔ (บธ.บ, รป.บ) วัดเนินขาม โทร. 08 5731 8572

๓ จต.เนินขาม พระครูโกศลชัยพัฒน ป.ธ.๓  (พธ.บ) วัดหนองยาง โทร. ๐๘ ๐๑๑๖ ๘๒๓๑

๔ จต.สุขเดือนหา พระครูสุวรรณภัทราภรณ (ป.บส.) วัดเขาราวเทียนทอง โทร. 09 2289 4298 

๕ จต.กะบกเตี้ย พระปลัด สราวุธ ปฺญาคโม  (ป.บส.) วัดสุวรรณจันทราราม โทร. 08 1284 8394

ทําเนียบเจาคณะอําเภอวัดสรรคบุรี

๑ จอ.สรรคบุรี ๑๗๑๔๐ พระครูวิสิฐชัยคุณ น.ธ.เอก วัดทาสมอ โทร. ๐๘ ๑๘๔๓ ๒๑๗๖

๒ รจอ.สรรคบุรี (รูปที่ ๑) พระครูพิมลธรรมพิทักษ น.ธ.เอก, (ป.บส.) วัดโคกดอกไม โทร. 08 6212 8127

๓ รจอ.สรรคบุรี (รูปที่ ๒) พระครูโฆสิตพัฒนคุณ น.ธ.เอก วัดโฆสิตาราม โทร. ๐๖ ๓๖๖๔ ๗๙๑๙

๔ จต.แพรกศรีราชา เขต ๑ พระครูสิทธิชัยรังสรรค น.ธ.เอก วัดมหาธาตุ โทร. ๐8 5052 5800

๕ จต.แพรกศรีราชา เขต ๒ พระครูถาวรจริยาภิวัฒน น.ธ.เอก วัดหัวตะพาน โทร. 09 2289 4426

๖ จต.ดงคอน เขต ๑ พระปลัดเมธี อตฺตสาโร น.ธ.เอก วัดโคกดอกไม โทร. 09 9373 0166

๗ จต.ดงคอน เขต ๒ พระมหาบุญเรียง สิริจนฺโท น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ วัดดอนประดู โทร. 06 3254 6645



๘ จต.โพงาม เขต ๑ พระครูพิทักษชยาภรณ น.ธ.เอก วัดทากระแส โทร. 06 3595 2892

๙ จต.โพงาม เขต ๒ พระครูวิจิตรชยาทร น.ธ.เอก วัดพระแกว โทร. 08 9270 5325

๑๐ จต.หวยกรด พระครูวิชัยบุญญาคม น.ธ.เอก วัดบําเพ็ญบุญ โทร. 08 5725 1582

๑๑ จต.หวยกรดพัฒนา พระสมุหศรีนวล ฐิตสีโล น.ธ.เอก วัดดอนโพธิ์ศรี โทร. ๐๙ ๒๕๑๙ ๔๖๕๒

๑๒ จต.เที่ยงแท พระครูปทุมกันทรากร น.ธ.เอก, (พธ.ม) วัดหนองบัว โทร. 06 1265 9174

๑๓ จต.บางขุด พระครูโกวิทชัยกิจ น.ธ.เอก, (ป.บส.) วัดหัวเดน โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๓๒๑๘

๑๔ จต.ดอนกํา พระครุชัยสุตากร น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ วัดสกุณาราม โทร. ๐๘ ๗๙๐๑ ๗๘๔๕

ทําเนียบเจาคณะอําเภอสรรพยา

๘ จอ.สรรพยา ๑๗๑๕๐ พระครูวิธูรชัยกิจ น.ธ.เอก, (พธ.บ, รป.ม., ปร.ด.) วัดตะกู โทร. ๐๘ ๑๗๐๔ ๑๗๑๑

รจอ.สรรพยา พระมหาสมเกียรติ  กิตฺติโสภี น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ (พธ.บ, ศษ.ม.) วัดโพธิ์งาม โทร. ๐๘ ๑๔๒๖ ๗๖๓๗

เลข.จอ.สรรพยา พระมหานิพนธ นาควโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ (ศศ.บ., พธ.บ) วัดโพธิ์งาม โทร. ๐๘ ๖๕๕๕ ๓๑๕๕

เลข.รจอ.สรรพยา พระมหาไพรัช ปริยตฺติธาตา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ วัดโพธิ์งาม โทร. ๐๙ ๖๘๐๒ ๖๑๐๑

จต.สรรพยา พระมหานิพนธ นาควโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ (ศศ.บ., พธ.บ) วัดโพธิ์งาม โทร. ๐๘ ๖๕๕๕ ๓๑๕๕

จต.บางหลวง พระครูโกศลภาวนานุสิฐ น.ธ.เอก, (พธ.บ, พธ.ม) วัดกรุณา โทร. ๐๘ ๖๓๕๘ ๔๙๓๖

จต.ตลุก พระครูปริยัติชยานุรักษ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ (พธ.บ) วัดศาลาขาว โทร. ๐๖ ๒๗๘๕ ๖๙๙๖

จต.หาดอาษา พระครูวิชัยนันทกิจ  น.ธ.เอก, (พธ.บ, พธ.ม (วิปสสนาภาวนา) วัดนมโฑ โทร. ๐๘ ๕๗๓๐ ๒๘๔๗

จต.โพนางดําออก พระปลัด วิวัต  ขนฺติโก น.ธ.เอก, (ป.บส.) วัดสมอ โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๑๗๔๗

จต.โพนางดําตก พระครูชัยธรรมาภรณ น.ธ.เอก, (พธ.บ) วัดไผลอม โทร. ๐๘ ๙๙๖๑ ๓๑๙๙
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