
 
ประวัติวัด ทั่วราชอาณาจักร 

เล่ม ๑๕ 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 



ประวัติวัด ทั่วราชอาณาจักร 
เล่ม ๑๕  จังหวัดเพชรบุรี  

กองพุทธศาสนสถาน  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พิมพ์ครั้งที่ ๒     พ.ศ. ๒๕๖๔   จ ำนวน  ๕๐๐  เล่ม 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 นำยสุเทพ  ภู่รัตนโอภำ    ผู้อ ำนวยกำรกองพุทธศำสนสถำน 
 นำยปกรณ์  ศรแสง    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มศำสนสถำน 
       และควบคุมทะเบียนวัด  

เรียบเรียงโดย 
 นำยปกรณ์  ศรแสง 
 นำยภูมิไท ศศิวรรณพงศ์ 
 นำงสำวณัสภัค สิงห์ส ำอำงค์สกุล 
 นำงสำวณิชำภำ เวชประสิทธิ์ 
 นำงสำวณิษฐนิดำ หันสัง 
 นำยเทพรุ่ง ยงกุล 
 

พิสูจน์อักษร 
 นำยสันติสุข ร้อยแก้ว 

ศิลปกรรม 
 นำงสำวณัสภัค สิงห์ส ำอำงค์สกุล 

จากปก 
 วัดมหำสมณำรำม  พระอำรำมหลวง  ต ำบลคลองกระแซง 
 อ ำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
 
จัดพิมพ์โดย  โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  ๓๑๔-๓๑๖ ซอยบ้ำนบำตร ถนนบ ำรุงเมือง  เขตป้อมปรำบ  กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐   
  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๓๕๑,  ๐ ๒๒๒๓ ๕๕๔๘  โทรสำร ๐ ๒๖๒๑ ๒๙๑๐ 
 นำยสำโรจน์  กำลศิริศิลป์ ผู้จัดกำรโรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ   ผู้พิมพ์/โฆษณำ 



ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  ได้ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ประวัติวัด ทั่วรำชอำณำจักร 
โดยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวัดต่ำง ๆ  แล้วน ำมำเรียบเรียงและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม         
และได้น ำออกเผยแพร่  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็นต้นมำ  ส ำหรับปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้จัดพิมพ์ 
ประวัติวัด ทั่วรำชอำณำจักร  เล่ม  ๑๕  ภำยในเล่มประกอบด้วย  ประวัติวัดในจังหวัดเพชรบุรี 
จ ำนวน  ๒๗๘  วัด  มีข้อมูลรำยละเอียดและประวัติของแต่ละวัด  ได้เรียบเรียงต้นฉบับจำกข้อมูล 
ที่วัดจัดส่งให้  และบำงส่วนได้น ำข้อมูลของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติเป็นพ้ืนฐำน 
ในกำรจัดพิมพ์  โดยได้จัดล ำดับชื่อวัดเรียงตำมอักษรในพจนำนุกรม  ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน   
กำรจัดพิมพ์หนังสือประวัติวัดครั้งนี้  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  ได้รับควำมร่วมมือ  
เป็นอย่ำงดีจำกเจ้ำคณะจังหวัด  เจ้ำคณะอ ำเภอ  เจ้ำคณะต ำบล  เจ้ำอำวำสวัด  รวมทั้งส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำจังหวัดเพชรบุรีที่ได้กรุณำรวบรวมข้อมูลของวัดในจังหวัดดังกล่ำว ท ำให้                    
กำรจัดท ำหนังสือประวัติวัดส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  ขอขอบพระคุณเป็นอย่ ำงสูงมำ  ณ โอกำสนี้ 
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  ประวัติวัด ทั่วรำชอำณำจักร เล่ม ๑๕ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ  
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงประกอบกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่องรำวของวัดต่ำง ๆ 
สืบไป 
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สารบัญ
จังหวัดเพชรบุรี

                                          หน้า 
วัดกำจับศรัทธำธรรม  ๑ 
วัดก ำแพงแลง  ๒ 
วัดกุญชรวชิรำรำม (ห้วยท่ำช้ำง)   ๓ 
วัดกุฎิ   ๔ 
วัดกุฎิ       ๕ 
วัดกุฎีดำว  ๖ 
วัดกุ่ม  ๗ 
วัดเกษมสุทธำรำม                     ๗ 
วัดเกำะ                                    ๘ 
วัดเกำะแก้ว                              ๙ 
วัดเกำะแก้วสุทธำรำม                ๑๐ 
วัดแก่งกระจำน                     ๑๑ 
วัดแก่นเหล็ก                           ๑๒ 
วัดไก่ฟ้ำประชำสรรค์                 ๑๓ 
วัดขลุบ                    ๑๓ 
วัดข่อย ๑๔ 
วัดขุนตรำ ๑๕ 
วัดเขมำภิรัตกำรำม ๑๕ 
วัดเขำกระทิง ๑๗ 
วัดเขำกระปุก ๑๗ 
วัดเขำกล้ิง ๑๘ 
วัดเขำชมพู ๑๙ 
วัดเขำตะเครำ ๒๐ 
วัดเขำทโมน ๒๑ 
วัดเขำน้อย ๒๓ 
วัดเขำนำควิวัฒน์ ๒๔ 
วัดเขำบันได ๒๕ 
วัดเขำปำกช่อง ๒๕ 
วัดเขำพระ ๒๖ 
วัดเขำพระพรหมชะแง ้ ๒๘ 
วัดเขำย้อย ๒๘ 
วัดเขำลอย ๒๙ 
วัดเขำสมอระบัง ๒๙ 
วัดเข่ือนเพชร ๓๑ 
วัดคงคำรำม (พระอำรำมหลวง) ๓๒ 

                                   หน้า 
วัดคลองสำยหนึ่ง ๓๓ 
วัดคะเมยกำญจนผลำรำม ๓๔ 
วัดคีรีวงก ์ ๓๔ 
วัดคุ้งต ำหนัก ๓๖ 
วัดคูหำบรรพต ๓๗ 
วัดโคก ๓๘ 
วัดโคมนำรำม ๓๙ 
วัดจะโปรง ๔๐ 
วัดจันทรำวำส ๔๑ 
วัดจันทำรำม ๔๓ 
วัดเจริญศรีมณีผล ๔๔ 
วัดชมพูพน ๔๕ 
วัดชลธรำรำม ๔๖ 
วัดช่อม่วง ๔๗ 
วัดชะอ ำ ๔๘ 
วัดช้ำง ๔๘ 
วัดช้ำงแทงกระจำด ๔๙ 
วัดชำยนำ ๕๐ 
วัดชีว์ประเสริฐ ๕๑ 
วัดชีสระอินทร์  ๕๒ 
วัดไชยสุรินทร์ ๕๓ 
วัดดอนกอก ๕๓ 
วัดดอนเตำอิฐ ๕๔ 
วัดดอนทรำย ๕๕ 
วัดดอนบ้ำนใหม่ ๕๖ 
วัดดอนผิงแดด ๕๗ 
วัดดอนมะขำมช้ำง ๕๘ 
วัดดอนหว้ำ ๕๘ 
วัดต้นสน ๕๙ 
วัดตำลกง ๖๐ 
วัดต ำหรุ ๖๑ 
วัดเตำหม้อบรรพตธรรมมงคล ๖๒ 
วัดโตนดหลวง ๖๒ 
วัดไตรรัตน์เจริญผล ๖๓ 
วัดไตรโลก ๖๔ 



                                           หน้า 
วัดถ้ ำแก้ว ๖๕ 
วัดถ้ ำเขำน้อยเกสโร ๖๖ 
วัดถ้ ำแจง ๖๖ 
วัดถ้ ำรงค์ ๖๗ 
วัดถ้ ำเสือ ๖๗ 
วัดถิ่นปุรำ ๖๘ 
วัดทรงธรรม ๖๘ 
วัดทองนพคุณ ๖๙ 
วัดท่ำคอย ๗๐ 
วัดท่ำไชยศิริ ๗๑ 
วัดท้ำยตลำด ๗๓ 
วัดท่ำเรือสำมัคคี ๗๔ 
วัดท่ำลำว ๗๔ 
วัดท่ำศำลำรำม ๗๕ 
วัดท่ำศิริ ๗๖ 
วัดทุ่งจับญวน ๗๗ 
วัดเทพประชุมนิมิต ๗๘ 
วัดเทพประสิทธิ์ ๗๙ 
วัดไทรทอง ๘๐ 
วัดไทรทอง ๘๐ 
วัดไทรย้อย ๘๑ 
วัดธงชัย ๘๒ 
วัดธรรมรังษ ี ๘๓ 
วัดธรรมำรำม ๘๔ 
วัดธ่อเจริญธรรม ๘๕ 
วัดนอกปำกทะเล ๘๖ 
วัดนำค ๘๗ 
วัดนำพรม ๘๘ 
วัดนำยำง ๘๘ 
วัดนิคมวชิรำรำม ๘๘ 
วัดเนรัญชรำรำม ๘๙ 
วัดเนินหนองโสน ๙๐ 
วัดในกลำง ๙๑ 
วัดในปำกทะเล ๙๒ 
วัดบรรพตำวำส ๙๓ 
วัดบ่อบุญ ๙๔ 
วัดบ่อหลวง ๙๕ 
 

                                           หน้า 
วัดบันไดทอง ๙๖ 
วัดบันไดอิฐ ๙๗ 
วัดบำงขุนไทร ๙๗ 
วัดบำงทะลุ ๙๙ 
วัดบำงประจันต์ ๑๐๐ 
วัดบำงล ำภู ๑๐๑ 
วัดบำงสำมแพรก ๑๐๓ 
วัดบำงหอ ๑๐๓ 
วัดบ้ำนกล้วย ๑๐๔ 
วัดบ้ำนบน ๑๐๕ 
วัดบุญทวี (ถ้ ำแกลบ) ๑๐๖ 
วัดประดิษฐวนำรำม ๑๐๗ 
วัดป้อม ๑๐๘ 
วัดปำกคลอง ๑๐๙ 
วัดปำกน้ ำ ๑๑๐ 
วัดปำกลัด ๑๑๑ 
วัดปำกอ่ำว ๑๑๓ 
วัดป่ำเขำกล้ิง ๑๑๔ 
วัดป่ำเขำรักษ์ ๑๑๕ 
วัดป่ำชลประทำนรำษฎร์ ๑๑๖ 
วัดป่ำเด็งธรรมำรำม ๑๑๗ 
วัดป่ำแป้น ๑๑๘ 
วัดป่ำวิสุทธิคุณ ๑๑๙ 
วัดปึกเตียน                                ๑๑๙ 
วัดโป่งเกตุ ๑๒๐ 
วัดพรหมวิหำร ๑๒๑ 
วัดพระทรง ๑๒๒ 
วัดพระธำตุศิริชัย ๑๒๒ 
วัดพระพุทธบำทเขำลูกช้ำง ๑๒๓ 
วัดพระพุทธไสยำสน ์ ๑๒๓ 
วัดพระรูป ๑๒๔ 
วัดพลับพลำชัย ๑๒๕ 
วัดพวงมำลัย ๑๒๖ 
วัดพิกุลแก้ว ๑๒๗ 
วัดพุตะเคียน ๑๒๘ 
วัดพุพลู ๑๒๘ 
วัดพุม่วง ๑๒๙ 
 



                                           หน้า 
วัดพุมะค ำสำมัคคี ๑๓๑ 
วัดพุสวรรค์ ๑๓๒ 
วัดเพชรพลี ๑๓๓ 
วัดเพชรสุวรรณ ๑๓๔ 
วัดเพรียง ๑๓๔ 
วัดโพธำวำส ๑๓๖ 
วัดโพธิ์กร ุ ๑๓๗ 
วัดโพธิ์งำม ๑๓๘ 
วัดโพธิ์ทัยมณี ๑๓๙ 
วัดโพธิ์พระนอก ๑๔๑ 
วัดโพธิ์พระใน ๑๔๒ 
วัดโพธิ์เรียง ๑๔๓ 
วัดโพธิ์ลอย ๑๔๔ 
วัดโพธิ์สุวรรณ ๑๔๕ 
วัดเฟื้อสุธรรม ๑๔๖ 
วัดมณีเล่ือน ๑๔๗ 
วัดมฤคทำยวัน ๑๔๘ 
วัดม่วงงำม ๑๔๙ 
วัดมหำธำตุ (พระอำรำมหลวง) ๑๕๐ 
วัดมหำสมณำรำม(พระอำรำมหลวง) ๑๕๑  
วัดแม่ประจันต์ ๑๕๒ 
วัดไม้รวกสุขำรำม ๑๕๓ 
วัดยำง ๑๕๔ 
วัดยำง ๑๕๕ 
วัดยำงชุม ๑๕๕ 
วัดยำงน้ ำกลัดใต้ ๑๕๕ 
วัดยำงน้ ำกลัดเหนือ ๑๕๖ 
วัดร่วมใจพัฒนำ ๑๕๗ 
วัดระหำรน้อย ๑๕๘ 
วัดรัตนตรัย ๑๕๘ 
วัดรำษฎร์เจริญธรรม ๑๕๙ 
วัดรำษฎร์นิมิต (ท่ำเหว) ๑๕๙ 
วัดรำษฎร์บ ำรุง ๑๖๐ 
วัดรำษฎร์ศรัทธำ ๑๖๑ 
วัดแรก ๑๖๒ 
วัดโรงเข้ ๑๖๓ 
วัดไร่ดอน ๑๖๔ 
วัดไร่มะม่วง ๑๖๕ 

                                           หน้า 
วัดลักษณำรำม ๑๖๕ 
วัดลำด ๑๖๗ 
วัดลำดโพธิ์ ๑๖๘ 
วัดลำดศรัทธำรำม ๑๖๙ 
วัดล ำตะเคียน ๑๗๐ 
วัดล้ินช้ำง ๑๗๑ 
วัดลุ่มโพธิ์ทอง ๑๗๓ 
วัดวังจันต์ ๑๗๔ 
วัดวังบัว ๑๗๕ 
วัดวังพุไทร ๑๗๖ 
วัดวังวน ๑๗๗ 
วัดวังหิน ๑๗๘ 
วัดวำสนำพัฒนำรำม         ๑๗๘ 
วัดวิบูลย์ประชำสรรค์       ๑๗๙ 
วัดวิหำรโบสถ์ ๑๘๐ 
วัดเวฬุวนำรำม(บ้ำนไผ่) ๑๘๐ 
วัดเวียงคอย ๑๘๑ 
วัดศรีชุมแสงบุญญำรำม ๑๘๒ 
วัดศำลำเข่ือน ๑๘๓ 
วัดศีรษะคำม ๑๘๔ 
วัดศีลคุณำรำม ๑๘๖ 
วัดสนำมพรำหมณ์ ๑๘๗ 
วัดสมอดำน ๑๘๘ 
วัดสมุทรคำม ๑๘๙ 
วัดสมุทรโคดม ๑๙๐ 
วัดสมุทรธำรำม (สมุทธำรำม) ๑๙๑ 
วัดสระบัว ๑๙๒ 
วัดสระพัง ๑๙๓ 
วัดสระส่ีมุม ๑๙๔ 
วัดสวนโมก ๑๙๕ 
วัดสหธรรมิกำรำม ๑๙๖ 
วัดสองพี่น้อง ๑๙๗ 
วัดสำรหิตำวำส ๑๙๘ 
วัดส ำมะโรง ๑๙๙ 
วัดสิงห ์ ๑๙๙ 
วัดสุทธำวำส ๒๐๐ 
วัดสุวรรณมำศมงคล ๒๐๒ 
วัดเสำธงเรียง ๒๐๓ 



                                           หน้า 
วัดเสำวคนธ์ ๒๐๓ 
วัดไสกระดำน ๒๐๔ 
วัดหนองกำทอง ๒๐๕ 
วัดหนองแก ๒๐๕ 
วัดหนองขำม ๒๐๖ 
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ภาคผนวก                                                                                       ๒๕๕ 
คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมกฎกระทรวงกำรสร้ำง กำรต้ัง กำรรวม กำรย้ำย  
และกำรยุบเลิกวัด กำรขอรับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ และกำรยกวัดร้ำงข้ึนเป็นวัด             
มีพระภิกษุอยู่จำพรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 

 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑ 

วัดกาจับศรัทธาธรรม 
 วัดกาจับศรัทธาธรรม  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๒๐๘๐๐๒  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๖ บ้านกาจับ หมู่ที่  ๓  
ต าบลห้วยโรง  อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ ๐๘๐-๙๕๘๐๓๓๗  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดิน
ที่ตั้งวัด  มีเนื้อที่  ๒๗  ไร่  ๓  งาน  ๐๗  ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดทุ่งนา 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดโรงงานอุตสาหกรรม 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๑  แปลง  มีเนื้อที่รวม  ๒๗  ไร ่๓  งาน  ๑๔  ตาราง   
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๒๒  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๒๔  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๓  หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  ๑  หลงั  อาคารไม้  ๒  หลัง 
วิหาร    กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๒๒  เมตร  ยาว  ๕๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 นอกจากนี้มี   ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง   
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๑.๗๙  เมตร                         
  สูง  ๒.๙๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๑.๕๐  เมตร   
            สูง  ๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๘   
ปูชนยีวัตถุอื่น ๆ   -  พระพุทธรูปและใบเสมาเก่า 
 วัดกาจับศรัทธาธรรม  ตั้งวัดเมือ่วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๙   
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๘ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระอาจารย์ลาย 
 รูปที่  ๒ พระอาจารย์สถิตย ์
 รูปที่  ๓ พระอาจารย์สมบูรณ ์
 รูปที่  ๔ พระครูศรัทธาวชิรธรรม 
 รูปที่  ๕ พระอธิการสุเทพ อตฺตมปญโญ 

  



๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดก าแพงแลง 

 วัดก าแพงแลง  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๑๕  ตั้งอยู่เลขที่  ๔๔  ถนนโพธิ์การ้อง  ต าบลท่าราบ  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัด  มีเนื้อที่  ๗  ไร ่  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดโรงเรียนอนุบาลเปรมฤด ี
 ทิศใต้  จดถนนพระทรง 
 ทิศตะวันออก  จดถนนโพธิ์การ้อง   
 ทิศตะวันตก  จดเรือนจ าจังหวัดเพชรบุร ี
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
ศาลาการเปรียญ    เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒  
หอสวดมนต์    สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๕ 
กุฏิสงฆ์    เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  จ านวน  ๒  หลงั   
ศาลาอเนกประสงค์    เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและไม้  จ านวน  ๓  หลัง 
ปูชนียสถาน    คือ ปราสาทสมยัพระเจ้าสุริยมันที่  ๗  สมัยขอม อายุประมาณ  ๑,๐๐๐  กว่าปี 
 วัดก าแพงแลง  ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑ มีโบราณสถานที่ส าคัญ คือ 
ปราสาทศิลาแลง ๕ องค์ เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปตามลัทธิพราหมณ์ในสมัยขอมเรืองอ านาจ ประมาณ  
พ.ศ. ๑๔๐๐ – ๑๘๐๐ บริเวณปราสาทล้อมรอบด้วยก าแพงศิลาแลง มีเนื้อที่ภายในประมาณ ๔ ไร่ กรมศิลปากร
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานล้อมรอบด้วยก าแพงศิลาแลง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๗ เมื่อประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๔๙๗  พระเทพสุวรรณมุนี (ผัน) วัดมหาธาตุ ฯ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีได้จัดพระสงฆ์มาอยู่จ าพรรษา 
ณ วัดแห่งนี้ และได้ตั้งเป็นส านักวิปัสสนากรรมฐาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๑๒  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระเทพสุวรรณมุนี  (ผัน สุวณฺโณ)              พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 รูปที่  ๒ พระครูญาณวิมล (นิตย์  จตฺวิโล)            พ.ศ. ๒๕๐๖ 
 รูปที่  ๓ พระอธิการสราวุธ  สุทฺธสีโล    

  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๓ 

วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง)  
 วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๙๐๐๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ บ้านห้วยท่าชา้ง 
หมู่ที่ ๔ ต าบลห้วยท่าช้าง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๘  ไร่  
๒  งาน  ๒๕  ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนสายหนองหญ้าปล้อง 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดคลองชลประทาน  
 ทิศตะวันตก  จดคลองชลประทาน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๓  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๑  เมตร  ยาว  ๘  เมตร เป็นอาคารทรงไทย  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๑ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร เป็นอาคารทรงไทย  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๓ 
กุฎิสงฆ์    เป็นอาคารไม้ จ านวน  ๘  หลัง  
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง  ๒  เมตร  ยาว  ๓  เมตร  เป็นอาคารทรงไทย   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  ๑  หลัง 
 นอกจากนี้มี  ปชูนียวตัถุ  มีพระประธานประจ าอุโบสถ นามว่าหลวงพ่อเทวฤทธิ์  
 วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  เดิมวัดตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยท่าช้าง                
ด้านทิศตะวันออก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมา   
กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร 
การศึกษา     มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๘ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระถม                                พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๘๙ 
 รูปที่  ๒ พระสี                                  พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๓ 
 รูปที่  ๓ พระครูภทัรวชิราทร (พัฒน์)           พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๒๘  
 รูปที่  ๔ พระครูศลีสุนทร                         พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๕ 
 รูปปัจจุบัน   พระปลัดอรุณ จิตฺตคุตฺโต 

  



๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดกุฎิ  
 วัดกุฎิ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๓๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๓ บ้านบางเค็ม หมู่ที่ ๔  ต าบลบางเค็ม  
อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๑๘  ไร ่
อาณาเขต  ทิศเหนือ  - 
 ทิศใต้  - 
 ทิศตะวันออก  - 
 ทิศตะวันตก  - 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๑  แปลง  มีเนื้อที่  ๓๖  ไร่  ๒ งาน ๐๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๗๘๓ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๗.๖๐  เมตร  ยาว  ๑๘.๗๐  เมตร  เป็นอาคารไม้สัก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๔๔ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๕ เมตร  ยาว  ๔๒  เมตร  เป็นอาคารไม้  สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๕ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๘  หลงั  เปน็อาคารไม้  
วิหาร    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง  ๑๘  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                                
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๓๒  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี   ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง   
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๖๔  นิ้ว สูง  ๑๐๐  นิ้ว   
ปูชนียสถาน อุโบสถไม้สัก โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว ้
 วัดกุฎิ  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๖  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๔๗๑  
การศึกษา     - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๙ 
                     - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี   เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๙ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระเทียน 
 รูปที่  ๒ พระแฉ่ง                                           พ.ศ. ๒๔๕๙ 
 รูปที่  ๓ พระครูเกษมสุตคุณ  (หลวงพ่อชุ่ม)      พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 รูปที่  ๔ พระครูสุชาติเมธาจารย์ (หน)                     พ.ศ. ๒๕๑๓ 
                  รูปที่  ๕ พระครวูิจิตรวัชรธรรม (ไพเราะ)                  พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๖๓ 
               รูปปัจจุบนั   พระอธิการระวี สุจิตฺโต    รักษาการเจ้าอาวาส 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๕ 

วัดกุฎิ  
 วัดกุฎิ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๙๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านกุ่มออก หมู่ที่ ๕ ต าบลท่าแร้ง                 
อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๑๓๓๕๐๑ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  
๒๙ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา คือ ๑. โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๑๑๓๔ เนื้อที่ ๑๓  ไร่ ๑๕ ตารางวา ๒. โฉนดที่ดิน                 
เลขที่ ๓๑๑๓๕ เนื้อที่ ๑๖  ไร่ ๒ งาน ๓๕ ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๓  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๒.๒๐  เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๗.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  เป็นอาคารไม้   
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๑  หลัง  ๑๖ ห้อง  เป็นอาคารไม้   
 นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง   
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย   
           - รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส 
 วัดกุฎิ  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๘ ไม่พบหลักฐานการสร้างวัดที่แน่ชัด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากโบราณวัตถุและศิลปกรรมที่มีอายุเก่าแก่สมัยอยุธยาหลายอย่าง เช่น บานประตู                 
ใบเสมา  ศิลา หอไตร คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๙ 
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร 
การศึกษา     มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 
                                               การบริหารและการปกครอง 

ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระอธิการนิล                          
 รูปที่  ๒ พระอธิการโชติ                                         
 รูปที่  ๓ พระอธิการม่วง            
 รูปที่  ๔ พระอธิการอ่วม 
                   รูปที่  ๕ พระอธิการตุ้ม 
 รูปที่  ๖ พระอธิการนิล 



๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 รูปที่  ๗ พระอธิการชุ่ม 
 รูปที่  ๘ พระอธิการนิล  พยคฺฆนนฺโท            
 รูปที่  ๙ พระครูวินิจวัชราทร                         พ.ศ. ๒๔๙๕    
 รูปที่  ๑๐ พระครูไพศาลศุภกิจ                        พ.ศ. ๒๕๒๘ – ปัจจุบัน 

วัดกุฎีดาว  
 วัดกุฎีดาว รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๑๐  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ ถนนราชด าเนิน ต าบลคลองกระแซง                 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๙  ไร่  ๖๘  ตารางวา             
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๘.๖๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ 
ศาลาการเปรียญ     กว้าง  ๙ เมตร  ยาว  ๑๖.๙๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                                               
    สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๐ 
วิหาร   กว้าง  ๑๙  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารไม้  สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๑๒  หลัง   
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย   
                  วัดกุฎีดาว  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา พระศรีพัชราจารย์                   
ได้ผู้อุปถัมภ์วัด คือ แม่ซีม  ยูนิพันธ์ ตระกูลยูนิพันธ์ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดตลอดมา และได้จัดตั้งมูลนิธิยูนิพันธ์                       
มีทุนประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๘๒  
เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร 
 การศึกษา    - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๒ 
      - มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๙ 

                                              การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระศรีพัชราจารย์                          
 รูปที่  ๒ พระปลัดบุญมี                                       
 รูปที่  ๓ พระมหาชัยวฒัน์           
 รูปที่  ๔ พระครูวชิรปัญญานุโยค                   พ.ศ. ๒๕๓๐ – ปัจจุบัน 

  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๗ 

วัดกุ่ม  
 วัดกุ่ม  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๖๐๒๐๐๒  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๒  ต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด   
จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ. ๒๓๖๖  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๒๒  เมตร ยาว  ๓๙.๔๐ เมตร     

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระครูวินยัธรผ่อง โอภาโส 

วัดเกษมสุทธาราม  
 วัดเกษมสุทธาราม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๒๐๐๓  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๘๑๘๕๘๐๔๖๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๙ ไร่ ๒ ตารางวา
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๓๗๖๐   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดโรงเรียนวัดทา่ขาม 
 ทิศใต้  ถนนสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันออก  ถนนสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก  ถนนสาธารณประโยชน์ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๘.๒๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๓ เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๐ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๑๑ เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๓                                               
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลงั  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม ้
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 นอกจากนี้   มีฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตัก ๕๕ นิ้ว 
      - รูปหล่อพระอธิการชิน พุทฺธสโร  อดีตเจ้าอาวาส 
                          วัดเกษมสุทธาราม  ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๐๐  วัดเริ่มก่อสร้าง  เมื่อปี                   
พ.ศ. ๒๔๘๔  โดยชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง  คือ หมู่บ้านท่าต้นโพธิ์ บ้านท่าข้ามและบ้านวังขุนด่าน ช่วยกัน
สร้างที่พักสงฆ์ไว้ชั่วคราว  และต่อมาได้สร้างกุฏิสงฆ์ให้ถาวรขึ้น  มีพระทองใบ  เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก  ได้รับ 
พระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร 
 
 



๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 การศึกษา    - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๐ 
             - มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
     - ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (สจธ.)  แห่งที่ ๒๒ แต่งตั้ง  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                                               การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระทองใบ                                      พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๘๗            
 รูปที่  ๒ พระอธิการชิน   พุทฺธสโร                   พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๕๐๔                                    
 รูปที่  ๓ พระอธิการเทื้อน                             พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๕         
 รูปที่  ๔ พระอธิการขันติวัชรคุณ                    พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐ 
 รูปที่  ๕ พระอธิการไพโรจน์ (จิรวิโรจโน)   พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน 
 รูปปัจจุบนั   พระครูประสิทธิ์พชัรสาร  

วัดเกาะ 
 วัดเกาะ รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๐๒  ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าราบ  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัด
เพชรบุร ีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๑๓  ไร่  ๒  งาน  ๔๐  ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 
๑๐๕๔๘ 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดโรงเรียนอุดมพันธ์ และที่ดนิเอกชน 
 ทิศใต้  จดคลองวัดเกาะ 
 ทิศตะวันออก  จดถนนมาตยาวงษ ์
 ทิศตะวันตก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน  ๒  แปลง  มีเนื้อที่  ๑  งาน ๙๕ ตารางวา โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๒๕๘๐,๑๒๕๘๑     
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๘.๔๐  เมตร  ยาว  ๑๓.๔๐  เมตร  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารไม้  สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๙  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๒๒ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๘  หลัง  เปน็อาคารไม้  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     ๑  หลัง  เป็นอาคารไม้   
ศาลาท่าน้ า  ๒  หลัง  
 วัดเกาะ  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ. ๒๒๐๐ สถานที่ตั้งวัดน่าจะเป็นเกาะมาก่อน แต่สภาพแวดล้อม 
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจนไม่เหลือสภาพเดิม เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา สันนิษฐานได้จาก 
โบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น วิหาร เจดีย์ราย และอุโบสถ ที่มีบันทึกปีที่เขียนภาพไว้ว่าเขียนปี พ.ศ. ๒๒๗๗ 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๙ 

 
การบริหารและการปกครอง 

ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                 รูปที่  ๑    พระอธิการพราม  
                รูปที่  ๒    พระอธิการดิษ 
               รูปที่  ๓    พระอธิการโฉม                          พ.ศ. ๒๔๒๒ – ๒๔๔๒ 
                     รูปที่ ๔    พระครูเพชโรปมคุณ (เหลื่อม)      พ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๗๐ 
                     รูปที่  ๕   พระครูญาณวิจัย (ยึด สุวณโณ)   พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๘๐ 
                       รูปที่ ๖    พระครูเพชโรปมคุณ (หลุย สวุณโณ)   พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๕๐๗ 
                       รูปที่ ๗    พระครูเพชโรปมคุณ (เสียน จิตตณาโณ) 
 รูปปัจจุบนั พระปลัดอุดม อุตฺตโม 

วัดเกาะแก้ว 
 วัดเกาะแก้ว รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๗๐๐๒ ตั้งอยู่ที่บ้านบางตะบนูออก เลขที่ ๑๐๔  หมู่ที่ ๑  
ต าบลบางตะบูนออก  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  โทร ๐๘๙-๒๓๐๒๕๕๖  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๑๗  ไร ่ ๓๓.๙  ตารางวา  โฉนดที่ดนิ  เลขที่  ๒๖๒๘๖ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดคลองบางตะบูน 
 ทิศใต้  จดคลองบางตะบูน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดคลองบางตะบูน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  เป็นอาคารไม้  สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  เป็นอาคารไม้   
หอสวดมนต์    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  เป็นอาคารไม้   
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๒  หลัง    
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง  ๑๙  เมตร  ยาว  ๒๖  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก     
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๑๙  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  นอกจากนี้   มีฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตัก ๓๙ นิ้ว  สูง  ๔๙  นิว้ 
                      - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตัก ๓๙ นิ้ว  สูง  ๔๙  นิ้ว 
 วัดเกาะแก้ว  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เดิมวัดนี้ตั้งอยู่ในคลองไหหล า ใช้ชื่อว่า วัดปากคลองไหหล า 
มีพระครูญานสาคร เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้นปี พ ศ. ๒๔๗๔ – ๒๔๗๕ ได้ย้ายวัดมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน มีการสร้าง
อาคารเสนาสนะต่าง ๆ  เพิ่มข้ึน 



๑๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม    เปิดสอน เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
การบริหารและการปกครอง 

ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่ ๑ พระปาน นชุน้อย             พ.ศ. ๒๔๘๗  
 รูปที่ ๒     พระครูประทีปวชิรคุณ          พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒ 
 รูปที่ ๓    พระอธิการแดง มงคลิโก         พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๔               
 รูปที่ ๔    พระสมพร รักษาการ              พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖  
    รูปที่ ๕    พระอธิการส ารวย สวโร           พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 รูปปัจจุบนั พระครูรัตนทีปากร  

วัดเกาะแก้วสุทธาราม 
 วัดเกาะแก้วสุทธาราม  หัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๑๐๐๑ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๑๗  ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา  
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๙.๖๐  เมตร  ยาว  ๓๙.๗๐  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๕   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๕   
หอสวดมนต์    กว้าง  ๓.๓๕  เมตร  ยาว  ๒๗.๒๕  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕   
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๕  หลัง  เปน็อาคารไม ้
วิหาร     กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕   
ศาลาอเนกประสงค์     เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓      
ปูชนียวัตถุมี -  พระประธานประจ าอุโบสถ   
 วัดเกาะแก้วสุทธาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่ ๑  พระสมบุญ  
              รูปที่ ๒    พระอุ่น  
 รูปที่ ๓    พระเวก 
        รูปที่ ๔    พระสมุห์สืบ ปญญาธโร  
  รูปที่ ๕    พระสมปอง ขนติสาโร                      
 รูปปัจจุบัน พระมหาบุญเลิศ ปญญวโร 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๑ 

 

วัดแก่งกระจาน 
 วัดแก่งกระจาน  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๘๐๑๐๐๒  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๖๓  หมู่ที่ ๑ ต าบลแก่งกระจาน
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๒๑  ไร่ ๑ งาน                           
๗๙  ตารางวา   
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดภูเขาล าตะเคียน 
 ทิศใต้  จดถนนแก่งกระจาน – เข่ือนเพชร 
 ทิศตะวันออก  จดโรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ว่าการอ าเภอแก่งกระจาน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๘.๖๐  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๔๖  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐   
หอสวดมนต์    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘   
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลัง   
วิหาร   กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารไม้    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร   เป็นอาคารไม้    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๔๔  เมตร  เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒                              
  นอกจากนี้   มีฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง  หอกลอง  ๑  หลัง                                     
เรือนรับรอง  ๑  หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง    
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย   
 วัดแก่งกระจาน  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ วัดตั้งอยู่บนภูเขาในเนื้อที่                  
๒๑ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า "วัดแก่งกระจาน" เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๔              
รัฐบาลได้มีการสร้างเข่ือนกันแม่น้ าเพชรบุรี โดยมีนายช่างประสาทศรีได้สร้างที่พักสงฆ์ และได้อาราธนาพระสงฆ์
จากวัดท่าคอยมาอยู่จ าพรรษา คือ พระครูสังฆรักษ์วิเชียร ธมฺมรกฺขิตโฺต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 
๑๒ กันยายน พศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕.๘๐ เมตร ยาว  ๓๙.๓๐ เมตร          
การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม    เปิดสอน เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
                - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ    เปิดสอน เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑     พระครูสังฆรักษ์วิเชียร ธมฺมรกฺขิตฺโต             
            รูปที่ ๒     พระกิ่ง สารสมปนโฺน 



๑๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

                        
 รูปที่ ๓    พระวินัย ปยิธโร                                                
                   รูปที่ ๔    พระครูอุปถัมภ์วัชรกิจ            พ.ศ. ๒๕๒๕ - ปัจจุบัน  

วัดแก่นเหล็ก 
 วัดแก่นเหล็ก  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๑๒  ตั้งอยู่ถนนชีสระอินทร์ ต าบลคลองกระแชง   
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๑๙  ไร่  ๓  งาน                     
๐๔  ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๕๙๔ 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดโรงเรียนอรุณประดิษฐ ์
 ทิศใต้  จดถนนและวัดมหาธาตุวรวิหาร 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชนและวัดพลบัพลา 
 ทิศตะวันตก  จดวัดกุฎีดาวและโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ 
มีที่ธรณีสงฆ์   มีที่ธรณสีงฆ์ จ านวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๕๖ ไร ่๐๖ ตารางวา โฉนดทีดิน เลขที่ ๘๕๙๔, ๖๘๔๑, 
๒๒๑๑, ๖๘๔๔, และ ๔๑๒๕  
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร  เป็นอาคารไม้ทรงไทย  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  เป็นอาคารไม้ทรงไทย  สรา้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๓ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๒๐   หลัง  เป็นอาคารไม้  
ศาลาอเนกประสงค์  เป็นอาคารไม้ ใช้เป็นหอสวดมนต์-หอฉัน ซึ่งเป็นหอกลาง มีกุฏิลอ้มรอบ                                             
  เป็นหออเนกประสงค์  
 นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง  
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบลถ ปางมารวชิัย 
                     - พระพุทธรูปยนืปางห้ามญาติ เนื้อทองส าริด เปน็พระพุทธรปูเก่าแก่ 
                   - ตู้ลายรดน้ า มีลวดลายสวย กวา้ง ๒ ศอก สูง ๔ ศอก จ านวน ๓ ตู้  
ปูชนียสถาน  เจดีย์รอบอุโบลถ ๑๘ องค์ และปรางค์อีก ๔ องค์   
                         วัดแก่นเหล็ก ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๔ 
   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                             รูปที่  ๑      พระครูญาณวิสุทธิ (พ่วง) 
                             รูปที่  ๒     พระครูญาณวิสุทธิ (จั่น) 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๓ 

                             รูปที่  ๓    พระปลัดศิษฐ์                         พ.ศ. ๒๔๗๓ 
                             รูปที่  ๔     พระครูรัตนสารวิสุทธิ์               พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๑๙ 
                             รูปที่  ๕     พระครูชินวัชรวลิุทธิ์                 พ.ศ. ๒๕๑๙ - ปัจจุบัน 

วัดไก่ฟ้าประชาสรรค์ 
 วัดไก่ฟ้าประชาสรรค์  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๖๑๘๐๐๒  ตั้งอยู่บ้านหนองไก่เถื่อน เลขที่ ๙๗               
หมู่ที่ ๔  ต าบลห้วยลึก  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โทร ๐๘๖-๑๖๙๖๕๙๑  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  
ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๔๖  ไร่  
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะประโยชน ์
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๓๕  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๒  หลัง  เปน็อาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้   
                         นอกจากนีย้ังมี โรงครัว  ๑ หลัง  
                         วัดไก่ฟ้าประชาสรรค์ ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระปลัดสมนึก  สริิปญฺโญ 

วัดขลุบ 
 วัดขลุบ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๗๐๐๑ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  
                   วัดขลุบ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๖ มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร       
       

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั พระครูวิธานวชัรสาร 



๑๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดข่อย 
 วัดข่อย รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๐๙  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนคีรีรัฐยา  ต าบลคลองกระแซง           
อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัด  มีเนื้อที่  ๗  ไร่  ๕๐  ตารางวา  
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชนและโรงเรียนอรุณประดิษฐ ์
 ทิศใต้  จดถนนหลวง 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์   มีที่ธรณีสงฆ์ จ านวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๔๖ ไร ่๔๐ ตารางวา โฉนดทีดิน เลขที่ ๒๐๙๒, ๒๒๗๒,              
และ ๕๖๑๐  
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๗  เมตร  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๗  เมตร  เป็นอาคารไม้ทรงไทยคร่ึงตึกครึ่งไม้   
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๑  หลัง  เปน็อาคารไม้  
ศาลาพักร้อน     ๒  หลัง                                             
 นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง  ๑ หลงั โรงครัว ๑ หลัง 
 วัดข่อย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้รับพระราชทานวสิุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗                              
มีเขตวิสุงคามสีมา กวา้ง  ๘ เมตร ยาว ๑๗ เมตร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                 รูปที่  ๑ พระอธิการเชย 
                 รูปที่  ๒    พระอธิการยา 
              รูปที่  ๓    พระครูปัญญานุโยค 
 รูปที่ ๔    พระอธิการเวียน 
          รูปที่  ๕   พระอธิการศิริพงษ์ ปภสฺสโร                พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๕ 

วัดขุนตรา 
 วัดขุนตรา  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๖๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ บ้านน้ าหัก ถนนต้นแค หมู่ที่ ๒  
ต าบลบ้านกุ่ม  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  - 
 ทิศใต้  - 
 ทิศตะวันออก  - 
 ทิศตะวันตก  - 
มีที่ธรณีสงฆ์    มีที่ธรณสีงฆ์  จ านวน  ๒  แปลง  เนื้อที่ ๑๒ ไร่  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖.๖๐  เมตร  ยาว  ๑๒.๗๐  เมตร   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๑  เมตร  ยาว  ๒๖  เมตร  เป็นอาคารไม ้
หอสวดมนต์    กว้าง  ๙.๑๐  เมตร  ยาว  ๑๒.๔๐  เมตร 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๒  หลัง  เปน็อาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปูชนียวัตถุมี     - พระประธานประจ าอุโบสถ                                         
 วัดขุนตรา  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๐  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                     รูปที่  ๑  พระเส่ง 
                 รูปที่  ๒   พระสอย 
                      รูปที่  ๓    พระปรีชา รตนปญโณ  จนถึงปจัจุบัน 

วัดเขมาภิรัตการาม 
 วัดเขมาภิรัตการาม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๘๐๐๑  ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓๑ บ้านหัวสะพาน               
ถนนเพชรเกษม  หมู่ที่ ๑๐  ต าบลหัวสะพาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
ที่ดินตั้งวัด  มีเนื้อที่  ๑๒  ไร่  ๑  งาน  ๔๔  ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๓๗๖  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 



