
ตําบล สังกัดวัด วัน/เดือน/ป

ราชอาณาจักร ชื่อ ฉายา ป.ธ. น.ธ. (ตามหนังสือสุทธ)ิ ที่อนุญาตสราง

๑ จันทราราม ธรรมามูล เมืองชัยนาท พระดําริห ญาณาธิโก ๔๓ ๘ เอก ดักคะนน ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท วัดราง อายุราว ๓๐๐ ป โทร. ๐๘ ๘๒๗๔ ๙๔๙๘

๒ เขาทาลาภวรจักร ธรรมามูล เมืองชัยนาท พระธรรมธร ปรเชษฐ ฐานธมฺโม ๓๒ ๑๑ เอก ดักคะนน ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท ๒๕๑๐ โทร. ๐๘ ๖๕๑๖ ๖๘๗๘

๓ ดอนตานนท นางลือ เมืองชัยนาท พระเฉลียว ปฺุญกุสโล ๗๕ ๑๙ เอก วังเคียน นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ๑ มิ.ย. ๕๐ โทร. ๐๘ ๘๒๗๔ ๙๔๙๘

๔ ศูนยปฏิบัติธรรมและ

อบรมเยาวชนชัยนาท

๕ เขาแหลม ไรพัฒนา มโนรมย พระกุลยดิษฐ อภิปุณฺโณ ๖๔ ๔ - ตรี ปาคํามวง ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร ๒๕๒๕ โทร. ๐๘ ๗๘๔๒ ๖๓๗๙

๖ ที่พักสงฆหนองแก วังหมัน วัดสิงห พระชายประทีป โรจนธมฺโม ๕๐ ๑๔ ตรี วัดกราง บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี ๒๕๒๘ โทร. ๐๘ ๓๓๓๑ ๒๐๙๗

๗ ถ่ํามงคลนิมิตร หนองมะโมง หนองมะโมง พระบุญเลิศ  พฺรหฺมโชโต ๖๙ ๓๐ เอก วัดคีรีวรรณ ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา ๑. ก.พ. ๓๐ โทร. ๐๘ ๔๖๕๖ ๒๕๙๔

๘ ดงไผกา สะพานหิน หนองมะโมง พระสนม อติสโย ๖๙ ๔๑ ตรี วัดราษฎรสามัคคี วังหมัน วัดสิงห ชัยนาท ๑. ม.ค. ๔๔ โทร. ๐๘ ๔๘๙๙ ๓๑๙๖

๙ เขารังไก สะพานหิน หนองมะโมง พระแดง  อภิปฺุโณ ๖๖ เอก วัดวังน้ําขาว วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท ๕. ม.ค. ๒๗ ไมใชโทรศัพท

๑๐ หนองยาง วังตะเคียน หนองมะโมง พระสมชาย ปณฺนภาโร ๕๙ ๑๘ วัดบอลึก วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท ๑ มี.ค. ๑๔ โทร. ๐๖ ๔๓๕๔ ๓๒๐๘

๑๑ วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง พระสน กตธมฺโม ๕๗ ๓ ตรี วัดโพธิ์ทอง สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท ๕ ม.ค. ๒๕ โทร. ๐๖ ๓๙๙๑ ๑๗๙๙

๑๒ ภิรมยสุข วังตะเคียน หนองมะโมง ไมมีพระภิกษุอยูประจํา รอดําเนินการ

ทําเนียบที่พักสงฆ  จังหวัดชัยนาท  ภาค ๓

ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๔

อําเภอเมืองชัยนาท  ๔ ที่พักสงฆ

พรรษา ตําบล อําเภอ จังหวัด โทรศัพท
หัวหนาที่พักสงฆ วิทยฐานะ

ที่ ชื่อที่พักสงฆ อําเภอ อายุ

จํานวน  ๒๓  ที่พักสงฆ

ธรรมามูล เมืองชัยนาท พระปลัดเสกสรรค อตฺตทโม

อําเภอมโนรมย  ๑ ที่พักสงฆ

อําเภอวัดสิงห  ๑ ที่พักสงฆ

อําเภอหนองมะโมง  ๖ ที่พักสงฆ

อําเภอหันคา  ๕ ที่พักสงฆ

๓๙ ๑๘ ๑-๒ เอก พระบรมธาตุฯ ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท ๑๙ ม.ค. ๕๙ โทร. ๐๘ ๕๐๔๕ ๔๖๒๕
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พรรษา ตําบล อําเภอ จังหวัด โทรศัพท