๑๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน  ๓  แปลง  เนื้อที่  ๓๑  ไร่  ๑  งาน  ๑๔  ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๒  
และ ๘๓๗๗  
                   อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๘.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๗  เมตร  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๑  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙  
หอสวดมนต์    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๒  
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๘  หลงั  วหิาร  เป็นอาคารไม้  
 นอกจากนี้มี  อาคารปริยัตธิรรม  ๑  หลัง  ศาลาพักร้อน  ๒  หลัง 
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานปนูปัน้ ปางมารวชิัย หน้าตักกว้าง ๑.๖๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ 
                     - พระพุทธรูปเนื้อโลหะ ๖ องค์ หน้าตักกว้าง ๑.๑๐ เมตร  
                     - พระพุทธรูป ปางร าพึง  ๑ องค์       
                      และพระพุทธรปู ปางอุ้มบาตร ๑ องค์ 
                    วัดเขมาภิรัติการาม  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๕๓  เดิมซาวบ้านเรียก วัดท้องคุ้ง เพราะสร้าง
ขนานตามแนวคุ้งคลอง  ผู้ริเริ่มสร้างวัด  คือ หลวงพ่อสอบ เจ้าอาวาสวัดเม็ง จังหวัดสมุทรสงคราม (ประธาน)                            
พระอาจารย์ปลื้ม  พระอธิการผล ธมฺมโชโต  ก านันผ่องและประชาชน  ร่วมกันสร้างขึ้นในที่ดินของ  
นายฉัน คล้ายเคลื่อน  เนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖  
การศึกษา    - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม    เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ 
 - มีโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยูใ่นวัด เนื้อที่ ๕ ไร ่

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

               รูปที่  ๑   พระครูเกษมธรรมาภิรัติ              พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๙๓ 
                รูปที่  ๒   พระครูเกษมวัชรคุณ                   พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๒๒ 
       รูปที่  ๓  พระอธิการน้อย วิธุโร                  พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๘ 
          รูปที่ ๔    พระอธิการชั้น เขมิโก                  พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๔๕ 
  รูปปัจจุบนั พระสมุห์อ านวย  พุทธญาโน 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๗ 

วัดเขากระทิง 
 วัดเขากระทิง  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๓๐๑๐๐๕  ตั้งอยู่บ้านเขากระทิง (โป่งค า) หมู่ที่ ๑                  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี โทร ๐๙๕-๙๕๑๓๕๐๘ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๘๓  ไร่  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๘  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๑  หลัง  เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  ขนาดหนา้ตัก  กว้าง  ๕๙  นิว้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                     - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ขนาดหนา้ตัก กว้าง  ๓๙  นิ้ว  
                     วัดเขากระทิง  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๒๘  เมตร  ยาว  ๔๘  เมตร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

       รูปที่  ๑      พระปลดัผง จนฺทสวุณฺโณ        พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๖ 
  รูปที่  ๒      พระสมุห์อุทิศ  ว สธมฺโม           พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน 

วัดเขากระปุก 
 วัดเขากระปุก  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๑๓๐๐๔  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒ บ้านเขากระปุก หมู่ที่ ๓                  
ต าบลเขากระปุก  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี โทร ๐๘๔๕๕๙๒๕๔๕ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด  
มีเนื้อที่  ๔๓  ไร่  น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๙๓๔ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดภูเขา 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก  จดภูเขา 
มีที่ธรณีสงฆ์    ๑  แปลง   น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๗๕๐    
 



๑๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๓๙  เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๔๓  เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๑  หลัง  เปน็อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม ้
                  นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง  หอกลอง  ๑  หลัง   
โรงครัว  ๑  หลัง  
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางสมาธิ  
                     - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  
                     วัดเขากระปุก  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตั้งชื่อวัดตามลักษณะพื้นที่ตั้งวัด 
ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา  มีลักษณะเหมือนกระปุก  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๙ เมตร ยาว ๕๔ เมตร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

             รูปที่  ๑  พระวิลาศ      
            รูปที่  ๒    พระหนู 
    รูปที่  ๓   พระวิชิต 
           รูปที่  ๔   พระเจด็จ 
   รูปที่ ๕    พระสุจริต                                
 รูปที่ ๖    พระปลัดฉลวย   อโนมปญฺโญ   
  รูปปัจจุบนั พระครูเกษมวัชรากร 

วัดเขากลิ้ง 
 วัดเขากลิ้ง  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๘๐๑๐๐๑  ตั้งอยู่บ้านเขากลิ้ง เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๑  ต าบล
แก่งกระจาน  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี โทร ๐๙๘-๓๑๓๓๘๙๘  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดิน 
ที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๔๙  ไร่  ๒  งาน  ๒๐  ตารางวา  น.ส. ๓ ก. เลขที่  ๒๒๗๕๗๒ 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศใต้  จดภูเขา 
 ทิศตะวันออก  จดโรงพยาบาลแก่งกระจาน 
 ทิศตะวันตก  จดโรงเรียนบา้นเขากลิ้ง 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๙ 

 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
หอสวดมนต์   กว้าง  ๒๕  เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๕   หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม ้
วิหาร    กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๒๖.๖  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                 นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง  หอกลอง  ๑  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง                            
เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง 
ปูชนียวัตถุมี    พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตัก กว้าง  ๕๐ นิ้ว  สูง  ๗๐ นิ้ว   
                      วัดเขากลิ้ง  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘  เดิมเป็นส านักสงฆ์ ชื่อจิตตวเิวกคีรีวัน 
จัดสร้างขึ้นโดยนายแปลก  คล้ายเพช  ถวายพระธุดงค์ที่มาปักกลดอยู่ที่นี่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา           
เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๙  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

              รูปที่  ๑ พระครูถาวรวริยคุณ                     พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๖๒       
               รูปที่  ๒    พระอาทิตย์  สุเมธโส                    ปัจจุบนัรักษาการเจ้าอาวาส 

วัดเขาชมพู 
 วัดเขาชมพู  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๓๐๔๐๐๑  ตั้งอยู่บ้านท่าตะคร้อ  หมู่ที่ ๒  ต าบลท่าตะคร้อ 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด  เนื้อที่  ๖  ไร่ ๒ งาน  
๘๔  ตารางวา  ส.ค.๑  เลขที่  ๒๘๙ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๖.๕  เมตร  ยาว  ๗  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตกึครึ่งไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
หอสวดมนต์   กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารไม ้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๖  หลัง  เปน็อาคารไม ้
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  เป็นอาคารไม้   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารไม้  

 วัดเขาชมพู  ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา                  
เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม      เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗                 

 



๒๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่ ๑ พระครูพัชรเสลคุณ         พ.ศ. ๒๕๑๗  
 รูปปัจจุบนั   พระใบฎีกาเกชา นาถธมฺโม 

วัดเขาตะเครา 
 วัดเขาตะเครา  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๘๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙  หมู่ที่ ๕  ต าบลบางครก      
อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  โทร ๐๓๒-๔๐๙๑๘๘  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด  มีเนื้อที่                
๘๘  ไร่  ๓  งาน  ๒๐  ตารางวา  น.ส. ๓ ก.  เลขที่  ๒๐๓,๒๐๔ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดคูน้ าสาธารณประโยชน ์
 ทิศใต้  จดคลองเขาตะเครา 
 ทิศตะวันออก  จดคลองบางครก 
 ทิศตะวันตก  จดคลองเขาตะเครา 
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน  ๒  แปลง  เนื้อที่  ๑๙  ไร่  ๒  งาน  ๒๐  ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่  ๕๓๓๙  
และ ๔๓๙๑ 
 อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
ศาลาการเปรียญ   กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๕๔  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙  
หอสวดมนต์    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๙  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๑๘  หลัง  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๓๐  เมตร  ยาว  ๕๔ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
                 นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง หอกลอง  ๑  หลัง โรงครัว  ๑  หลัง                             
เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง 
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  ขนาดหนา้ตัก กว้าง  ๓๘  นิว้  สงู ๕๔ นิ้ว   
                    - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางมารวชิัย  ขนาดหนา้ตัก กว้าง  ๒๙  นิ้ว   
สูง ๒๙ นิ้ว   
                     - พระพุทธรูปหลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา 
                     - พระพุทธรูปหลวงพ่อปู่หมอบนยอดเขา หน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว  สูง ๗๗ นิ้ว  
ปูชนียสถาน   - เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา 
 
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๑ 

                     วัดเขาตะเครา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ ๒๓๐๗  มีต านานเล่าสืบกันมาว่า มีเจ้าสัวชาวจีนเป็นผู้เริ่ม 
สร้างวัดขึ้น  โดยมีชาวจีนที่เครายาว  เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง  ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดนี้ว่า  วัดจีนเครา   
และได้กลายเป็นชื่อในสมัยพระครูชิกิจโสภณ  เป็นเจ้าอาวาส  มีการบูรณะและพัฒนาอาคารวัดเขาตะเครา 
ในเวลาต่อมาเสนาสนะต่าง ๆ เพิ่มข้ึนมากมาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีม เม่ือวันที่ ๘ กันยายน พศ. ๒๔๙๘ 
เขตวิสุงคามสีมา  กวา้ง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริย์ติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

         รูปที่  ๑ พระอธิการทรัพย์                   พ.ศ. ๒๔๓๐ – ๒๔๖๐      
    รูปที่  ๒     พระอธิการห้อย                  พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๗๐ 
              รูปที่  ๓     พระอธิการอินทร์ พรหมโชติ           พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๙๕ 
                   รูปที่  ๔     พระมงคลวชิราจารย์                    พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๕๓ 
              รูปที่  ๕   พระครพูุทธรัตนาภบิาล                พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน 

วัดเขาทะโมน 
 วัดเขาทะโมน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๗๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๖ บ้านไร่ลุ่ม  หมู่ที่ ๙ ต าบลท่าเสน  
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบรุี  สังกดัคณะสงฆ์มหานิกาย  ทีด่ินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๒๙  ไร่ ๒ งาน  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนน 
 ทิศใต้  จดภูเขา 
 ทิศตะวันออก  จดโรงเรียน 
 ทิศตะวันตก  จดโรงทุ่งนา 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ 
ศาลาการเปรียญ   กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  เป็นอาคารคอนคร่ึงตึกครึ่งไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ 
หอสวดมนต์   กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน ๑  หลัง  เปน็อาคารไม ้
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒ ชั้น  
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล  จ านวน  ๑  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้ ยังมี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง  หอกลอง  ๑  หลัง  
โรงครัว  ๑  หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง 
 



๒๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
ปูชยนียสถาน   - เจดีย์  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
                     วัดเขาทโมน  ตั้งวัดเมื่อเมื่อ พ ศ. ๒๓๒๕  ไม่ทราบว่าได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยใด ดูจากวัตถุ 
ซึ่งมีอุโบสถเก่าแก่มาก มีผู้ใหญ่เล่าว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพราหมณ์มาตั้งวัดขึ้น ต่อมาได้มรณภาพ พระอธิการ
เอ่ียม มาท าหน้าที่ปรับปรุงวัดให้ดียิ่งขึ้น และได้มรณภาพลง เจ้าอาวาสรูปต่อมาชื่อพระอธิการใหม่ ได้รับแต่งตั้ง
เป็นพระอุปัชฌาย์ ปฏิบัติศาสนกิจมาด้วยดีตลอดจนมรณภาพ พระแฉ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมา อยู่ได้  ๗ วัน  
ก็มรณภาพ คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระบุญเหลือเป็นเจ้าอาวาส ในสมัยท่านเป็นเจ้าอาวาส เสนาสนะ               
ต่าง ๆ  เริ่มทรุดโทรม ท่านได้เริ่มซ่อมแซม ยังไม่แล้วเสร็จก็มรณภาพลงเสียก่อน ต่อมาประชาชนพร้อมด้วย
คณะสงฆ์ได้แต่งตั้ง พระอ้าย เป็นเจ้าอาวาส และให้พระครูเอ่ือนเป็นรองเจ้าอาวาส ร่วมกันซ่อมแซมถาวรวัตถุ
มาโดยล าดับ  พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่อมแซมอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๐๕ สร้างถนนจากถนนเพชรเกษมผ่านวัด เป็นระยะทาง 
๒ กิโลเมตร พ.ศ. ๒๕๐๗ สร้างอาคารเรียนให้เด็กในท้องถิ่น จ านวน ๒ หลัง พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ท าการก่อสร้าง
ศาลาการเปรียญหลังใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๓ คุณสกลจิตต์ คุณอรพรรณ พนมวัน ณ อยุธยา  บริจาคทรัพย์ซ่อมแซม
อุโบสถ และสร้างพระพุทธรูปพระประธานในอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๑๕ พระครูอ้ายได้มรณภาพลง คณะสงฆ์จึง
แต่งตั้งให้พระครูเอ่ือนเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ปฏิสังขรณ์ กุฏิสงฆ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและสวยงาม 
จน พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระครูโสภณวัชราภรณ์  และได้ก่อสร้างถาวรวัตถุในวัดจนได้รับคัดเลือก
ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

             รูปที่  ๑    พระพราหมณ์   
          รูปที่  ๒    พระเอ่ียม  
           รูปที่  ๓    พระใหม่                           พ.ศ. ๒๔๔๘ – ๒๔๘๗                     
             รูปที่  ๔    พระแฉ่ง                            พ.ศ. ๒๔๘๘ 
                   รูปที่  ๕    พระบุญเหลือ                   พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๔๙๔ 
                      รูปที่  ๖    พระอ้าย                           พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๑๕ 
                       รูปที่  ๗    พระครูโสภณวัชราภรณ์    พ.ศ. ๒๕๑๕  
  รูปปัจจุบนั   พระอธิการด าหริย์  ธมฺมร สี 

 

  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๓ 

วัดเขาน้อย 
 วัดเขาน้อย  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๖๐๒๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕  ต าบลบ้านหาด 
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๑๙  ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา  
มีที่ธรณีสงฆ์ จ านวน ๒ แปลง ๑๓ ไร ่
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๖.๒๐  เมตร  ยาว  ๑๒.๕๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๔.๕๐  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลงั  เป็นอาคารไม ้
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๒ 
ปูชนียสถาน  - สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๒    
                     วัดเขาน้อย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๐ มีการสร้างวัดติดกับภูเขา จึงเรียกว่า "วัดเขาน้อย" ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. ๒๒๘๒  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

    รูปที่  ๑    พระสวน 
                      รูปที่  ๒     พระเปรม  
                      รูปที่  ๓    พระวอน                          
                   รูปที่  ๔    พระผึ้ง                         
                  รูปที่  ๕    พระแก้ว                   
                รูปที่  ๖   พระทอง                           
                     รูปที่  ๗   พระทิพย์     
                      รูปที่  ๘    พระครูโกศลศุภการ               พ.ศ. ๒๕๑๓ – ปัจจุบัน 

 

 

 

 



๒๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดเขานาควิวัฒน์ 
 วัดเขานาควิวัฒน์  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๒๐๒๐๐๔  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๘  บ้านเขานาค  ถนน 
เพชรเกษมเขานาค  หมู่ที่  ๑  ต าบลสระพัง  อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดิน
ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๓  ไร ่ ๑  งาน  ๔๐  ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศใต้  จดภูเขาน้อย 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๒  เมตร ยาว  ๗  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็นอาคาร  ๒  ชั้น   
   ชั้นลา่งเปน็คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๒๑  หลัง  เป็นอาคารไม้  ๑๐  หลัง  เปน็อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  ๑๑  หลัง 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาพักร้อน    จ านวน  ๒  หลัง   
 นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง  ๑  หลัง 
ปูชนียวัตถุมี    - พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ 
                      วัดเขานาควิวัฒน์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๖  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

               รูปที่  ๑   พระกมล 
           รูปที่  ๒   ไม่ปรากฏชื่อ  
             รูปที่  ๓   พระครูวัชราภรณ์     พ.ศ. ๒๕๓๗  
  รูปปัจจุบนั     พระอธิการสงกรานต์ ฐานโิย 

  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๕ 

วัดเขาบันได 
 วัดเขาบันได รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๑๐๐๔  ตั้งอยู่ที่บ้านเขาบันได หมู่ที่ ๗  ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร ๐๙๖-๗๔๕๑๔๙๒  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 
๑๔  ไร ่ ๑  งาน  ๔๕  ตารางวา  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หอสวดมนต์     กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
กุฏิสงฆ์     จ านวน  ๓   หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
วิหาร     กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                        นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี    - พระพุทธรูปประจ าศาลาการเปรียญ  ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้ว  สูง ๘๘ นิ้ว 
 วัดเขาบันได ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายเภา                    
นางละออง พัดสายทอง นายน้อย นางทองค า มากเกิด และพันตรีนิยม พุ่มแย้ม 

 
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั   พระอธิการพรภิรมย์ กุสลธมฺโม 

วัดเขาปากช่อง 
 วัดเขาปากช่อง  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๕๑๔๐๐๒  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙  หมู่ที่ ๗  ต าบลท่าแลง     
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี โทร ๐๘๗-๑๕๑๓๔๕๕  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่                
๕๕  ไร่  ๒  งาน  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๘๓๓, ๒๒๘๓๔, ๒๑๐๙๕ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดหมู่บ้านเขาปากช่อง 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณประโยชน ์
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๒๖.๙๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ศาลาการเปรียญ    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑  
หอสวดมนต์    กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๔๕.๔๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๒๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๔  หลัง  เปน็อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง  ๑๘.๘๕  เมตร  ยาว  ๕๗.๑ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้                                              
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๒๑.๖  เมตร  ยาว  ๓๘ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้                                              
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
                  นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง                             
เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  ขนาดหนา้ตัก กว้าง  ๕๐ นิว้  สูง ๙๐ นิ้ว                       
                      วัดเขาปากช่อง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  แต่เดิมหมู่บ้านท่าแลง,หนองน าค่าย, 
แม่เบื้อและเขาปากช่อง มีสถานที่ส าหรับบ าเพ็ญกุศล คือ ศาลในหมู่บ้านท่าแลง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑  
ชาวบ้านปรึกษาหารือกันว่าจะสร้างวัดขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่บ าเพ็ญกุศล ในงานประเพณีต่าง ๆ จึงตกลงกันว่า
จะสร้างวัดตรงใกล้ๆ เขาปากช่อง ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินให้สร้างวัดจากนายล้วน สุขสวัสดิ์  และพระครูปัญญา    
วัชราธร ได้สร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ จนเป็นวัดในปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่   ๓๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑   พระทุเรียน                              พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๔ 
         รูปที่  ๒    พระปลัดสุรพล สุขวฑฒโน             พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๘  
 รูปที่  ๓    พระเข็ม                                   พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๐ 
       รูปที่  ๔   พระครูปัญญาวชัราธร                    พ.ศ. ๒๕๒๐ –๒๕๕๙ 
      รูปที่  ๕   พระปลัดเสน่ห์   อนุทสฺสี               พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 

วัดเขาพระ 
 วัดเขาพระ  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๒๐๔๐๐๓  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑ บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑ ต าบลทับคาง 
อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๗๐ ตารางวา นส.๓ 
เล่ม  ๑  หน้า ๑๖๔  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดล าห้วย 
 ทิศใต้  จดล าห้วย 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณประโยชน ์



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๗ 

มีธรณีสงฆ์     จ านวน ๗ แปลง เนื้อที่  ๓๖๐ ไร่ ๓ งาน ๐๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๕๒, ๗๖๕๕,  
๗๖๖๐, ๗๖๖๑, ๗๖๖๓, ๗๖๗๐ และ ๗๖๖๒ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๒๐ หลัง เปน็อาคารไม้ ๑๐ หลัง ครึ่งตึกครึง่ไม้ ๘ หลัง และอาคารตึก ๒ หลัง 
วิหาร    กว้าง ๑๐.๒๐ เมตร   ยาว ๑๕.๓๐ เมตร เป็นอาคารไม้สักชั้นเดียวยกพืน้สูง  
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๓๐ เมตร   เป็นอาคารตึกชัน้เดียว  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๒๑.๖  เมตร  ยาว  ๓๘ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
                 นอกจากนี้ ยังมี โรงครัว และ โรงรถ  
ปูชนียวัตถุมี - พระพุทธรูป ปางปรินิพพาน กว้าง ๑.๖๙ เมตร ยาว ๖.๙๐ เมตร แกะสลักจากหินศิลา 
   นครราชสีมาเท่าองค์จริงที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ปูชนียสถาน     - มีเจดีย์บรรจุพระบรม-สารีริกธาตุ ๑ องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑  
 - มีเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎกหินอ่อน ๑ องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ศรีลังกา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงปลูกเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๑๖                      
ที่อุทยานพระพุทธศาสนา ปัจจุบันทางวัดเขาพระ ได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดี 
                          วัดเขาพระ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ชื่อวัดตั้งตามพระพุทธรูปส าคัญ 
ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "หลวงปู่หิน" ซึ่งเป็นหินแกะสลักเป็นพระพักตร์พระพุทธรูปอยู่บนหน้าผาก ชาวบ้าน
ช่วยกันแกะเฉพาะพระพักตร์ อัญเชิญไปติดกับองค์พระที่ปั่นขึ้นใหม่ สถานที่ตั้งวัดเป็นป่ไม้เบญจพันธุ์ สภาพดิน
ไม่อุดมสมบูรณ์ ที่เหมาะกับการเพาะปลูก หลวงพ่อพระครูภาวนาวิริยาจารย์ จึงจัดตั้งวัดนี้ขึ้น พร้อมกับการ
พัฒนาบ ารุงรักษาสภาพป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการค้นพบทางธรณีวิทยาเมื่อ                   
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นหินชุดแก่งกระจาน และซากสัตว์โบราณ อายุประมาณ ๔๔๐ - ๓๒๕ ล้านปี ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

             รูปที่  ๑   พระครูภาวนาวิริยาจารย์             
 รูปที่  ๒    พระอธิการน้อย วณฺญวฑฒฺโก 
 รูปปัจจุบนั    พระครูสมุห์สมบตัิ ปภสฺสโร 
 
 



๒๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดเขาพระพรหมชะแง้ 
 วัดเขาพระพรหมชะแง้ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๗๐๐๔ ตั้งอยู่ที่บ้านเขาพระพรหมชะแง้ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลถ้ ารงค์ อ าภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย           
                     วัดเขาพระพรหมชะแง้ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่    
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั    พระครูสมุห์แรม  ปสฺสวโร 

วัดเขาย้อย 
 วัดเขาย้อย รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๑๐๐๔ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ บ้านเขาย้อย หมู่ที่ ๕ ต าบลเขาย้อย
อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  โทร ๐๘๐-๙๕๘๐๓๓๗ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ 
๑ งาน ๓๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๙๘๐,๓๓๓๓๐  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ราชพสัด ุ
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน ์
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก  จดภูเขา 
มีธรณีสงฆ์        จ านวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน  โฉนดทีด่ินเลขที่  ๘๐๒๐,๘๐๒๑ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๘ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้  
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๕ เมตร   ยาว ๑๑ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                 นอกจากนี้ ยังมี หอระฆัง กุฎิอุบาสิกา โรงครัว  และ โรงรถ  
ปูชนียวัตถุมี     - พระประธานประจ าอุโบสถ ขนาดหนา้ตัก กว้าง ๒.๘๔ เมตร สูง ๗ เมตร  
                  - พระพุทธไสยาสน์  สมยัพระเจา้อู่ทอง ยาว ๑๕.๑๕ เมตร 
 - พระศรีอาริยเมตไตรย์ กว้าง ๒.๘๐ เมตร สูง ๗ เมตร  
 - พระอู่ทองพุทธวิหาร ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑.๔ เมตร สูง ๑.๕ เมตร 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๙ 

 วัดเขาย้อย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๔๗๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร 
การศึกษา  - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
                  - โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เปิดการสอน ระดับประถม ๑-๖  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

       รูปที่  ๑    พระอธิการเจ้ย  เทสโก                 พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๕๐๓                 
          รูปที่  ๒   พระอธิการบุญช่วย ปุณฺณโก        พ.ศ. ๒๕๐๕ –๒๕๓๒ 
       รูปที่  ๓  พระครูไพบูลพฒันโสภณ            พ.ศ. ๒๕๓๒ –๒๕๖๑ 
 รูปที่  ๔    พระมหานิธิกาญจน์  นธิิว โส         พ.ศ. ๒๕๖๑ –ปัจจุบัน 

วัดเขาลอย 
 วัดเขาลอย รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๘๐๒๐๐๔  ตั้งอยู่ที่บ้านวงัวน หมูท่ี่ ๒ ต าบลสองพี่น้อง  อ าเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร ๐๘๘-๔๒๗๐๔๑๐ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  
 วัดเขาลอย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั    พระอธิการสุกสี สิริสกฺโก 

วัดเขาสมอระบัง 
 วัดเขาสมอระบัง รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๒๐๕๐๐๓  ตั้งอยู่ เลขที่  ๙๒ บ้านเขาสมอระฆัง   
ถนนวัดเขาสมอระฆัง หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐๐ ไร ่
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดคลองสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันออก  จดคลองสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีธรณีสงฆ์        จ านวน ๗ แปลง เนื้อที่ ๕๗ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่๖๓๘๓,๒๑๒๓,๒๗๒, 
๒๐๙๙ น.ส.๓ ก ๒๖๓ -๒๗๐,๕๒,๒๕๕ - ๒๖๑ 



๓๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๔ เมตร ยาว  ๙ เมตร เป็นอาคารไม ้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว  ๒๐ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน ๘ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
วิหาร   กว้าง ๓๐ เมตร ยาว  ๓๐ เมตร  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๔ เมตร   ยาว ๙ เมตร   เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง 
                 นอกจากนี้ ยังมี โรงครัว   กุฏิกัมฐาน  
ปูชนียวัตถุมี  - มีพระประธานนามว่า "หลวงพ่อศรีวิชัยมงคล" ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๖๐ นิ้ว  
  สูง ๒.๕๙ เมตร             
                   - พระพุทธรูปปางลีลา สูง ๕.๗๒ เมตร  
                   - พระพุทธรูปรอบมณฑป 
                   - พระพุทธไสยาสน์  ยาว ๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 - พระประธานประจ าวิหาร ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓ ศอก ๓๖ นิ้ว  
                 วัดเขาสมอระบัง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ในอดีตมี คุณปู่เทียร ได้ปั่นพระพุทธไสยาสน์ ไว้หน้าถ้ า 
ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดเขาสมอระบัง ส่วนชื่อของวัดนั้นตั้งตามสภาพ
พื้นที่ที่ตั้งวัด คือ มีต้นสมอขึ้นอยู่มากมาย หากเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปยังวัดนั้น จะไม่สามารถมองเห็นต้นสมอ 
เพราะอยู่ในมุมอับถูกเนินเขาบังจนมองไม่เห็น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์    
พ.ศ. ๒๔๙๑   เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ 
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                   รูปที่  ๑ พระครสูุทธศีลาจารย์                 พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๕๒๒            
              รูปที่  ๒   พระครูกิตติวัชรวิสุทธิ์                 พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๓ 
                รูปที่  ๓    พระครูพิพัฒน์วชัราภรณ์       พ.ศ. ๒๕๓๕ –ปัจจุบัน 
  รูปปัจจุบนั  พระอธิการสุกสี สิริสกฺโก 

  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๓๑ 

วัดเขื่อนเพชร 
 วัดเขื่อนเพชร รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๒๐๐๔  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐ บ้านโค้งข่อย ถนนชลประทาน             
สาย ๒  หมู่ที่ ๔  ต าบลท่าคอย  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่    
๒๐  ไร ่ ๒๕  ตารางวา  
 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดถนนชลประทานสาย ๒ 
 ทิศตะวันออก  จดทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๑๗๐ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๒๒.๔  เมตร  ยาว  ๒๗.๖๕  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๕.๔  เมตร  ยาว  ๔๒  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน ๑ หลัง  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล  กว้าง ๒๕ เมตร ยาว  ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                  นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน ๑ หลัง  หอระฆัง ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ขนาดหนา้ตักกว้าง ๕๑ นิว้ สูง ๖๑ เมตร             
                 วัดเขื่อนเพชร ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เดิมชาวบ้านเรียก วัดโค้งข่อย และ
เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเขื่อนเพชร ในเวลาต่อมา เพราะสถานที่ตั้งวัดอยู่ห่างจากเขื่อนเพชรประมาณ ๑ กิโลเมตร 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  
การศึกษา  - โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (สธจ.) แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

     รูปที่  ๑  พระครสูุชาติเมธาจารย์                พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๔            
           รูปที่  ๒    พระครูสุนทรวชิรเวท                    พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๔๕ 
 รูปที่  ๓   พระครูวัชรริบทขีลารักษ์               พ.ศ. ๒๕๔๕ –ปัจจุบัน 
  



๓๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดคงคาราม 
 วัดคงคาราม รหัสวัด   ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๐๖  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๐ ถนนราชด าเนิน ต าบลคลอง
กระเซงเขต อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่  ๑๕ ไร่ ๓ งาน 
๐๒ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนบนัไดอิฐ 
 ทิศใต้  จดหมู่บ้าน 
 ทิศตะวันออก  จดถนนราชด าเนนิ 
 ทิศตะวันตก  จดหมู่บ้าน 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน  ๙  แปลง  เนื้อที่  ๑๑๘  ไร่  ๒๕  ตารางวา  โฉนดทีด่ินเลขที่  ๔๗๖๐, ๘๖๐๓, 
๗๐๓๔, ๒๔๙๖, ๙๘๓๔, ๕๓๒๓, ๑๐๖๕๒, ๑๒๙๐๑ และ ๑๒๘๔๑ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
พระอุโบสถ    กว้าง ๙.๖๐ เมตร ยาว ๒๖.๗๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๙.๙๐ เมตร ยาว ๒๖.๘๐ เมตร  เป็นอาคารทรงไทย ๒ ชัน้ ครึ่งตึกครึ่งไม้  
    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐  
หอสวดมนต์    กว้าง ๙.๓๐ เมตร ยาว ๑๓.๔๐ เมตร เป็นอาคารไม้ทรงไทย  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕  
กุฏิสงฆ์    เป็นอาคารไม้ ๕ หลงั  
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๑๙.๒๐ เมตร ยาว ๑๓.๑๐ เมตร เป็นอาคารทรงไทย ๒ ชัน้ ครึ่งตึกคร่ึงไม้  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  
                    นอกจากนี้ ยังมี หอพระไตรปิฎกกลางสระน้ า ศูนย์วัฒนธรรมวัดคงคารามวรวิหาร  
ปูชนียวัตถุมี  - ตู้เก็บพระไตรปิฎกโบราณ ใบเสมาโบราณ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์โบราณ 
                 วัดคงคาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๐ เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว                   
ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๓๙๔ ตามที่จารึกไว้หน้าหอสวดมนต์ วัดคงคารามวิหาร                       
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๒.๗๐ เมตร                              
ยาว ๔๑.๓๐ เมตร 
การศึกษา  - โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
                 - โรงเรียนประถมศึกษา 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๓๓ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑   พระพิศาลสมณกิจ (อยู่)  พ.ศ. ๒๓๘๕            
 รูปที่  ๒  พระพิศาลสมณกิจ (สนิ)  พ.ศ. ๒๔๐๔ - ๒๔๔๘ 
 รูปที่  ๓   พระพิศาลสมณกิจ (ริด)   พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๕๙ 
      รูปที่  ๔   พระสุวรรณมุนนีรสีหธรรมทายาท สังฆปาโมกข์ (ฉุย สุขภิกขุ) 
                                   พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๖๖ 
 รูปที่  ๕  พระครูวิสทธิเมธาจารย์ (กรานต์ ธมมโชติ)  พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๔ 
 รูปที่  ๖ พระครูคุณาธารธรรมประยุตต์ (จันทร์ จนทโชโต) พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๑๒       
 รูปที่  ๗  พระครูญาณวิสุทธิ (เพ็ชร พรหมปญโณ)  พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๗  
 รูปที่  ๘   พระครูญาณวิสุทธิ (เสน่ห์ ธมมร์สี)  พ.ศ. ๒๕๓๐  
 รูปปัจจุบนั    พระวิสุทธิวรกิจ  

วัดคลองสายหนึ่ง 
 วัดคลองสายหนึ่ง รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๔๐๓๐๐๓  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๕ บ้านคลองสายหนึ่ง  
หมู่ที่ ๕ ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน                 
๒๕ ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดคลองส่งน้ าสายใหญ่ ๑ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดห้วยยาง 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    เป็นอาคารชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๘ เมตร ยาว  ๓๐ เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
กุฏิสงฆ์   เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง  
วิหาร    กว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร เป็นอาคาร ๒ ชั้น รวมหอฉัน หอสวดมนต์ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๗ เมตร เป็นอาคารไม้ชัน้เดียว  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  
                 วัดคลองสายหนึ่ง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งที่ตั้งติดกับคลอง
ชลประทานสาย ๑ ที่ไหลมาจากเขื่อนเพชร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๒๐ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร  
  



๓๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                   รูปที่  ๑    พระครวูิฑิตประชากร                    พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๓            
     รูปที่  ๒ พระปลัดสมชาย ทีฑายุโก             พ.ศ. ๒๕๔๔  
  รูปปัจจุบนั พระวชิรชลธาร 

วัดคะเมยกาญจนผลาราม 
 วัดคะเมยกาญจนผลาราม รหัสวัด   ๐๒๗๖๐๘๐๑๐๐๖   ตั้งอยู่ที่บ้านแม่คะเมย หมู่ที่ ๕ 
ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร ๐๙๒-๔๒๖๐๐๘๔ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดิน 
ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๙ เมตร ยาว  ๓๖ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๙ ห้อง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   
วิหาร    กว้าง ๙ เมตร ยาว ๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๓๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  
                   วัดคะเมยกาญจนผลาราม  ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

วัดคีรีวงก์ 
 วัดคีรีวงก์ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๑๐๐๐๓  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๔ บ้านคีรีวงก์ ถนนบ้าน 
คีรีวงก์เนินรัก ต าบลหนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด                  
มีเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๓ งาน ๗๙ ตารางวา โฉนดที่ดิน น.ส. ๑๙๗-๓๐-๑๔๒ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนมณีเลื่อน-เนนิรัก 
 ทิศใต้  ภูเขา 
 ทิศตะวันออก  ที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  ที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  
    สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๓๕ 

หอสวดมนต์     กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ แบบอาคารแฝด ๒ หลัง   
 สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๐ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลงั  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง สร้างด้วยไม้  ๑  หลงั  
 นอกจากนี้ ยังมี หอระฆัง  ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  พระพุทธชินราชจ าลอง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๐ นิ้ว                       
                    - พระพุทธรูปปางสมาธิ (ปูนปั้น) ขนาดหนา้ตักกว้าง ๖ ศอก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
                    - พระพุทธรูป ปางประทานพร ขนาดความสูง ๓.๑๐ เซนติมตร  
                    - พระพุทธรูป ปางป่เลไลยก์ ขนาดความสงู ๓.๖๐ เซนติเมตร  
                    - พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑๑.๒๐ ซม. สูง ๑๗.๒๐ เซนติเมตร  
ได้รับพระราชทานนามว่า พระพุทธวัชรมงคลประดิษฐาน พระนามาภิไธยย่อ สก. สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ทางเข้าวัดศีรีวงก์ มีซุ้มประตูใหญ่ทรงไทยจัตุรมุข ประดิษฐานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษก  ที่ใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงครองราชย์ครบ ๕o ปี สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 วัดคีรีวงก์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๔ มีพระอาจารย์งิ้วธุดงค์มาปักกลด 
ชาวบ้านมีจิตศรัทธาจึงสร้างที่พักสงฆ์ให้อยู่จ าพรรษา จนมรณภาพมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ปกครองสืบกันมา 
เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดเขาจีน ตามชื่อภูเขาซึ่งมีชาวจีนมาท าไร่อยู่ในบริเวณนี้ ต่อมาผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง
เห็นปากถ้ าใหญ่ มีลักษณะสัณฐานกว้างเป็นวงกลมจึงเรียกว่า ถ้ าคีรีวงก์ (ซาวบ้านเรียก ถ้ าโบ้ ตามส าเนียง
พื้นบ้าน) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร  
ยาว ๘๐ เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

     รูปที่  ๑   พระงิ้ว   พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๐            
    รูปที่  ๒   พระหล่อง   พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๓            
      รูปที่ ๓    พระตึ้ง แย้มโอษฐ ์  พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗ 
   รูปที่ ๔    พระทอด   พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๒ 
 รูปที่ ๕   พระครูปัญญาพชัรคุณ (ทิม เตซธมุโม นามสกุล คงสนิท) 
                                                             พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๕๕ 
 รูปที่ ๖    พระมหาเกษร ฐานวโร นามสกลุ หันชนา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจบุัน 
  



๓๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดคุ้งต าหนัก 
 วัดคุ้งต าหนัก รหัสวัด   ๐๒๗๖๐๗๐๖๐๐๒   ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ บ้านนางด้วน  หมู่ที่ ๗                          
ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพซรบุรี โทร ๐๓๒-๔๐๑๕๔๖ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด
มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๒๙๔  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดโรงเรียนวัดคุ้งต าหนัก 
 ทิศใต้  จดคลองบางสามแพรก 
 ทิศตะวันออก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะ 
ธรณีสงฆ์    จ านวน ๔ แปลง  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๒๙๑-๒๙๒๙๕ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารไม้   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐.๒๕ เมตร เป็นอาคารไม ้
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๔ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน ๒ หลงั   
วิหาร   กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๔ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓  
                  นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๙ นิ้ว สูง  ๖๙ นิ้ว                      
                   - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๙ นิ้ว สงู  ๕๙ นิ้ว                                    
                    วัดคุ้งต าหนัก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ สันนิษฐานว่า ในสมัยของพระเจ้าเสือ (ขุนหลวง                   
สรศักดิ์  ซึ่งเคยเสด็จมาประทับ ณ ที่วัดแห่งนี้ ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นวัดร้าง และได้เริ่มมีการบูรณะซ่อมแซมตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖              
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑  พระอธิการเบอร์  อคฺคทีปฺโป  พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๔๘๓            
 รูปที่  ๒    พระกรุด                              พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๘                      
 รูปที่ ๓     พระสม                                พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๙๙ 
   รูปที่ ๔     พระแหละ                            พ.ศ. ๒๕๙๘ - ๒๕๐๔ 
                รูปที่ ๕    พระช านาญ                        พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๓๗ 

                    รูปที่ ๖    พระเติม                               พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐ 
           รูปที่ ๗    พระอธิการสืบ                      พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๙ 
             รูปที่ ๘     พระพิชาเยนท์                      พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐ 
           รูปที่ ๙   พระครูนิเทศวัชรธรรม์           พ.ศ. ๒๕๒๐  
 รูปปัจจุบนั พระชาติ อุตฺตโม 

วัดคูหาบรรพต 
 วัดคูหาบรรพต รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๒๐๗๐๐๔  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ บ้านเขาสะแก  หมู่ที่ ๔                          
ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพซรบุรี โทร ๐๘๙-๒๒๘๒๔๕๒ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้ง
วัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๘๐  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดหมู่บ้านเขาสะแก 
 ทิศใต้  จดพื้นทีป่่า และทุ่งนา 
 ทิศตะวันออก  จดพื้นทีป่่า และที่ดนิเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดภูเขา 
ธรณีสงฆ์    จ านวน ๒ แปลง  เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๗ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๗๓๓, ๒๕๑๘๐ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๗.๘๐ เมตร ยาว ๒๒.๘๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖  
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร เป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
กุฏิสงฆ์    ๓ หลัง  เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้ ๑  หลัง  เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง    
วิหาร    กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗.๘๐  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๑๐.๒๐ เมตร ยาว ๓๗.๘๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๑๕.๙๐ เมตร ยาว ๓๗.๘๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๒ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง                         
เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑.๗๐ เมตร สูง  ๒.๕๐ เมตร      
 วัดคูหาบรรพต ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นวัดเก่าแก่มาแต่เดิม 
  



๓๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

          รูปที่  ๑    พระสนิท  สนฺตจติฺโต   พ.ศ. ๒๕๔๘            
 รูปที่  ๒    พระใบฎีกามานะ  สุเมธโส      พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน   

วัดโคก 
 วัดโคก รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๐๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๖ ถนนราชด าเนนิ ต าบลคลองกระแซง 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๘๐ ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดถนนบนัไดอิฐ 
 ทิศตะวันออก  จดถนนราชด าเนนิ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
ธรณีสงฆ์    จ านวน ๒ แปลง  เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๑๒๒ และ ๖๐๔๔ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕    
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๘ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร เป็นอาคารทรงไทย ๒ ชัน้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  
กุฏิสงฆ์     ๖ หลัง  เป็นอาคารไม้ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                 นอกจากนี้ ยังมี โรงครัว ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ ขนาดหนา้ตักกว้าง ๑.๗๕ เมตร สูง ๒ เมตร  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

  - พระยืนปางห้ามญาติ สงู ๑.๓๐ เมตร สมัยอยุธยาตอนปลาย จ านวน ๒ องค์  
  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕     
           - พระพุทธรูปปางสมาธิ หนา้ตักกว้าง ๑๐ นิ้ว สงู ๑๙ นิ้ว สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  
                    - และพระพุทธรปูปางมารวชิัย หน้าตักกว้าง ๑๐ นิ้ว สูง ๑๙ นิว้ สร้างถวายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ 
               วัดโคก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๐ ความเป็นมาของชื่อวัด ผู้สูงอายุได้ให้ข้อสังเกตว่า ค าว่า โคก             
ในสมัยก่อน ทางด้านทิศตะวันออกของวัดมีแม่น้ าคลองกระแซงไหลผ่าน น้ าจะท่วมวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ า แต่น้ าไม่
ท่วมวัดโคก เพราะเป็นที่สูง ผู้สร้างจึงให้ชื่อว่า "วัดโคก" ส่วนอายุของวัดสันนิษฐานจากอุโบสถ ผู้ช านาญด้านการ
สันนิษฐานลงความเห็นว่า วัดโคกนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือประมาณ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว หลักฐาน
จากอุโบสถหลังเก่าสร้างในสมัยอยุธยา อุโบสถหลังนี้ได้ท าการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้ว สมัยพระอธิการ
น้อย สุนทโร เป็นเจ้าอาวาสซึ่งชราภาพจึงหมดโอกาสซ่อมแซม ประกอบกับวัสดุเสื่อมหมดอายุจนกระทั่งพระ



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๓๙ 

อธิการน้อย สุนทโร มรณภาพลง พระอธิการล าใย ปทีโป เป็นเจ้าอาวาส จึงได้ท าการก่อสร้าง                อุโบสถ
หลังใหม่แทนหลังเก่า และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๘ โดยได้รับความ
อุปถัมภ์จากหลวงจบกระบวนยุทธ และคุณหญิงจงกล กิตติขจร ได้รับพระราชทานวิลุงคามลีมาเมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

               รูปที่  ๑ พระตั้ว                          
    รูปที่  ๒   พระทิม                                                       
  รูปที่ ๓    พระเปี่ยม                 พ ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๘๘                                                          
 รูปที่ ๔     พระน้อย                   พ ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๑๓                                                     
            รูปที่ ๕     พระครูประทีปพชัรคุณ  พ ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๓๗                                                   
                 รูปที่ ๖     พระใบฎีกายิ่ง ธมฺมป่าโล   พ.ศ. ๒๕๓๘  
  รูปปัจจุบนั พระครูวินัยธรสะพรั่ง สุทธิญาโณ 

วัดโคมนาราม 
 วัดโคมนาราม รหัสวัด   ๐๒๗๖๐๗๐๔๐๐๓   ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑ บ้านบางแก้ว หมู่ที่ ๔  
ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๓ งาน                  
๑๖ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดคลองเก่าบางแก้ว 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
ธรณีสงฆ์     จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร ่
 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๘.๑๕ เมตร ยาว ๒๓.๕๐ เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙      
ศาลาการเปรียญ     กว้าง ๙.๕ เมตร ยาว ๑๗.๕ เมตร เป็นอาคารทรงไทย ๒ ชั้น  สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗               
  เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้  
หอสวดมนต์    กว้าง ๗.๕ เมตร ยาว ๙ เมตร เป็นอาคารทรงไทย ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑๒ หลัง เปน็อาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๐ หลัง 
วิหาร    กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร  เป็นอาคารทรงไทย ๒ ชัน้ 



๔๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ พระพุทธชนิราชจ าลอง ปางมารวชิัย สร้างเมื่อ พ ศ. ๒๕๑๗ 
                  - พระประธานประจ าอุโบสถเก่า ๑ องค์มีพระประธานประจ าอุโบสถ  
  ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๗๕ เมตร สูง ๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
                    - พระยืนปางห้ามญาติ สงู ๑.๓๐ เมตร สมัยอยุธยาตอนปลาย จ านวน ๒ องค์  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕                    
                    - พระพุทธรูปปางสมาธิ หนา้ตักกว้าง ๑๐ นิ้ว ลงุ ๑๙ นิ้ว สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  
                   - และพระพุทธรปูปางมารวชิัย หน้าตักกว้าง ๑๐ นิ้ว ลุง ๑๙ นิว้  
  สร้างถวายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ 
                    วัดโคมนาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ เดิมชื่อวัดในบางแก้ว เป็นวัดส าคัญวัดหนึ่งของ                            
อ าเภอบ้านแหลม เนื่องจากที่ตั้งเดิมของวัดถูกน้ าทะเลกัดเซาะ จึงย้ายวัดมาตั้งทางทิศใต้ห่างจากวัดเดิม
ประมาณ ๑๕ เส้น เป็นที่ดอนอยู่ระหว่างปากคลองบางทะลุกับปากคลองโพธิ์พระ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือชายฝั่ง
เข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรี บริเวณวัดจึงตั้งเสาส าหรับแขวนโคมไฟไว้หน้าโบสถ์ เพื่อบอกต าแหน่งทางเข้าปากคลอง  
ในเวลากลางคืน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดโคมนาราม" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่             
๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
                  - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

        รูปที่  ๑    พระทอง                                พ.ศ. ๒๔๓๐                          
          รูปที่  ๒    พระเพิ่ม                                พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๔๘๕                                                        
          รูปที่ ๓  พระเหล็ง จนทวโร                  พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๑๑              
             รูปที่ ๔  พระครูโสภณพัชรกิจ              พศ. ๒๕๑๑  
  รูปปัจจุบนั    พระอธิการสมหมาย กิตฺติญาโณ 

วัดจะโปรง 
 วัดจะโปรง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๑๐๐๒    ตั้งอยู่ เลขที่  ๑๓๘  บ้านจะโปรง หมู่ที่  ๕   
ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  โทร ๐๘๔-๐๗๔๒๙๖๗ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๑ งาน  ๗๒  ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่  ๗๐๕๘,๗๐๕๙ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๔๑ 

                      อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
กฏุิสงฆ์    จ านวน ๓ หลงั เป็นอาคารไม้   
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร   
                     นอกจากนี้ยังมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง  
โรงครัว ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว ลุง ๘๙ นิ้ว   
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวชิัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว ลุง ๘๐ นิ้ว 
                  วัดจะโปรง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ผู้สร้างวัด คือ นายผง นันทกิจ โดยมี       
นายปุ้ย หมื่นเกลี้ยง (ข้อมูลในประวัติวัดเล่มเดิม ชื่อนายปุ้ย หมื่นเกลียว)  และมีพระใบฎีกาน้อย สีลเตโช       
เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑    พระใบฎีกาน้อย สลีเตโช       พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๓                          
   รูปที่  ๒    พระครูวิสิฐวัชราจารย์            พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๑                                                        
      รูปที่ ๓     พระปลัดพรชัย ปสาโร            พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕              
    รูปที่ ๔   พระอธิการสายชล คเวสโก      พศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน 
 

วัดจันทราวาส 
 วัดจันทราวาส รหัสวัด   ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๑๐  ตั้งอยู่เลขที่ ๒  ถนนบริพัตร์ ต าบลท่าราบ                  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑๒ ตารางวา                 
โฉนดที่ดิน เลขที่  ๑๐๒๘๒  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดคลองวัดเกาะ 
 ทิศใต้  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดถนนบริพัตร ์
 ทิศตะวันตก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๓ แปลง เนื้อที่  ๒๙ ไร่ ๖๔ ตารางวา 



๔๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

                      อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๑ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๘.๕๐  เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๕ หลงั เป็นอาคารไม้   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     ๑ หลัง  เป็นอาคารไม ้
                     นอกจากนี้ยังมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง  
โรงครัว ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  
                   - ตู้พระไตรปิฎก จ านวน ๓ ใบ อายุประมาณ ๑๕๒ ปี จัดสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๙๓ 
                   - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวชิัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว ลุง ๘๐ นิ้ว 
                   วัดจันทราวาส ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๕ มกราคม                     
พ.ศ. ๒๕๕๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

           รูปที่  ๑     พระเสือ                                 
                   รูปที่  ๒ พระกรุต                                                                   
              รูปที่ ๓    พระยา             
                  รูปที่ ๔     พระพ่วง 
                      รูปที่ ๕    พระวัต  
                รูปที่ ๖     พระอ่วม 
                      รูปที่ ๗    พระคง 
     รูปที่ ๘    พระเพชร 
          รูปที่ ๙    พระครูชุ่ม พุทฺธสโร 
             รูปที่ ๑๐   พระครูปัญญาวชัรคุณ ปัญฺญาตโช 
  รูปปัจจุบนั พระครูวินัยธรชุ่ม พุทธญาโณ 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๔๓ 

                                  วัดจันทาราม 
 วัดจันทาราม รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๖๐๓๐๐๒  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ บ้านทาน หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านทาน   
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนน ร.พ.ช.  
 ทิศใต้  จดทางเดินสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดทางเดินสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดทางเดินสาธารณะ 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๕ แปลง โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๓๙๐, ๑๖๗๒๗, ๑๔๕๑๙, ๑๔๕๒๖, ๑๔๔๗๖,  
และ ๑๔๔๓๘ 
                      อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๗.๓๐ เมตร ยาว ๑๖.๓๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒  
หอสวดมนต์    กว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๓.๓๐ เมตร เป็นอาคารไม้ทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลงั เป็นอาคารไม้ทรงไทย  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๗.๕๐ เมตร ยาว ๓๗.๒๐ เมตร เป็นอาคารไมท้รงไทย สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๕  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    ๑ หลัง  เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม ้
                    นอกจากนี้ยังมอีาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ศาลาฌาปนสถาน ๑ หลัง ศาลาพกัร้อน ๒ หลัง                
ศาลาเก็บศพ ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี  พระประธานประจ าอุโบสถ ปัน้ด้วยปูน สร้างพร้อมกับอุโบสถ   
 วัดจันทาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ หลวงพ่อเริ่มอยู่วัดโพธิ์เรียงเห็นสถานที่เหมาะสมต่อ
การสร้างวัดจึงมอบที่ดินให้สร้างวัด และนิมนต์พระลิมมาอยู่จ าพรรษา พระลิมได้ก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ เช่น 
กุฏิ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ท่านเป็นเจ้าคณะต าบลท่าช้าง ต่อมาท่านได้มรณภาพลง                           
พอถึง พระอธิการไล ได้สร้างอาคารเรียนประถมศึกษา แต่ได้รื้อโดยไปซื้อที่ดิน ๒ แปลง ย้ายโรงเรียน                         
ไปอยู่ส่วนหนึ่ง ต่อมากุฏิทรุดโทรมจึงย้ายมาปลูกในที่ปัจจุบันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่                   
๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗.๒๐ เมตร ยาว ๑๖.๓๐ เมตร 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

              รูปที่  ๑    พระลิม อินฺทโชโต                               
       รูปที่  ๒   พระผ่อง                                                                   
            รูปที่ ๓      พระไล            
                 รูปที่ ๔   พระผ่าว 
  รูปที่ ๕    พระเติม 



๔๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

         รูปที่ ๖     พระครูมงคลวัชรคุณ  
 รูปปัจจุบนั    พระอธิการสุพจ พหุชาคโร 

                                วัดเจริญศรีมณีผล 
 วัดเจริญศรีมณีผล รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๐๐๐๒  ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๓  ถนนทองนพคุณ -  
หนองปลาไหล หมู่ที่ ๕ ต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพซรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
ที่ดินตั้งวัด  มีเนื้อที่ ๘ ไร่  
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน 
                      อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓  
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓ หลงั เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต ์
ปูชนียวัตถุ  พระประธานประจ าอุโบสถ  
                     วัดเจริญศรีมณีผล ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ วัดนี้ได้สร้างขึ้นโดยเจ้าของที่ดินคือ นายเพชร  
(ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ปรารถนาจะสร้างวัด จึงได้บริจาคที่ดินและทุนทรัพย์
ร่วมกันกับชาวบ้านสร้างวัดขึ้น และได้ตั้งชื่อว่า "วัดใหม่บางจาก" เพราะสถานที่ตั้งวัดอยู่ในต าบลบางจาก  
แต่ในปัจจุบันเป็นชื่อ วัดเจริญศรีมณีผล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗  
เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร  
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
                 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                            รูปที่  ๑     พระยอด                               
                             รูปที่  ๒     พระพอน                                                                   
                             รูปที่  ๓      พระเผือก          
                             รูปที่  ๔      พระเถา 
                             รูปที่  ๕      พระแช่ม 
                             รูปที่  ๖      พระครูปัญญาวฒุิชัย  
                             รูปที่  ๗      พระวิเชียรธรรมนุวัตร พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๓  
                             รูปที่  ๘      พระสมุห์เจิม กิตติวณโณ พ.ศ. ๒๕๔๓  
        รูปปัจจุบนั  พระครูวัชรกิตตโสภณ  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๔๕ 

วัดชมพูพน 
 วัดชมพูพน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๗๐๐๑ ตั้งอยู่ เลขที่  ๔๗ หมู่ที่  ๒  ต าบลหนองโสน  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๐๓ ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน  
 ทิศใต้  จดสถานที่ราชการ 
 ทิศตะวันออก  จดถนนเพชรบุรี - บ้านแหลม 
 ทิศตะวันตก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
                      อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓  
หอสวดมนต ์   กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓ หลงั เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม ้๑ หลัง 
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๘ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                      นอกจากนี้ ยงัมี  หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ 
 - พระพุทธรูปศิลปะสมยัอู่ทอง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโต”   
                     วัดชมพูพน  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๙  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖            
มีเขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๔๐  เมตร ยาว  ๖๐ เมตร 
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
                  - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

               รูปที่  ๑    พระอธิการครุฑ                               
     รูปที่  ๒    พระอธิการฝ้าย                                                                   
                    รูปที่  ๓      พระเทพสุวรรณมนี         
                         รูปที่  ๔    พระอธิการอดุลย์ 
                      รูปที่  ๕       พระครูสิริวัชรโสภณ               พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  รูปปัจจุบนั   พระครูปลัดสมศักดิ์  จารุว โส 
 



๔๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดชลธราราม 
 วัดชลธราราม รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๕๐๒๐๐๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ บ้านท่าซิก หมู่ที่ ๖ ต าบล                  
ท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร ๐๓๒-๗๘๕๖๖๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่                
๑๒ ไร่ ๒ งาน ๘๑ ตารางวา  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๓๖ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน  
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดถนนคันกัน้น้ าชลประทาน 
                      อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ   กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕  
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑  หลงั  เปน็อาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๖๑ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร จ านวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
     สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 นอกจากนี้ ยังมี  ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑หลัง 
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๑๑๙ นิ้ว  
                     วัดชลธราราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าเพชรบุรี ทางเหนือเขื่อนเพชร                       
ในสมัยก่อนบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นไม้ใหญ่ชื่อว่า ต้นซิก เป็นต้นไม้ประจ าท่าน้ า เป็นที่สัญจรทางเรือของชาวบ้าน  
ท่าซิก และบ้านในคุ้ง และหมู่บ้านอ่ืน ๆ ต่อมากรมชลประทานได้มาสร้างเขื่อนกั้นน้ า ชื่อว่า เขื่อนเพชร  ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงมีการรวบรวมประชาชนในการสร้างวัดขึ้นมา เพื่อความสะดวกใน               
การท าบุญประเพณีในโอกาสต่างๆ โดยกรมชลประทานเขื่อนเพชรได้ให้ความอุปถัมภ์ในการสร้างวัดครั้งนี้               
เมื่อตั้งวัดแล้ว จึงได้ชื่อว่า วัดชลธราราม เพราะเป็นวัดที่ชลประทานเขื่อนเพชรอุปถัมถ์ แต่ชื่อที่ชาวบ้านทั่วไป
เรียกกันว่า วัดท่าซิก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔  มีเขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 - มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (สรจ.) แห่งที่ ๑๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๔๗ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                             รูปที่  ๑      พระครูพิพัฒน์วชัรากร                               
                             รูปที่  ๒      พระครูวัชรชลธรรม      พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน   

                                     วัดช่อม่วง 
 วัดช่อม่วง รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๖๐๘๐๐๑ ตั้งอยู่ เลขที่  ๑๐๗ บ้านหนองหอย หมู่ที่  ๕                                         
ต าบลหนองกระเจ็ด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่                  
๓๖ ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน  
 ทิศใต้  จดล าห้วย 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
                      อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ   กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๖๘ เมตร เป็นอาคารไมท้รงไทย  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓ หลงั  เป็นอาคารไม้ทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ๒ ชั้น  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     จ านวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  นอกจากนี้ ยังมี  หอระฆัง ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย  
 วัดช่อม่วง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ จากค าบอกเล่าของชาวบ้าน เป็นวัด 
ที่ร้างมานานนับ ๑๐๐ ปี หลักฐานที่ปรากฏจากการค้นพบใบเสมาซึ่งเป็นเนื้อหินทราย ท าให้ทราบว่าวัดช่อม่วง
สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยพระอธิการมนต์ ธมฺมวโร หรือ 
หลวงพ่อมนต์ซึ่งบวชอยู่ที่วัดหนองไม้เหลือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๔๙ เมตร  
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
 
 
 



๔๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                          รูปที่  ๑      พระมนต์ ธมฺมวโร            พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๒๒                      
                          รูปที่  ๒    พระประสงค์ สุมงฺคโล      พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๕ 
                       รูปที่ ๓       พระครูปิยวัชรคุณ    พ.ศ. ๒๕๒๖  

  รูปปัจจุบนั    พระครูวัชรกิจจาภิรักษ์ 

วัดชะอ า 
 วัดชะอ า รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๑๐๐๑  ตั้งอยู่ที่ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี                
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
                      วัดชะอ า ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม      
พ.ศ. ๒๔๗๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๔๙ เมตร  

วัดช้าง 
 วัดช้าง รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๑๗ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ ถนนบันไดอิฐ  ต าบลคลองกระแซง  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑๓ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดโรงเรียนพระพรหมานสุรณ์ 
 ทิศใต้  จดถนนบนัไดอิฐ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินของวัดชา้งใหม ่
                      อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๗.๐๕ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  
หอสวดมนต์    กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓.๕ เมตร เป็นอาคารไม ้
            วัดช้าง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ สันนิษฐานว่าสร้างปลายสมัยอยุธยา ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร  
การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                     - มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

 

 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๔๙ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                             รูปที่  ๑     พระน้อย           
                             รูปที่  ๒   พระเกลี้ยง 
                             รูปที่ ๓    พระสุมล 
                             รูปที่ ๔     พระอธิการเลี่ยม       พ.ศ. ๒๕๑๕ 
                             รูปที่ ๕     พระอธิการเรียม        พ.ศ. ๒๕๑๕ -๒๕๔๔ 
                             รูปที่ ๖      พระอธิการพรหม  อกิญฺจโน        พ.ศ. ๒๕๔๕  
    รูปปัจจุบนั พระปลัดฐิตวิัสส์  ฐติวฑฒฺโน 

วัดช้างแทงกระจาด 
 วัดช้างแทงกระจาด รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๔๐๘๐๐๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ บ้านช้างแทงกระจาด             
หมู่ที่ ๒ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนหลวง 
 ทิศใต้  จดถนนหลวง 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
                      อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ 
ศาลาการเปรียญ     กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  
กุฏิสงฆ์     จ านวน ๓ หลงั เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง และตึก ๒ หลัง 
                      นอกจากนี้มี มีหอกลอง ชั้นบนเปน็หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร 
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธาน ปางมารวิชัย สมยัรัตนโกสินทร์  
                   - พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร สูงประมาณ ๑ เมตร ๘๙ เซนติเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
                   - พระพุทธรูปพระพทุธชนิราชจ าลอง ๑ องค์  
                   - พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชยีงแสน ๑ องค์ 
                   วัดช้างแทงกระจาด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยพระจันทร์ เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ชื่อวัด 
มีเรื่องเล่ากันสืบมาว่า เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่าไผ่เป็นที่อาศัยของช้างป่า เมื่อชาวบ้านเข้าไปเก็บผักหาฟืน              
มักถูกช้างวิ่งไล่ จนต้องวิ่งหนีทิ้งข้าวของโยนกระจาดเอาตัวรอด ช้างจึงแทงได้แต่กระจาดซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด
ในเวลาต่อมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
การศึกษา    - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
                     - มีโรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที ่๘ ไร่เศษ 



๕๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                             รูปที่  ๑    พระครูวชิรรังษี                   พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๕๐๒            
                             รูปที่  ๒    พระครูโกวิทวัชรสาร            พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๓๒ 
                             รูปที่ ๓     พระครูมนูญสีลสังวร            พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปัจจุบัน 

วัดชายนา 
 วัดชายนา รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๕๐๐๓ ตั้งอยู่ เลขที่  ๖๒ บ้านชายนา หมู่ที่  ๒ ต าบล                   
บ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๘๐ ตารางวา 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๗ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนหลวง 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน  
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง   มีเนื้อที่ ๑ ไร่ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๐๐๒๙ 
                      อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ   กว้าง ๙.๘๐ เมตร ยาว ๒๗.๓๐ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๒๒.๑๐ เมตร ยาว ๓๖.๔๐ เมตร เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๘ หลงั เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ๓ หลัง  
 เป็นอาคารไม้  ๒ หลัง 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๙.๒๐ เมตร ยาว ๓๙.๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
    สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๒๔.๖๐ เมตร ยาว ๓๘.๘๐ เมตร เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                      นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑หลัง 
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย ขนาดหนา้ตักกว้าง ๒ เมตร สูง ๒.๕ เมตร 
                   วัดชายนา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒  สร้างขึ้นโดยศรัทธาของประชาชน
ในหมู่บ้าน และตั้งชื่ดวัดตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓   
มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร 
การศึกษา    มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๕๑ 

การบริหารและการปกครอง  
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑    พระครูวิริยากร                   
                         รูปที่  ๒    พระครูสารธรรมนิเทศ            

วัดชีว์ประเสริฐ 
 วัดชีว์ประเสริฐ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๐๘ ตั้งอยู่ที่ถนนมาตยวงศ์ ต าบลท่าราบ อ าเภอ 
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนสาธารณประโยชน์ 
 ทิศใต้  จดถนนเพชรพล ี
 ทิศตะวันออก  จดวัดสนามพราหมณ ์
 ทิศตะวันตก  จดจดถนนมาตยาวงศ ์
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๕ แปลง น.ส. ๔ ง เลขที่๑๕๑๙๒ ๑๕๙๑ ๗๔๘๔ และ ๗๔๖๑ 
                      อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๕.๙ เมตร ยาว ๑๕.๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๘.๘ เมตร ยาว ๑๗.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๗ หลงั เป็นอาคารไม ้
จิตรกรรมของวัด มีงานปนูปัน้ที่อุโบสถ                     
ปูชนียวัตถุมี  - ตู้พระไตรปิฎก ๒ ตู้  
                   - ธรรมาสน์เพชรน้ าเอก  
                   วัดชีว์ประเสริฐ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ปรากฎตามจารึกผนังโบสถ์ความว่า สร้างในสมัย 
กรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระปลัดบุญ เมื่อปีมะแม เบญจศก ๒๔๒๕ ปฏิสังขรณ์ โดยพระสุริยะตี๋ ปีกุนศก ๒๔๕๔  
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                             รูปที่  ๑    พระอธิการปลัดบุญ             พ.ศ. ๒๔๒๐ 
                             รูปที่  ๒    พระอธิการตี๋ สุริโย               พ.ศ. ๒๔๒๕ - ๒๔๗๗ 
                             รูปที่ ๓     พระแก้ว            
                             รูปที่ ๔     พระครูรัตนรังษี  
                             รูปที่ ๕     พระมหาพ้อ กิตฺติโสภโณ 
                             รูปที่ ๖     พระครูใบฎีกาสมบุญ สจจวโร 



๕๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

                                                         วัดชีสระอินทร์ 
 วัดชีสระอินทร์ รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๑๔ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ ต าบลคลองกระแชง  อ าเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา โฉนด
ที่ดินเลขที่ ๑๔๘๓๐ 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดศาลจังหวัด 
 ทิศใต้  จดที่ดินขอบคริสต์จักร 
 ทิศตะวันออก  จดโรงเรียนอนุบาลจังหวัด 
 ทิศตะวันตก  จดส านักงานที่ดินจังหวัด 
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๕๒ และ ๔๗๘๓ 
                      อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๙.๑๓ เมตร ยาว ๑๗ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕.๑๑ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗  
หอสวดมนต์    กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๕ หลงั 
วิหาร    กว้าง ๖.๙๘ เมตร ยาว ๑๓.๙๒ เมตร เป็นอาคารไม ้
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๖.๓๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารไม้  
               นอกจากนี้มี โรงครัว ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ 
ปูชนยีวัตถุอ่ืน ๆ   พระปรางค์ ๑ องค์ และ เจดีย์ ๑ องค์ 
                   วัดชีสระอินทร์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ วัดนี้สร้างเมื่อใดไม่ปรากฎชัดแจ้ง แต่ได้รับการบูรณ-
ปฏิสังขรณ์ ในราวปี พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยก านันต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี และชาวบ้านร่วมกันพัฒนา 
มาจนถึงปัจจุบัน 
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริย์ติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
                  - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ ๒๕๓๙ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

          รูปที่  ๑   พระครูอโศกธรรมสาร (กิ่ง) พ.ศ. ๒๔๗๒ 
      รูปที่  ๒    พระครูอโศกธรรมสาร (เลียง) พ.ศ. ๒๕๑๔  
     รูปปัจจุบนั  พระครูสังฆกิจวิมล 

  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๕๓ 

วัดไชยสุรินทร์ 
 วัดไชยสุรินทร์ รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๐๔ ตั้งอยู่ต าบลคลองกระแชง  อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดไชยสุรินทร์ ตั้งวดัเมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๐ 

วัดดอนกอก 
 วัดดอนกอก รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๓๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๗ บ้านดอนแจง หมู่  ๓ ต าบลโรงเข้  
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒๘  ไร่  ๕๑ ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดิน คลองชลประทาน 
 ทิศใต้  จดที่ดิน ถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดิน ถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดิน ที่ดนิเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๓  แปลง  มีเนื้อที่  ๒๓  ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๖๒, ๑๗๒๓๗,
และ ๑๙๙๘๙  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๕.๖๕  เมตร  ยาว  ๑๐.๓๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๑  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๖  หลัง  เปน็อาคารไม้ จ านวน ๕ หลัง ครึ่งตึกคร่ึงไม้ จ านวน ๑ หลัง    
หอสวดมนต์   กว้าง  ๔.๙๐  เมตร  ยาว  ๒๘.๘๐  เมตร สร้างเมื่อ ๒๕๒๔ เป็นอาคารไม้ทรงไทย   
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง  -  เมตร  ยาว  -  เมตร  เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 นอกจากนี้มี หอระฆัง  ๑  หลัง  หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว  ๑  หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๒ หลัง  
 ศาลาบ าเพ็ญกุศล  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปูชนียวัตถุมี     - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย    
 วัดดอนกอก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นคนริเริ่มสร้าง แต่ได้รับ การบูรณะ-
ปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นต้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๕.๖๕ เมตร ยาว ๑๐.๓๐ เมตร  

 
การบริหารและการปกครอง 

ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการนอน  
  รูปที่  ๒ พระอธิการแก้ว 
  รูปที่  ๓ พระอธิการพลอย 



๕๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

  รูปที่  ๔ พระอธิการเฉย 
  รูปที่  ๕ พระอธิการชม 
  รูปที่  ๖ พระอธิการเรีย 
  รูปที่  ๗ พระครูจ้อน สุขเปโม  
  รูปที่  ๘ พระอธิการถม อินทสโม  
  รูปที่  ๙ พระครูวัชรธรรมนาท 

วัดดอนเตาอิฐ 
 วัดดอนเตาอิฐ  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๑๒๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเตาอิฐ  หมู่  ๔  ต าบลปึกเตียน  
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๒  ไร่ ๓ งาน  ๑๕  ตารางวา 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดิน โรงเรียน 
 ทิศใต้  จดที่ดิน ทุง่นา 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดิน ทุง่นา 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดิน ถนนสาธารณะ 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน  -  แปลง  มีเนื้อที่  -  ไร่   
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  -  เมตร  ยาว  -  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลงั  เป็นอาคารไม้   
วิหาร   กว้าง  ๑  เมตร  ยาว  -  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 นอกจากนี้มียังมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี     - พระประธานประจ าอุโบสถปาง  มารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๑  เมตร สูง  ๑.๙  เมตร  
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ   
 วัดดอนเตาอิฐ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๓ โคยมีผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ                
นายเบ่ง ทับทิม นายตาก เบี้ยวน้อย จ านวน ๓๒ ไร่ ๒ งาน ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๙๘ ในระยะแรกเป็นเพียงกุฏิที่พักสงฆ ์
และพัฒนาต่อมา จนมีอาคารเสนาสนะมั่นคงในปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๖ เมตร 
 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๕๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระเยื่อ    พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๐  
  รูปที่  ๒ พระอธิการสะอาด ฐิตสาโร   พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๒๗ 
  รูปที่  ๓ พระครูสุนทร ปสนนุจิตโต   พ.ศ. ๒๕๒๗  
  รูปปัจจุบนั พระครูปลัดเสนาะ คุณวโีร 

วัดดอนทราย 
 วัดดอนทราย   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๔๐๐๒  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ บ้านดอนทราย หมู่ที่  ๑ ต าบล
ทับคาง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โฉนดที่ดินเลขที ่๒๓๐๑๑ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินสาธารณประโยชน ์
 ทิศใต้  จดจดล าห้วย 
 ทิศตะวันออก  จดถนนเพชรเกษม 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๙.๗๐  เมตร  ยาว  ๒๗.๔๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๖  หลงั เปน็อาคารไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้  ๑ หลัง   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มียังมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ  ดังนี้ 
 หอสวดมนต์ ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ 
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ พระพุทธวโรดม  ปางมารวิชัย หน้าตัก ๑๐๐ นิ้ว  
 - พระโมคคลาน์ และสารีบุตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 นอกจากนั้น มีพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่พระพักตร์เป็นหิน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ประชาชน
เรียกว่า หลวงพ่อปู่วัดดอนทรายและพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปางสมาธิ ปางอุ้มบาตรและปางนาคปรก           
อีกอย่างละ ๑ องค์ 
มีที่ธรณีสงฆ์ จ านวน  ๒  แปลง  มีเนื้อที่  ๕  ไร่ ๓ งาน ๗๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๖๑, ๗๙๖๗ 
 วัดดอนทราย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีาเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร  
การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕  
 - มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
  



๕๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระสุทธสีโล  
  รูปที่  ๒ พระมั่น ธมมโชโต 
  รูปที่  ๓  พระอธิการสัมฤทธิ์ จินตามโย 
  รูปที่  ๔  พระครูสุนทรวัชรคุณ พ.ศ. ๒๕๒๕  
  รูปปัจจุบัน พระครูจันทวชิรคุณ 

วัดดอนบ้านใหม่ 
 วัดดอนบ้านใหม่ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๗๐๐๓ ตั้งอยู่บ้าน ดอนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ต าบล              
หาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่                    
๓ งาน ๒๖ ตารางวา  
อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณประโยชน์  
 ทิศใต้ จดที่ดินที่มีการครอบครอง      
 ทิศตะวันออก จดที่ดินที่มีการครอบครอง      
 ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์  
 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย                        
อุโบสถ    กว้าง ๘,๔๕ เมตร ยาว ๑๕.๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
หอสวดมนต์    กว้าง ๓.๘๗ เมตร ยาว ๒๓ ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๗ หลงั เป็นอาคารไม้  
 นอกจากนี้ โรงครัว จ านวน ๑ หลัง  ศาลาพักร้อน จ านวน ๑ หลัง 
  วัดดอนบ้านใหม่ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ปรากฏหลักฐานที่วัดใหญ่
สุวรรณาราม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าแตงโม (ทอง) เป็นผู้สร้างเพื่ออุทิศ
ให้แก่บิดา ต่อมากลายเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์อาศัย จนในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ พระเพลิน รตโน ได้ท า                              
การบูรณะปฏิสังขรณ์ และด าเนินการขอตั้งวัดโดยใช้ชื่อ วัดดอนบ้านใหม่ ตามสภาพพื้นที่ที่ตั้งวัด คือเป็นที่ดอน
และอยู่ในหมู่บ้านตั้งใหม่  
การศึกษา  มีพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระอธิการเพลิน รตโน  
  รูปปัจจุบนั พระครูพิพัฒน์วชัโรทัย 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๕๗ 

วัดดอนผิงแดด 
 วัดดอนผิงแดด รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๒๐๐๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ต าบลบางขุนไทร อ าเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดโฉนดที่ดนิเลขที่ ๑๗๒ 
 ทิศใต้  จดคลองชลประทาน 
 ทิศตะวันออก  จดโฉนดที่ดนิเลขที่ ๑๗๒ 
 ทิศตะวันตก  จดคลองชลประทาน 
มีที่ธรณีสงฆ์   โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๕๒๓, ๑๘๘๙๔, ๑๘๘๙๓, ๑๘๘๙๕, ๑๖๖๙๖ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๑๙.๔๐ เมตร ยาว ๓๐.๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๕.๑๐ เมตร เป็นอาคารไม้ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๒.๒๐ เมตร ยาว ๓๒.๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน ๓ หลัง  
วิหาร   กว้าง ๑๒.๒๐ เมตร ยาว ๒๔.๖๐ เมตร 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๒๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๖.๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้       
 ฌาปนสถาน  จ านวน ๒ หลัง   หอระฆัง  จ านวน ๑ หลัง  โรงครัว จ านวน  ๑ หลัง เรือนเก็บ
พัสดุ จ านวน ๑ หลัง ศาลาบ าเพ็ญกุศล จ านวน ๑ หลัง    
ปูชนียวัตถุมี    - มีพระประธานประจ าอุโบสถ  ปางสมาธิ   ขนาดหน้าตักกว้าง  ๓๐ นิ้ว สูง  ๔๗.๕ นิ้ว 
การศึกษา   - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘  
  - มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔  
รางวัลที่ได้รับ  - วัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ.๒๕๔๕ 
  วัดดอนผิงแดด  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘                
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๔๐ เมตร  
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระคล้อย  
  รูปที่  ๒ พระแดง  
  รูปที่  ๓ พระเปลี่ยน 
  รูปที่  ๔  พระทิม 
  รูปที่  ๕ เจ้าอธิการผล 



๕๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

  รูปที่  ๖  พระดิบ 
  รูปที่  ๗  พระครูสิริวัชรกิจ 
  รูปที่ ๘  เจ้าอธิการเยื่อ นิพราโย พ.ศ. ๒๕๓๗  
  รูปปัจจุบัน เจ้าอธิการจริน โอภาโส 

วัดดอนมะขามช้าง  
 วัดดอนมะขามช้าง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๔๐๐๒  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
 วัดดอนมะขามช้าง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีา
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗  

วัดดอนหว้า 
 วัดดอนหว้า  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๑๐๐๑  ตั้งอยู่ เลขที่  ๙๓ บ้านสะพานไกร หมู่ที่  ๒  
ต าบลสะพานไกร อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย  
อุโบสถ   กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็นอาคารไม้  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก    
 วัดดอนหว้า ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘  
 - มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘  
 - มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระกัน 
  รูปที่  ๒ พระเอียง  
  รูปที่  ๓ พระแหยม 
  รูปที่  ๔ พระยวง อุตตโม 
  รูปที่  ๕ พระครูประสิทธิ์วัชรธรรม ชิตมาโร พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๕๔๓ 
  รูปที่  ๖ พระใบฎีกาพรชัย ธีรปญโญ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   รูปปัจจุบัน พระครูสมุห์พรชัย  ธีรปญโญ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๕๙ 

วัดต้นสน 
 วัดต้นสน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๑๐๐๓  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ถนน นาคธวัช ต าบลบ้านแหลม  
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่  
๓ งาน ๒๐ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์      
 ทิศใต้ จดถนนสาธารณประโยชน์   
 ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน เลขที่ ๐๙๒๐๑๙, ๐๗๔๕๘๓๓ 
 ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน เลขที่ ๑๒๘๔๖๕, ๑๒๘๔๕๒ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๙ เมตร ยาว ๕๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หอสวดมนต์    กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารไม้ทรงไทย 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
วิหาร    กว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีต 
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง ๙๘ นิ้ว  
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดกว้าง ๓๑ นิ้ว สูง ๔๐ เมตร  
 - มีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ประทับยืนบนฐานสูง ๘๐ เซนติเมตร ๑ องค์   
 - พระพุทธรูปมฤทธิ์ สร้างประมาณ ๑พ.ศ. ๑๖๐๐  
 - พระปรางค์ ๑ องค์ 
 วัดต้นสน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖ เดิมชื่อวัดสนธยา ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น                 
วัดต้นสน ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  
 การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ ๒๕๔๙ 
 - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นโรงเรียนสหศึกษาบาลีวัดต้นสน เปิดสอนเมื่อ 

๒๕๓๕ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  - เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด แห่งที่ ๖ แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙  
   มติมส. ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ 
  -  ได้รับรางวัล/ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ ฯละฯ 
   ๑. วัดได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๒. วัดได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๖๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจบุัน ดังนี้ 

 รูปที่ ๑  พระอธิการคล้ า    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๓๔๗ 
 รูปที่ ๒  พระอธิการคลิ้ง    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๓๖๗ 
 รูปที่ ๓  พระอธิการยัง    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๖๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๑๘ 
 รูปที่ ๔ พระอธิการสุด    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๕ 
 รูปที่ ๕ พระอธิการจีน    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๗ 
 รูปที่ ๖ พระครูสังฆรักษ์ท้วม  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๘ 
 รูปที่ ๗  พระครูปัญญาคุณาทร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 รูปที่ ๘  พระมหาปัญญา    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 รูปที่ ๙  พระอธิการไป๋    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 รูปที่ ๑๐  พระอธิการนิรัญย์   ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 รูปที่ ๑๑  พระอธิการโสภณวัชรธรรม  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 รูปที่ ๑๒  พระครูพัชรคุณาทร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ปัจจุบัน  

วัดตาลกง 
 วัดตาลกง  รหัสวัด   ๐๒๗๖๐๕๐๕๐๐๑  ตั้งอยู่บ้านตาลกง  หมู่ที่  ๕  ต าบลมาบปลาเค้า 
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๓  ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา 
โฉนดเลขที่ ๓๐๒๘ 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะและคลองสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๒๙  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๗ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๑  หลัง  เปน็อาคารไม้     
 นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้  
หอระฆัง  ๑  หลัง  หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว  ๑  หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี     - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว 
  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒    



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๖๑ 

                      วัดตาลกง เป็นวันราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒ ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ตามประวัติความเป็นมาที่ผู้เฒ่าผู้แก่ภายในพื้นที่ได้เล่าสืบต่อกัน
มาท าให้พอจะประมวลโดยย่อได้ว่า ณ บริเวณ ที่ตั้งวัดแห่งนี้ เริ่มแรกเดิมทีนั้นเป็นส านักสงฆ์ชื่อ ส านักสงฆ์ 
ตาลโก่ง ประมาณ พ.ศ.๒๓๙๐ มีตาลอยู่ ต้นหนึ่งมียอดพิเศษแปลกกว่าต้นอ่ืนๆ คือมียอดอยู่ ๗ ยอด ลักษณะล า
ต้นโก่ง ชาวบ้านจึงขนานนาม ตาลพิเศษต้นนี้ว่า ตาลโก่ง ต่อมาเมื่อมีวัดเกิดขึ้น ค่อยมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น
ตามล าดับ โดยมีภิกษุสามเณรจ าพรรษาปฏิบัติธรรมอยู่หลายรูป เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมทั่วกัน  
มีการพัฒนาและปรับปรุงเสนาสนะ กุฏิไว้เป็นที่พักส าหรับพระสงฆ์และสามเณร เพื่อที่จะยกฐานะขึ้นเป็นวัด  
ที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้ที่ขออนุญาตตั้งวัดเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๒๒ คือ นายโทร ค าแพง นายดี ทองมี นายเอ กันทบุตร 
และนายเขียว มีคง เมื่อกาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากชื่อเดิม คือ ตาลโก่ง ก็เรียกเสียงแปร่ง เสียงเหน่อ เพี้ยน
ไปกลายมาเป็นตาลกง ตามเสียงเรียกของชาวบ้านจึงเป็นชื่อของ วัดตาลกง มาจนทุกวันนี้ และเรียกชื่อตามชื่อ
หมู่บ้านตาลกงอีกส่วนหนึ่งด้วย จึงกลายมาเป็นชื่อวัดดังกล่าวในปัจจุบันนี้ 

 
การบริหารและการปกครอง 

ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการ แหยม 
  รูปที่  ๒ พระอธิการมิตร 
  รูปที่  ๓ พระอธิการตุ้ม 
  รูปที่  ๔ พระอธิการพุด 
  รูปที่  ๕ พระอธิการแช่ม 
  รูปที่  ๖ พระอธิการผิว 
  รูปที่  ๗ พระครูวินัยวัชรกิจ   พ.ศ. ๒๕๐๕ – พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  รูปที่  ๘ พระครูวัชรกิจจานุกูล   พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน    

วัดต าหรุ 
 วัดต าหรุ รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๖๐๔๐๐๓  วัดต าหรุ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ บ้านต าหรุ ถนนชลประทาน 
หมู่ที่ ๔ ต าบลต าหรุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่         
๑ งาน  ๗๗ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน  
 ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน 
 



๖๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  
   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น  
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง และตึก ๒ หลัง ศาลาบ าเพ็ญกุศล จ านวน ๑ หลัง  
 นอกจากนี้มี โรงครัว ๑ หลัง  
 วัดต าหรุ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ บริเวณที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ าเพชรบุรี มีหมู่บ้าน               
รอบวัด ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน และท านา ในอดีตเคยเป็นวัดร้าง จนกระทั่งพระครูวิบูลญาณ              
ประยุต ได้ท าการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ ๒๕๑๔ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม 

  รูปที่ ๑  พระครูวิบูลญาณประยุต   พ.ศ. ๒๕๐๐  
 รูปที่ ๒  พระครูใบฎีกาบุญ    พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๑๔  
 รูปที่ ๓  พระครูวัชรธรรมวิโรจน์   พ.ศ. ๒๕๑๔ – ปัจจุบัน 

วัดเตาหม้อบรรพตธร 
 วัดเตาหม้อบรรพตธร รหัสวัด ๖๓๑๗๖๐๕๐๐๐๑  ตั้งอยู่ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดโตนดหลวง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๖๐  

วัดโตนดหลวง 
 วัดโตนดหลวง   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๒๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านโตนดหลวง หมู่ที่  ๙ ต าบลบางเก่า                  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน  ๒  แปลง  มีเนื้อที่  ๕  ไร่ ๓ งาน ๗๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๖๑,๗๙๖๗ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารไม้ทรงไทยประยุกต์ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นอาคารไม้ทรงไทย 
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้ทรงไทยประยุกต์ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้ทรงไทย 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๖๓ 

ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ ๑ หลัง 
 นอกจากนี้มีอาคาร โรงครัว จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถวัดโตนดหลวง ตั้งเมื่อ ๒๓๖๐ สันนิษฐานว่าสร้าง 
  ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อุโบสถของวัดนี้สร้างแบบมหาอุตม์ 
 วัดโตนดหลวง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  
การศึกษา - มีการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
 - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 - ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระพลัด  
  รูปที่ ๒ พระเทียน  
  รูปที่ ๓  พระสุข อินทโชโต   
  รูปที่ ๔ พระครูพินิจสุตคุณ  
  รูปที่ ๕  พระแผ่ว ปณฑิโต  
  รูปที่ ๖  พระครูภาวนาวัชโรภาส 
  รูปที่ ๗  พระครูย้อน ธมมวโส พ.ศ. ๒๕๓๘  
  รูปปัจจุบัน พระสมุห์ค าตัน คุณวโร 

วัดไตรรัตน์เจริญผล 
 วัดไตรรัตน์เจริญผล รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๙๐๐๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ บ้านร่องระก า หมู่ที่ ๒ 
ต าบลดอนขุนห้วย อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน    
๗๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดหมู่บ้านเอกชน       
 ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ       
 ทิศใต้ จดทางสาธารณประโยชน์     
 ทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์ 
 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  
หอสวดมนต์    กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓ หลงั เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง และอีก ๒ หลงั  



๖๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุม ี - พระประธานประจ าอุโบสถปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓  
 - พระโมคคัลลาน์ และพระสารบีุตร  
 นอกจากนั้นมีพระบูชาอีกจ านวนหนึ่ง 
 วัดไตรรัตน์เจริญผล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ สร้างขึ้นโดยชาวบ้าน 
ในหมู่บ้าน   มีนายแก้ว และนายเภา น่วมอ่อน เป็นผู้ริเร่ิมก่อสร้างจากที่ดินที่บริจาคให้สร้างที่พักสงฆ์ จนกระทั่ง
นายต๊อด ผู้ใหญ่บ้านได้ด าเนินการขออนุญาตสร้างและตั้งวัดอย่างถูกต้อง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระอธิการเดช อาภสสโร  พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๖    
  รูปที่ ๒ พระอธิการทองหล่อ สีลสุทโธ พ.ศ. ๒๕๒๙  
  รูปปัจจุบนั  พระปลัดอนุพงษ์ อินฺทญาโณ 

วัดไตรโลก 
 วัดไตรโลก รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๐๗ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๓ ถนนพงษ์สุริยา ต าบลท่าราบ 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดทางรถไฟ 
 ทิศใต้ จดถนนพงษ์สุริยา       
 ทิศตะวันออก จดทางรถไฟ  
 ทิศตะวันตก จดล ารางสาธารณะ  
ที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ ๔ งาน ๘๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๒๖ และ ๕๔๕๐  
 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๕.๑๕ เมตร ยาว ๑๓.๔๕ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๒.๓๐ เมตร ยาว ๒๖.๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  
หอสวดมนต์    กว้าง ๘.๕ เมตร ยาว ๑๖.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๒ หลัง สร้างด้วยไม้  
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๖๕ 

 นอกจากนี้มี หอระฆัง เป็นคอนกรีตมีลายปูนปั้น แบบของเก่าขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร 
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕  มณฑป สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ทรงโบราณ ๒ ชั้น 
 วัดไตรโลก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ เป็นวัดเก่าอยู่นอกก าแพงเมืองเพชร ขาดการท านุบ ารุง                      
จนกระทั้งพระสี เร่ิมมาบูรณะปรับปรุงอาคารเสนาสนะที่ซารุด และก่อสร้างกุฏิเพิ่มเติม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
ได้สร้างทางรถไฟท าให้พื้นที่วัดถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน จึงได้ท าการรื้ออุโบสถไม้เก่าที่ถูกแยกอยู่ทางเหนือ                
มาก่อสร้างทางด้านใต้ รวมอยู่กับอาคารเสนาสนะเดิมที่ตั้งอยู่ก่อน มีพระปกครองและท าการบูรณะสร้างอาคาร
เสนาสนะต่าง ๆ เพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๔๓๐ 
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๕.๑๕ เมตร ยาว  ๑๓.๔๕ เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

   การบริหารและการปกครอง  
    ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน 

 รูปที่ ๑  พระอธิการลี  
 รูปที่ ๒ พระอธิการผล     พ.ศ. ๒๔๗๔  
 รูปที่ ๓  พระอธิการโชติ ปญญาธโร   พ.ศ. ๒๔๗๕ ๒๔๘๔  
 รูปที่ ๔ พระอธิการบาง ปุณโณ   พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๙๗  
 รูปที่ ๕  พระครูสุคนธวัชราทร หริสมปณโณ  พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๔๓  
 รูปที่ ๖ พระอธิการอินทศักดิ์ ธีรภัทโท  พ.ศ. ๒๕๔๓  
 รูปปัจจุบัน  พระครูวิกรมวัชรกิจ 

วัดถ้ าแก้ว   
 วัดถ้ าแก้ว รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๑๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ ถนนเพชรเกษม ต าบลคลองกระแชง 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒๕ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดสถานีรถรางไฟฟ้า 
 ทิศใต้ จดสถานีขนส่งจังหวัดเพชรบุรี  
 ทิศตะวันออก จดเขามไหสวรรค์  
 ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารไม้ทรงไทย ๒ ชั้น  
หอสวดมนต์    กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร  
 สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  



๖๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ศาลาบ าเพ็ญกุศล  จ านวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มี มณฑปทรงไทยแบบจตุรมุข และศาลาหน้าอุโบสถ ๒ หลัง 
 วัดถ้ าแก้ว จากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุในท้องถิ่น เล่าว่า  วัดนี้เดิมชื่อ วัดคูหามณี แต่ในเวลา
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัตถ้ าแก้ว อาจจะเป็นเพราะในบริเวณที่ตั้งวัดมีถ้ า ภายในมีน้ าแข็งอยู่ตลอดปี  
 ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕                
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๔๐.๔๙ เมตร  

   การบริหารและการปกครอง  
    ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน 

 รูปที่ ๑  พระอธิการจุ้ย  
 รูปที่ ๒ พระอธิการแย้ม ยโสธโร  
 รูปที่ ๓ พระอธิการทองอยู่ อินทโชโต  
 รูปที่ ๔  พระอธิการหยอย กุสโล  
 รูปที่ ๕ พระอธิการอบ อินทวิริโย  
 รูปที่ ๖  พระครูสีลวัชรสาร พ.ศ. ๒๕๒๓  
 รูปปัจจุบัน พระครูปภากรวชิรกิจ 

วัดถ้ าเขาน้อยเกสโร 
 วัดถ้ าเขาน้อยเกสโร รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๗๐๐๕  ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ ารงค์ หมู่ที่ ๔ ต าบลถ้ ารงค์                     
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดถ้ าเขาน้อยเกสโร  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๐  

การบริหารและการปกครอง 
    ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน 

พระอรรณพ กนฺตสีโล 

    วัดถ้ าแจง 
 วัดถ้ าแจง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๔๐๐๓  ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ าแจง หมู่ที่ ๒ ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดถ้ าแจง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  
๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๖๗ 

การบริหารและการปกครอง 
    ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน 

พระมหาวิชัย เตชธมโฺม  

วัดถ้ ารงค์ 
 วัดถ้ ารงค์   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๗๐๐๒  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ ๓ ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดถ้ ารงค์ ตั้งวัดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๐๘   

การบริหารและการปกครอง 
    ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน 

พระครูสุนทรวัรกิจ  

วัดถ้ าเสือ 
 วัดถ้ าเสือ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๑๐๐๔  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลแก่งกระจาน  
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓๔ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์      
 ทิศใต้ จดทางสาธารณประโยชน์   
 ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์ 
 ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๒ แปลง มีเนื้อที่ ๘๑ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๐๑๑๗ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ จ านวน ๒ หลัง     
 อาคารไม้ จ านวน ๑ หลัง  
วิหาร    กว้าง ๒๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๗.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้      
 ฌาปนสถาน จ านวน ๑๒ หลัง หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง โรงครัว จ านวน ๑ หลัง เรือนเก็บ
พัสดุ จ านวน ๑ หลัง  



๖๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดกว้าง ๕๙ นิ้ว  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙  
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดกว้าง ๕๙ นิ้ว  
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙  
 วัดถ้ าเสือ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งสภาพเป็น 
ป่าสมบูรณ์ เขาและถ้ า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์ โดยเฉพาะเสือโคร่ง ซึ่งชาวบ้านมักได้ยินเสียงอัน
ดังมาจากถ้ า จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า ถ้ าเสือ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่ อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร  
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ ๒๕๔๐ 

การบริหารและการปกครอง 
    ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน 

พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ปัจจุบัน 

วัดถิ่นปุรา  
 วัดถิ่นปุรา รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๒๒๐๐๑ ตั้งอยู่บ้านถิ่นปุรา หมู่ที่ ๒ ต าบลดอนยาง อ าเภอ 
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดถิ่นปุรา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔  

การบริหารและการปกครอง 
    ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระอธิการผ่อง จิตธมฺโม 

วัดทรงธรรม 
 วัดทรงธรรม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๑๐๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองชุมพล เลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๒     
ต าบลหนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัด มี เนื้ อที่  ๑๕ ไร่   
๒ งาน  ๒๐ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์      
 ทิศใต้ จดคลองสาธารณะ   
 ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน  
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๖๙ 

ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑๖ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๓ หลัง อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
 จ านวน ๑๓ หลัง 
วิหาร    กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้       
 ฌาปนสถาน จ านวน - หลัง หอระฆัง จ านวน - หลัง โรงครัว จ านวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ 
จ านวน - หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดกว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ 
 วัดทรงธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๔ ได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีาเมื่อวนัที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๔  มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่ ๑  พระอธิการพรม ปียกโร   พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๗ 
 รูปที่ ๒  พระครูวัชรธรรมสาร   พ.ศ. ๒๕๑๘ – ปัจจุบัน 

วัดทองนพคุณ 
 วัดทองนพคุณ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๐๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านสามเรือน เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๔                
ต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน  
๐๘ ตารางวา  
ที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๔๔๙ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็นอาคารไม้ทรงไทย   
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑ หลัง  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ และรูปหล่อหลวงพ่อเจริญ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ 
 วัดทองนพคุณ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ โดยนายนพ และนายขุน พ่อลูกยกที่ดินให้สร้างวัด 
ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่า วัดนพพ่อขุน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดทองนพคุณ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๗  



๗๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่ ๑  พระอ่ า     พ.ศ.๒๕๐๕ – ๒๕๑๗ 
 รูปที่ ๒  พระครูปัญญาโชติวัฒน์   พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 รูปที่ ๓  พระครูโกศลวัชรธรรม   พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๔๑ 
 รูปที่ ๔  พระอธิการจิตติพร   พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 รูปปัจจุบัน พระครูโกศลวัชรธรรม  

วัดท่าคอย  
 วัดท่าคอย รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๒๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าคอย หมู่ที่  ๓ ต าบลท่าคอย  
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน  ๑๔ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดแม่น้ าเพชรบุรี        
 ทิศใต้ จดทางหลวงสุขาภิบาล  
 ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก จดทางหลวงสุขาภิบาล   
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๔๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๓ เป็นอาคารไม้   
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑๕ หลัง  
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๔๘.๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้      
 ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง โรงครัว จ านวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ 
จ านวน - หลัง เรือนรับรอง จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว  
  วัดท่าคอย เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าคอย ต าบล ท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี                
สร้างมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่ว่า เป็นวัดที่สร้างมาช้านาน ได้การตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๓                       
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๔๗ เมตร 
ตามหนังสือรับรองสภาพวัดของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ แต่สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดย
สังเกตจากอุโบสถหลังเก่าของวัด ซึ่งมีลวดลาย การปั้นหน้าบันและซุ้มประตูต่าง ๆ  เป็นศิลปะในสมัย 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๗๑ 

กรุงศรีอยุธยา ได้รับการพิสูจน์โดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ที่ได้เคยมาพิสูจน์ และขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน
ของชาติ และรับรองว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ าเพชรบุรี และ มีหมู่บ้านล้อมรอบ 
และเป็นวัดที่ตั้งอยู่เขตเทศบาลต าบลท่ายาง อยู่ใกล้กับชุมชนใหญ่ ๆ คือ ชุมชนเขตตลาดอ าเภอท่ายาง และ 
ชุมชนหมู่บ้านท่าคอย 
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๓ 
 - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  -  มีส านักงานปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (สธจ.) แห่งที่ ๑๔  
                แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑  
ได้รับรางวัล  - อุทยานการศึกษาในวัด พ.ศ.๒๕๕๐    
 - วัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ.๒๕๕๕  
 - วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๙   
 - วัดประชารัฐสร้างสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การบริหารและการปกครอง 
    ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน 

 รูปที่ ๑  พระอธิการพลอย 
 รูปที่ ๒  เจ้าอธิการฉิม สกุโณ พ.ศ.๒๔๘๒ 
 รูปที่ ๓  พระครูทัศนียคุณ    พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๕๒๑ 
 รูปที่ ๔ พระมหาสุมนัส เขมจิตฺโต  พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๒๘ 
 รูปที่ ๕  พระมหากลีบ วรปญฺโญ  พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๔๒ 
 รูปที่ ๖  พระครูสิริทัศนยคุณ  พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน 

วัดท่าไชยศิริ  
 วัดท่าไชยศิริ  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๕๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑ บ้านสมอพลือ ถนนเพชรเกษม 
หมู่ที่ ๑ ต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ 
๑๕ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จคแม่น้ าเพชรบุรี        
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน       
 ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน        
 ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน  
มีที่ธรณีสงฆ์    ๓ งาน ๖๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๐๐๖ ๘๐๐๗ และ ๘๐๐๕  
 
 



๗๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  
อุโบสถ    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๕  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๓ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ทรงไทย ๒ ชั้น 
หอสวดมนต์    เป็นอาคารไม้ทรงไทย  
กุฏิสงฆ์    เป็นอาคารไม้เรือนแถว ล้อมรอบหอวันทั้งสี่ด้าน                      
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้  
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานปางประทานพร ศิลปะสมัยลพบุรี ขนาดสูง ๒.๗๕ เมตร  
 เจดีย์โบราณสมัยอยุธยา และพระพุทธรูปอื่น ๆ 
 วัดท่าไชยศิริ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๕ เป็นวัดเก่า มีหลักฐานปรากฎตามทะเบียนส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอบ้านลาด ว่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. ๑๙๑๐ สมัยกรุงสุโขทัย และ
ปรากฏตามทะเบียนวัดภาค ๑๕ ว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๕ สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
อีกครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แต่เดิมชื่อวัดใต้ เปลี่ยนเป็น วัดท่าไชย วัดท่าไชยสิริราช และ 
ท่าไชยศิริ ในปัจจุบัน มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าครั้งหนึ่ง ทหารไทยปะทะกับทหารพม่า ทางด่านสิงขร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้แตกทัพลอยมาถึงวัดใต้แห่งนี้ ทหารไทยถูกตะลุมบอน แตกพ่ายหนีเข้ามาสู้รบกันในโบสถ์ 
จนเลือดสาดติดผนังโบสถ์ เป็นเหตุการณ์ส าคัญของวัด ได้มาจากหนังสือพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริวชิรธรรม 
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไชยศรี  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร 
ยาว ๔๒ เมตร  
การศึกษา   -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒  
 -  มีโรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ ๒ ไร่เศษ  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระอธิการเชียง  
  รูปที่ ๒  พระอธิการบุญมา  
  รูปที่ ๓  พระอธิการน้อย  
  รูปที่ ๔  พระอธิการต่าย  
  รูปที่ ๕  พระอธิการทอง  
  รูปที่ ๖  พระอธิการพุ่ม  
  รูปที่ ๗  พระอธิการมุ้ย  
  รูปที่ ๘  พระครูญาณศิริ     พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๕๐๕ 
  รูปที่ ๙  พระครูสิริถิรธรรม    พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๓๒  
  รูปที่ ๑๐  พระสมุห์ชื่น    พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๙  
  รูปที่ ๑๑ พระครูธรรมธรสิรภพ บุญญโชโต   พ ศ. ๒๕๓๙ - ปัจจุบัน  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๗๓ 

วัดท้ายตลาด   
 วัดท้ายตลาด รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๑๐๐๓  ตั้งอยู่ที่บ้านน้อย เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๔ ต าบลเขาย้อย                  
อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๔  ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา     
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ       
 ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ  
 ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน   
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๖๖,๓๓๖๐,๓๓๔๖,๓๖๓๓  
 อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๑๐ วา ยาว ๑๒ วา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นอาคารปูน 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นอาคารไม้   
กุฏิสงฆ์   จ านวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 วัดท้ายตลาด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ เดิมเป็นวัดร้าง ไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษา ต่อมาชาวบ้าน
ได้นิมนต์ พระครูอ่อน จันทรโชติ จากวัดเพื่อสุธรรมมาเป็นเจ้าอาวาส ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ และสร้างอาคาร
เสนาสนะ เพิ่มข้ึน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ วา ยาว ๑๒ วา  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระครูอ่อน จันทรโชติ   พ.ศ. ๒๔๒๕ - ๒๔๗๗ 
 รูปที่ ๒  พระครูวิวัฒน์สุตคุณ (พิมพ์ ผลิโก)   พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๕๒๑ 
 รูปที่ ๓  พระอธิการร่วม ชุติธมโม   พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๕๐ 
 รูปที่ ๔ พระอธิการนาวิน เตชวโร   พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ 
 รูปที่ ๕  พระอธิการรุ่งโรจน์  โชติวโร   พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 
 รูปที่ ๖  พระอธิการชัยยา สิริวิชโย   พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  
 รูปที่ ๗  พระอธิการวิทยา ชาตรูโป   พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 
 
 
 
 



๗๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดท่าเรือสามัคคี    
 วัดท่าเรือสามัคคี รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๑๐๐๗  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต าบลแก่งกระจาน  
อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๑๐  ไร่  ๑๙ ตารางวา     
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดป่าสงวน ป่ายางน้ าลัดเหนือ – ใต้      
 ทิศใต้ จดสถานีอนามัยท่าเรือ 
 ทิศตะวันออก จดป่าสงวน ป่ายางน้ ากลัด 
 ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์   
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓.๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้      
 ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง โรงครัว จ านวน ๑ หลัง  
 วัดท่าเรือสามัคคี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งชื่อวัดว่าท่าเรือสามัคคี                              
เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๔ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

             พระสมห์เสงี่ยม  ตปสีโล   พ.ศ. ๒๕๖๑  -   ปัจจุบัน 

วัดท่าลาว   
 วัดท่าลาว รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๖๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าลาว เลขที่ ๕๕/๒ หมู่ที่ ๕ ต าบลท่าไม้รวก  
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๔๒  ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา     
อาณาเขต  ทิศเหนือ สระน้ า        
 ทิศใต้ ป่ายูคาลิปตัส 
 ทิศตะวันออก สระน้ า 
 ทิศตะวันตก ถนนเทศบาลท่าไม้รวก   
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา น.ส.๓ ก เลขที่ ๑๕๗๐  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๗ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๗๕ 

ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้       
 ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง หอกลอง จ านวน ๑ หลัง   
โรงครัว จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว 
 วัดท่าลาว ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๙ แต่เดิมวัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
หมู่บ้าน เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก จึงย้ายวัดมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน  
การศึกษา   มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนธรรม  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระอธิการมนัสชัย  สุธมโม   พ.ศ.๒๕๒๙  
 รูปปัจจุบนั พระอธิการสมบูรณ์  

วัดท่าศาลาราม    
 วัดท่าศาลาราม รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๖๐๗๐๐๒  ตั้งอยู่บ้านท่าศาลา ถนนสายสุทธิ ต าบลท่าเสน
อ าเภอบ้านลาด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑ ไร ่๑ งาน ๕๐ ตารางวา  
อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสายสุทธิ        
 ทิศตะวันตก จดแม่น้ าเพชรบุรี  
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง 
 วัดท่าศาลาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐                                
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘  
 
 
 



๗๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระอธิการเอก        
 รูปที่ ๒  พระอธิการบุญเรือง      
 รูปที่ ๓  พระอธิการกลัก  
 รูปที่ ๔  พระอธิการนาค  
 รูปที่ ๕ พระครูบุญ ฐานวโร   พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๕๐๙  
 รูปที่ ๖  พระอธิการเย็น สีตโก   พ.ศ. ๒๕๐๙ ๒๕๑๘  
 รูปที่ ๗ พระสมุห์เกชา ธมมธีโป   พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๕  
 รูปที่ ๘  พระครูสถิตวชิรธรรม (ฉลอง)  พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๘ 
 รูปที่ ๙  พระอธิการประหยัด อภิสมาจาโร  พ.ศ. ๒๕๓๘  
 รูปปัจจุบัน  พระครูพัชรกิจสุนทร 

วัดท่าศิริ 
 วัดท่าศิริ  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๑๑๒๐๐๑  วัดท่าศิริ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านไร่ตีนน้ า ถนนเพชรเกษม 
หมู่ที่ ๒ ต าบลต้นมะม่วง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่               
๒๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก จดแม่น้ าเพชรบุรี  
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๐๑๑ และ ๑๓๑๐๖  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๑๒.๗๔ เมตร ยาว ๑๘.๙๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๘.๙๐ เมตร ยาว ๒๑.๗๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้  
วิหาร    กว้าง ๒๓.๐๕ เมตร ยาว ๓๕.๔๐ เมตร เป็นอาคารไม้ทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
ศาสาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มี โรงศรัว หอฉัน หอพระไตรปิฎก หอระฆัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว  
 - พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ๒ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๗๗ 

 - เจดีย์ทรงลังกา ๑ องค์  
 - เจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้ ๑๒ จ านวน ๒ องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ 
 วัดท่าศิริ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ เดิมชื่อวัดท่าขวิด ตามสภาพลักษณะพื้นที่ตั้งวัด คือ มีท่าน
และชาวบ้านมักพาสัตว์เลี้ยงพวก วัว ควาย มาดื่มกินน้ า ๒ ท่าน้ าแห่งนี้ มักจะงิดกันเป็นประจ า และเปลี่ยนชื่อ
วัดเป็น “ท่าศิริ”  ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ การตั้งวัดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมานาน 
พิจารณาจากอุโบสถ และศาลาที่ยังหลงเหลืออยู่ต่อมาพระอธิการอยู่ให้ท าการบูรณะสร้างอาคารเสนาสนะ  
ต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกเป็นจ านวนมาก และพัฒนาเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน  
การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖  
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑  
 - โรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระอธิการโต๊ะ  
 รูปที่ ๒      พระอธิการอยู่    พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๗๕  
 รูปที่ ๓  พระอธิการเกร่ิม สุวณโณ  พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๘  
 รูปที่ ๔  พระอธิการล้วน กปปโก  พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๕๓๗ 
  รูปที่ ๕  พระอธิการเยื้อง อินทวโส  พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๑  
  รูปที่ ๖  พระอธิการสนิท ฐานวุฑโฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ ปัจจุบัน  

วัดทุ่งจับญวณ 
 วัดทุ่งจับญวณ  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๖๐๐๓  ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งจับญวณ หมู่ที่ ๔  ต าบลห้วย-
ทรายเหนือ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานกิาย   
 วัดทุ่งจับญวณ  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระอธิการบญุเชิด เตชธมฺโม 
  



๗๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดเทพประชุมนิมิต 
 วัดเทพประชุมนิมิต รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๔๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่  ๘๕  ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๕ 
ต าบลทับคาง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน       
๐๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้ จดล าธารสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก จดถนนเพชรเกษม  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๘.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕  
    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว   
ปูชนียวัตถุม ี - พระพุทธประธานประจ าอุโบสถสมัยรัตนโกสินทร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖  
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญเนื้อโลหะ พระประธานหอสวดมนต์เนื้อโลหะ  
สมัยรัตนโกสินทร์  ๑ องค์  
 วัดเทพประชุมนิมิต ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ โดยนางพึ่ง ได้บริจาคทรัพย์และที่ดินให้สร้างวัด
จ านวน ๗ ไร่ เดิมใช้ค าว่า วัดทัพค้าง ตามชื่อหมู่บ้านซึ่งสันนิษฐานว่า คงมีกองทัพทหารเดินทางมาพักค้างแรม
ในที่แห่งนี้ในอดีต ชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็นทับคาง ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ พระครูสาคร ได้ขอเปลี่ยนชื่อ
วัดเป็น “วัดเทพประชุมนิมิตร” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระอาจารย์เชย บัวแก้ว   
 รูปที่ ๒  พระอาจารย์ปั้ว      
 รูปที่ ๓  พระอาจารย์พัน       
 รูปที่ ๔  พระอาจารย์แพ       
 รูปที่ ๕  พระอาจารย์เสริม      
 รูปที่ ๖  พระอาจารย์เทศ       
 รูปที่ ๗  พระอาจารย์เงิน       



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๗๙ 

 รูปที่ ๘  พระอาจารย์ใจ       
 รูปที่ ๙  อุปัชฌาย์สด  พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๕๕๐  
 รูปที่ ๑๐  พระอธิการนวล       
 รูปที่ ๑๑  พระอธิการวาย (สุข)       
 รูปที่ ๑๒ พระครูสาตร อติชาโต  พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๐๓  
 รูปที่ ๑๓  พระมหาเปรย ติสสวีโส พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๔  
 รูปที่ ๑๔  พระอธิการหลุด สุภโร  พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๑  
 รูปที่ ๑๕  พระอธิการแสวง ธมมปาโล  พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๓ 
 รูปที่ ๑๖  พระครูปัญญาพัชรศาสน์ (บุญป็นปญญาวุฑโฒ นามสกุล แนวอุโล)  
    พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๖๑  
 รูปที่ ๑๗ พระยศพล อุตตโม นามสกุล ไทยงามศิลป์  
    รักษาการเจ้าอาวาส    พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  
 รูปที่ ๑๘ พระใบฎีกางาม สุริโย   
    รักษาการเจ้าอาวาส    พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  
 รูปที่ ๑๙  พระจ าลอง จิตตปุญโญ นามสกุล ใจอ่อน  
    รักษาการเจ้าอาวาสวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน  

วัดเทพประสิทธิ์ 
 วัดเทพประสิทธิ์ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๓๐๐๒ วัดเทพประสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยประโหมด                 
หมู่ที่ ๒ ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่       
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
ศาลาการเปรียญ    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔                                                                                                                                           
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  
วิหาร    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระยืน ๔ องค์  
 - พระประธานวิหาร ๑ องค์ พระอ่ืน ๆ ๘ องค์  
 - พระประธานหอสวดมนต์หน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว  
 - พระขนาดต่าง ๆ ๘๖ องค์ 
 วัดเทพประสิทธิ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ นางทองดี ปทุมวัน เป็นผู้ขออนุญาต   
สร้างวัดนี้ขึ้น  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระธีระชัย ปณณโก    พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ 
 รูปปัจจุบนั พระครูวัชรกิตตยาธาร 

          วัดไทรทอง 

 วัดไทรทอง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๕๐๐๒ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ ต าบลห้วยข้อง อ าเภอ
บ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดไทรทอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระอธิการสงวน กนฺตสีโล 

วัดไทรทอง 
 วัดไทรทอง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๒๐๐๓ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม                               
จังหวัดเพชรบุร ีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๐๖ 
ที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๓ แปลง 
 อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๖๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓  
หอสวดมนต์    กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑ หลัง  
วิหาร    กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้  
 หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง เรือนรับรอง จ านวน ๖ หลัง  
 วัดไทรทอง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑ ชาวบ้านได้นิมนต์ หลวงพ่อสมอ มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก 
สันนิษฐานว่าวัดนี้น่าจะมีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี จากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น เจดีย์เก่า อิฐมอญ และโบราณวัตถุ
อ่ืนๆ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้มีการบูรณะคร้ังใหญ่ในสมัยของหลวงพ่อเบี้ย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก พลเอกส าราญ 
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แพทยกุล และมีการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม    
พ.ศ.๒๕๔๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๖.๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร  
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑   
 - มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระสมอ      
 รูปที่ ๒  พระแลง       
 รูปที่ ๓  พระหรุม่      
 รูปที่ ๔  พระเขียว      
 รูปที่ ๕  พระครูญาณสาคร (เบี้ย แพทยกุล)  พ.ศ.๒๔๘๐ – ๒๕๑๖  
 รูปที่ ๖  พระรวม  พ.ศ.๒๕๑๓ – ๒๕๒๒  
 รูปที่ ๗  พระอธิการชลอ ปุญญกโร  พ.ศ.๒๕๒๓ - ปัจจุบัน  

วัดไทรย้อย 
 วัดไทรย้อย รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๑๐๐๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕๖ บ้านบางไทรย้อย ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนด
ที่ดินเลขที่ ๑๐๔๙๐  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้ จดเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมไม้  
 นอกจากนี้มีโรงครัว และศาลาปฏิบัติธรรม  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๑๕ นิ้ว 
 - รอยพระพุทธบาท กว้าง ๒๒ เซนติเมตร ยาว ๑.๓๐ เมตร  
 - สมบัติของวัดมี ธรรมาสเทศน์ 
 วัดไทรย้อย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ โดยชาวบ้านจิตศรัทธาสร้างขึ้น มีหลวงพ่อเล็ก เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราซีนีนาถ ได้
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เสด็จมาที่พระอุโบสถ แห่งนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร     
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒  
 - มีโรงเรียนประถมศึกษา  
 - มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระเล็ก อินทวัณโณ   พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๔๗๐  
 รูปที่ ๒  พระครูวชิรคุณารักษ์   พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๕๑๙  
 รูปที่ ๓  พระอธิการทองเจือ ปัญญาสิริ  พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๒  
 รูปที่ ๔  พระอธิการบุญธม นิรโต   พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕  
 รูปที่ ๕  พระครูวชิรคุณารักษ์   พ.ศ. ๒๕๒๗  
 รูปปัจจุบัน พระครูอากรวัชรธรรม  

วัดธงชัย  
 วัดธงชัย  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๕๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ บ้านเขาหลวง – ธงชัย หมู่ที่ ๑ ต าบล
ธงชัย อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒๐ ตารางวา                    
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๖๕, ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗  
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๙๐, ๗๗๕๓, ๒๒๗๙,  
๑๒๐๖๓ และ ๒๔๑๐ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน  
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะ และที่ดินเอกชน  
 ทิศใต้  จดภูเขาหลวง 
 ทิศตะวันออก  จดภูเขาหลวง  
  อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๗ ๒๕ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  
 ทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์  

ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒  
  เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียวแบบใต้ถุนสูง  

หอสวดมนต์    กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นอาคารไม้ทรงไทยชั้นเดียว  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑๐ หลัง  เป็นอาคารไม้ ๙ หลัง อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ๑ หลัง  
วิหาร    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นอาคารตรีมุขชั้นเดียว ก่ออิฐถือปูน  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๘๓ 

ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
 นอกจากนี้มีเสนาสนะต่างๆ ดังนี้  
 หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ ศอก สูง ๓ ศอก ๑ คืบ 
               สมัยอยุธยา เนื้อศิลาแดง 
 - พระประธานประจ าวิหาร สมัยเชียงแสน ปางมารวิชัย เนื้อสามกษัตริย์ หน้าตักกว้าง ๒๖ นิ้ว 
   สูง ๓๙ นิ้ว ชาวบ้าน เรียกชื่อว่า “หลวงพ่อด า"  
 - ถ้ าจีน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ มีประวัติว่ารัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จมานมัสการ
   พระพุทธรูป ในถ้ าแห่งนี้ 
 วัดธงไชย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ มีการบูรณะซ่อมแซมวัดมาโดยตลอด ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๑  

 
การบริหารและการปกครอง 

ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

   รูปที่ ๑  พระปาน        
  รูปที่ ๒  พระพิณ        
  รูปที่ ๓ พระสุก        
  รูปที่ ๔  พระปาน       
  รูปที่ ๕  พระฉิ่ง       
  รูปที่ ๖  พระขาว       
  รูปที่ ๗  พระเทียน       
  รูปที่ ๘  พระอธิการเยื่อ อโสโก   พ.ศ. ๒๕๓๒   
  รูปที่ ๙  พระครูสุวัฒนวิสุทธิ์   พ.ศ. ๒๕๓๓  
  รูปปัจจุบัน พระอธิการปรีชา ภูริปญโญ 

วัดธรรมรังษี   
 วัดธรรมรังษี รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๒๔๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑ บ้านดอนขวาง ถนนหาดเจ้าส าราญ  
หมู่ที่ ๗ ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  
๖ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา  
มีธรณีสงฆ์ จ านวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๖๗๔ และ ๖๙๔๑ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 



๘๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

หอสวดมนต์    กว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๔๘.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็นอาคารไม้  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ๓ หลัง  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  
 นอกจากนี้มีเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ ศอก ๙ นิ้ว 
 วัดธรรมรังษี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื่องจากต าบลหนองพลับ ยังไม่มีวัด
ประกอบพิธีทางศาสนา ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน จึงจัดสร้างวัดนี้ขึ้น ได้รับบริจาคที่ดินจากนายปัน                 
นายฟิน นายพิง น.ส.ยิ่ง มั่นหมายและนายในค าหอม สถานที่แห่งนี้เป็นท าเลที่เหมาะสมแก่การตั้งวัด เพราะน้ า
ไม่ท่วม อยู่ใจกลางชุมชนเดินทางสะดวก และอยู่ติดโรงเรียน จึงด าเนินการขอสร้างและตั้งวัด โดยใช้ชื่อว่า      
วัดธรรมรังษี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร 
ยาว ๔๐ เมตร  
การศึกษา  - มีศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓  
 - โรงเรียนมัธยมศึกษา  
 - หอสมุด 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

   รูปที่ ๑ พระดอม พ.ศ. ๒๕๑๖  
  รูปที่ ๒         พระครูอนุกูลประชากิจ พ.ศ. ๒๕๑๗  
  รูปปัจจุบัน     พระปลัดทวี เทวธมฺโม 

วัดธรรมาราม 
 วัดธรรมาราม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๓๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ บ้านท่าโล้ หมู่ที่ ๕ ต าบลยาหย่อง     
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา   
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ  
 ทิศใต้ โรงเรียนบ้านท่าโล้   
 ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะ  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๘๕ 

กุฏิสงฆ์    จ านวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๓๕ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว 
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ  ขนาดหน้าตัก ๓๕ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว 
 วัดธรรมาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ เดิมใช้ชื่อวัดท่าไม้ ตามชื่อหมู่บ้าน                   
มีพระเมือง ปวโร และชาวบ้านร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยใช้ป่าช้าสาธารณะของหมู่บ้าน เป็นสถานที่ตั้งวัด ได้มี  
การสร้าง บูรณะและพัฒนาวัดมาโดยล าดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐                     
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร  
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘  
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

   รูปที่ ๑ พระอธิการเมือง ปวโร   พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๐๙  
  รูปที่ ๒  พระครูสุทธิวชิรการ   พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๔๒  
  รูปที่ ๓ พระอธิการโกวิทวัชรากร   พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน  

วัดธ่อเจริญธรรม 
 วัดธ่อเจริญธรรม   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๑๓  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ ถนนมาตยวงศ์ ต าบลท่าราบ                     
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ 
 ทิศใต้ จดโรงเจ        
 ทิศตะวันออก จดถนนมาตยวงศ์        
 ทิศตะวันตก จดตลาด  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๗.๘๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ ศอก ๑ คืบ สูง ๗ ศอก ๙ นิ้ว 
   ศิลปะสมัยอยุธยา 
 - พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร เจดีย์ ๗ องค์ และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ 
  วัดธ่อเจริญธรรม  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  
 
 



๘๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

   รูปที่ ๑  พระอธิการโต๊ะ     พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗  
  รูปที่ ๒  พระอธิการเสวย  
  รูปที่ ๓  พระเจริญ     พ.ศ. ๒๕๒๗  
  รูปที่ ๔ พระอธิการรอด     พ.ศ. ๒๕๒๙  
  รูปที่ ๕  พระอุทิศ     พ.ศ. ๒๕๒๙ ๒๕๓๐  
  รูปที่ ๖ พระสมุห์นงค์ ฐานธมโม   พ.ศ. ๒๕๓๑  
  รูปปัจจุบัน  พระอธิการวิทยา ฐิติวิโท 

วัดนอกปากทะเล 
 วัดนอกปากทะเล รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๓๐๐๒  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ต าบลปากทะเล อ าเภอ           
บ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๗๖ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ 
 ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ  
 ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๔๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หอสวดมนต์    กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๘ เป็นอาคารไม้ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑ หลัง   
วิหาร    กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้      
 หอระฆัง จ านวน ๒ หลัง จ านวน  โรงครัว จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดกว้าง ๕๐ นิ้ว  สูง ๖๐ นิ้ว  
  สร้างเมื่อ มารวิชัย  
 วัดนอกปากทะเล ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ ชื่อ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

   รูปที่ ๑  หลวงพ่อดิษฐ์   
  รูปที่ ๒  หลวงพ่อแตร 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๘๗ 

  รูปที่ ๓  หลวงพ่อประเสริฐ 
  รูปที่ ๔  หลวงพ่อประพาส 
  รูปที่ ๕  พระฤที  
  รูปปัจจุบัน พระชิน ฐิตสาโร 

วัดนาค  
 วัดนาค รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๓๐๐๒ วัดนาค ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๑ ต าบลช่องสะแก  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน  
 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก จดทางรถไฟ  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารตึก  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑  
   เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ทรงไทย ๒ ชั้น  
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารแฝดเรือนไทย  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารไม้  
 นอกจากนี้มี หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ สร้างปลายสมัยอู่ทอง 
 วัดนาค ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า สร้างตั้งแต่เมื่อใด แต่ได้มีการ
บูรณะพัฒนาครั้งใหม่ ในสมัยพระอธิการน้อย และพระครูถาวรพัชรคุณโดยล าดับ  ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  
 - มีโรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ ๔ ไร่ ๘๓ ตารางวา  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระอธิการกลิ้ง  
 รูปที่ ๒  พระอธิการเท  
 รูปที่ ๓  พระอธิการน้อย    พ.ศ. ๒๕๑๓ 



๘๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 
 รูปที่ ๔  พระครูถาวรพัชรคุณ  พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๔๒  
 รูปที่ ๕  พระมหาค ารณ รตนนาโถ  พ.ศ. ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน  
 

วัดนาพรม 
 วัดนาพรม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๔๐๐๑  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาพันสาม อ าเภอเมืองเพชรบุรี                     
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะมหานิกาย 
 วัดนาพรม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ.๒๕๖๒ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระครูพิศาลวัชรกิจ 
 

วัดนายาง 
 วัดนายาง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๓๐๐๑  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า  จังหวัด
เพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   
 วัดนายาง  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระครูพิพฒัน์วชิรปัญญาวฒุ ิ

วัดนิคมวชิราธรรม  
 วัดนิคมวชิราธรรม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๔๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๒ 
ต าบลเขาใหม่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๑ งาน                   
๙๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๑๐  
มีธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๐๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๒๘  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นอาคารปูน  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๘๙ 

    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น  
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มีเสนาสนะต่างๆ ดังนี้  พิพิธภัณฑ์เจ้าอาวาส และห้องสมุดประชาชน  
 วัดนิคมวชิราราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ กรมประชาสงเคราะห์ โดยนิคม
สร้างตนเองเชื่อนเพชร มอบที่ดิน  และด าเนินการจัดสร้างวัดจนเสร็จ ให้ชื่อวัดนิคมวชิรารามเพราะตั้งอยู่ใน
บริเวณนิคมสร้างตนเอง เขื่อนเพชร  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๐๘                                    
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระญาณโมลี  พ.ศ. ๒๕๐๐ 
รูปปัจจุบนั พระมหาประสาน ชยนนฺโท 

วัดเนรัญชราราม 
 วัดเนรัญชราราม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๑๐๐๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๖ ถนนร่วมจิต ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๗ ไร่ ๓ งาน ๐๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๘๘๔ 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๑๖๘๗ และ ๓๔๓๒๔ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ – 
 ทิศใต้  จดชุมชนปากคลอง      
 ทิศตะวันออก จดทะเล        
 ทิศตะวันตก จดโรงเรียนเทศบาล ๓  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   ทรงอินเดียและเขมร 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑๘ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๑๐ หลัง อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
 จ านวน ๗ หลัง  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 



๙๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 นอกจากนี้ยังมีเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ 
 ฌาปนสถาน จ านวน ๓ หลัง หอระฆัง จ านวน ๒ หลัง  โรงครัว จ านวน ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ 
จ านวน ๑ หลัง เรือนรับรอง จ านวน ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๙ นิ้ว  
 วัดเนรัญชราราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๗ เป็นวัดที่สร้างขึ้นระหว่างสมัยรัชกาลที่ ๕ และ                  
รัชกาลที่ ๗ โดยพระมหาทอง (โฆษิต) พระอธิการแย้ม (สุขโต) และพระภิกษุอีก ๓ รูป ออกจาริกธุดงค์มายัง
สถานที่แห่งนี้ เห็นว่าเหมาะแก่การตั้งส านักสงฆ์ปฏิบัติธรรม ประกอบกับชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธานายไข่ 
และนายมิ่ง จ าลองราซ จึงยกที่ดินถวายให้สร้างวัด และชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ  เพิ่มขึ้น   
วัดได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนราธิปประพันธ์พงษ์ และตั้งชื่อวัดว่า “เนรัญชราราม” 
โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิวิธวรรณปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ 
การศึกษา  - มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒  
 - มีโรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน  
 - ห้องสมุด 
ได้รับรางวัล - วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๐๒ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระอธิการแย้ม สุขโต   พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๖๗ 
 รูปที่ ๒  พระมหาทอง โฆษิต   พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๖๘  
 รูปที่ ๓  พระมหาไสว โฆสโก   พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๔๗๙  
 รูปที่ ๔  พระอธิการสงวน ขากโร   พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๕๒๙  
 รูปที่ ๕  พระครูเกษมวัชราทร (เขมโก)  พ.ศ. ๒๕๓๐  
 รูปปัจจุบัน  พระครูจิรพัฒนาทร 