หัวหนาที่พักสงฆ วิทยฐานะ
ที่ ชื่อที่พักสงฆ อําเภอ อายุ

๑๓ ละหารใหญเจริญศรี วังไกเถื่อน หันคา ไมมีพระภิกษุอยูประจํา รอดําเนินการ

๑๔ เขาหนองสอด บานเชี่ยน หันคา เสนห  ถิรธมฺโม ๕๙ ๑๗ โท วัดเจดียหอย บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทุมธานี รอดําเนินการ โทร. 08 6785 6323

๑๕ หนองน้ําใส ไพรนกยูง หันคา พระมหาจรูญ สนฺตจิตฺโต ๕๐ ๒๕ ๔ เอก ราษฎรศรัทธาราม เดนใหญ หันคา ชัยนาท รอดําเนินการ ไมใชโทรศัพท

๑๖ อางเขาพระ ไพรนกยูง หันคา พระสมยศ อาภากโร ๕๔ ๗ โท ไพรนกยูง ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท รอดําเนินการ โทร. 09 7170 3904

๑๗ ศรีมณีวรรรณ หนองแซง หันคา พระอธิการมาโนทย โชติธมฺโม ๕๐ ๒๐ เอก ปาดงเย็น หนองแซง หันคา ชัยนาท รอดําเนินการ โทร. ๐๕๖ ๔๐๑๔๔๔

๑๘ บานหัวตอ เนินขาม เนินขาม พระวสันต วิสุทฺโธ ๕๙ ๗ เอก เขาราวเทียนทอง เนินขาม เนินขาม ชัยนาท รอดําเนินการ โทร. ๐๖ ๑๒๙๖ ๐๕๑๙

๑๙ ประจักรธรรม เนินขาม เนินขาม พระประจักษ อธิปฺโญ ๕๘ ๓๖ โท บานใหม บานเชี่ยน หันคา ชัยนาท ๕ ก.พ. ๔๕ โทร. ๐๙ ๓๑๗๐ ๕๕๑๘

๒๐ โปงมั่ง เนินขาม เนินขาม พระเจริญ ปริสุทฺโธ ๕๓ ๔ วังโพรงเข เกาะแกว โคกสําโรง ลพบุรี รอดําเนินการ โทร. ๐๙ ๒๙๖๒ ๓๗๕๔

๒๑ หนองหัวแรด กะบกเตี้ย เนินขาม พระรัตนชัย รณฺชโย ๓๙ ๔ เอก เขาธรรมเทพพนม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท รอดําเนินการ โทร. ๐๖ ๕๖๗๙ ๕๘๔๗

๒๒ วังน้ําเย็น กะบกเตี้ย เนินขาม พระศักดิ์ศรี อนาลโย ๕๘ ๑๘ ตรี น้ําทรง น้ําทรง พยุหคีรี นครสวรรค รอดําเนินการ โทร. ๐๘ ๑๔๒๑ ๕๐๑๕

๒๓ เขาผาแดง กะบกเตี้ย เนินขาม พระชยุต  วิสุทฺโธ ๔๘ ๑๔ เอก ไตรมุขชยาราม แสนสุข เมือง ชลบุรี รอดําเนินการ โทร. ๐๙ ๐๑๒๔ ๕๖๘๖

อําเภอสรรพยา   -  (ไมมีที่พักสงฆ)

อําเภอเนินขาม  ๖ ที่พักสงฆ

อําเภอสรรคบุร ี  -  (ไมมีที่พักสงฆ)


	 5.ทำเนียบที่พักสงฆ์