วัดเนินหนองโสน 
 วัดเนินหนองโสน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๕๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านเนินหนองโสน หมู่ที่ ๓ ต าบล              
ห้วยข้อง  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดเนินหนองโสน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ               
วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระครูปลัดแช่ม สนฺติกโร 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๙๑ 

วัดในกลาง 
 วัดในกลาง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๑๐๐๒  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๓ ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๔๑ ไร่  ๒ งาน ๙๖ ตารางวา 
โฉนดเลขที่ ๑๐๐๗๙   
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดหมู่บ้าน       
 ทิศใต้ จดหมู่บ้าน 
 ทิศตะวันออก จดที่ว่าการอ าเภอบ้านแหลมและโรงพยาบาลบ้านแหลม 
 ทิศตะวันตก จดแม่น้ าเพชรบุรี 
ที่ธรณีสงฆ์     จ านวน ๑ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๙๑๔ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๖.๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร เป็นอาคารไม้   
หอสวดมนต์    กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓ หลัง  
วิหาร    กว้าง  ๑๕  เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารไม้  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้      
 ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง  หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ จ านวน ๑ หลัง  
โรงครัว ๑ หลัง 
 วัดในกลาง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๕ ชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกคือ วัดกลางสนามจันทร์ เป็นวัด
เก่าแก่ที่มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๕๗ ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๐๕ สมัยอยุธยาตอนปลายตามหลักฐานทะเบียน    
การสร้างวัดในกลางซองกรมศาสนา และจากหนังสือชื่อพระอารามหลวง และอารามส าคัญ ๖๐๓ อาราม   
เขียนโดย นายเทพ สุนทรศารทูล ตลอดจนหลักฐานทางโบราณสถาน และโบราณวัตถุ มีความสอดคล้องกันว่า 
วัดในกลาง เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมารดา คือ   
นางนกเอ้ียง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เพื่อตอบแทนชาวบ้านแหลมที่ถวายการอารักขาพระมารดา เมื่อครั้งหนีภัย
สงครามมาอยู่ กับญาติที่ต าบลบ้านแหลม ซึ่งเป็นนิวาสสถานเดิมของพระมารดา จึงโปรดเกล้าพระราชทาน  
พระที่นั่งซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณรัชสมัยพระเจ้าท้ายสระ น ามาปลูกสร้าง ณ วัดในกลาง 
แห่งนี้ นับว่าเป็นโบราณสถานที่ส าคัญยิ่งของประเทศ และ กรมศิลปากรให้บูรณะซ่อมแซม ในรุ่นหลังได้ใช้เป็น
หลักฐานในการค้นคว้าศึกษาทางประวัติศาสตร์และลวดลายไทย ศาลาการเปรียญแห่งนี้ เป็น ๑ ในจ านวน   
๒ หลังที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕     
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  
 

 



๙๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

   รูปที่ ๑  พระอธิการวัง       
  รูปที่ ๒  พระอธิการชม   พ.ศ. ๒๔๘๙ – พ.ศ. ๒๕๐๑ 
  รูปที่ ๓  พระครูวชิรคุณธรรม  พ.ศ.๒๕๐๑ – พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  รูปที่ ๔ พระครูสิริวชิรธรรม  พ.ศ.๒๕๔๓ – พ.ศ.๒๕๖๓  
  รูปที่ ๕  พระมหาวรพันธ์ วรพนฺโธ  พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ.ปัจจุบัน 

วัดในปากทะเล  
 วัดในปากทะเล รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๓๐๐๑  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ต าบลปากทะเล อ าเภอ                  
บ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๕  ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา     
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์      
 ทิศใต้ จดคลองปากทะเล 
 ทิศตะวันออก จดคลองปากทะเล 
 ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์   
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง โฉนดเลขที่ ๗๘๒  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ     กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๔๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๖ หลัง  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๑๕.๙๔ เมตร ยาว ๓๕.๕๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๑  
  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้       
 หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง  โรงครัว จ านวน ๒ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๓ นิ้ว   
 วัดปากในทะเล ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑                
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นวัดเก่าแก่อายุเป็นร้อยปี จากหลักฐานที่ปรากฏคือ               
ใบพระราชทานวิสุงคามสีมาที่นายเปี่ยม ราษฎรได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานที่เขตพระอุโบสถ 
ยาว ๑๒ วา กว้าง ๖ วา และได้ทรงพระราชอุทิศที่นั้นเป็นวิสุงคามสีมา  
 
 
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๙๓ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

   รูปที่ ๑  หลวงพ่อแก้ว   
  รูปที่ ๒  หลวงพ่อปลอด        
  รูปที่ ๓ หลวงพ่ออูม         
  รูปที่ ๔ หลวงพ่อขาว         
  รูปที่ ๕ หลวงพ่อบุญรวบ ปุญกาโม   พ.ศ. ๒๕๔๘  
  รูปที่ ๖  หลวงพ่อปลัดสมพิศ  รุจิธัมโม พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  รูปที่ ๗  พระมหาอนุวัฒน์  อนุวฑโน   พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 

วัดบรรพตาวาส    
 วัดบรรพตาวาส  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๑๐๐๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓  บ้านเขากระจิว  หมู่ที่ ๖  
ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดหมู่บ้านเขากระจิว 
 ทิศใต้ จดภูเขากระจิว 
 ทิศตะวันออก จดภูเขากระจิว 
 ทิศตะวันตก  จดหมู่บ้านเขากระจิว 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕   
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง 
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๑๑ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕  
 นอกจากนี้มีเสนาสนะต่างๆ ดังนี้        
 ฌาปนสถาน จ านวน ๑ โรงครัว จ านวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๙ นิ้ว สูง ๑๐๘ นิ้ว  
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐          
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๑ นิ้ว สูง ๗๕ นิ้ว  
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕          
 - เจดีย์ ๑ องค์ ตั้งอยู่บนเนินเขากระจิว สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๒ 
 วัดบรรพตาวาส ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ ผู้ใหญ่บ้านหัวตะเข้ คุณย่าแสง หินธีรนันท์ และ
ชาวบ้านเลื่อมใสใน พระกฤติ์ ทสสโน ที่ธุดงค์มาเพื่อนมัสการพระพุทธไสยาสน์ที่สร้างไว้ในถ้ า แต่ไม่พบ ชาวบ้าน



๙๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

จึงพร้อมใจกันสร้างวัดถวาย เดิมให้ชื่อวัดตามสถานที่ตั้ง คือ วัดเขากระจิว ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ สมเด็จพระมหา-
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จมาตรวจคณะสงฆ์ที่เมืองเพชรบุรี และมาประทับแรม ณ ที่วั ดแห่งนี้
และทรงประทานนามใหม่ว่า รักปัพพตาวาส เมื่อได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ชื่อวัดเขียนเปลี่ยนเป็น   “วัด
บรรพตาวาส” ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง ๔๐ เมตร   ยาว ๓๐ เมตร  
รางวัลที่ได้รับ ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

   รูปที่ ๑  พระอธิการกฤติ์ ทสสโน  พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๗๓  
 รูปที่ ๒  พระอธิการแผน ปภากโร  พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๔๘๒  
 รูปที่ ๓  พระโสภิตธรรมมาภรณ์ (ทอง สุมโน) พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๒๘  
 รูปที่ ๔  พระกัลยาณวุฒิ กลฺยาโณ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๔๒  
 รูปที่ ๕  พระครูวัชรญาณโสภิต (ระวิ สนาโน) พ.ศ. ๒๕๔๓ –  ถึง พ.ศ.ปัจจุบัน 

 วัดบ่อบุญ    
 วัดบ่อบุญ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๔๐๐๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ บ้านไร่สะท้อน หมู่ที่  ๑ ต าบล                         
ไร่สะท้อน อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน  
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๙๓๙ 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๙๗ ตารางวา  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  
หอสวดมนต์    กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๑.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้  
วิหาร    กว้าง ๓๖.๕ เมตร ยาว ๕๓.๕ เมตร  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    
 วัดบ่อบุญ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๑๐๐ แต่บางช่วง 
ขาดพระจ าพรรษา จึงกลายเป็นวัดร้าง ต่อมาได้รับการบูรณะมีเจ้าอาวาสปกครองจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ตั้งวัดเป็นถิ่นกันดารขาดน้ า แต่บริเวณวัดกลับมีบ่อน้ าจืดซึ่งสามารถใช้อุปโภคบริโภคแก่คนทั่วไปได้ จึงเป็น
ที่มาของชื่อวัดว่า "บ่อบุญ” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑  
 - มีโรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๙๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระอธิการบุญเรือง      
 รูปที่ ๒  พระอธิการแดง       
 รูปที่ ๓  พระอธิการยัน        
 รูปที่ ๔ พระอธิการยัน       
 รูปที่ ๕  พระครูพิศาลวชิรคุณ  พ.ศ ๒๔๙๐ – ๒๕๓๓  
 รูปที่ ๕ พระอธิการหนู ฐานิสสโร      พ.ศ. ๒๕๓๔  
 รูปปัจจุบัน  พระครูภัทรปุญญาคม 

วัดบ่อหลวง 
 วัดบ่อหลวง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๘๐๐๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ ๑๑ ต าบล                  
หัวสะพาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งมี เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน                  
๒๐ ตารางวา  
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน        
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน        
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน        
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน   
 อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย  
หอสวดมนต์     กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
วิหาร    เป็นอาคารไม้ สูง ๓ ชั้น 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 วัดบ่อหลวง   ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระอธิการน้อย สุภโร   พ.ศ. ๒๕๔๒ 
รูปปัจจุบนั  พระวนิัยธรวัฒนา วิโรจโน 

 



๙๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดบันไดทอง     
 วัดบันไดทอง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๖๐๐๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านกุ่ม 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๒ งาน  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดแม่น้ าเพชรบุรี       
 ทิศใต้ จดแม่น้ าเพชรบุรี       
 ทิศตะวันออก จดแม่น้ าเพชรบุรี       
 ทิศตะวันตก จดถนนหลวงสายเพชรบุรีบ้านแหลม  
มีธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร ่๒ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๔๐  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ   กว้าง ๙.๔๐ เมตร ยาว ๒๐.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สมัยอยุธยา 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕ ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารไม้ทรงไทย                                         

ชั้นล่างเทพื้นคอนกรีต 
หอสวดมนต์    กว้าง ๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารทรงไทยโบราณ   
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้  
วิหาร    กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน                                           
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารลักษณะทรงไทย  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๒ หลัง  
 นอกจากนี้มี วิหารรอยพระพุทธบาท ศาลาอเนกประสงค์ หอระฆัง เจดีย์ใหญ่  
ปรางเจดีย์  ๒ องค์  
ปูชนียวัตถุมี   - พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๙ ศอก ๙ นิ้ว  
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
   - ยักษ์ปูนปั้น ๔ ตน 
 วัดบันไดทอง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๕ สันนิษฐานว่า สร้างปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัด
ทองเพราะมีชื่อปรากฏอยู่ในนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ เมื่อครั้ งเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรี ทางเรือ  
เข้าปากอ่าวแม่น้ าเพชร ผ่านวัดเขาตะเครา ผ่านหน้าวัดทอง จนถึงท่าน้ าวัดพลับพลาชัย มีใจความว่า ถึงอาราม
นามที่กุฏิทอง ดูเร่ืองรองรุ่งโรจน์โบสถ์วิหาร ตรงศาลาข้ามน้ าท่าตะพาน นมัสการเป็นมาในวารี ถึงดังเคียวเลี้ยว
ลดชื่อคดอ้อย ตะวันคล้อยคล้ าฟ้าในราศี ค่อยคล่องแคล่วแจงรีบถึงพรึบพรี ประทับที่ท่าน้ าพลับพลาชัย ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๐  
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘  
 - มีห้องสมุดประชาชน 

 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๙๗ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

   รูปที่ ๑  พระโช        
  รูปที่ ๒  พระครูชัย       
  รูปที่ ๓  พระแสง       
  รูปที่ ๔  พระแจ้ง       
  รูปที่ ๕  พระจง       
  รูปที่ ๖ พระเผื่อน 
  รูปที่ ๗  พระอธิการเต็ม       
  รูปที่ ๘  พระครูสุตานุโยค (สุข สุจิตโต)  พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๕๑๘   
  รูปที่ ๙  พระครูสิริพัชรานุโยค อกิญจโน  พ.ศ. ๒๕๑๙  
  รูปปัจจุบัน  พระครูปลัดสมลักษณ์ เตชธมโม 

วัดบันไดอิฐ 
 วัดบันไดอิฐ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๘๐๐๑ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย        
 วัดบันไดอิฐ  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระปลัดบุญมี  ปญุญภาโค 

                 วัดบางขุนไทร 
 วัดบางขุนไทร  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๒๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๘ บ้านบางขุนไทร หมู่ที่ ๒            
ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ งาน               
๒๔ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดที่ดินสาธารณะ  
 ทิศใต้ จดที่ดินเอกชนและที่ดินสาธารณะ  
 ทิศตะวันออก จดสถานีพัฒนาชายฝั่งทะเลที่ ๖ 
 ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชนและที่ดินสาธารณะ 
มีธรณีสงฆ์     เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๖๔๗ และ ๑๑๔๖๔  
 



๙๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                               
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ๒ หลัง  
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้  
 นอกจากนี้ มีเตาศพ และถังเก็บน้ าฝน  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย  
ปูชนียวัตถุอื่นๆ  - มีพระประธานทรงเคร่ือง สมัยรัตนโกสินทร์ สร้างเมื่อ ร.ศ.๑๑๘  
 - พระพุทธรูปปางบ าเพ็ญทุกรกิริยา สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ 
  - พระพุทธรูปปางเสด็จโปรดสัตว์ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒  
 - พระพุทธบาทจ าลอง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๗   
 - พระเทวาดีดพิณ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๗ 
 วัดบางขุนไทร ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๓ ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้านซึ่งสันนิษฐานว่า ผู้น า 
ในการพัฒนา และสร้างความเจริญ มีฐานันดรศักดิ์ขึ้น ขุน วัดสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่มี          
ผู้ เล่าขานกันว่ามีพระธุดงค์ชื่อหลวงพ่อโทนมาปักกลดที่นี่ ซาวบ้านมีจิตศรัทธาจึงสร้างกุฏิถวาย ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๒  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระโทน        
  รูปที่ ๒  พระจันทร์       
  รูปที่ ๓  พระจุ่น        
  รูปที่ ๔  พระวิ่ง        
  รูปที่ ๕  พระเส่ง        
  รูปที่ ๖  พระเอ้ือน        
  รูปที่ ๗  พระบ่าย        พ.ศ. ๒๔๘๘   
  รูปที่ ๘  พระครูวชิราวุฒิกร (เกิด)   พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๕  
  รูปที่ ๙  พระอธิการวินัย ชวนปญโณ    พ.ศ. ๒๕๕๕   
  รูปที่ ๑๐  พระครูสมุห์บุญเลิศ ปุญญกุศโล 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๙๙ 

วัดบางทะลุ 
 วัดบางทะลุ  รหัสวัด   ๐๒๗๖๐๑๑๗๐๐๑  วัดบางทะลุ ตั้งอยู่บ้านบางทะลุ หมู่ที่ ๔ ต าบล
หาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่                    
๒ งาน  ๖๔ ตารางวา  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๕๖๖  
อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน  
 ทิศตะวันออก จดล าคลองธรรมชาติ  
 ทิศตะวันตก จดถนน  
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๘๐ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๗๕๙, ๗๖๕๖, ๖๗๓๓, 
๗๖๔๙ และ ๗๗๒๑  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๑๓.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๒ เป็นตึกทรงไทย 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๙.๔๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารไม้ทรงไทย   
หอสวดมนต์    กว้าง ๔๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นอาคารทรงไทย  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     จ านวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก     
 นอกจากนี้มี หอระฆัง หอกลอง ทรงซุ้มเรือนยอด ประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงษ์ มีลวดลาย
ปูนปั้น ศิลปวัตถุของวัดมี มีตู้พระไตรปิฎก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ๒ หลัง  
 วัดบางทะลุ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๓  
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖  
 - มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖  
 - มีโรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

   รูปที่ ๑ พระอธิการช่วย       
  รูปที่ ๒  พระอธิการริด        
  รูปที่ ๓  พระอธิการเนียม       
  รูปที่ ๔  พระอธิการสังข์       
  รูปที่ ๕  พระอธิการอ๋ัน 



๑๐๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

  รูปที่ ๖  พระอธิการอ๋ัน ธมมโชโต      
  รูปที่ ๗  พระครูถาวรวชิรธรรม (ไห สุนทโร)     พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๒๙ 
  รูปที่ ๘ พระครูวิจิตรวัชรการ (บุญช่วย โชติโก)  พ.ศ. ๒๕๓๐ - ปัจจุบัน  

วัดบางประจันต์ 
 วัดบางประจันต์  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๗๐๐๑  ตั้งอยู่บ้านวังไคร้  หมู่ที่ ๓ ต าบลวังไคร้  
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน  
อาณาเขต  ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน        
 ทิศใต้ จดศาลเจ้า       
 ทิศตะวันออก  จดล าน้ าแม่ประจันต์      
 ทิศตะวันตก จดทางเกวียน  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ    กวา้ง ๑๙ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้                         
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   
หอสวดมนต์    กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก    
 นอกจากนี้มี หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง โรงครัว จ านวน ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๖๙ นิ้ว สูง ๑๑๘ นิ้ว   
                     - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๖๙ นิ้ว  
สูง ๑๑๘ นิ้ว   
 วัดบางประจันต์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยพระเรือง ได้ธุดงค์มาเห็นเป็นสถานที่ที่มีความ      
ร่มรื่น จึงสร้างเป็นที่พักสงฆ์ และนายจันทร์ ให้ความอุปถัมภ์จัดสร้างเป็นวัดขึ้น โดยให้ชื่อวัดตามชื่ออ าเภอ  
ในสมัยนั้น คือ อ าเภอแม่ประจันต์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  
 - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา   - มีหน่วยอบรมประจ าต าบล (อ.ป.ต.) แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๐๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระเรือง    พ.ศ. ๒๔๓๙  
 รูปที่ ๒  พระแจ่ม       
 รูปที่ ๓  พระยา       
 รูปที่ ๔  พระแสน       
 รูปที่ ๕  พระเนตร       
 รูปที่ ๖  พระบัว       
 รูปที่ ๗  พระสอน      
 รูปที่ ๘  พระวัน       
 รูปที่ ๙  พระกอน       
 รูปที่ ๑๐  พระวุ่น       
 รูปที่ ๑๑  พระเจริญ       
 รูปที่ ๑๒  พระเริ่ม       
 รูปที่ ๑๓ พระลุ้น      
 รูปที่ ๑๔  พระเปี่ยม      
 รูปที่ ๑๕  พระครูเวทวชิรานุกูล (เปล่ง  ปโยโค)    
 รูปที่ ๑๖  พระมหาย้วย  รามธมฺโม     
 รูปที่ ๑๗  พระครูพิทักษ์วัชรวงศ์   

วัดบางล าภู 
 วัดบางล าภู  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๘๐๐๔ ตั้งอยู่ที่บ้านบางล าภู เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๓ ต าบล     
บางครก  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๐๙๐๘๓  มีที่ดิน 
ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๖ งาน ๐๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๓๒๖, ๓๓๘๗๖, ๑๖๓๑๔, ๒๕๔๐ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดบ้านบางล าภู ตอนบน 
 ทิศใต้  จดบ้านบางล าภู ตอนลา่ง 
 ทิศตะวันออก  จดคลองชลประทาน 
 ทิศตะวันตก  จดโรงเรียนวัดบางล าพ ู
มีที่ธรณีสงฆ์  จ านวน ๕ แปลง  มีเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๙ งาน ๘๒ ตารางวา  
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๖๔, ๑๐๕๙๗, ๒๕๔๓, ๓๒๑๑๔, ๙๘๖๗ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๒๓  เมตร  ยาว  ๓๓  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๑๐๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๒๑ เมตร  ยาว ๓๗ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารครึ่งตกึครึ่งไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓ หลงั  เป็นอาคารไม้   
วิหาร    กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๒๖  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๒๔ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
   สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๔๒ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลงั หอระฆัง ๑ หลัง  หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง  
โรงเก็บพัสดุ ๒ หลัง  เรือนรับรอง ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๑.๕๐ เมตร   
สูง ๒.๕๐ เมตร   
                     - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางมารวชิัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๑๒ นิ้ว   
สูง ๑๕ นิ้ว   
 วัดบางล าภู ตั้งวัดเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๘๐ โดยชาวมอญแตกทัพมาจากประเทศพม่า ได้ย้ายรกราก
ไปตั้งถิ่นฐานที่  บ้านนามอญ (ในปัจจุบัน) อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี แต่สภาพภูมิประเทศไม่
เอ้ืออ านวยในการประกอบอาชีพของชาวมอญ จึงได้ย้ายรกรากไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ คลองบางล าภู หมู่ที่ ๔ ต าบล
บางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (ในปัจจุบัน)  แต่สภาพภูมิประเทศยากล าบากในการสัญจรไปมา
คลองคับแคบ  สภาพแวดล้อมเป็นป่าชายเลนท าการเพาะปลูกไม่ได้ผล จึงได้ย้ายรกรากอีกครั้งมาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้าน
บางล าภู หมู่ที่ ๓ ต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  (ที่ตั้งในปัจจุบัน)  ในปีพุทธศักราช  ๒๔๐๐  
โดยประมาณ  ชาวบ้านมีศรัทธาจึงได้ท าการสร้างวัดขึ้นมา  โดยได้ชื่อว่า  “วัดบางล าภู”  มีเนื้อที่ประมาณ   
๕๕  ไร่เศษ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  ๑  องค์  ชื่อ  หลวงพ่อบุญฤทธิ์ (ขนมต้ม)  เป็นพุทธรูปสมัยนครศรีธรรมราช 
รุ่งเรือง หน้าตักกว้าง  ๑๖  นิ้ว  องค์ถอดได้  ๓  ส่วน  คือ  เศียร  องค์พระ  และฐาน ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
 การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๗ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการโสม      (ไม่ทราบ พ.ศ.ที่แน่ชัด) 
 รูปที่  ๒  พระอธิการกี่      (ไม่ทราบ พ.ศ.ที่แน่ชัด)  
 รูปที่  ๓ พระครูโสภิตวัชรกิจ    (พ.ศ.๒๕๐๗ – ปัจจุบัน) 
 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๐๓ 

วัดบางสามแพรก 
 วัดบางสามแพรก รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๗๐๖๐๐๓ ตั้งอยู่บ้านบางสามแพรก หมู่ ๘ ต าบลบางตะบูน  
อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๓๒๖   
 อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ 
 ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
ศาลาการเปรียญ    จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑  หลัง  เปน็อาคารไม้   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน ๑ หลัง  หอระฆัง ๑ หลัง  หอกลอง ๑ หลัง  เรือนรับรอง ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี -  พระประธานประจ าวัด หลวงพ่อด า หลวงพ่อแดง 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระสมุห์เพ็ง  ฐิตคนฺโธ 

วัดบางหอ 
 วัดบางหอ  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๘๐๐๖ ตั้งอยู่ที่บ้านบางหอ หมู่ที่ ๑๑ ถนนบางครก  ต าบล
บ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๗๘๕๙๘๔    
มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ไร่  ๑  งาน  ๙๕.๕  ตารางวา โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๒๒๕๐๕ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดโรงเรียนบางหอ (ที่ราชพสัดุ) 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดคลองชลประทาน 
 ทิศตะวันตก  จดคลองรางควาย 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน  ๒  แปลง   
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ศาลาการเปรียญ    จ านวน ๑  หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม ้ 
หอสวดมนต์    จ านวน ๑  หลงั  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม ้
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑  หลงั  ๙ ห้อง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
วิหาร    กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๒๘  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๑๐๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๒๒  เมตร  ยาว  ๒๘  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลงั  หอระฆัง ๑ หลัง   โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๖๙ นิ้ว  สูง ๙๙ นิ้ว   
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 - พระประธานปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ ๑๕ เมตร สูง ๑๕ เมตร  
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑  
 วัดบางหอ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้สร้างวัดคือ นายรอด จั่นเพชร ได้บริจาค
ที่ดินให้สร้างวัด เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้าน ไม่สะดวกในการเดินทางไปท าบุญ เพราะวัดที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน
ที่สุดมีระยะห่างถึง ๓ กิโลเมตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑  
การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระใบฎีกาชบุ ยตธิมฺโม  

วัดบ้านกล้วย 
 วัดบ้านกล้วย รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๓๐๐๓  ตั้งอยู่ที่บ้านกล้วย เลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๑  ต าบลบางเค็ม 
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๘๑- ๒๙๓๒๑๑๑ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 
๒๐  ไร่  ๒  งาน  -  ตารางวา 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๒  หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  ๑๒  หลัง   
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๒๒ เมตร  ยาว  ๕๘  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๙  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ 
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอกลอง ๑ หลัง  โรงครัว ๔ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๒.๒๐ เมตร   
  สูง ๓.๔๕ เมตร  พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร 
 
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๐๕ 

ปูชนียวัตถุอื่นๆ  มีพระโมคคัลลานะ  พระสารีบุตร  สูง ๑.๗๕ นิ้ว พระประธานประจ าหอสวดมนต์  
พร้อมพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร 
 วัดบ้านกล้วย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา                 
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระมหาเครือ อาทิจจว โส   พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๒๐   
 รูปที่  ๒ พระปลัดทองเจือ เขมจกฺโก   พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔ 
 รูปที่  ๓ พระครูวิจิตรวัชรธรรม  พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๕   
 รูปที่  ๔ พระมหาทองรัตน์ รตนวณฺโณ  พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๗ 
 รูปที่  ๕ พระชื้น ปิยสีโล    พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘ 
 รูปที่  ๖ พระมหาอุดม ฌาณวโร   พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๔ 
 รูปที่  ๗ พระครูวัชรสีลาภรณ์   พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๑ 
 รูปที่  ๘ พระครูปริยัติวัชรกิจ   พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน 

วัดบ้านบน 
 วัดบ้านบน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๔๐๐๔ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔/๔ บ้านบน หมู่ที่ ๔ ต าบลทับคาง 
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๖  ไร ่
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว ๑๕ เมตร  
หอสวดมนต์    กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๙ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตกึครึ่งไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๗  หลงั   
วิหาร    เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๙ เมตร  ยาว  ๑๓  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๙  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ 
 นอกจากนี้มี  ศาลาพักร้อน กุฏิอุบาสิกา สุขา หอระฆัง ฌาปนสถาน    
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  มพีระนามวา่ พระพุทธมงคลสนัตวิัน  
  อายุประมาณ ๑๐๐ กว่าป ี



๑๐๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 วัดบ้านบน ตั้งวัดเมื่อ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ สถานที่ตั้งวัดในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ว่างเปล่า 
อยู่ห่างจากหมู่บ้านทับคางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ชาวบ้านใช้เป็นที่ฌาปนกิจศพ เป็นสถานที่สงบปราศจาก
ผู้คนและสัตว์เลี้ยงรบกวน มักมีพระภิกษุธุดงค์ผ่านมักอาศัยเป็นประจ า ต่อมาทางราชการก าหนดให้เป็น  
เขตสาธารณะและออกเอกสารสิทธิที่ดินท ากินให้แก่ราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และนางสุดา เรือนใหม่  
ได้บริจาคที่ดินจ านวน ๗ ไร่ ๒ งาน ให้เป็นที่ตั้งวัด เพื่อเป็นที่อยู่จ าพรรษาของพระภิกษุสามเณร ปัจจุบันทาง 
เจ้าอาวาสวัดบ้านบนได้ซื้อที่ดินเพิ่มมาอีก รวมแล้วมีที่ดิน ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๘๕ ตารางวา โฉนด ๓ แปลง  
เลขที่ ๒๒๒๗๙, ๒๗๐๙๐, ๘๗๐๓ แล้วเดินเรื่องขอตั้งวัดตามล าดับ มีผู้มีศรัทธาบริจาคทรัพย์สร้างอาคาร
เสนาสนะต่าง ๆ มอบถวายแด่สงฆ์ เนื่องจากที่ตั้งวัดเป็นสถานที่ที่มีความร่มเย็น สงบ อยู่ในป่าช้า ชาวบ้าน  
จึงเรียกชื่อวัดนี้ว่า สวนสันติ แต่ทางกรมการศาสนาตั้งชื่อ “วัดบ้านบน” ตามหมู่บ้าน 
การศึกษา     มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระอธิการส ารอง สิริธมฺโม    พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐   
 รูปที่  ๒ พระอธิการน้อย วณฺณวฑฺฒโก   พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕ 
 รูปที่  ๓ พระอธิการสรอย จนฺทโชโต   พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน 

วัดบุญทวี (ถ้ าแกลบ) 
 วัดบุญทวี รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๕๐๐๓ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๓ ถนนคีรีรัฐยา หมู่ที่ ๘ ต าบลธงไชย 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๖๘  ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน  ๗  แปลง  มีเนื้อที่ ๑๑๓ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา  โฉนดที่ดิน  เลขที่ ๑๕๙, ๔๕, 
๔๗๗, ๒๒ , ๓๐๔๗ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว ๑๘ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๙ 
กุฎิสงฆ ์   จ านวน  ๕  หลงั เปน็อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ๓ หลัง และอาคารตึก ๒ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี - พระนอน ยาว ๑๐.๑๐ เมตร พระปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ ศอก ๑ คืบ จ านวน ๓ องค์  
  ประจ าถ้ าพุทธโฆษาจารย์ พระพุทธรูป สูง ๘.๗๗ เซนติเมตร อายุประมาณ ๑๐๐ กว่าปี  
  ประจ าถ้ าช้าง พระพุทธรปูปางต่าง ๆ จ านวน ๑๕ องค์ ประจ าถ้ าแกลบ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๐๗ 

 วัดบุญทวี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ เดิมชื่อวัดถ้ าแกลบ สันนิษฐานว่า สร้างมานานกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว  
มีหลักฐานที่ส าคัญคือ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
เพราะรัชกาลที่ ๕ เสด็จมาซ่อมสร้างพระพุทธรูปร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอ ภายในถ้ าเขาหลวงจ านวน ๑๙๐ องค์ 
และประทานนามถ้ าเขาหลวงใหม่ว่า “ถ้ าวิมานจักรี” ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  
การศึกษา    - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๒  
                     - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๘ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการม่วง     (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๒ พระอธิการบุญ      (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๓ พระอธิการตุ้ม     (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๔ พระอธิการฉิม      (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๕ พระอธิการคล้าย     (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๖ พระอธิการเชื่อม     (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๗ พระครูโศภณวชิรธรรม  พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๒๑ 
  รูปที่  ๘ พระครูประกาศวชิรธรรม  พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๔๑ 
  รูปที่  ๙ พระปลัดกิตติศักดิ์ สุเขสิโน  พ.ศ. ๒๕๔๑   
  รูปปัจจุบัน พระมหาพิสุทธิ์ พิสุทธิธมฺโม รักษาการแทนเจ้าอาวาส 

วัดประดิษฐวนาราม 
 วัดประดิษฐวนาราม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๑๐๐๑  ตั้งอยู่ที่ เลขที่  ๔๐ บ้านไร่เพนียด  
ถนนสมานประชากิจ หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๘  ไร่ ๒ งาน ๐๓ ตารางวา 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว ๓๕ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๒ เมตร  เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๕ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๙  หลงั เปน็อาคารไม้    



๑๐๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๙ เมตร  ยาว  ๓๕  เมตร  เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๓ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๖ เมตร  ยาว  ๓๕  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง 
 นอกจากนี้มี  ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา โรงครัว กุฏิผู้ถือศีล หอระฆัง หอกลอง    
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารท วชิัย สรา้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐   
  รอยพระพุทธบาทจ าลอง   
  - พระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ ๑๒ องค์  พระพุทธรูปขนาดเล็ก ๓๕ องค์  
   ธรรมาสน์ ๑ หลัง  ตู้พระไตรปิฎก 
 วัดประดิษฐวนาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เดิมวัดตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัดเสาธงเรียง 
ต่อมาได้ย้ายไปตั้งวัดในที่วัดสนาม (ร้าง) โดยการริเริ่มของพระอธิการหวล จนฺทสิริ ประชาชนต าบลบ้านหม้อ 
เนื่องจากเห็นว่ามีวัดตั้งอยู่ใกล้เคียงกันถึง ๔ วัด คือ วัดไม้รวกสุขาราม วัดโพธาวาส วัดท่าไชยศิริ และ 
วัดหาดทราย ประกอบกับทางราชการได้ตัดถนนสาย “สุมานประกิจ” จากอ าเภอเมืองไปอ าเภอบ้านลาด ท าให้
การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น ได้มีการสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เพิ่มเติม และด าเนินการขอยกวัดสนาม (ร้าง) 
ขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ โดยใช้นามวัดว่า “ประดิษฐวนาราม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  
การศึกษา    - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการหวน จันฺทสิริ  พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๑๙ 
  รูปที่  ๒ พระครูศิลป์วัชรสาร    พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๔๓ 
  รูปที่  ๓ พระครูวินัยธรบุญล้อม สุเมโธ พ.ศ. ๒๕๔๓  
  รูปปัจจุบัน พระอธิการประทุม ถิรธมฺโม 

วัดป้อม 
 วัดป้อม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๐๑  ตั้งอยู่ถนนท่าหิน  ต าบลท่าหิน  อ าเภอท่าราบ  
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดคลองวัดเกาะ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๒ แปลง  มีเนื้อที่ ๒๙ ไร ่  
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๐๙ 

 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร    
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๐ เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หอสวดมนต์    กว้าง  ๒.๕ เมตร  ยาว  ๗ เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลงั เปน็อาคารไม้  
ศาลาเอนกประสงค์    เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๒ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี  โรงครัว ห้องน้ า   
ปูชนียวัตถุมี - พระพุทธรูปองค์ต่าง ๆ และเจดีย์โบราณ 
 วัดป้อม ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๐ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง แต่วัดสร้างมานานแล้ว  
ท าให้อยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรม ต่อมา พระครูพิพิธคุณากร ได้ท าการบูรณะและสร้างอาคารเสนาสนะขึ้นใหม่
ในที่ตั้งเดิม โดยได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้าน 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการตุ่น        (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๒ พระอธิการจิต       (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๓ พระอธิการฉิม   (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่ ๔  พระครูสังวรวัชรคุณ (อิ่ม)   พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๓๖ 
      รูปที่ ๖  พระครูพิพิธคุณากร พ.ศ. ๒๕๓๐ – ปัจจุบัน 

วัดปากคลอง 
 วัดปากคลอง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๘๐๐๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๓ บ้านบางครก หมู่ที่ ๔ ต าบลบางครก 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๖๘ ตารางวา 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดคลองอรรถสิทธิ์ 
 ทิศตะวันออก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๑๐.๑๐  เมตร  ยาว  ๑๗.๓๐  เมตร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ 
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๙.๖๐ เมตร  ยาว  ๑๕.๑๕  เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๓๐ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๑  หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ๑ หลัง  
วิหาร    กว้าง ๕.๔๐ เมตร  ยาว  ๑๐.๕๐ เมตร  



๑๑๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ปูชนียวัตถุมี - เจดีย์ทรงย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 วัดปากคลอง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเพชรบุรี ซึ่งเป็นทางแยกแม่น้ า ๒ ทาง     
ทางหนึ่งไหลไปบ้านแหลม และอีกทางหนึ่งไหลไปบางตะบูน ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดปากคลองบางครก  ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
การศึกษา    - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๘ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระอธิการคล้ า      (ไม่ทราบปี)   
 รูปที่  ๒ พระครูอโศกธรรมสาร    พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๘๒ 
 รูปที่  ๓ พระครูวชิรธรรมาโศภิต   พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๒๐ 
 รูปที่  ๔ พระครูโสภิตวัชรโชติ   พ.ศ. ๒๕๒๐ – ปัจจุบัน 

วัดปากน้ า 
 วัดปากคลอง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๓๐๐๒  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ ต าบลบางจาน อ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๒ แปลง   มีเนื้อที่ ๔ ไร่  ๑ งาน  ๗๗ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๑๐๖, ๙๓๑๕  
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ 
ศาลาการเปรยีญ  กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๙.๕๐ เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร เป็นอาคารไม้ บูรณะเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๑ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลงั เปน็อาคารไม้    
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑  
 วัดปากน้ า ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐ ชื่อวัดตั้งตามสภาพภูมิประเทศ เนื่องจากพื้นที่ตั้งวัดอยู่ติด
ทะเล ไม่ปรากฏนามผู้สร้างและผู้บริจาคที่ดิน วัดปากน้ าได้รับความอุปถัมภ์จากราษฎรบ้านบางจานมา  
โดยตลอด วัดปากน้ าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖    
การศึกษา    มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๑๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระหวล     (ไม่ทราบปี)   
  รูปที่  ๒ พระเติม     (ไม่ทราบปี)   
  รูปที่  ๓ พระครูพัชรบุญญากร  พ.ศ. ๒๕๐๖  
  รูปปัจจุบัน พระครูพัชรศิลปาคม 

วัดปากลัด 
 วัดปากลัด รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๖๐๐๑ ตั้งอยู่ที่บ้านคลองลัด เลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๓ ต าบล    
บางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๖ ไร่  ๓  งาน       
๔๖ ๘/๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๔๗ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดบ้านคลองลัด 
 ทิศใต้  จดแม่น้ าบางตะบนู 
 ทิศตะวันออก  จดปากคลองลดั 
 ทิศตะวันตก  จดคลองขุด 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๔ แปลง   
 โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๑๖๑๕  มีเนื้อที่ ๒ ไร่  ๑ งาน  ๘๕ ๒,๑๐ ตารางวา 
 โฉนดเลขที่ ๓๑๖๑๖  มีเนื้อที่ ๗๔ ตารางวา 
 โฉนดเลขที่ ๓๑๖๑๗  มีเนื้อที่ ๒ ไร่  ๓ งาน  ๕๐ ๔,๑๐ ตารางวา 
 โฉนดเลขที่ ๓๑๖๔๖  มีเนื้อที่ ๓ ไร่  ๒ งาน  ๓๘ ๕,๑๐ ตารางวา 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๘.๖๐  เมตร  ยาว  ๑๙.๑๘  เมตร   เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๘ เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๗ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๔ เมตร  ยาว  ๒๐ เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๗ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลงั เปน็อาคารไม้  
วิหาร   กว้าง ๑๖ เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง  ๑๒.๒๐  เมตร  ยาว  ๒๘ เมตร  เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๖.๘๐  เมตร  ยาว  ๔๙ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สรา้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ 
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง ๑ หลัง  หอกลอง ๑ หลัง  โรงครัว ๔ หลัง  
หอพระไตรปิฎก ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๕๐ นิ้ว  สูง ๖๔ นิ้ว  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗   
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 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ   ขนาดหน้าตักกว้าง  ๔๐ นิ้ว  สูง ๕๒ นิ้ว  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 วัดปากลัด ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๒ ตั้งอยู่ปากคลองลัด ต าบลบางตะบูน  อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี  เป็นวัดแรกในต าบลบางตะบูน ตามสันนิฐานเข้าใจว่าประชาชนที่สัญจรไปมาเรียกชื่อวัดที่ตั้งอยู่
ปากคลองลัดพอดี จึงเรียกกันต่อ ๆ มาว่าวัดปากลัด   ชื่อวัดมาจากชื่อหมู่บ้าน อาศัยจากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุ
และผู้คนสมัยก่อน  เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ผนวกเข้ากันพอประมวลได้ว่า  
วัดปากลัดนี้สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๔ เคยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานานกว่า ๘๐ ปีเศษ ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๔ 
อุโบสถเก่าไฟไหม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้สร้างอุโบสถใหม่ ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่อีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
ปรากฏตามหลักฐานบัญชีรายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในหนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ ของ
กรมการศาสนา วัดนี้มีอายุมากกว่าร้อยปี เป็นวัดแรกของต าบลบางตะบูนและบางตะบูนออก โดยถือเอาแม่น้ า
บางตะบูนเป็นการแบ่งเขตการปกครองฝั่งหนึ่งถือเป็นต าบลหนึ่ง ฝั่งตะวันออกเรียกว่า บางตะบูนออก มีค ากล่าว
ว่าสุนทรภู่ก่อนจะไปถึงเพชรบุรีนั้น  ได้เคยผ่านเข้ามาในคลองลัด ซึ่งอยู่หน้า  วัดปากลัดจริง เมื่อสุนทรภู่นิราศ
เมืองเพชรครั้งนั้น ได้บันทึกหลักฐานได้ความว่า  
 น้ ายังน้อยค่อยค้ าพอล้ าเลื่อน       ไม่มีเพื่อนเรือประหลาดช่างขาดสูญ 
 ในคลองลัดทัศนายิ่งอาดูร          เป็นดินพูนพานจะตื้นแต่พื้นโคลน 
  พอจะเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ว่าสุนทรภู่เคยผ่านเส้นทางนี้ก่อนจะไปยังเมืองเพชรบุรี มาก่อน 
                      จนออกช่องคลองบางตะบูนใหญ่   ล้วนป่าไม้ตีนเป็ดเสม็ดแสม 
          นกกะลางยางกรอกกรอกกระแต  เสียงซ้อแซ้สองข้างทางกันดาร 
 แสดงว่าเรือของสุนทรภู่ล่วงเข้ามาในคลองลัด จนออกจากปากคลองลัดสู่แม่น้ าใหญ่ คือแม่น้ า
บางตะบูน นั่นเอง 
 วัดในสมัยก่อนมิได้ว่าจะสร้างได้เร็วนักเกี่ยวกับความเจริญของคน บ้านเมือง ภูมิประเทศ และ
เศรษฐกิจของประชาชนเป็นส าคัญ ซึ่งการสร้างวัดสมัยนั้นไม้ที่ได้มาจากชาวบ้านในลักษณะของบ้านทั้งหลัง  
ได้เอามาบ้านที่ปู่ย่าตายายล้มตายไป ลูกหลานอยู่ไม่ได้น ามาถวายวัด ท้ายสุดนี้ หลวงพ่อพระครูวชิรกิจโกศล 
(หลวงพ่อถนอม) ได้ขอที่ดินชาวบ้านเพื่อสร้างเส้นทางถนนเข้ามายังวัดปากลัด โดยก่อสร้างถนนเข้ามาเป็น
ระยะเวลาหลายสิบปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเกิดเป็นเส้นทางถนนขึ้นมา โดยหลวงพ่อท่านท าเร่ืองขอถนนกับทาง
หลวงชนบท จึงท าให้มีเส้นทางถนนเข้ามาถึงวัดปากลัดและเส้นทางต่อยาวไปอีกจนถึงทุกวันนี้ (ถนนหมายเลข 
๒๐๒๑) ได้ชื่อถนนว่า  ถนนพระครูวชิรกิจโกศล  
การศึกษา     มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๔ 
การเผยแผ่     มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดปากลัด จดทะเบียนล าดับที่ ๙๙๙  
 ของประเทศไทย เปิดท าการสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ จนระยะเวลาถึงปัจจุบัน 
 
 
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๑๓ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระอธิการคลัง      พ.ศ. ๒๓๘๔ – ๒๔๐๙   
 รูปที่  ๒ พระอธิการเอ่ียม     พ.ศ. ๒๔๐๙ – ๒๔๒๐ 
 รูปที่  ๓ พระอธิการวัด   พ.ศ. ๒๔๒๐ – ๒๔๔๓ 
 รูปที่ ๔  พระอธิการกาง      พ.ศ. ๒๔๔๓ – ๒๔๗๓     
 รูปที่ ๕  พระครูวชิรกิจโกศล   พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๕๔๑ 
     รูปที่ ๖  พระครูปฏิภาณวัชรธรรม     พ.ศ. ๒๕๔๑– ๒๕๕๙     
 รูปที่ ๗  พระสมุห์ส ารวย จารุธมโม   พ.ศ. ๒๕๔๙ –ปัจจุบัน 

วัดปากอ่าว 
 วัดปากอ่าว รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๗๐๐๑  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๘๒- ๖๑๕๔๕๙๙ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๑๓ ไร่  
๒ งาน ๖ ตารางวา นส.๓ เลขที่ ๑๐๕ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดคลองบางตะบูน 
 ทิศใต้  จดโรงเรียนวัดปากอ่าว 
 ทิศตะวันออก  จดชายทะเล 
 ทิศตะวันตก  จดหมู่บ้านต าบลบางตะบนู หมู่ที่ ๓ 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๔ แปลง  โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๗, น.ส.๓ เลขที่ ๔๖๔๖, ๒๑๘, ๒๑๙   
 อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๘.๕  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ 
ศาลาการเปรียญ     กว้าง ๙.๕ เมตร  ยาว  ๒๓.๕  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๙ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๑๑ เมตร  ยาว  ๑๙.๕ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๓  หลงั  
วิหาร    กว้าง ๑๒.๓๐ เมตร  ยาว  ๑๓  เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๘.๓ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ 
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน ๑ หลัง  หอระฆัง ๑ หลัง  โรงครัว ๔ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๕๐ นิ้ว  สูง ๖๕ นิ้ว  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐  พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางมารวิชัย   
  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๒๗ นิ้ว  สูง ๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 



๑๑๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 วัดปากอ่าว ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ โดยชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดปากอ่าวบางตะบูน” 
เนื่องจากวัดตั้งอยู่บริเวณปากอ่าว และมีต้นตะบูนอยู่มาก วัดปากอ่าวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  
พ.ศ. ๒๔๕๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร     

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระครูขานสาคร    พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๕๐๖   
  รูปที่  ๒ พระครูโสภิตวัชรคุณ   พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๒๕ 
  รูปที่  ๓ พระครูสิริวัชรสาคร  พ.ศ. ๒๕๒๖  
  รูปปัจจุบัน พระครูอาทรวัชชานุกิจ 

วัดป่าเขากลิ้ง 
 วัดป่าเขากลิ้ง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๒๐๐๕  ตั้งอยู่ที่บ้านสระพัง เลขที่ ๕๖,๑ หมู่ที่ ๒ 
ต าบลสระพัง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๖  ไร่ ๓ งาน  
๕.๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๒๒๙ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน  
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดเขากลิ้ง  
 อาคารเสนาสนะ     ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๓  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๐  หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  ๑๐  หลัง   
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 นอกจากนี้มี  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๓ เมตร  สูง ๙ เมตร 
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 วัดป่าเขากลิ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖,๑  หมู่ที่ ๒  ต าบลสระพัง  อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต วัดป่าเขากลิ้งแห่งนี้ เป็นเชิงเขา เป็นสถานที่เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก 
เป็นสถานที่ที่รักษาธรรมชาติไว้อย่างดี  และเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕๓๖ พระอาจารย์บุญมา นิปฺปโก ได้ธุดงค์ผ่านมา
ที่ถ้ าป่าเขากลิ้งแห่งนี้ ญาติโยมชาวบ้านจึงนิมนต์พระอาจารย์บุญมา อยู่จ าพรรษาที่บริเวณถ้ าที่เขาแห่งนี้  และ
ได้เริ่มสร้างวัดขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีคุณหลง ศรีสุวรรณ ถวายที่ดินให้กับวัดจ านวน                  
๖ ไร่เศษ เพื่อที่จะสร้างเสนาสนะส าหรับพระภิกษุสงฆ์ โดยได้เริ่มสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นก่อนจ านวน ๑ หลัง  ต่อมา 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้สร้างศาลาการเปรียญไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมขึ้นอีก ๑ แห่ง  และทางวัดก็ได้ซื้อที่ดินรอบ ๆ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๑๕ 

วัดอีกจ านวน ๒๙ ไร่  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้สร้างกุฏิพระหลังเล็ก ๆ ขึ้นอีก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงริเริ่ม
สร้างอุโบสถขึ้น และเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีประกาศจากทางส านักงานพระพุทธศาสนา-
แห่งชาติ ประกาศตั้งเป็นวัดป่าเขากลิ้ง และเข้ารับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม                    
พ.ศ. ๒๕๖๑  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระครูวิบูลพัชรกิจ  พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบนั 

วัดป่าเขารักษ์ 
 วัดป่าเขารักษ์ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๔๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้านพุบอน เลขที่  ๔๓ หมู่ที่  ๖ 
ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๔  ไร่  
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาปุ้ม – ยางหัก  
 ทิศใต้  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาปุ้ม – ยางหัก 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาปุ้ม – ยางหัก 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๓๕  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๘.๕๐ เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๓  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๘ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  ๕  หลัง   
วิหาร    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 นอกจากนี้มี  โรงครัว ๒ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  เรือนรับรอง ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๖๙ นิ้ว  สูง ๗๒ นิว้   
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 - มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๑.๒๐ เมตร                     
     สูง ๑.๓๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 วัดป่าเขารักษ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓  หมู่ที่ ๒  ต าบล
ท่าตะคร้อ  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  และเป็นสถานที่ป่าไม้เสื่อมโทรม ซึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณ
ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๒ พระอธิการพงษ์ษา (เจ้าอาวาส) และพระประจวบ  ได้เดินธุดงค์มาพบสถานที่ตั้งวัด 
ในปัจจุบัน และเห็นว่าสถานที่แห่งนี้ควรจะก่อสร้างเสนาสนะเป็นส านักสงฆ์เพื่อการปฏิบัติธรรม  จึงเริ่มท าการ
ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓  ในปีต่อ ๆ มา ก็ได้เริ่มสร้างเสนาสนะถาวร  และได้มีพระภิกษุเข้ามาบวชและจ า
พรรษาได้ ๕ รูป ได้มีการทอดกฐินเกือบทุกปี จนกระทั่งวัดได้มีความเจริญ จึงได้สร้างโบสถ์และเสนาสนะอ่ืน ๆ 



๑๑๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ตามมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๓๐ เมตร 
ยาว ๔๖ เมตร  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระอธิการพงษ์ษา  มนุญฺโณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 

วัดป่าชลประทานราษฎร์ 
 วัดป่าชลประทานราษฎร์ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๑๔๐๐๕  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒,๑ บ้านชลประทานราษฎร์ 
หมู่ที่ ๑๐ ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๑๐๒๙๐๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา ตาม น.ส.๓ เลขที่ ๙๖  
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดล าแม่ประจันต ์
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๖ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๐ หลัง   
 นอกจากนี้มี  เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  เรือนรับรอง ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางประทานพร  ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว   
  สูง ๑๒๐ นิ้ว   
 วัดป่าชลประทานราษฎร์ ตั้งวัดเมื่อ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเป็นมาได้ต่อยอด 
มาจากโครงการ “พุทธธรรมรักษ์สถาน” ซึ่งได้ริเริ่ม วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี
ขึ้นมาเพื่อระดมทุนในการก่อตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นมาก่อน โดยใช้ชื่อในครั้งนั้นว่า “ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
สุนทรวชิรเวท” โดยมีพระครูสุนทรวชิรเวท (หลวงพ่อจ่าง อเชยโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเข่ือนเพชรได้เป็นประธาน
ในการก่อตั้ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้โครงการชลประทานเขื่อนเพชร มีหมู่บ้านชื่อว่า หมู่บ้านชลประทานราษฎร์ 
ต่อมามีการขอจัดตั้งวัด จึงใช้ชื่อว่า วัดป่าชลประทานราษฎร์ มุ่งเน้นส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมมัฏฐาน  
จึงมีค าว่าป่า ที่มุ่งเน้นถึงความปลีกวิเวกของพระภิกษุสงฆ์ 
การศึกษา    มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระปลัดนัทธี วฑุฒิธมฺโม 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๑๗ 

วัดป่าเด็งธรรมาราม 
 วัดป่าชลประทานราษฎร์ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๔๐๐๓  ตั้งอยู่ที่บ้านป่าเด็ง หมู่ที่ ๒ ต าบลป่าเด็ง 
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๘๑- ๐๑๑๗๙๙๕ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด 
เนื้อที่ ๑๕ ไร่  
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดแม่น้ าปราณบุร ี
 ทิศตะวันตก  จดโรงเรียนบา้นป่าเด็ง 
 อาคารเสนาสนะ     ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๒๕ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๔๐ เมตร  ยาว  ๒๖  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๒๖ เมตร  ยาว  ๒๙  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๓  หลงั   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๓๙ เมตร  ยาว  ๒๖  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน ๒ หลัง  หอระฆัง ๑ หลัง  หอกลอง ๑ หลัง  โรงครัว ๒ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางสมาธิ  ขนาดหน้าตกักว้าง ๑.๖ เมตร   
  สูง ๑.๖๑ เมตร   
 วัดป่าเด็งธรรมาราม สร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ตั้งวัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีชาวกะเหรี่ยง
ถวายที่ดินให้วัดจ านวน ๖๕ ไร่ แบ่งให้โรงเรียนบ้านป่าเด็ง ๑๐ ไร่ แบ่งให้อนามัยป่าเด็ง ๕ ไร่ เป็นของวัด ๕๐ ไร่ 
โดยทางวัดได้ใช้สร้างเสนาสนะต่าง ๆ ประมาณ ๑๐ ไร่ พื้นที่ที่เหลือใช้ปลูกต้นไม้  
 วัดป่าเด็งธรรมาราม ตั้งวัดเมื่อ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีา 
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕.๔๐ เมตร 
การศึกษา    มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระอธิการอ าไพ อภินนโฺท    พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 
 

  



๑๑๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดป่าแป้น 
 วัดป่าแป้น รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๑๐๐๓  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๓ ต าบลบ้านลาด อ าเภอ                
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา  
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๘ เมตร  ยาว  ๑๕.๗๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๙.๖๐ เมตร  ยาว  ๓๙.๗๐  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๖ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๓.๓๕ เมตร  ยาว  ๒๗.๒๕ เมตร  เป็นอาคารไม้  สรา้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลงั เปน็อาคารไม้   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 นอกจากนี้มี  โรงครัว  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ  ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว  สูง ๕๐ นิว้  

   ศิลปะรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร ขนาดหน้าตักกว้าง ๐.๕๐ เมตร   
   สูง ๑.๗๕ เมตร  ศิลปะทวารวด ี  

 วัดป่าแป้น ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๗๕ ณ ต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด เป็นแหล่งชุมชนโบราณ 
ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในกลุ่มโบราณสถานเนินโพธิ์ใหญ่ ซึ่งขุดค้นพบเศษภาชนะดินเผา โกลน
พระพุทธรูป เป็นต้น ประชาชนได้ร่วมกันสร้างวัดบนพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเพชรบุรี โดยมีอ าแดงแป้น
เป็นผู้น า ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่า “วัดป่าแป้น” วัดนี้มักเป็นที่พักระหว่างทาง เพราะอยู่ในเส้นทางสัญจรทั้ง 
ทางน้ าและทางบก โดยในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสต้น  
ณ ที่แห่งนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. ๒๓๑๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๙.๔ เมตร ยาว ๓๑ เมตร 
การศึกษา    มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๓ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการเมฆ       (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๒ พระข า        (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๓ พระอธิการหนู        พ.ศ. ๒๔๕๒ 
  รูปที่  ๔ พระอธิการนก        (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๕ พระอธิการยุ้ย ถามิโก      (ไม่ทราบปี) 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๑๙ 

  รูปที่  ๖ พระสมุห์ชิ้น ชุตินฺธโร      พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๑๔ 
  รูปที่  ๗ พระครูศรีวัชราภรณ์ (ทบ อังกุโร)     พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๔๑ 
  รูปที่  ๘ พระมหาประสงค์ มหาวีโร     พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน 

วัดป่าวิสุทธิคุณ 
 วัดป่าวิสุทธิคุณ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๑๐๑๐ ตั้งอยู่ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดป่าวิสุทธิคุณ ตั้งวัดเมื่อ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระมหาศักฏา สุมโน 

วัดปึกเตียน 
 วัดปึกเตียน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๑๒๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้านปึกเตียน เลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๓ ต าบล 
ปึกเตียน อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๘๖- ๑๓๐๒๘๔๕ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีที่ดินที่ตั้งวัด 
เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา น.ส. ๓ก เลขที่ ๑๕๑๔  
อาณาเขต ทิศเหนือ  จด ทางสาธารณประโยชน์- 
 ทิศใต้  จด ทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันออก  จด ทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก  จด ที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ     กว้าง ๓๐ เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาการเปรียญ     กว้าง ๑๔.๕ เมตร  ยาว  ๓๑.๗  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๐  หลัง   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๒๐.๔ เมตร  ยาว  ๔๒.๘  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย  ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๕๐ เมตร  สูง ๒.๕๐ เมตร 
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางมารวชิัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง ๑.๒๐ เมตร 
  สูง ๑.๘๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕  



๑๒๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 วัดปึกเตียน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย พ.ต.อ.ชัยชาญ เงินมูล เป็น
ผู้ด าเนินการขออนุญาตสร้างและตั้งวัด และนางสาวทุเรียน สรรวิริยะ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด  และได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๓๐ เมตร  
ยาว  ๖๐ เมตร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระอธิการพยูร จิตสาโร    พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน 

วัดโป่งเกตุ 
 วัดโป่งเกตุ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๑๓๐๐๕  ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเกตุ เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๙ ต าบล 
เขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๒ งาน 
๑๗ ตารางวา  
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดโรงเรียนบา้นโป่งเกตุ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
ศาลาการเปรียญ     กว้าง ๑๘ เมตร  ยาว  ๒๖ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลงั   
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง  ๑๐ เมตร  ยาว  ๓๓  เมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐  
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน ๑ หลัง  หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี - พระพุทธรูป ๘ องค์ บาตรดนิโบราณ ๑ ใบ พระพุทธรูปปางลลีา ๑ องค์  
 วัดโป่งเกตุ  ตั้ งวัดเมื่อวันที่  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย นายประยงค์ เฉลิมทรง 
คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านช่วยกันบริจาคก าลังทรัพย์ จัดสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ มาโดยล าดับ และ
อยู่ในความอุปถัมภ์ช่วยเหลือของหลวงพ่อจ้วน จนฺทสิริ เจ้าคณะอ าเภอท่ายาง และทางราชการโดยศูนย์
โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ ได้ด าเนินการเร่ืองพัฒนาที่ดินวัดจนถึงปัจจุบัน   
การศึกษา    มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๒๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระยงค์      พ.ศ. ๒๕๔๗   
  รูปที่  ๒ พระครูวัชระประสิทธิ์คุณ    พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๖๑ 
  รูปที่  ๓ พระสมศักดิ์ คุณสมฺปนฺโน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  รูปที่  ๔ พระมหาสมชาย จันฺทโก   พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน 

วัดพรหมวิหาร 
 วัดพรหมวิหาร รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๐๙  ตั้งอยู่ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๘๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๐๓  
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดทางรถไฟสายใต ้
 ทิศใต้  จดที่สาธารณประโยชน ์
 ทิศตะวันออก  จดที่สาธารณประโยชน ์
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๑๕ เมตร  ยาว  ๓๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ 
วิหาร    กว้าง ๑๐ เมตร  ยาว  ๑๕ เมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๐ เมตร  ยาว  ๑๕ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔  
หอสวดมนต์   กว้าง ๕ เมตร  ยาว  ๑๕ เมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๘  หลงั เปน็อาคารไม้   
 นอกจากนี้มี  หอฉัน  หอระฆัง ถังเก็บน้ าฝน โรงครัว  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  
 วัดพรหมวิหาร ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระครูพรหมวิหารธรรม  พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๕๑๔   
  รูปที่  ๒ พระอธิการถวิล    พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๘ 
  รูปที่  ๓ พระอธิการประยูร    พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๐ 
  รูปที่  ๔ พระอธิการสุชาติ อติชาโต  พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน 
 
 



๑๒๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดพระทรง 
 วัดพระทรง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๑๔  ตั้งอยู่ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดพระทรง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระครูธรรมธรสมยศ ปริสุทฺโร 

วัดพระธาตุศิริชัย 
 วัดพระธาตุศิริชัย รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๑๐๐๕  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๕ ถนนเพชรเกษม 
ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๗๔ ตารางวา 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๖.๒๕ เมตร ยาว ๒๕.๒๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก   
วิหารอดีตเจ้าอาวาส    ๑ หลัง  ๒ ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กุฎิสงฆ์    จ านวน ๒ หลงั เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
ปูชนียวัตถุมี - พระพุทธประธานประจ าอุโบสถ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธโสธร พระโพธิสัตว์กวนอิม 
  รูปหล่อ หลวงพ่อพระครูวัชรสารคุณอดีตเจ้าอาวาส บริเวณวัดยังมีห้องสมุดประชาชน  
 “เฉลิมราชกุมารี” ซึ่งคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อ 
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๓๔ พรรษา เม่ือปี ๒๕๓๔ 
 วัดพระธาตุศิริชัย ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๐๐ มีพระครูบรรพตศีลคุณ เจ้าคณะอ าเภอเขาย้อย ในสมัยนั้น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายฉลอง ไชยวุฒิ 
อดีตนายอ าเภอเขาย้อย และประชาชน ได้มีความเห็นร่วมกัน ที่จะจัดสร้างวัดเป็นพุทธบูชา เนื่องในวโรกาส 
ที่พระพุทธศาสนาครบ ๒๕ ศตวรรษ จึงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๒๓ 

 คณะสงฆ์นายอ าเภอเขาย้อยขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมสิริชัย  
เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ขณะนั้น จึงน าราชทินนามของท่าน ตั้งเป็นชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดพระธาตุศิริชัย”  
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร  
ยาว ๕๐ เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระครูวัชรสารคุณ (วิรัช ปญฺญาสาโร)  พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๕๒ 
  รูปที่  ๒ พระมหาวิสูตร จิตฺตปาโล   พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๖๒ 
  รูปที่  ๓ พระครูศรีวัชราภรณ์ (รักษาการแทนเจ้าอาวาส) พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
  รูปที่  ๔ พระใบฎีกางาม สุริโย    พ.ศ. ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน 

วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 
 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๖๐๐๖ ตั้งอยู่ต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระครูสิริพชัรศาสน์ 

วัดพระพุทธไสยาสน์ 
 วัดพระพุทธไสยาสน์ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๐๓  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑ ถนนคีรีรัฐยา หมู่ที่ ๕ 
อ าเภอเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๔ ไร่ ๙๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน  
เลขที่ ๒๔๒๖๙ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดเขามไหสวรรค์ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๓ แปลง  เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๓๒๒ ๗๘๕๒ ๑๐๓๑๘   



๑๒๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๗.๓๕ เมตร ยาว ๑๕.๒๗ เมตร  
หอสวดมนต์    กว้าง ๗.๖๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗.๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง  
วิหาร    กว้าง ๕.๔ เมตร ยาว ๙.๗ เมตร 
กุฎิสงฆ์   จ านวน ๘ หลงั เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง และตึก ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี - พระพุทธไสยาสน์ ก่ออิฐถือปูน ยาว ๒๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว  
  ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๔๗๘ 
 วัดพระพุทธไสยาสน์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ พ.ศ. ๒๒๐๐  

การบริหารและการปกครอง 

ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 
  รูปที่  ๑ พระครูสุวรรณมุนี (เกษ)   (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๒ พระครูสุชาติเมธา (กุน)   (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๓ พระครูสมณกิจพิสาล (เทพ) (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๔ พระครูพิทักษ์พุทธไสยาสน์ (ผล)  พ.ศ. ๒๕๒๗ 
  รูปที่  ๕ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (สังคม)  พ.ศ. ๒๕๒๗   
  รูปปัจจุบัน พระมหาสมศักดิ์ ปุณฺณโชโต 

วัดพระรูป 
 วัดพระรูป รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๓๐๐๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ บ้านโตนดหลาย หมู่ที่ ๖ ต าบล 
ช่องสะแก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๘ ไร่ ๒ งาน  
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๒๖๙ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๓ แปลง  เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา โฉนดทีด่ิน เลขที่ ๑๙๕๒ ๖๒๔๑   
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร  
ศาลากาเปรียญ    กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘  
หอสวดมนต์    กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๒๕ 

ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๓๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑  
วิหาร    กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๗๐ เมตร เป็นอาคารทรงไทย 
กุฎิสงฆ์    จ านวน ๘ หลงั เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง และอาคารครึ่งไม้คร่ึงตึก ๑ หลัง 
 นอกจากนี้มี  หอกลอง  หอระฆัง 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พระพุทธรูปหินทราย 
  ศิลปะอู่ทอง ๑ องค์ พระพุทธรปูโลหะ ๑ องค์ เจดีย์ทรงลงักา สูง ๒๕ เมตร  
  กว้าง ๑๒ เมตร เสมาหินทราย และธรรมาสน์ทรงบษุบก   
 วัดพระรูป  ตั้งวัดเมื่อวันที่ พ.ศ. ๒๔๘๔   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระแสง     (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๒ พระเมือง     พ.ศ. ๒๔๓๒ 
  รูปที่  ๓ พระอธิการหนู ธมฺมสโร   พ.ศ. ๒๔๓๒ - ๒๔๗๖ 
  รูปที่  ๔ พระครูเหลี่ยม จนฺทโชติ   พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๘๘ 
  รูปที่  ๕ พระครูปัญญาวัชรโสภณ (ผ่อน ปญฺญธโร) พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๕๒๗ 
  รูปที่  ๖ พระครูอนุกูลวชิรกิจ (อ านวย อินฺทวณฺโณ) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  รูปปัจจุบัน พระพิพิธพัธโรดม 

วัดพลับพลาชัย 
 วัดพลับพลาชัย รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๐๕  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖ ถนนด าเนินเกษม ต าบล 
คลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๑ ไร่ ๒๙ ตารางวา  
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๙๙๑ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๔ แปลง  เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๗๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๑๘, ๒๐๘๖, ๘๗๕๔, ๙๓๘   
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖  
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๓๖ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒  
วิหาร    กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๗๐ เมตร 



๑๒๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กุฎิสงฆ์    จ านวน ๔ หลงั เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง และอาคารครึ่งไม้คร่ึงตึก ๒ หลัง 
 นอกจากนี้มี  โรงเลี้ยงอาหาร 
 วัดพลับพลาชัย ตั้งวัดเมื่อวันที่ พ.ศ. ๒๒๙๐ โดยตั้งอยู่กลางเมืองเพชรบุรี เป็นวัดเก่าแก่  
มีถนนด าเนินเกษมผ่านกลางวัด ท าให้เขตจาระของวัดแยกออกเป็นเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส จากประวัติ
ความเป็นมา วัดนี้เคยเป็นแหล่งรวมความเป็นเลิศในสรรพวิทยาการ วิทยาคุณ มีผลงานทางศิลปะการช่าง เช่น 
อุโบสถ ซึ่งมีรูปทรงการแกะสลักลวดลายอันวิจิตรบรรจง โดยเฉพาะบริเวณหน้าบันบานประตู บานหน้าต่าง 
และเสนาสนะอ่ืน ๆ การแกะสลักหนังชุดต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากวัดเคยถูกไฟไหม้คร้ังใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ จนไม่
เหลือถาวรวัตถุหลงเหลืออยู่ นอกจากวิหารเพียงหลังเดียว 
 วัดพลับพลาชัยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕    
การศึกษา     - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๖  
 - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๙     

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ หลวงพ่อจีน    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๒ หลวงพ่อจุ้ย    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๓ หลวงพ่อทองค า    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๔ หลวงพ่อคง    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๕ หลวงพ่อฤทธิ์    พ.ศ. ๒๔๑๒ - ๒๔๖๒ 
  รูปที่  ๖ หลวงพ่อกร    พ.ศ. ๒๔๖๒ – ๒๔๘๘ 
  รูปที่  ๗ พระครูอาทรวชิรธรรม (เชื่อม) พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๕๓๐ 
  รูปที่  ๘ พระครูสุนทรวชิรคุณ (เรียน)  พ.ศ. ๒๕๓๐  
  รูปปัจจุบัน พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ 

วัดพวงมาลัย 
 วัดพวงมาลัย รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๗๐๐๑  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓๐ ตารางวา   
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
หอสวดมนต์    กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  
กุฏิสงฆ์     จ านวน ๓ หลงั เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ตึก ๑ หลัง  
วิหาร    กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๒๗ 

 นอกจากนี้ มีเตาเผาศพหอระฆัง ห้องน้ า โรงครัว 
ปูชนียวัตถุมี - พระพุทธประธานประจ าอุโบสถ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พ.ศ.๒๕๔๙  
  สร้างอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร  
  ยาว ๔๓ เมตร ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๓๖ ง 
  กองพุทธสถาน  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ 
  พระพุทธรูป อีกหลายองค์ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบวัดพวงมาลัย เจดีย์ มีพระพุทธรูป 
  อยู่ในถ้ า วิหารหลวงปู่แก้ว สร้างไว้บนยอดเขาอีโก้ โดยได้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๓ 
 วัดพวงมาลัย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ประวัติความเป็นมาในการสร้างไม่
ปรากฏชัด มีเพียงค าบอกเล่าของผู้สูงอายุในท้องถิ่น กล่าวว่า หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย แม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม ได้มาสร้างเจดีย์ไว้บนยอดเขาอีโก้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่า วัดพวงมาลัย 
(เขาอีโก้)  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระครูวินัยธรแก้ว  พ.ศ. ๒๔๕๓  
  รูปที่ ๒  พระธม    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่ ๓  พระไชยสิทธิ์    (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่ ๔  พระจันทร์     (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่ ๕  พระอธิการเฉลียว อิทฺธิโชโต    พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๘  
  รูปที่ ๖  พระวินัยธรชะเลงศักดิ์ ชวโน   พ.ศ. ๒๕๓๙ - ปัจจุบัน 

วัดพิกุลแก้ว 
 วัดพิกุลแก้ว รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๔๐๐๑ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดพิกุลแก้ว ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. ๒๓๓๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระครูบวรรัตนวงศ์ 
  



๑๒๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดพุตะเคียน 
 วัดพุตะเคียน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๑๐๐๖  ตั้งอยู่ที่บ้านอ่างศิลา เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๑ ต าบล
หนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๙๕-๕๒๙๕๒๙๔ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 
มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๐ ไร่   
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ  กว้าง ๘ เมตร  ยาว  ๑๗ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลงั  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ๓ หลัง  
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง  ๑๐ เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๒๐ เมตร  ยาว  ๒๙  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒  
 นอกจากนี้มี  หอระฆัง ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ศิลปะเชียงแสน  ขนาดหนา้ตักกว้าง ๓๐ นิ้ว  สูง ๔๐ นิว้   
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗  
การเผยแผ่    มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (สธจ.) แห่งที่ ๔  แต่งตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระอธิการมนตรี มนโชโต พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน 

วัดพุพลู 
 วัดพุตะเคียน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๓๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านพุพลู เลขที่ ๗,๒ หมู่ที่ ๓ ต าบล 
ยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๖๑-๕๑๙๕๘๙๙ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๔๑๔, ๓๔๑๖   
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๒๙ 

 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว  ๔๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๒๐ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลงั  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ๑ หลัง   
 อาคารไม้ ๑ หลัง และกุฏิดนิ ๑ หลัง 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๑๐ เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง   
เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง    
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย  ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว  สูง ๘๔ นิ้ว   
   สร้างเมื่อ   พ.ศ. ๒๕๒๙  
                    - มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ขนาดหน้าตักกวา้ง ๓๑ นิ้ว  สูง ๔๗ นิ้ว   
 วัดพุพลู ตั้ งวัดเมื่อวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ มีหลวงพ่อพริ้ม สญฺญจิตฺโต  
(พระครูธรรมรัตนภิรม) เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างเสนาสนะ ลงในที่ดินของนายแคล้ว ซึ่งได้ถวายที่ดินให้วัดและ  
ได้พัฒนามาเป็นล าดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง  ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร   
การศึกษา    มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๗ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระครูธรรมรัตนภิรม  พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๓ 
  รูปที่  ๒ พระครูพิศาลประชาธร  พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘ 
  รูปที่  ๓ พระสมุห์ชะออน กิตติสาโร  พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ 
  รูปที่  ๕ พระครูวิบูลวัชรกิจ   พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน 

วัดพุม่วง 
 วัดพุตะเคียน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๗๐๐๓  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองชุมพล 
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๒๗ ตารางวา  
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๑๓๗ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ น.ส.๓ ก 
 ทิศใต้  จดภูเขานกยูง 
 ทิศตะวันออก  จดที่ น.ส.๓ ก 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 



๑๓๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๗.๙๐ เมตร  ยาว ๒๓.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๗ เมตร  ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๕ หลงั เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม ้๑ หลัง และตึก ๑ หลัง  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  ห้องน้ า ๓ หลัง    
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๐ เซนติเมตร พระประธานประจ า 
  ศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ๔ องค์ คือ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๒๘, ๖๔ ๔๔ และ  
  ๒๕ เซนติเมตร ตามล าดับพระปางสมาธิ ๓ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๖, ๖๒,  
  ๒๙ เซนติเมตร พระปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ เซนติเมตร  
  พระพุทธชินราชจ าลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๒ เซนติเมตร พร้อมพระโมคคัลลานะ- 
  พระสารีบุตร สูง ๑๖๔ เซนติเมตร พระปางเลไลยก์ หน้าอุโบสถ ๑ องค์   
 วัดพุม่วง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ชาวบ้านอยากมีวัด ไว้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านจิตใจ จึงได้ช่วยกันสร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นที่บ้านพุม่วง แล้วนิมนต์พระภิกษุมาอยู่จ าพรรษา จากนั้น
ประมาณ ๑ ปี ชาวบ้านเห็นว่า การเดินทางเข้าออกที่พักสงฆ์ดังกล่าวไม่สะดวก จึงได้ย้ายที่พักสงฆ์ไปสร้างที่ใหม่
ในที่ดินของนายเสาร์ เย็นตั้ง ซึ่งได้ถวายให้วัดเนื้อที่กว่า ๑๐ ไร่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า ที่พักสงฆ์อัมพธาวนารามได้มี
พระภิกษุมาจ าพรรษาอยู่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง พระอาจารย์หยด ญาณทีโป ได้มาอยู่จ าพรรษาจึงได้ท าเรื่อง
ของตั้งวัดได้รับการประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา โดยตั้งชื่อว่า “วัดพุม่วง” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อวันที่  ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร   
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระทวน   (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๒ พระกลม   (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๓ พระไพร หวังเจริญ   (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๔ พระเส็ง กวิว โส  พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๗ 
  รูปที่  ๕ พระอธิการหยด ญาณทีโป  พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๔๔  
  รูปที่ ๖ พระครูวัชรวีรวงศ์ (วีระพงษ์ ญาณพโล)   พ.ศ.๒๕๔๕ – ปัจจุบัน 
 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๓๑ 

วัดพุมะค าสามัคคี 
 วัดพุมะค าสามัคคี รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๑๑๐๐๔  ตั้งอยู่ที่บ้านพุมะค า เลขที่ ๓๘๖ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๑ งาน       
๑๑ ตารางวา 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดโรงเรียนบา้นพุมะค า 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดสระน้ าบา้นพุมะค า 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๒๒ เมตร  ยาว ๔๓ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารไม้  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑ หลงั เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 นอกจากนี้มี  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง    
ปูชนียวัตถุม ี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้ว สูง ๑๖๘ นิ้ว   
 วัดพุมะค าสามัคคี ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ -  
กลัดหลวง มีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา เนื่องด้วยปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ตั้ง
โครงการพัฒนาที่ดินแห่งนี้ มีอยู่ประมาณ ๒ หลังคาเรือน ประกอบอาชีพท าไร่ ได้ปรึกษากันว่า สมควรที่จะมี
สถานที่ไว้ท าบุญบ าเพ็ญกุศลในวันส าคัญทางศาสนา และร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ฟังเทศน์ฟังธรรมตาม
หลักพระศาสนา จึงได้ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น โดยเริ่มแรกเป็นคณะสงฆ์มหานิกาย จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔  
ได้ขาดแคลนพระภิกษุ ชาวบ้านจึงได้ไปขอความอนุเคราะห์พระครูพินิจสมณการ (ผล เตชธมฺโม) เจ้าอาวาส
วัดสหธรรมิการาม หนองแขม เพื่อขออาราธนาพระภิกษุไปจ าพรรษาที่ส านักสงฆ์แห่งนี้ และรับเข้าสังกัด        
ธรรมยุติ ในนามส านักสงฆ์พุมะค าสามัคคี  และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดได้ท าเรื่องขอ
ที่ดินจากศูนย์โครงการพัฒนาที่ดิน หนองพลับ – กลัดหลวง อย่างเป็นทางการ และได้รับอนุญาตจากโครงการ
เป็นที่เรียบร้อย โดยมีพื้นที่ตั้งวัด ๔๒ ไร่ เป็นพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ หนองพลับ – หลัดหลวง ตั้งอยู่
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๖ ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยจัดตั้งเป็นวัดเมื่อ ๑๙ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เขตวิสุงคามสีมา  
กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร   
การศึกษา   มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  



๑๓๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระปลัดทน รุจิธมฺโม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 

วัดพุสวรรค์ 
 วัดพุสวรรค์ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๕๐๐๒  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๑๙ หมู่ที่ ๒ ต าบลพุสวรรค์  
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๔๐๔๕๘๔ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  
๗ ไร่ ๐๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๓๓๕ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศใต้  จดอุทยานพระโพธิสตัว์กวนอิม 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๗ เมตร  ยาว ๑๗๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๖๐ เมตร เป็นอาคารไม้  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑๕ หลัง    
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๓ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 นอกจากนี้มี  โรงครัว ๑ หลัง      
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิว้ สูง ๙๒ นิ้ว   
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว   
 วัดพุสวรรค์  ตั้งเป็นวัดเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระครูอุปถัมภ์วัชรคุณ    พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๓๓ 

วัดเพชรพลี 
 วัดเพชรพลี  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๐๔ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘  ถนนเพชรพลี ต าบลท่าราบ  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่   
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ   
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๖.๓๘ เมตร ยาว ๑๓.๖๗ เมตร  เป็นอาคารตึกมุงกระเบื้อง  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๐.๑๙ เมตร  ยาว ๒๑ เมตร เป็นอาคารไม้  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑๙ หลัง เปน็อาคารไม ้
วิหาร    กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีต 
ศาลาอเนกประสงค์     จ านวน ๒ หลัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๓.๕๐ เมตร  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย พระบรมสารีริกธาตุ ๗ สี มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
  วงล้อมธรรมจักร กวางหมอบ พระพุทธรูปนามว่า หลวงพ่อเพชร ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 
  กว้าง ๒๐ นิ้ว เนื้อหินเขียว สมัยสุวรรณภูมิ บ่อน้ าเพชรเป็นน้ า พระพุทธรูปโมรา ปางขอฝน 
  สูง ๒๒ นิ้ว และพระพุทธรูปสมัยอื่น ๆ 
 วัดเพชรพลี ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๐ จากหลักฐานจารึกลายสือไทยในกระเบื้องจานและ 
แผ่นหินทรายที่ขุดได้จากวัดพริบพลี และวัดคูบัว จังหวัดราชบุรี ท่านจ้าวคุณพระราชกวีได้เขียนไว้ในหนังสือ 
“วัด – เมืองพริบพลี – เพชรบุร”ี สรุปได้ว่า พระนางสิริงามตังเทวีมเหสี สมัยตวันอธิราชแห่งสุวรรณภูมิ ได้สร้าง
วัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระปุณณเณระ ผู้น าพระพุทธศาสนามาจากสุวรรณภูมิ นับเป็นวัดแรกของ  
เมืองเพชรบุรี  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พ.ศ. ๒๓๗๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระเสือใหญ่  
  รูปที่ ๒ พระเสือเล็ก    
  รูปที่ ๓  พระเทียน         
                          รูปที่ ๔  เจ้าอธิการหวาด มาโฆ  พ.ศ. ๒๔๓๓ ๒๔๘๙ 
  รูปที่ ๕ พระพิศิษฐศิลปาคม   พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๒๔ 
  รูปที่ ๖  พระครูปลัดยิ้ม จนฺุโท   พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  รูปปัจจุบนั พะครูวัชรชัยธรรม  



๑๓๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดเพชรสุวรรณ 
 วัดเพชรสุวรรณ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๗๐๐๓ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ต าบลตะบูนออก อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่  ๓  งาน ๖๐ ตารางวา 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ท าการประปา 
 ทิศใต้  จดค่ายลูกเสือ 
 ทิศตะวันออก  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๑เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๑.๔๐ เมตร  ยาว ๒๖.๗๐ เมตร เป็นอาคาร ทรงไทยสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลงั เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีต ๒ หลัง 
วิหาร   กว้าง ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๙ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๘ เมตร  ยาว ๒๔ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
                     นอกจากนี้ยังมี โรงครัว   ถังเก็บน้ าฝน ถังน้ าประปา และห้องสุขา 
 วัดเพชรสุวรรณ  ตั้งวัดเมื่อ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยเกิดขึ้นจากการด าริของพระครู 
วชิรกิจโกศล เจ้าคณะต าบลบางปูนซึ่งต้องการให้มีวัดเพิ่มขึ้น ประกอบกับนายจุ่นและนางลิ้นจี่  ศรีสละ 
ชาวบ้านมีศรัทธาจะสร้างวัด จึงได้ถวายที่ดินและร่วมกันสร้างวัดและขออนุญาตจัดตั้งวัดโดยใช้ชื่อว่า  
“วัดเพชรสุวรรณ” ตามล าดับ  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

   พระอธิการสนิท  กมโล          พ.ศ. ๒๕๑๓ 
 รูปปัจจุบนั  พระสมุห์สังกาศ สทุธิญาโณ  รักษาการแทนเจ้าอาวาส 

วัดเพรียง 
 วัดเพรียง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๒๑๐๐๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗ บ้านเพรียง ถนนเจ้าส าราญ หมู่ที่ ๔ 
ต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๗  ไร่  ๖๔ ตารางวา 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๓๕ 

มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง  มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๗๐ 
 อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย 
อุโบสถ   กว้าง ๖.๓๐ เมตร   ยาว ๑๒.๘๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๕.๓๕ เมตร  ยาว ๓๒.๑๐ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
หอสวดมนต์   กว้าง ๑๙.๕๐ เมตร   ยาว ๓๑.๗๐ เมตร เป็นอาคารทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓ หลงั เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง ๑๘ เมตร  ยาว ๓๒ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                          นอกจากนี้ยังมีหอกลอง หอระฆัง เตาเผาศพ  ก าแพงแก้วรอบอุโบสถ ซุม้ประตู  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ เปน็ปูนปั้น ขนาดหนา้ตักกว้าง ๒.๓๐ เมตร พระพุทธรูป 
  ปางนาคปรก ๑ องค์ และพระพทุธรูปสมัยอื่น ๆ ๔  องค์ ในเสมาหินทรายแดง  
  สมัยอยุธยา ธรรมศาสน์ รูปปั้นหลวงพ่อปลั่ง  
 วัดเพรียง ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ เดิมตั้งเป็นส านักสงฆ์ โดยพระเหล็กและพระเทพ เป็น 
ผู้ริเริ่มการก่อสร้างหน้าอุโบสถมีสระน้ าใหญ่ซึ่งชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค มีต านานเล่าสืบต่อกันมาหลายเรื่อง
เกี่ยวกับสระน้ าแห่งนี้ กับหลวงพ่อปลั่ง เจ้าอาวาสผู้เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใส ของชาวบ้าน ทั้งยังเป็นผู้ปรับปรุงและ
พัฒนาวัดเพรียงจนเป็นวัดที่ทีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
การศึกษา   มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๒๓ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                    รูปที่ ๑        พระอธิการเหล็ก   พ.ศ. ๒๓๔๘ 
  รูปที่ ๒        พระอธิการเทพ   พ.ศ. ๒๓๙๕ – ๒๔๑๗  
  รูปที่ ๓         พระอธิการพวง   พ.ศ. ๒๔๑๗ – ๒๔๓๓  
  รูปที่ ๔        พระอธิการปลั่ง   พ.ศ. ๒๔๓๓ – ๒๔๗๗  
  รูปที่ ๕        พระอธิการประสงค ์ พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๗๙  
  รูปที่ ๖        พระครูปั่น วฑฒฺโน  พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๕๒๒  
    รูปที่ ๗        พระครูสถิต พานสุนทร พ.ศ. ๒๕๒๓  
  รูปปัจจุบนั   พระปลัดสนทยา มหพฺพโล  
  



๑๓๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดโพธาวาส 
 วัดโพธาวาส รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๕๐๐๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ บ้านโพธิ์ท่าไทร ถนนเพชรเกษม 
หมู่ที่ ๒ ต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๙ ไร่  ๓๖ ตารางวา 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 อาคารเสนาสนะ     ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๗๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๑๔ เมตร  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓ หลงั เป็นอาคารไม ้
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม ้
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ และพระพุทธรปูสมัยอ่ืน ๆ 
 วัดโพธาวาส ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๓๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔.๔๐ เมตร ยาว ๒๕.๖๐ เมตร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

                          รูปที่ ๑        พระหวัง    (ไม่ทราบปี) 
                          รูปที่ ๒        พระส่วง                       (ไม่ทราบปี) 
                          รูปที่ ๓        พระฉ่ า                       (ไม่ทราบปี) 
                          รูปที่ ๔        พระปลัดบุญเลิศ                 (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่ ๕        พระมหาเทวินทร์  ปิยทสฺสี  พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕  
  รูปที่ ๖         พระอธิการสงกรานต์ ภททฺจารี      พ.ศ. ๒๕๔๖  
  รูปปัจจุบนั พระครูโพธิกิจจาภรณ ์

  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๓๗ 

วัดโพธิ์กรุ 
 วัดโพธิ์กรุ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๖๐๐๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ บ้านไร่ยาง ถนนบ้านลาด หมู่ที่ ๓ 
ต าบลท่าช้าง อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๒ งาน 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดล าห้วย 
 ทิศตะวันตก  จดล าห้วย 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๕ แปลง  มีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๗ งาน ๔๘ ตารางวา มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
๔๒๒๗, ๔๒๓๔, ๑๔๘๐๙, ๑๕๐๑๘,  ๓๙๓ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๒๐  เมตร ยาว ๔๓ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๒๑ เมตร เป็นอาคารไม้  
หอสวดมนต์    กว้าง ๘.๗ เมตร  ยาว ๑๔ เมตร เป็นอาคารไม ้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ 
กุฏิสงฆ์      จ านวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม ้
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง ๒๐  เมตร ยาว ๔๑เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
                   นอกจากนี้ยังมี หอฉันและโรงครัว 
 วัดโพธิ์กรุ ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมา พ.ศ. ๒๓๕๐  
เขตวิสุงคามสีมา กวา้ง ๒๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร 
การศึกษา -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 -  มีโรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระนามโกฏิ    (ไม่ทราบปี)   
  รูปที่ ๒ พระโพธิ ์    (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่ ๓  พระพราย    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่ ๔        พระครูวิบูลศิลาจาร (ดนิ)   (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่ ๕         พระครูวิบูลวัชราจาร (ออด)  (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่ ๖ พระอธิการเยี่ยม ธมมธีโร  
  รูปปัจจุบนั พระครโูพธิวัชราจารย ์

 



๑๓๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดโพธิ์งาม 
 วัดโพธิ์งาม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๓๐๐๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลบางเค็ม อ าเภอ                  
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน ๒๗๑๒๑ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์     จ านวน ๑  แปลง  มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๘.๕๐ เมตร  ยาว ๒๔ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๕.๕๐ เมตร  ยาว ๒๐.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๕.๕๐ เมตร  ยาว ๓๐ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลัง เปน็อาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีต ๒ หลัง อาคารไม้ ๑ หลัง  
วิหาร    กว้าง ๑๑ เมตร  ยาว ๒๒.๕๐ เมตร เป็นอาคารครึ่งตกึครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๑๖ เมตร  ยาว ๓๕ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๑๖.๖๐ เมตร  ยาว ๓๘ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 นอกจากนี้ยังมีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  
เรือนรับรอง ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  
                    - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว  
  สูง ๕๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 วัดโพธิ์งาม ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ในที่ดินของนางจวน  บุษษะ ซึ่งมีศรัทธาได้ถวายวัด เดิม
ได้สร้างเสนาสนะในทิศตะวันตก แต่หลังจากที่ทางราชการต้องการให้มีการสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นภายใน
วัดประกอบกับมีถาวรวัตถุผุพัง จึงได้ย้ายมาสร้างใหม่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 
๓๐๐  เมตร จนถึงประมาณ พ.ศ.  ๒๔๙๕  วัดได้มีการพัฒนาปรับปรุงครั้ ง ใหญ่  รวมทั้ งจัดให้มีพิธี 
ยกช่อฟ้าใบระกา และแต่งตั้งพระครูชื่น  เป็นพระครูประสาทนวกิจ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส วัดโพธิ์งามได้มี  
การปรับปรุงพัฒนาเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน มีเสนาสนะที่มั่นคงถาวร ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ในการประกอบพิธี
ทางศาสนาและเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ชุมชนด้วย  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พ.ศ. ๒๕๘๕   
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๙ เมตร 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๕ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๓๙ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระอธิการสังข์                    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่ ๒ พระอธิการอาจ    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่ ๓  พระอธิการแก้ว    พ.ศ. ๒๔๗๔ 
  รูปที่ ๔ พระอธิการวัน ขวัญแก้ว  พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๔๗๕  
                          รูปที่ ๕          พระอธิการสี     พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๕๒๘  
  รูปที่ ๖  พระครูประสาทนวกิจ (ชื่น)  พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๕๒๘  
                        รูปที่ ๗  พระครูวิจิตรวชิรคุณาการ (ปลด)  พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๔๕   
  รูปที่ ๘  พระครูวิจิตรโพธิธรรม  พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน 

วัดโพธิ์ทัยมณี 
 วัดโพธิ์ทัยมณี   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๓๐๐๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘ บ้านมะขวิดบางจาน หมู่ที่ ๑ 
ต าบลบางจาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่  ๒ งาน                       
๖๓ ตารางวา 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดคลองชลประทาน 
 ทิศใต้  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดคลองชลประทาน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์  จ านวน ๔ แปลง  มีเนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๔๘, ๕๖๓๗, 
๑๗๕๐, ๓๐๑๒ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๘.๘๐ เมตร  ยาว  ๙.๘๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๒๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๔.๘๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีต  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๐.๓๐ เมตร  ยาว ๑๓.๖๐ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑๒ หลัง เปน็อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   
วิหาร    เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ทรงไทย สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๒๔.๓๐ เมตร  ยาว ๓๗.๑๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีต  
สร้างเมื่อ  ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าพระอุโบสถ สร้างด้วยหินทรายแดง ขนาดหน้าตักกว้าง  ๕ ศอก  
  ภายในองค์พระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  คือพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุระ 



๑๔๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

  พระทันตธาตุเพชรและพระอรหันตธาตุประดิษฐานในหอมณฑปวิเชียรปราสาท 
  พระพุทธเจ้า ๕ องค์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มณฑปวิหาร ระฆังส าริด วิหารพระพุทธคันธาราช ฯ 
   พระพุทธนิมิตประดิษฐานในปราสาทเล็ก พระพุทธรูปโบราณเครื่องทรง พระอรหันต์รอบ 
  อุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง  ๙ นิ้ว จ านวน ๑๕๕๙ พระพุทธรูปแบบชินราช ๑ องค์ 
   พระพุทธรูปปางประทานพร ๑ องค์ 
 วัดโพธิ์ทัยมณี ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๗๕ สถานที่ตั้งวัดแต่เดิมเป็นเกาะอยู่ปากอ่าว ชาวบ้าน
เรียกกันว่า “เกาะกลางอ่าว” แรกเริ่มการก่อสร้างมีแต่วิหารเก๋ง ปัจจุบันเป็นอุโบสถ ตามต านานกล่าวว่ากษัตริย์
สิงหลเป็นผู้ก่อสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วัดโพธิ์ทัยมณีได้รับ
การบูรณะและพัฒนามาโดยตลอด จนมีความเจริญรุ่งเรื่องด้านถาวรวัตถุและเผยแพร่ศาสนธรรมในยุคปัจจุบัน  
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๓.๘๕ เมตร ยาว ๑๙.๘๐ เมตร 
การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๙ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระก้อง    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๒  พระดี     (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๓ พระมั่น    (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่  ๔ พระทอง    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่   ๕  พระนิล    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่   ๖ พระทิม    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่   ๗  พระรวย    (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่   ๘  พระโพธิ ์    (ไม่ทราบปี)  
               รูปที่    ๙  พระคง (อุปัชฌาย์)   (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่   ๑๐  พระมืด    (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่   ๑๑  พระขรัวผาน    (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่   ๑๒  พระอินทร์    (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่   ๑๓  พระไทย    (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่   ๑๔  พระขรัวขรุ่ย    (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่   ๑๕  พระสังข ์    (ไม่ทราบปี)  
               รูปที่   ๑๖ พระพาน (อุปัชฌาย์)   (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่   ๑๗   พระเหลือ   พ.ศ. ๒๒๙๕ – ๒๓๒๐ 
            รูปที่   ๑๘  พระจันทร์ (อุปชัฌาย)์  พ.ศ. ๒๓๒๐ – ๒๓๖๕   
              รูปที่   ๑๙  พระขรัวอ่ิม                   พ.ศ. ๒๓๖๕ – ๒๓๗๐ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๔๑ 

            รูปที่   ๒๐     พระแก้ว (อุปัชฌาย์)  พ.ศ. ๒๓๗๐ – ๒๔๑๖  
            รูปที่   ๒๑  พระนาก (อุปชัฌาย์)  พ.ศ. ๒๔๑๖ – ๒๔๕๖ 
            รูปที่   ๒๒     พระครูพุฒ (อุปชัฌาย์)  พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๘๗ 
  รูปที่   ๒๓     พระครูวัชรศีลคณุ    พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๕๓๐ 
  รูปที่   ๒๔  พระครูกิตติวัชราภรณ์  พ.ศ. ๒๕๓๐ – ปัจจุบัน 

วัดโพธิ์พระนอก 
 วัดโพธิ์พระนอก  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๖๐๐๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๔ ต าบลโพธิ์พระ   
อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่  ๓ งาน  
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดคลองชลประทาน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดคลองธรรมชาต ิ
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง  มีเนื้อที่ ๓ ไร่  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๕๔ เมตร เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
กุฏิสงฆ์     จ านวน ๗ หลงั  เปน็อาคารไม้   
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง ๓๐ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 นอกจากนี้ หอระฆัง โรงครัว โรงอาหาร ศาลาพักร้อน   
ปูชนียวัตถุม ี - พระประธานประจ าอุโบสถ  และพระพุทธรปู ขนาดหน้าตักกว้าง  ๓๐ นิ้ว  ๑๐ องค์  
  ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว ๑๐ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว ๒๐ องค์ ระฆังหงส์  
  ธรรมาสน์ทรงบุษบก ๑ หลัง   
 วัดโพธิ์พระนอก ตั้งวัดเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๓๐ ชื่อวัดสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากชื่อหมู่บ้านและ
ต าบลที่วัดตั้งอยู่มารวมกัน  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระสมุห์นุต      (ไม่ทราบ พ.ศ.ที่แน่ชัด) 
  รูปที่  ๒  พระอธิการแสง      (ไม่ทราบ พ.ศ.ที่แน่ชัด)  
  รูปที่  ๓ พระอธิการทองดี     (ไม่ทราบ พ.ศ.ที่แน่ชัด) 
  รูปที่  ๔  พระอธิการคุ้ม      (ไม่ทราบ พ.ศ.ที่แน่ชัด)  



๑๔๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

  รูปที่  ๕ พระอธิการอ่อง      (ไม่ทราบ พ.ศ.ที่แน่ชัด) 
  รูปที่  ๖  พระอธิการผึ่ง      (ไม่ทราบ พ.ศ.ที่แน่ชัด)  
  รูปที่  ๗ พระอธิการอยู่      (ไม่ทราบ พ.ศ.ที่แน่ชัด) 
  รูปที่  ๘  พระครูโสภณวัชรคุณ    พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๔๖  
  รูปที่  ๙ พระครูสังฆรักษ์ (สุดใจ อภิปุณฺโณ)   ปัจจุบัน (รักษาการ) 

วัดโพธิ์พระใน 
 วัดโพธิ์พระใน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๖๐๐๒ ตั้งอยู่ที่ต าบลโพธิ์พระ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย  
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดล าคลองสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดล าคลองสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดหมู่บ้าน 
 ทิศตะวันตก  จดล าคลองสาธารณะ 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๓๓ ไร่  ๑ งาน  มีเนื้อที่ โฉนดที่ดิน เลขที่๑๙๕๘, ๙๕๒๐, ๒๐๓๔, 
๕๐๐๓, ๑๙๒๔ 
                        อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๕ เมตร  ยาว  ๑๒.๓๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๑ เมตร  ยาว ๒๓  เมตร เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๐.๗๐ เมตร  ยาว ๒๘.๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓  หลงั เป็นอาคารไม้ ๑  หลัง  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๔  เมตร  ยาว ๓๑ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล  ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  มพีระประธานประจ าศาลาการเปรียญ และหอระฆัง ๑ หลัง   
 วัดโพธิ์พระใน  ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔  
 การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๐  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการสงฆ์     (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่  ๒  พระอธิการโต         (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่ ๓         พระอธิการกรานต์         (ไม่ทราบปี) 
  รูปที่ ๔ พระอธิการทิพย์           (ไม่ทราบปี) 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๔๓ 

  รูปที่ ๕ พระครูปุญญกรวิโรจน์             พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๘๘  
  รูปที่ ๖ พระครูโพธิวรคุณ                   พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๕๔๑  
  รูปที่ ๗ พระครูปลัดสมจิต  ขนติโก         พ.ศ. ๒๕๔๑  
  รูปปัจจุบนั  พระครูบวรโพธิวิโรจน ์

วัดโพธิ์เรียง 
 วัดโพธิ์เรียง  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๓๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ บ้านทาน หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านทาน 
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีเนื้อที่ ๓๒ ไร่  ๑ งาน 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดแม่น้ า 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินวัดจนี 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง  มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๑ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีต  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๑.๔๐  เมตร  ยาว ๒๖.๗๐  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๘.๕๐  เมตร  ยาว ๒๖.๖๕  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ เนื้อหินทราย พระพุทธรูปปางมารวิชัย ธรรมมาสน์   
      ทรงบุษบก ๒ หลัง ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ า ลงรักปิดทอง ๑ ตู้ ตู้พระไตรปิฎกไม้เขียน 
  ภาพสีฝุ่น ๓ ตู้ พระปรางค์ศิลปะขอม ๑ องค์ ระฆังเนื้อทองส าริด ๑ ลูก 
 วัดโพธิ์เรียง  ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๕๑๔                             
เขตวิสุงคามสีมา กวา้ง ๑๖ เมตร ยาว ๓๗ เมตร 
 การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๑   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระช้าง   (ไม่ทราบปี) 
   รูปที่ ๒        พระอยู่                       (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่ ๓         พระชู                        (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่ ๔         พระเลิก                     (ไม่ทราบปี)  
   รูปที่ ๕       พระวาด   (ไม่ทราบปี)  
   รูปที่ ๖       พระเจิม    (ไม่ทราบปี)  
  รูปที่ ๗        พระอธิการผาด   (ไม่ทราบปี)  



๑๔๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

   รูปที่ ๘       พระอธิการก้าน    (ไม่ทราบปี)  
   รูปที่ ๙         พระอธิการยอด         พ.ศ. ๒๕๐๒ 
   รูปที่ ๑๐      พระครูโพธิวัชราทร      พ.ศ. ๒๕๐๒  
  รูปปัจจุบัน  พระสมุห์สิน จิรธมฺโม 

วัดโพธิ์ลอย 
 วัดโพธิ์ลอย  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๙๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ลอย หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองกะปุ 
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย  มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางงาน ตามเอกสารสิทธิ์ 
น.ส.๓ เลขที่ ๒๒๐ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดคลองบางจาก 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง  มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่  ๓ งาน ๙๒ ตารางวาโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๔๑ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๘๐ เมตร  ยาว ๒๓.๕๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๕  เมตร  ยาว ๓๐  เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๙  เมตร  ยาว ๓๐  เมตร เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓  หลงั  เปน็อาคาร ไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  ๑  หลัง 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ เปน็พระพุทธรูปปูนปั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑  
  พระพุทธรูปตา่ง ๆ อีก ๒๖ องค์ และ เจดีย์ ๑ องค์ 
 วัดโพธิ์ลอย  ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๔ ก่อสร้างมาเมื่อ ๑๔๒ ปีแล้ว โดยชาวบ้านห้วยข้อง                  
(ลาวโซ่ง) นิมนต์พระสา และพระโป มาเป็นกรรมการในการก่อสร้างชาวบ้านได้บริจาคบ้านทรงไทยมาสร้างเป็น
กุฏิสงฆ์ ตั้งชื่อวัดว่า “วัดใหม่ห้วยข้อง” วัดด าเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะเพิ่มเติมเรื่อยมา จนกระทั่งเกิด
อุทกภัยน้ าท่วมป่าไหลหลากอย่างรุนแรง มีต้นโพธิ์และพระพุทธรูปมาติดอยู่ที่วัดนี้ ชาวบ้านจึงน าโพธิ์ต้นมาปลูก
ในวัดและถือเป็นนิมิตที่ดี จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดโพธิ์ลอย” ตั้งแต่นั้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
พ.ศ. ๒๔๒๕ 
 การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.๒๔๘๑ 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๔๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการสา   พ.ศ. ๒๔๐๔ – ๒๔๓๕  
  รูปที่   ๒  พระครูสงษ ์    พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๔๘๘  
  รูปที่ ๓ พระครูโพธิสุนทร   พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๓๐  
  รูปที่ ๔  พระครูโฆสิตวัชรวงศ์    พ.ศ. ๒๕๓๐  
  รูปปัจจุบนั  พระครูวิสิฐวัชรธรรม 

วัดโพธิ์สุวรรณ 
 วัดโพธิ์สุวรรณ  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๑๐๐๙ ตั้งอยู่ที่ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๕ ไร ่
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดภูเขา 
 ทิศใต้  จดเขตรอยต่อ 
 ทิศตะวันออก  จดเขตรอยต่อ 
 ทิศตะวันตก  จดภูเขา 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๑ หลงั  เป็นอาคารไม้ กว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๓ เมตร 
วิหาร    กว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๓ เมตร เป็นอาคารไม ้
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๑๙ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 นอกจากนี้  หอระฆัง ๑ หลัง  ห้องสุขา   หลัง โรงครัว ๑ หลัง ถังน้ าคอนกรีต 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ  ขนาดหน้าตักกว้าง   ๕๑ เมตร  สูง ๖๙ เมตร 
  พร้อมพระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร 
 วัดโพธิ์สุวรรณ  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

   พระชูเกียรติ    ชยสาโร      พ.ศ. ๒๕๔๓  
   รูปปัจจุบนั   พระสมุห์สังกาศ สทุธิญาโณ 
  



๑๔๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดเฟ้ือสุธรรม 
 วัดเฟื้อสุธรรม  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๗๐๘๐๐๕ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเฟื้อ เลขที่  ๕๕ หมู่ที่  ๖ 
ต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๖๖  
ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓,๑๙๘๑๗ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดคลองสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดมี่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดคลองสาธารณะ 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๒ แปลง  มีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๓๙๒, โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๖๐ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๘  เมตร  ยาว ๒๕.๓๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๑  เมตร  ยาว ๑๖  เมตร เป็นอาคารไม ้
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๑ เมตร  ยาว ๑๖.๙๐ เมตร เป็นอาคารไม้    
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๒ หลงั  เป็นอาคารไม ้
วิหาร    กว้าง ๗ เมตร  ยาว ๑๖ เมตร  เป็นอาคารไม ้
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๕.๕๐ เมตร  ยาว ๒๘.๓๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๓๒.๗๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง  หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง  
โรงเก็บพัสดุ ๒ หลัง  เรือนรับรอง ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย หน้าตักกวา้ง ๑.๙๐ เมตร สูง ๒.๗๙ เมตร  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวชิัย  
  หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๔๕ นิว้ 
 วัดเฟื้อสุวรรณ  ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เดิมชื่อวัดสวนทุ่ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สวนผึ้ง 
ต าบลหมู่ที่ ๖ ต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม  แต่เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ 
จึงได้ย้ายมาตั้งยังดินแดนใหม่ห่างจากเดิมประมาณ ๑๕๐๐ เมตร โดยได้ท าการสร้างวัด ปรับปรุงซ่อมแซม  
กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ และพระอุโบสถ เหมาะสมที่พระภิกษุจะใช้เป็นศาสนกิจ และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดเฟื้อ
สุธรรม” ปัจจุบันวัดได้ขยายอาณาเขตโดยซื้อที่ดินที่ติดกับวัดเพิ่มอีก ๙ ไร่ ๑๘ ตารางวา พร้อมทั้งถมที่ดินให้
สูงขึ้นเพื่อสร้างเสนาสนะของวัดต่อไป  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๔  
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๒๖ เมตร ยาว ๔๙ เมตร    
 การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๔๗ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระแป๊ะ          พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๙  
  รูปที่ ๒  พระผิน  วชิิโต             พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๐๓  
  รูปที่ ๓ พระสมุห์เพลิน  ฐามโิก   พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๑๕  
  รูปที่ ๔ พระปลัดสนิท ญาณิสสฺโร พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  รูปที่ ๕ พระมหาสมพร  ธตมโล   ปัจจุบนั 

วัดมณีเลื่อน 
 วัดมณีเลื่อน  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๑๐๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านมณีเลื่อน เลขที่ ๗๖,๓ หมู่ที่ ๓  
ต าบลชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๘๒  
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดล าห้วย 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง  มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่  ๐๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๓๐๙ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๒๑.๗๐ เมตร ยาว ๕๒.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๒๐.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก     
หอสวดมนต์   กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็นอาคารไม ้
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๓  หลงั  เปน็อาคารไม ้
วิหาร    กว้าง  ๕  เมตร  ยาว ๑๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก     
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน  ๑  หลัง   
 นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลงั หอระฆัง ๑ หลัง  หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  
โรงเก็บพัสดุ ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย หนา้ตักกว้าง ๑.๒๕ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวชิัย  
  หน้าตักกว้าง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร 
  



๑๔๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 วัดมณีเลื่อน  ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๙ อุโบสถหลังเก่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๑.๗๐ เมตร ยาว ๔๒.๓๐ เมตร อุโบสถหลังใหม่  
สร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตวิสุงคามสีมา  
กว้าง ๒๑.๗๐ เมตร ยาว ๔๒.๓๐ เมตร    
การศึกษา มีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘  
 และมีโรงเรียนวัดมณีเลื่อน 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระครูวินัยธรธรรม  พ.ศ.๒๔๓๙ – ๒๔๖๗   
  รูปที่ ๒  พระอธิการอุ่น   พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๗๙   
  รูปที่ ๓  พระอธิการปุ๋ย   พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๙๘   
  รูปที่ ๔  พระอธิการยอด   พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๐๗   
  รูปที่ ๕  พระอธิการพิง   พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๐  
  รูปที่ ๖  พระครูสังฆรักษ์เลียบ   พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๗   
  รูปที่ ๗  พระอธิการถ า   พ.ศ. ๒๕๑๘ – พ.ศ. ๒๕๒๙  
  รูปที่ ๘  พระอธิการแพง  พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๐  
  รูปที่ ๙ พระครูโกศลวัชรการ   พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน  

วัดมฤคทายวัน 
 วัดมฤคทายวัน  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๑๐๐๔ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๗๖,๑๑ บ้านห้วยทรายใต้  
ถนนเพชรเกษม ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ เป็นที่ดิน
ราชพัสดุของกรมธนารักษ์  
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑  แปลง  มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๐๕ ตารางวา   
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว ๒๔ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว ๒๑ เมตร เป็นอาคารไม้    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๒๗  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖  
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๓  หลงั  เปน็อาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง     
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๓๒ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   ๑  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลงั หอสมุด ๑  หลัง 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๔๙ 

ปูชนียวัตถุมี - รูปหล่อของพระครูวชิรรังษี 
 วัดมฤคทายวัน  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดย นายเหลื่อม ส้มภา ราษฎร 
บ้านหนองคาง มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจ านวนเนื้อที่ ๑๖ ไร่เศษ ส าหรับใช้สร้างวัด และด้วยเหตุผลที่เดิมมีสัตว์ป่า 
อาทิเช่น เนื้อทราย กวาง เก้ง อาศัยอยู่ชุกชุม จังได้ตั้งชื่อวัดว่า “มฤคทายวัน” แปลว่า ป่าซึ่งเป็นที่เขตอภัยทาน
เป็นที่อาศัยของสัตว์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๕๑ เมตร  
ยาว ๖๕ เมตร    
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๓ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระครูวชิรรังษี   พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๒๑  
 รูปที่  ๒  พระอธิการหรุม่     พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๔  
 รูปที่ ๓ พระครูอุปถัมป์วชิรการ พ.ศ. ๒๕๒๕  
 รูปปัจจุบัน   พระครูวิทิตวัชโรทัย 

วัดม่วงงาม 
 วัดม่วงงาม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๗๐๐๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑ บ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๒ ต าบลถ้ ารงค์ 
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีเนื้อที่  ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๘๔๗ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๒๐ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร  เป็นอาคารทรงไทย  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๘.๕ เมตร  ยาว ๒๘ เมตร เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้ทรงไทย    
กุฏิสงฆ์     จ านวน ๕  หลงั  เปน็อาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     จ านวน  ๑  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี  หอระฆัง ๑  หลัง  ห้องสุขา  ๑  หลัง   
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ศิลปะสมัยสุโขทยั  พระพุทธรปูสมัยสุโขทัย และสมัยเชียงแสน 
 วัดม่วงงาม  ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๕ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาในสมัยกรุงธนบุรีโดย  
พระคู และตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านในสมัยก่อนประกอบอาชีพทอผ้าม่วง เป็นที่ยอมรับของคน 
ทั่วไปว่าเป็นผ้าทอที่สวยงามมาก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร    
การศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษาเนื้อที่ ๓ ไร ่  
  



๑๕๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระคู  
  รูปที่ ๒ พระสระ   
  รูปที่ ๓ พระน้อย   
  รูปที่ ๔ พระหนู  
  รูปที่ ๕ พระบุญ  
  รูปที่ ๖ พระเชื้อ   
  รูปที่ ๗ พระล้วน  
  รูปที่ ๘ พระสุข   
  รูปที่ ๙ พระปลัดอินทร์   
  รูปที่ ๑๐ พระสมุหห์สมจิต   
                        รูปที่ ๑๑    พระใบฎีกาบุญรอด   พ.ศ. ๒๕๔๒  
  รูปปัจจุบัน  พระครูสุธรรมวชิรากร 

วัดมหาธาตุ 
 วัดมหาธาตุ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๐๑ ตั้งอยู่ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอารามหลวง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดมหาธาตุ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัย
ทวารวดี - สุโขทัย มีอายุราว ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ ปี โดยประมาณ เนื่องจากขุดพบซากอิฐสมัยทวารวดีอยู่เป็น
จ านวนมาก มีผู้กล่าวว่าวัดมหาธาตุวรวิหารน่าจะเคยเป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นพระอารามหลวง
มาก่อน ต่อมาช ารุดทรุดโทรมลง จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอาราม
หลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๙ 
 วัดมหาธาตุ ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๕๒  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือพ.ศ. ๒๐๕๒   
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระครูวาทีวรวัฒน ์
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๕๑ 

วัดมหาสมณาราม 
 วัดมหาสมณาราม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๐๘ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ ถนนคีรีรัฐยา ต าบล 
คลองกระแชง  อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๖๐ ตารางวา 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๒๑๕ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดทางขึ้นพระนครคีรี 
 ทิศใต้  จดเขาวัง 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดเขาวัง 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๙ แปลง  มีเนื้อที่ ๙๙ ไร่ ๑๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๗๓๖, ๘๐๓๒, ๔๒๓๖, 
๔๒๒๑, ๒๔๒๐, ๗๗๓๔, ๓๑๔ ,๑๙๖๙, ๖๓๑ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
พระอุโบสถ    กว้าง ๑๗  เมตร  ยาว  ๒๐ เมตร  เป็นอาคารครึ่งไม้คร่ึงตึก สร้างเมื่อ   พ.ศ. ๒๔๐๒ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๔ เมตร  เป็นอาคารครึ่งไม้คร่ึงตึก สร้างเมื่อ   พ.ศ. ๒๕๐๐ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน ๑๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง 
วิหาร    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว ๑๖  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๖ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว  
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว สูง ๔๘ นิ้ว 
  และ พระสาวกสองรูปคือ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  พระพุทธรูปหลวงพ่อเขาวัง 
  พระพุทธบาทจ าลอง  เตียงบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  รัชกาลที่ ๕  
 วัดมหาสมณาราม  ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๖  จัดเป็นวัดที่เก่าที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและ
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากภายในพระอุโบสถจะมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ให้ความรู้เรื่องชีวิต
และประเพณีของไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย อาทิ วัฒนธรรมทางการแต่งกาย ประเพณีการเกิด โกนจุก  
บวชเรียน  การสมรสครองเรือน นอกจากนี้ยังมี ภาพจารึกแสวงบุญที่พระพุทธบาท ภาพเจดีย์ส าคัญ  
ภาพพระพุทธโฆษาจารย์  แปลคัมภีร์ ในประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นภาพที่ช่างเขียนคือ ขรัวอินโข่ง ร่วมกับ  
ช่างเขียนชาวเพชรบุรีอีกหลายท่านซึ่งได้เขียนไว้อย่างวิจิตร ประณีตและถือได้ว่าเป็นศิลปวัตถุที่ล้ าค่าเชิดหน้าชูตา 
ของชาวเพชรบุรีด้วยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๓ กว้าง ๑๑.๖๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร 
  



๑๕๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระเสือ                   พ.ศ. ๒๔๐๓   
  รูปที่ ๒  พระมหาสมณวงศ์ (เอม)  พ.ศ. ๒๔๐๓ – ๒๔๔๗    
  รูปที่ ๓   พระมหาสมณวงศ์ (แท่น)  พ.ศ. ๒๔๔๗ – ๒๔๕๗    
  รูปที่ ๔  พระครูสมณวงศ์ (เล็ก)    พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๙๔    
  รูปที่ ๕  พระเทพสิทธาจารย์ (ทอง)    พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๒๕    
  รูปที่ ๖  พระกิตติสารกวี  (จุธา)  พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๖๓   
  รูปที่ ๗  พระครูปิยธรรมยุต     ปัจจุบันรักษาการเจ้าอาวาส 

วัดแม่ประจันต์ 
 วัดแม่ประจันต์ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๗๐๐๒  ตั้งอยู่ต าบลวังไคร้ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน น.ส.๓ ก เลขที่ ๓๑๒, ๓๕๕ 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดล าน้ าแม่ประจันต์ 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๒๔ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว ๕๑.๕  เมตร  
หอสวดมนต์    กว้าง ๕  เมตร  ยาว ๓๕  เมตร    
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลงั  เปน็อาคารไม้  
วิหาร    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว ๙  เมตร   
ศาลาอเนกประสงค์    จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลงั หอระฆัง ๑ หลัง  หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ  พระประธานประจ าวิหาร  พระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ  
   จ านวน  ๑๓ องค์  ตู้พระไตรปิฎก ๑ หลัง 
 วัดแม่ประจันต์  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยนายเนียม นิลกลัด  ร่วมกับ
ชาวบ้านแม่ประจันต์ ช่วยกันก่อสร้างและบูรณะตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๕๓ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระครูปิยพัฒนากร   
 รูปที่  ๒ พระครูเกษมวัชรวงศ์   
 รูปที่  ๓ พระมหาบุญเทิน สิริสาโร  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน  

วัดไม้รวกสุขาราม 
 วัดไม้รวกสุขาราม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๑๐๐๕  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ บ้านโพธิ์สามารถ หมู่ที่ ๑
ต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่  ๒๔ ไร่  ๒  งาน                           
๙๐ ตารางวา 
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 ทิศตะวันออก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๘  เมตร  ยาว ๑๖.๒๕  เมตร  เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๑ เมตร  ยาว  ๒๔.๕ เมตร เป็นอาคารไม้   สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๗ เมตร  ยาว ๑๔ เมตร  
กุฏิสงฆ์     จ านวน ๑๐  หลัง  เป็นอาคารไม้   
วิหาร    กว้าง  ๓.๕ เมตร ยาว ๖.๕ เมตร  เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้    
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง  ๖ เมตร  ยาว ๑๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     นอกจากนี้ยังมี เมรุ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าวิหาร   ขนาดหนา้ตักกว้าง ๕๗ นิว้ อุโบสถมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง 
  เป็นเร่ืองเก่ียวกับพระพุทธประวตัิและพระเจ้าสิบชาติ 
 วัดไม้รวกสุขาราม  ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๕ 
  



๑๕๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่ ๑ พระอธิการวัตร    (ไม่ทราบปี)  
 รูปที่ ๒  พระอธิการวรรณ สุวณฺโณ   (ไม่ทราบปี)  
 รูปที่ ๓ พระอธิการยุ้ย  ถามิโก    (ไม่ทราบปี)   

           รูปที่ ๔ พระอธิการละม้าย สทฺธมฺมร สี พ.ศ. ๒๕๑๓ 
 รูปที่ ๕ พระอธิการเพลิน โชติปุญฺโญ  พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๒๘  
 รูปที่ ๖ พระอธิการช่วง วิสุทฺโธ  พ.ศ. ๒๕๒๙ – ปัจจุบัน  

วัดยาง 
 วัดยาง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๑๐๐๒  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑  ถนนบรรพตศีลคุณ  หมู่ที่ ๓  
ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่  
อาณาเขต ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดล าห้วย 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  - 
มีที่ธรณีสงฆ์    มีธรณีสงฆ์ จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑ ๑๙ ค. ๔ อ.  
โฉนดที่ดิน ๖๖๘๓ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง ๘  เมตร  ยาว ๑๘ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๑๘ เมตรเป็นอาคารไม้   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓  
หอสวดมนต์    กว้าง ๕  เมตร  ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารไม้   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐  
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๖  หลงั  เปน็อาคารไม้  ๔  หลัง ครึ่งตึกครึง่ไม้  ๒ หลัง  
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง  ๒๕.๑๔ เมตร  ยาว ๔๑.๑๔ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     จ านวน  ๑ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก       
ปูชนียวัตถุมี - พระพุทธประธานประจ าที่อุโบสถ ปางมารวิชัย พร้อมพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร 
                       คู่พระอัครสาวกพระพุทธรูปองค์ใหญ่ กลาง เล็ก อยู่ที่ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ 
  ประมาณ ๓๙ องค์ วิหารหมอชีวกโกมารภัจจ์ รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส พระครูบรรพตศีลคุณ 
  พระครูโสภณพัชรธรรม ไว้ให้กราบไหว้สักการะบูชา 
 วัดยาง  ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๐  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๒ 
 การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๕ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๕๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่ ๑ พระอธิการตาด    (ไม่ทราบปี)  
 รูปที่ ๒   พระอธิการก๋อย    (ไม่ทราบปี) 
 รูปที่ ๓   พระครูบรรพตศีลคุณ (เอ๋ย ผลิโก)  พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๕๑๐   
 รูปที่ ๔   พระครูโสภณพัชรธรรม (เย็น จนฺทโชติ)พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๖๐   
 รูปที่ ๕   พระครูสามารถ ถิรธมฺโม   พ.ศ.๒๕๖๑ – ปัจจุบัน  

วัดยาง 
 วัดยาง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๑๓ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดยาง ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔   

วัดยางชุม 
 วัดยางชุม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๑๑๐๐๓ ตั้งอยู่บ้านยางชุม หมู่ที่  ๖ ต าบลกลัดหลวง                    
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดยาง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่                 
๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วัดยางน้ ากลัดใต้ 
 วัดยางน้ ากลัดใต้ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๓๐๐๒  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ ต าบลยางน้ ากลัดใต้   
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานกิาย โทรศัพท์  ๐๘๑-๐๑๔๗๙๖๕ ที่ดินที่ตั้งวัด 
มีเนื้อที่  ๘  ไร่ ๔ งาน   ๗๐  ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่ดินสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๗  หลงั  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   



๑๕๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วิหาร   กว้าง  ๑  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาอเนกประสงค์    จ านวน ๑ หลัง  เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 นอกจากนี้มี  หอระฆัง  ๑  หลัง  หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว  ๑  หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๒ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี     -  พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางสมาธิ   
                      -  พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางสมาธิ   
 วัดยางน้ ากลัดใต้  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  สร้างโดยพระเปลื้อง จาก                     
วัดหัวนาร่วมกับชาวบ้าน และแต่งตั้งพระสังวาลย์ เป็นเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่            
๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๓๐ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระสังวาลย ์
 รูปที่  ๒ พระพลวง 
 รูปที่  ๓ พระใบฎีกาจันทร์ จนฺโท 
 รูปที่  ๔ พระครูวชิรพงศ์สถิต 

วัดยางน้ ากลัดเหนือ 
 วัดยางน้ ากลัดเหนือ  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๒๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้านยางน้ ากลัดเหนือ  เลขที่  ๓๐  
หมู่ที่ ๒ ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดิน 
ตั้งวัดเนื้อที่  ๒๖  ไร่  ๒  งาน  ๐๑  ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดป่าสงวน 
 ทิศใต้  จดถนนสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณประโยชน์ 
มีที่ธรณีสงฆ์     จ านวน  ๑  แปลง   
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หอสวดมนต์    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๒  หลงั  เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง และเป็นอาคารไม้ ๑ หลัง 
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๕๗ 

ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๑๙  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๓๙ นิ้ว   
  สูง ๓ เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 - มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางชนะมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๖ นิ้ว  
  สูง ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ปูชนียวัตถุอื่นๆ   ได้แก่ พระพุทธเปิดโลกนิมิตรพิชิตมาร (หลวงพ่อองค์ด า) ปางสมาธิ                        
 อยู่ยอดเขายางน้ ากลัดเหนือ 
 วัดยางน้ ากลัดเหนือ ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระสุพจน์     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 รูปที่  ๒ พระใบฎีกาฉลวย ปิยสีโล  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง ปัจจุบัน  

วัดร่วมใจพัฒนา 
 วัดร่วมใจพัฒนา   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๔๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านป่าเต็ง เลขที่  ๙๙  หมู่ที่  ๒   
ต าบลป่าเต็ง  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๖๔๗๓๘  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๑๕  ไร่   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดภูเขาเขตอุทยานแก่งกระจาน 
 ทิศใต้  จดคลองส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าแก่งกระจาน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน  
 ทิศตะวันตก  จดเขตชลประทาน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๙  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลงั   
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางไสยาสน์  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๒ เมตร  สูง ๕ เมตร   
 วัดร่วมใจพัฒนา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างโดยพระมานะ และชาวบ้าน
ร่วมมือร่วมใจกันก่อตั้ง เป็นวัดที่เน้นการปฎิบัติกรรมฐาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๓๘  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร  ยาว ๓๐ เมตร 



๑๕๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระครูวัชรธรรมมาภรณ์    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน 

วัดระหารน้อย 
 วัดระหารน้อย   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๔๐๐๔  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ต าบลต าหรุ อ าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 วัดระหารน้อย  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา                
เมื่อวันที่  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระครูวัชรธรรมมาภรณ์   

วัดรัตนตรัย 
 วัดรัตนตรัย  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๐๗  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ ถนนคีรีรัฐยา ต าบลคลองกระแซง  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๔  ไร่  ๒ งาน  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดชุมชนพระนครคีรี 
 ทิศใต้  จดวัดสระบวั 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดเชิงเขา 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๗.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๘  หลงั  เปน็อาคารไม้ ๖ หลัง  อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ๒ หลัง  
วิหาร    กว้าง  ๗.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙  เป็นอาคารไม้ทรงไทย  
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง ๑๒ เมตร   ยาว ๑๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
  วัดรัตนตรัย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐ ก าหนด
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร 
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การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระผูก 
 รูปที่  ๒ พระคล้าย 
 รูปที่  ๓ พระฉิม 
 รูปที่  ๔ พระพลัด 
 รูปที่  ๕ พระสมบุญ    
 รูปปัจจุบัน    พระอธิการหวั่น จิรวฑฺโฒ 

วัดราษฎร์เจริญธรรม 
 วัดราษฎร์เจริญธรรม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๑๐๐๕  ตั้งอยู่ที่ต าบลชะอ า  อ าเภอชะอ า  จังหวัด
เพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย    
 วัดราษฎร์เจริญธรรม  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  

วัดราษฎร์นิมิต (ท่าเหว) 
 วัดราษฎร์นิมิต   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๑๔๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเหว เลขที่  ๕๒  หมู่ที่  ๒   
ต าบลท่าแลง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๑๒  ไร่  มีโฉนด
ที่ดิน เลขที่ ๔๒๗  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดโรงเรียนวัดทา่เหว 
 ทิศใต้  จดหมู่บ้านท่าเหว 
 ทิศตะวันออก  จดแม่น้ าเพชรบุรี  
 ทิศตะวันตก  จดถนนคลองชลประทาน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร    
หอสวดมนต์    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร    
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลงั   
วิหาร     กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๙  เมตร   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๓๒  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง  หอระฆัง  จ านวน ๑ หลัง โรงครัว จ านวน ๑ หลัง 
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ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย   ขนาดหน้าตักกว้าง  ๕๐ นิ้ว  สูง  ๗๐ นิ้ว   
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางมารวิชัย   ขนาดหน้าตักกว้าง  ๔๗  นิ้ว   
  สูง  ๖๗ นิ้ว   
 วัดราษฎร์นิมิตร ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๔๘๒  ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร  ยาว ๒๑ เมตร 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ หลวงพ่อลิบ 
 รูปที่  ๒ หลวงพ่อสวัสดิ์ 
 รูปที่  ๓ หลวงพ่อบุญ 
 รูปที่  ๔ หลวงพ่อชีต 
 รูปที่  ๕ พระครูญาณสิทธิโสภณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ ถึง ปัจจุบัน 

วัดราษฎร์บ ารุง  
 วัดราษฎร์บ ารุง   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๑๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้านไสค้าน เลขที่  ๑๖๗  หมู่ที่  ๓   
ต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๕  ไร่ ๑ งาน                         
๓๔ ตารางวา  มีโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๒๗๖๗  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดแม่น้ าเพชรบุร ี
 ทิศตะวันออก  จดทางหลวงท้องถิ่น  
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๑  แปลง  มีเนื้อที่  ๘  ไร่   ๒ งาน  ๒๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๕ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๔.๕  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๔.๘  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๖  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๔ หลัง  และอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
 จ านวน ๒ หลัง 
วิหาร     กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๒๓.๓๐  เมตร  ยาว  ๔๓.๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน  จ านวน ๑ หลัง   โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี     - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางสมาธิ   ขนาดหน้าตักกว้าง  ๑.๒๐ เมตร  สูง  ๑.๖ เมตร    
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                        วัดราษฎร์บ ารุง  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๑   
การศึกษา   มีโรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ ๑ ไร่  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ หลวงปู่แย้ม สุขโต   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๑ 
 รูปที่  ๒ พระอธิการโสภณ   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 รูปที่  ๓ พระครูวัชรธรรมโสภิต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง ปัจจุบัน  

วัดราษฎร์ศรัทธา  
 วัดราษฎร์ศรัทธา   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๔๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้านนาบัว เลขที่  ๔๔  หมู่ที่  ๖   
ต าบลบางแก้ว  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๗  ไร่                           
๑๖ ตารางวา  มีโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๕๑๒ และ ๙๔๗๕  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดหมู่ที่ ๒ ต าบลบางจาน 
 ทิศใต้  จดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาบวั 
 ทิศตะวันออก  จดหมู่ที่ ๕ ต าบลช่องสะแก  
 ทิศตะวันตก  จดหมู่ที่ ๑๐ ต าบลช่องสะแก 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๙.๕  เมตร  ยาว  ๒๓  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕  
หอสวดมนต์     กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร   ยาว ๒๘.๕ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลัง   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๔๑  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน  จ านวน ๑ หลัง   หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง  หอกลอง  
จ านวน ๑ หลัง   โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย   ขนาดหน้าตักกว้าง  ๒ เมตร  สูง  ๒.๕ เมตร    
การศึกษา  - โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐  
  - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ได้รับรางวัล    - พระนครคีรี เมืองประวัติศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ 
 วัดราษฎร์ศรัทธา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยประชาชนมีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้น มีเจ้าอาวาส 
รูปแรก คือ พระอธิการร่วม ญาณวโร และได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรง 
พระวิเชียร กลฺ ยาณธมฺโม ซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูวัชรธรรมคุณ จึงได้ด ารงต าแหน่ง
เจ้าอาวาสต่อมา และเนื่องจากพื้นที่สร้างวัดเป็นที่นาและมักจะประสบปญัหาน้ าทว่มทุกปี ชาวบ้านจึงช่วยกันถม
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ที่ดินและปรับปรุงกุฏิสงฆ์ที่ช ารุด ให้อยู่ในสภาพดี การก่อสร้างและพัฒนาถาวรวัตถุต่าง ๆ ภายในวัดราษฎร์
ศรัทธาได้ด าเนินมาตามล าดับ เช่น การสร้างศาลาบ าเพ็ญกุศล อุโบสถ โรงเรียนปริยัติธรรม กุฏิสงฆ์ ฯลฯ   
ซึ่งเป็นเสนาสนะที่มั่นคง จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๘๕ 
ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๔๐ เมตร  ยาว ๗๐ เมตร  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระอธิการร่วม ญาณวโร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 รูปที่  ๒ พระครูวัชรธรรมคุณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึง ปัจจุบัน  

วัดแรก 
 วัดแรก  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๑๒  ตั้งอยู่เลขที่  ๔๘  บ้านท่าหิน – น่าโคกไห – ไร่ขิง                  
ถนนบริพัตร ๑๐ ต าบลท่าราบ  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด 
เนื้อที่  ๑๑  ไร่ ๑ งาน  ๖ ตารางวา  มีโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐๕๔๘  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดคลอง 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๘.๔  เมตร  ยาว  ๑๕.๘  เมตร   เป็นอาคารไม้ทรงไทย 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๒๖  เมตร  เป็นอาคารไม้ทรงไทย 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๗  หลัง   เป็นอาคารไม้ 
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง  ๕.๘  เมตร  ยาว  ๒๓.๑๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕  
  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  สมัยสุโขทัย    
 นอกจากนี้ มีพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ๓ องค์  พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร และ
พระพุทธรูปปางทุกรกิริยา 
การศึกษา -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 -  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 -  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 -  ห้องสมุดประชาชน 
 วัดแรก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  ชื่อวัด สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากพิธีแรกนาขวัญ  ที่จัดขึ้นเป็น 
ครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรี ในสมัยรัชการที่ ๓ ในอดีตเป็นวัดที่มีความรุ่งเรือง  เนื่องจากเป็นจุดแรกเปลี่ยน  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๖๓ 

ขนถ่ายสินค้าเพราะเป็นทางผ่านการคมนาคมทางน้ า  ในเวลาต่อมาอาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีสภาพทรุดโทรมลง
เพราะขาดการดูแล  จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๒  จึงได้มีการบูรณะพัฒนา โดยพระครูสาทรพัชโรดม และ 
ญาติโยมชาวบ้านจนถึงปัจจุบัน   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระเงิน  
  รูปที่  ๒ พระอินทร์ 
  รูปที่  ๓ พระพิชิต  ชโลธรณ 
  รูปที่  ๔ พระตามืด 
  รูปที่  ๕ พระรื่น 
  รูปที่  ๖ พระสมบุญ 
  รูปที่  ๗ พระสมพงษ์  ธมฺมธโร 
  รูปที่  ๘ พระครูสาทรพัชโรดม  

วัดโรงเข้  
 วัดโรงเข้  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๘๐๐๒  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๙  บ้านหัวนอน หมู่ที่ ๗  ต าบลไร่ส้ม  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๑๙  ไร่ ๑ งาน  ๒ ตารางวา  
มีโฉนดที่ดินน.ส. ๓  เลขที่ ๙๒๑๙  
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๔ แปลง  เนื้อที่ ๑๕ ไร่  ๑ งาน  ๔ ตารางวา  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕ และ ๖  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑  
หอสวดมนต์   กว้าง  ๕ เมตร  ยาว ๑๐ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗   
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลัง   เป็นอาคารไม้ 
วิหาร     กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ปชูนียวัตถุมี  - พระปรางค์  พระพุทธรูปต่าง ๆ  เจดีย์   
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
  - มีโรงเรียนประถมศึกษา  เนื้อที่ ๕ ไร่   
  วัดโรงเข้  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  ชื่อวัดเล่าสืบต่อกันมาว่า มาจากไม้ทองหลาง  แกะเป็นรูป
จระเข้ เรียกวัดจระเข้บ้าง  วัดตะเฆ่บ้าง  และเพี้ยนเป็นโรงเข้ในที่สุด  ในปัจจุบันไม่พบไม้ทองหลางดังกล่าวแล้ว    



๑๖๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระเรือง  
  รูปที่  ๒ พระจิ๋ว 
  รูปที่  ๓ พระยิ้ม  จนฺทสิริ 
  รูปที่  ๔ พระครูพุฒ นนฺทิโย    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
  รูปที่  ๕ พระครูสังฆรักษ์ทองค า  ปิยาจโร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน  

วัดไร่ดอน 
 วัดไร่ดอน  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๘๐๐๓  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๐๗ บ้านไร่ดอน  ถนนเพชรเกษม  
หมู่ที่ ๑  ต าบลไร่ส้ม  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่   
๖ ไร่ ๖๒ ตารางวา  มีโฉนดที่ดินเลขที่๑๒๐๒๕ , ๑๒๕๔๐ , ๑๒๕๔๑ , ๑๒๙๗๑ , ๑๒๙๗๒ , ๑๒๙๗๓  
และ ๑๗๓๐๙ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดเนินเขาบนัไดอิฐ 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๒ แปลง  เนื้อที่ ๓ ไร่  ๗๑ ตารางวา   
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร     
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร   
หอสวดมนต์    กว้าง  ๘ เมตร  ยาว ๑๕ เมตร    
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๘  หลัง    
 นอกจากนี้มีหอระฆัง 
  วัดไร่ดอน  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘  โดยพระพวง คุณาคโว  ออกจาริก
ธุดงค์ มาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ตั้งวัดในปัจจุบัน  เห็นว่ามีความสงบร่มร่ืน  จึงขอพักอาศัยจากเจ้าของที่ดิน คือ 
ศึกษาธิการอ าเภอ เริ่ม จิตการุณย์ ต่อมาพระธมฺมธโร (แป้น  ชาวเวียน)  ได้ชักชวนญาติโยมขอซื้อที่ดินเพื่อ
จัดสร้างเป็นวัดปฏิบัติกรรมฐาน  แต่ติดที่เนื้อที่มีไม่ครบ จ านวน ๖ ไร่ จึงสร้างเป็นเพียงที่พักสงฆ์เท่านั้น  จนถึง
สมัยพระอธิการต่อม ญาณวโร  ร่วมกับชาวบ้านด าเนินการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมจนครบ ๖ ไร่  และด าเนินการ 
ขออนุญาตสร้างและตั้งวัด โดยคุณนายสวาท ตุงคะสมิต  และใช้ชื่อวัดไร่ดอน ตามชื่อหมู่บ้าน  ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  

 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๖๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระพวง  คุณาคโว  
  รูปที่  ๒ พระธนศักดิ์  ธมฺมวิโล  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
  รูปที่  ๓ พระธมฺมธโร  (แป้น  ชาวเวียน) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
  รูปที่  ๔ พระต่อม  ญาณวโร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒   
  รูปปัจจุบัน พระครูศรีธรรมรัตน์ 

วัดไร่มะม่วง   
 วัดไร่มะม่วง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๘๙๐๐๓ ตั้งอยู่ต าบลดอนขุนห้วย  อ าเภอชะอ า  จังหวัด
เพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
  วัดไร่มะม่วง  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมือ่วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   

วัดลักษณาราม 
 วัดลักษณาราม   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๑๐๐๕  ตั้งอยู่ที่บ้านศาลเจ้าตึก เลขที่  ๒๒๗  หมู่ที่  ๗   
ต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๓๒  ไร่                   
๑ งาน  มีโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๔๕๕ และ ๑๗๔๕๖  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดคลองท่าแห่ 
 ทิศตะวันออก  จดศาลเจ้าตึก 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์     จ านวน  ๒  แปลง  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๒๓๕๓๑ และ ๒๓๕๓๐ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ประดับหางหงส์ ช่อฟา้ใบระกา  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๓๐  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หอสวดมนต์     กว้าง ๑๘ เมตร   ยาว ๔๕ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  ทรงไทยจัตุรมุข ประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงส์  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 



๑๖๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วิหาร   กว้าง ๑๘ เมตร   ยาว ๑๘ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประดับช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ ลายปูนปั้น หน้าบันมีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๓๐ เมตร   ยาว  ๔๕ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๓ หลัง กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๓๒  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๑ หลัง  เป็นอาคารไม้  จ านวน ๒ หลัง  
 นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน  จ านวน ๒ หลัง   หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง  หอกลอง  
จ านวน ๑ หลัง   โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย (พระพุทธชินราช มีซุ้มเรือนแก้ว) 
   ขนาดหน้าตักกว้าง  ๓ เมตร  สูง  ๕ เมตร  พระพุทธรูปจ าลองเนื้อโลหะ จ านวน ๘ องค์ คือ  
  ๑. หลวงพ่อบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๒. หลวงพ่อวัดเขาตะเครา  จังหวัดเพชรบุรี 
  ๓. หลวงพ่อพุทธโสธร  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ๔. หลวงพ่อวัดไร่ขิง  จังหวัดนครปฐม 
  ๕. หลวงพ่อวัดบางพลีใหญ่  จังหวัดสมุทรปราการ  
  ๖. หลวงพ่อปู่ศรีราชาวัดเขายี่สาร  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๗. หลวงพ่อพระครูสมุทรคุณาธาร  วัดลักษณาราม จังหวัดเพชรบุรี 
  ๘. หลวงพ่อพระครูวิบูลวชิรสาร  วัดลักษณาราม จังหวัดเพชรบุรี  
 - พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นภาพเขียนสีน้ ามัน
ขนาดกว้าง ๒๔ นิ้ว  ยาว ๓๐ นิ้ว  พร้อมด้วยกรอบโบราณ เขียนโดยจิตรกรชาวอิตาลี  พระราชทานแก่ 
นายเอียง เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗  ครั้งเมื่อพระองค์เสด็จโดยเรือฉลอมแล่นใบจากบางทะลุ 
เข้าอ่าวบ้านแหลมซึ่งในขณะนั้นน้ างวด เรือพระที่นั่งติดปากอ่าวบ้านแหลมเมื่อประชาชนทราบว่า เรือพระที่นั่ง
เกยตื้น จึงมาช่วยกันเข็นจนสามารถกลับเมืองเพชรบุรีได้ ในจดหมายเหตุเสด็จประพาสต้น ร.๕ พระนิพนธ์ของ
สมเด็จพระยาด ารงราชานุภาพ สันนิษฐานว่า นายเอียงคงจะได้รับพระราชทานพระบรมสาทิสลักษณ์ในครั้ง 
เข็นเรือพระที่นั่งครั้งนั้นเอง 
 วัดลักษณาราม  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ เล่าสืบต่อกันมาว่า นายลักษณ์ เป็นชาวบ้านเกาะกูด  
จังหวัดตราด มีอาชีพค้าขายทางทะเลน าสินค้าจากจังหวัดตราด ไปค้าชายตามอ่าวต่าง ๆ และเข้ามาค้าขาย  
อ่าวบ้านแหลมเสมอ ๆ ท าให้เกิดความสนิทสนมกับชาวบ้านเป็นอย่างดี และเกิดรักใครชอบพอกับนางสาวโหมด 
สาวชาวบ้านหมู่ที่ ๗ ต าบลบ้านแหลม จนได้แต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุข แต่ทั้งสองไม่มีบุตร ธิดา  
ไว้สืบสกุล   
 นายลักษณ์ และนางโหมด เป็นผู้มีจิตใจเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า พิจารณาเห็นว่า
ฝั่งตะวันออกของบ้านแหลมมีวัดถึง ๔ วัด คือ วัดต้นสน วัดศรีษะคาม วัดในกลาง และวัดอุตมิงคาวาส แต่ฝั่ง
ตะวันตกไม่มีวัดเลย สองสามีภรรยาจึงตัดสินใจสร้างวัดนี้ขึ้นมา โดยได้ปรึกษาเจ้าของที่ดิน คือ นายตัน นางก่วย 
และบุตร คือ นายจาดและนางสายใจ ค านวณศิริ เพื่อขอซื้อที่ดินสร้างวัด แต่เจ้าของที่ดินมีจิตศรัทธายกที่ดินให้



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๖๗ 

วัดโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ชาวบ้านจึงเรียกติดปากกันมาว่าวัดตาลักษณ์ เรียกกันไปเรียกกันมากลายเป็นชื่อวัดใหม่
ไตรลักษณ์  มีชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันในชื่อต่าง ๆ เช่น วัดคลองท่าแห  เพราะตรงบริเวณปากคลองมีผู้มาทอดแห
หาปลา และชื่อสุดท้าย คือ วัดลักษณาราม โดยสาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดลักษณาราม เนื่องจาก สมเด็จพระสังฆราช 
(จวน อุฏฐายี)  วัดมกุฎกษัติยาราม กรุงเทพฯ ในสมัยด ารงต าแหน่งเจ้าคณะมณฑลราชบุรี ได้มีโอกาสมาเยี่ยม
ประชาชนชาวต าบลบ้านแหลม ทรงทราบว่ามีวัดสร้างใหม่ ชื่อวัดใหม่ไตรลักษณ์ จึงทรงประทานชื่อใหม่ว่า  
วัดลักษณาราม วัดแห่งนี้ได้  มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านถาวรวัตถุ และศิลปวัตถุจนได้รับการ
พิจารณาให้เป็นวัดพัฒนาดีเด่น ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นช่วงที่พระครูวิบูลวชิรสาร ด ารงต าแหน่งเป็น
เจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ 
เมตร  ยาว ๔๐ เมตร  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  
ได้รับรางวัล    -  วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๒๐  
  -  โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการสวน   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๒ 
  รูปที่  ๒ พระอธิการฟุ   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๙ 
  รูปที่  ๓ พระครูสมุทรคุณาธร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ 
  รูปที่  ๔ พระครูวิบูลวชิรสาร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  รูปที่  ๕ พระครูพัชรกิจจานุกูล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง ปัจจุบัน 

วัดลาด   
 วัดลาด   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๑๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๑ ต าบลท่าราบ  จังหวัดเพชรบุรี สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๑๘  ไร่  ๑ งาน ๔๗ ตารางวา    
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน เลขที่ ๓๘๕ 
 ทิศใต้  จดวัดสนามพราหมณ ์
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน เลขที่ ๓๘๕ 
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะ 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน ๓ แปลง  เนื้อที่ ๓ ไร่  ๙๒ ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๐๐๓๐,๙๒๓๒ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๘.๖๕  เมตร  ยาว  ๑๗.๔๐  เมตร     
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๙.๒๐  เมตร  ยาว  ๑๗.๔๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๓.๖๐ เมตร  ยาว ๗.๔๐ เมตร    เป็นอาคารไม ้



๑๖๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๔  หลัง   เป็นอาคารไม้ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๖.๒๕  เมตร  ยาว  ๕๒.๕๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นอาคารไม้   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน  ๒ หลัง   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ  ขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๔๐ เมตร  สูง ๓.๑๐ เมตร   
   พระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร  พระปรางค์ ๑ องค์  กว้าง ๙.๓๐ เมตร   
   ยาว  ๙.๓๐ เมตร  สูง ๑๗.๕๐  เมตร   
  วัดลาด  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระพุ่ม  
  รูปที่  ๒ พระเรศน์  จนฺทโชติ 
  รูปที่  ๓ พระพุ่ม 
  รูปที่  ๔ พระคลาม  
  รูปที่  ๕ พระมหาชิต  ชิโนรโส  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘  
  รูปที่  ๖ พระครูวัชรธรรมาจารย์  ธมฺมปาโล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๔ 
  รูปที่  ๗ พระมหาสังเวียน  วชิรญาโณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน  

วัดลาดโพธิ์   
 วัดลาดโพธิ์   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๕๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕  หมู่ที่ ๖  ต าบลส ามะโรง  อ าเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๗๗  ไร่  ๓ งาน ๔๓ ตารางวา  
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๙, ๓๗๐๔, ๓๐๔๗, ๒๙๕๔, ๒๙๔๒, ๓๐๘๓, ๒๙๑๙, ๓๐๑๓, ๘๘๖๕, ๓๐๗๘, ๓๔๒๔, 
๒๙๐๑ และ ๓๔๕๙  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔  เป็นอาคารไม้ทรงไทย 
หอสวดมนต์   กว้าง  ๔ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็นอาคารไม้ทรงไทย 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน  ๑ หลัง   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๑.๕๐ เมตร   
 นอกจากมี พระพุทธรูปองค์เล็กปางต่าง ๆ มีขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ เซนติเมตร  ประมาณ 
๑๒ องค์   ธรรมาสน์ไม้แกะสลักโบราณ ๒ หลัง  ซุ้มประตูเก่า ๓ หลัง  
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 วัดลาดโพธิ์  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔   ชื่อวัดตั้งตามลักษณะสถานที่บริเวณรอบวัด  ซึ่งมี 
ลานต้นโพธิ์ใหญ่ บริเวณกว้าง ที่ชาวบ้านมักมาร่วมชุมนุมท ากิจกรรมตามประเพณี  และเรียกชื่อวัดเพี้ยนเป็น  
ลาดโพธิ์ ในเวลาต่อมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๗  ก าหนด 
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๒๕ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร   
การศึกษา  -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙   
 -  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่   
 -  หอกระจายข่าว 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการเพน  
  รูปที่  ๒ พระอธิการพร้อย 
  รูปที่  ๓ พระอธิการนุ่น 
  รูปที่  ๔ พระอธิการป่อง  
  รูปที่  ๕ พระครูรวม วุฑฒสิริ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๙๓  
  รูปที่  ๖ พระครูวัชรโพธิคุณ (หร่ิง มโหสโถ) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๔๐ 
  รูปที่  ๗ พระปลัดท้อม กิตฺติภทฺโท  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  รูปที่  ๘ พระปลัดสมศักดิ์  สุทฺธิสาโร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑  
  รูปปัจจุบัน พระครูวัชรสารโสภณ 

วัดลาดศรัทธาราม   
 วัดลาดศรัทธาราม   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๑๐๐๒  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙  บ้านศาลาหมูสี หมู่ที่ ๖  
ต าบลบ้านลาด  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๑๘  ไร่   
มีที่ธรณีสงฆ์   เนื้อที่ ๗ ไร่  
ปูชนียวัตถุมี -  พระพุทธรูป  ปางประทานพร  ประชาชนรู้จักกันในนาม  พระพุทธหิรัญราช  
 วัดลาดศรัทธาราม  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๕  เดิมชื่อวัดศาลาหมูสี เป็นวัดที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์เพราะเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประพาสต้นและประทับพัก  
ค้างแรมที่วัดนี้หลายครั้ง ทรงชื่นชมเจ้าอาวาส คือ พระอธิการกลิ่น ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ว่าเป็นพระ  
ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก มักน้อย สันโดษ ไม่ยอมรับปัจจัยที่พระราชทาน เป็นพระที่มีคนนับถือมาก 
ปกครองวัดดี จึงทรงพระราชทานเรือเก๋ง เรือล าปั้น ในเวลาต่อมา รายละเอียดปรากฏตามพระราชหัตถเลขา 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการพุ่ม  
  รูปที่  ๒ พระอธิการน่วม 
  รูปที่  ๓ พระอธิการกลิ่น 
  รูปที่  ๔ พระอธิการเจิม  
  รูปที่  ๕ พระครูอ่วม    
  รูปที่  ๖ พระครูวิสุทธิเมธี 
  รูปที่  ๗ พระครูสุภาณีวิทยาคุณ 
  รูปที่  ๘ พระครูวิกรมพัชรธรรม 

วัดล าตะเคียน   
 วัดล าตะเคียน  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๑๐๐๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๔  บ้านล าตะเคียน  หมู่ที่ ๔  ต าบล
แก่งกระจาน  อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๑๕  ไร่   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดป่าสงวนแห่งชาต ิ
 ทิศใต้  จดโรงเรียนบา้นล าตะเคียน 
 ทิศตะวันออก  จดป่าสงวนแห่งชาต ิ
 ทิศตะวันตก  จดทางถนนสาธารณประโยชน์  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคาร ๒ ชัน้  
หอสวดมนต์   กว้าง  ๕ เมตร  ยาว ๒๗ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐   เป็นอาคารไม้ ๒ ชัน้  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๒  หลัง   เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง  คร่ึงตึกครึ่งไม้  ๑ หลัง   
 นอกจากนี้มี ห้องน้ า ห้องสุขา ที่เก็บกักน้ า   
 วัดล าตะเคียน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  โดยพระเตี้ยม ได้มาก่อตั้งเป็นที่พัก
สงฆ์ในระยะแรก ต่อมาผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ได้ด าเนินการก่อตั้งจนเป็นวัดและใช้ชื่อวัดตามสภาพแวดล้อม  
ที่ตั้งวัด เพราะมีล าห้วยและต้นตะคียนอยู่เป็นจ านวนมาก  
การศึกษา     มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๓   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระปลัดฉลอง  สุจิตฺโต    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔  
รูปปัจจุบนั  พระใบฎีกาทวิชาติ อธิฉนฺโท 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๗๑ 

วัดลิ้นช้าง 
 วัดลิ้นช้าง  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๒๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านลิ้นช้าง เลขที่   ๓๗  หมู่ที่   ๓   
ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เบอร์โทรศัพท์                   
๐๘๙-๘๙๑๘๘๕๔ มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๓๖  ไร่  ๑ งาน   ๖๓ ตารางวา  มีโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๗๑๐  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน นายสมมิตร พวงไม้ และนางจิรัศยา บญุคน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน นายทองสุข พวงไม้  
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน นายหอม ดังแสง  
มีที่ธรณีสงฆ์     จ านวน  ๑  แปลง  มีเนื้อที่ ๖ ไร่  ๔๐ ตารางวา  โฉนดที่ดนิ  เลขที่  ๖๗๑๑ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๑  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคาร ๒ ชั้น  
  คร่ึงตึกครึ่งไม้  
หอปฏิบัติธรรมดิน  กว้าง ๑๕ เมตร  ยาว ๒๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ผนังดนิ  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๖  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้  จ านวน ๑ หลัง   
 เป็นอาคารไม้  จ านวน ๑๑ หลัง  เป็นตู้คอนเทนเนอร์  จ านวน ๒ หลัง  เป็นกุฎิผนังดิน   
 จ านวน ๒ หลัง  
กุฏิปฏิบัติธรรมฆราวาส    จ านวน ๕ หลัง  เป็นอาคารไม้  จ านวน ๓ หลัง  เป็นเรือนนอนผนังดิน  
    จ านวน ๒ หลัง  
ศาลาพ่อปู่วัดลิ้นช้าง    เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยม  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔    
         เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาไม้  
ศาลาอเนกประสงค์ หอฉัน – โรงครัว   กว้าง  ๒๒ เมตร  ยาว ๒๔  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙   
บูรณะเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
อาคารเรียนพระปริยัติธรรม  กว้าง ๑๒ เมตร   ยาว  ๑๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น  
ศูนย์วัฒนธรรมชาติพันธ์กะเหรี่ยง   กว้าง ๗ เมตร  ยาว ๑๓ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒   
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ห้องน้ า  จ านวน ๓ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน ๑๖ ห้อง  ๑ หลัง   จ านวน ๑๐  ห้อง   
๑  หลัง  เป็นอาคารผนังอิฐประสาน  จ านวน  ๕  ห้อง  ๑ หลัง   
 นอกจากนี้ มีหอระฆัง จ านวน ๑ หลัง  กุฏิรับรอง จ านวน ๑ หลัง  เรือนรับรอง  จ านวน ๑ หลัง  
ห้องเก็บของตู้คอนเทนเนอร์  จ านวน ๒ หลัง  โรงลานอเนกประสงค์  จ านวน ๑ หลัง  โรงเรือนเก็บล้าง   
จ านวน ๑ หลัง  



๑๗๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ปูชนียวัตถุมี  - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางสมาธิ   ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๙ นิ้ว  สูง ๙๙ นิ้ว   
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐   
    - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ  ขนาดหน้าตัก  กว้าง ๔๙ นิ้ว  
   สูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘    
     - พระประธานประจ าหอปฏิบัติธรรมดิน พระพุทธรูปหินอ่อน ปางสมาธิ  ขนาดหน้าตัก  
   กว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๕๙  นิ้ว  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓  
     - พระประธานประจ าศาลาอเนกประสงค์ หอฉัน – โรงครัว  ปางมารวิชัย   
   ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๙ นิ้ว  สูง ๙๙ นิ้ว  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
     - พระประธานประจ าศาลาพ่อปู่วัดลิ้นช้าง พระพุทธรูปปางทุกรกริยา   
   ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๙ นิ้ว  สูง ๔๙ นิ้ว  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖  
 วัดลิ้นช้าง เร่ิมก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒  สภาพภูมิประเทศเป็นป่าเบญจพรรณอยู่ในแนวเทือกเขา
ตะนาวศรี  รอยต่อติดกับประเทศพม่า และในอดีตถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่อันตราย (พื้นที่สีชมพู ปี พ.ศ. ๒๕๒๑) 
ประชากรที่อาศัยอยู่รอบบริเวณวัดเป็นชาวไทยภูเชาเผ่ากะเหรี่ยง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท าไร่ปลูกพริก
กะเหรี่ยง) ซึ่งมีวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเอง เช่น ประเพณีเวียนศาลา ประเพณีก่อเจดีย์ทราย 
ประเพณีกินข้าวกะเหรี่ยง ประเพณีวันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยง มีการเรียกขวัญ  
ขอพรจากผู้ใหญ่และรอการออกเที่ยวป่า  
 วัดลิ้นช้าง  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เดิมเป็นที่พักสงฆ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒  
จนในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ หลวงพ่อวัดเขาพระ (พระครูภาวนาวิริยาจารย์) ได้ธุดงค์มาพบจึงร่วมกับชาวบ้าน ด าเนินการ 
สร้างเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญและกุฎิเพิ่ม พร้อมด าเนินการขออนุญาตสร้างและตั้งวัดจน  
แล้วเสร็จ ปัจจุบันมีพระภิกษุพ านักอยู่ในวัดจ านวน ๑๐ รูป และเป็นภิกษุผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ จ านวน ๑ รูป 
และได้ด าเนินการน าชาวบ้านบริเวณโดยรอบเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกวัน โดยเข้าร่วมสวดมนต์ท าวัตร  
เช้า – เย็น และนั่งสมาธิ ซึ่งท าให้ชาวบ้านเข้าใจในพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า จนท าให้ชาวบ้านไม่เข้าไป
ตัดไม้ท าลายป่า และหยุดล่าสัตว์ป่าในป่า รวมทั้งยังช่วยกันอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขา
ที่มีอยู่  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดและตั้งอุโบสถเพื่อเป็นที่ส าหรับท าสังฆกรรมภายใน 
ปีเดียวกัน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง ๒๕ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร   
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม นักธรรมชั้นตรี – โท – เอก   
   เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  นักธรรมชั้นตรี – โท – เอก   
   เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๗๓ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา    
  - เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด แห่งที่ ๑๕  แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑   
   มติ มส. ครั้งที่ ๒,๒๕๕๑  
  - เป็นหน่วยอบรมประจ าต าบล (อปต.)  แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ได้รับรางวัล    - ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  - ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ให้หมู่บ้านลิ้นช้าง หมู่ ๓   
   เป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐  
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ระดับจังหวัด โครงการ “ พระนครคีรีเมืองประวัติศาสตร์  
   วัดร่มรื่น” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐  จากหน่วยงานจังหวัดเพชรบุรี  
  - รางวัลชนะเลิศ ระดับอ าเภอ โครงการ  “ พระนครคีรีเมืองประวัติศาสตร์ วัดร่มร่ืน”  
   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากหน่วยงาน จังหวัดเพชรบุรี  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระครูสุนทรวัชรการ       ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ถึง พ.ศ. ปัจจุบัน 

วัดลุ่มโพธิ์ทอง 
 วัดลุ่มโพธิ์ทอง   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๒๓๐๐๒  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕,๑ บ้านดอนน้ าลุ่ม  หมู่ที่  ๑๑   
ต าบลหนองขนาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้ง วัดเนื้อที่   
๒๔  ไร่  ๓ งาน   ๗๕ ตารางวา   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดสถานีอนามัยบ้านดอนน้ าลุ่ม  
 ทิศตะวันออก  จดหมู่บ้านดอนน้ าลุ่ม  
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ     ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หอสวดมนต์    กว้าง ๘ เมตร   ยาว  ๒๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒   
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๓  หลัง  เป็นอาคารไม้   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง   สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้ มีโรงครัว ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง ถังน้ าประปา ถังเก็บน้ าฝน  และห้องน้ า ๓ หลัง    
  วัดลุ่มโพธิ์ทอง  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔  มีครูทองอ่อน  อ่องคล้าย  เป็นผู้ด าเนินการ 
สร้างวัด  โดยค าว่า ลุ่มโพธิ์ทอง  มีที่มาจากชื่อของหมู่บ้าน  คือ บ้านดอนนาลุ่ม  บ้านหนองโพธิ์และชื่อของ 



๑๗๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ครูทอง อ่องคล้าย  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง ๒๑.๓๐  เมตร  ยาว ๓๗.๓๐ เมตร 
การศึกษา  -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
   -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระครูโพธิ์วัชรคุณ (แก้ว ฐิตรติ) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๓๕ 
  รูปที่  ๒ พระครูวัชรโพธิคุณ (พล กนฺตผโล) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๕ 

วัดวังจันต์ 
 วัดวังจันต์ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๓๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้านวังจันต์ เลขที่ ๓๗๔ หมู่ที่ ๓ ต าบลวังจันทร์  
อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เบอร์โทรศัพท์  ๐๖๑-๕๖๕๔๒๐๒  มีที่ดินที่ตั้ง
วัดเนื้อที่  ๓๗  ไร่  ๒ งาน   ๒๐ ตารางวา  มีโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๙๔๒  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศใต้  จดถนนสายเข่ือนเพชร – แก่งกระจาน  
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณประโยชน์  
มีที่ธรณีสงฆ์     จ านวน  ๑  แปลง  มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่  ๓ งาน  ๖๕ ตารางวา  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๓๒๓๘ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๓๐  เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หอสวดมนต์    กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑๔.๙๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๒  หลัง   
วิหาร   กว้าง ๓.๔  เมตร  ยาว ๔.๒  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๓ เมตร  ยาว  ๔๗ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง  หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง  หอกลอง  
จ านวน ๑ หลัง โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  จ านวน ๑ หลัง  เรือนรับรอง  จ านวน ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒.๒๘ เมตร  สูง ๓.๑๐ นิ้ว   
 วัดวังจันต์  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕  โดยมีที่มาของชื่อ เนื่องจากวัดตั้งอยู่ชายแม่น้ า  มีต้นไม้จันทร์ 
ขึ้นอยู่ประกอบกับวัดตั้งอยู่  ในหมู่บ้านชื่อว่าบ้านซอง ชาวบ้านจึงมักเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดวังจันต์ (บ้านซอง) 
วัดแห่งนี้ได้มีการย้ายที่ตั้งจากวัดเก่ามาอยู่ด้านนอกของหมู่บ้าน ติดกับถนนสายแก่งกระจานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
โดยมีพระอธิการประวิง เป็นผู้ด าเนินการย้ายวัดและขอจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทาน 
วิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒  ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร  ยาว ๖๐ เมตร 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๗๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการใจ 
  รูปที่  ๒ พระอธิการประทีป 
  รูปที่  ๓ พระอธิการประวิง วิริยธโร  
  รูปที่  ๔ พระอธิการสมพงษ์  อนาลโย 
  รูปที่  ๕ พระครูปิยะวัชรธรรม 
  รูปที่  ๖ พระใบฎีกานิตย์  จกฺกวโร  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  รูปปัจจุบัน พระครูพิพัฒน์วัชรกิจ 

วัดวังบัว 
 วัดวังบัว  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๐๐๐๑ ตั้งอยู่เลขที่  ๕๑ บ้านวงับัว หมู่ที่ ๑  ต าบลลาดโพธิ์  
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบรุี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีทีด่ินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๙  ไร่  ๓ งาน  ๔๑ ตารางวา  
มีโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๕๘๘๘  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์     จ านวน  ๒  แปลง  มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่  ๒ งาน  ๔๐ ตารางวา  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๓๒๓๘ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๘.๕  เมตร  ยาว ๒๘ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕  เป็นอาคารไมท้รงไทย  
หอสวดมนต์    กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๓๓ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นอาคารไม้ทรงไทย  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๙  หลัง   เป็นอาคารไม้   
วิหาร   สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๒    
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง      
 วัดวังบัว  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐  ก าหนด 
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว ๒๑ เมตร  
การศึกษา -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา  เนื้อที่ ๔ ไร่  ๓ งาน  ๒๘  ตารางวา  
 
  



๑๗๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการพราหมณ์  มหาโชโต    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๓๘ – ๒๓๗๔ 
  รูปที่  ๒ พระอธิการพลับ อภิการาม  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๗๔ – ๒๔๓๔ 
  รูปที่  ๓ พระอธิการชม  มชาโต  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๔ – ๒๔๘๐ 
  รูปที่  ๔ พระครูปทุมพัชราจาร  เขมจาร ี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๕๓๗ 
  รูปที่  ๕ พระอธิการบุญรวม  ธมฺมรโต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  รูปปัจจุบัน พระอธิการวชเดช ธมฺมรโต 

วัดวังพุไทร 
 วัดวังพุไทร  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๑๐๐๓  ตั้งอยู่ที่บ้านพไุทร เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๖  ต าบลหนอง-
หญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๑๖๗๘๓๙๒  
มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๕๒ ไร่  ๓ งาน   ๙๓ ตารางวา  มีโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๒๙๒  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์  
 ทิศตะวันออก  จดทางหลวงชนบท (สายบา้นจะโปร่ง – บ้านพุไทร) 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณประโยชน์  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๗.๑๐  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๘ เมตร  ยาว ๒๑ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙   
   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๓  หลัง   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน ๑๒ หลัง  อาคารไม้ จ านวน ๑ หลัง   
วิหาร   กว้าง ๒๗  เมตร    ยาว ๒๗  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘  
 นอกจากนี้ มีหอระฆัง  จ านวน ๑ หลัง  โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง  เรือนรับรอง  จ านวน ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางพระพุทธชินสีห์  ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑.๙๐ เมตร   
   สูง ๒.๙๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 วัดวังพุไทร  ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  
โดยนายเยื้อน พรหมพจน์ เห็นว่าบริเวณต าบลหนองหญ้าปล้อง มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เหมาะแก่การสร้างวัด  
จึงได้กราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก เสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่ และ
ด าริเห็นชอบให้สร้างวัดขึ้นโดยให้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านวังพุไทร มาจนปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗  ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๒.๒๐ เมตร  ยาว ๓๓ เมตร     

 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๗๗ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระครูสรกัญญประกาศ      ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ – พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  รูปที่  ๒ พระครูใบฎีกาอมร   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน  

วัดวังวน 
 วัดวังวน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๒๐๐๕  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่  ๒  ต าบลสองพี่น้อง                      
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๒-๒๘๕๐๗๘๒  มีที่ดินที่ตั้งวัด
เนื้อที่ ๙ ไร่  ๑ งาน  ๐๒ ตารางวา    
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดอ่างเก็บน้ าแก่งกระจาน 
 ทิศใต้  จดอ่างเก็บน้ าแก่งกระจาน 
 ทิศตะวันออก  จดอ่างเก็บน้ าแก่งกระจาน 
 ทิศตะวันตก  จดป่าสงวนแห่งชาติแก่งกระจาน  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖.๕๖  เมตร  ยาว  ๑๓  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๐ เมตร  ยาว ๒๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลัง    
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๖ เมตร  ยาว ๒๐ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้ มีหอระฆัง จ านวน ๑ หลัง  โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  จ านวน ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางซุ้มเรือนแก้ว   ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๐ นิ้ว 
    - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒๖ นิ้ว   
   วัดวังวน ตั้งอยู่บนภูเขา ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เดิมเป็นส านักสงฆ์ชื่อวังวน 
สร้างขึ้นด้วย  หลวงตาสิตธิ ที่เดินทางมาปักกลด และได้มีการสร้างอาคารเสนาสนะศาลา จนถึ งปัจจุบัน ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระครูธรรมธรประเสริฐ ปสิฎโฐ 

 

 



๑๗๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดวังหิน 
 วัดวังหิน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๓๐๐๔  ตั้งอยู่ที่บ้านวังหิน เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๕ ต าบลยางน้ ากลัดใต้                      
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๔-๑๑๖๔๔๓๖  มีที่ดิน
ที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่    
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดป่าสงวนแห่งชาต ิ
 ทิศใต้  จดป่าสงวนแห่งชาต ิ
 ทิศตะวันออก  จดป่าสงวนแห่งชาต ิ
 ทิศตะวันตก  จดป่าสงวนแห่งชาต ิ
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน ๒ หลัง  อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   
 จ านวน  ๓ หลัง  
วิหาร    กว้าง ๖ เมตร    ยาว ๑๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง ๑๕ เมตร   ยาว  ๓๐ เมตร    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง  โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุ    - มีพระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย   ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๕ นิ้ว 
    - มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๕ นิ้ว  สูง ๖๒ นิ้ว 
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘  
   วัดวังหิน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดวังหิน ได้เริ่มสร้างที่พักสงฆ์ เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีพระธุดงค์เดินทางมาที่หมู่บ้านวังหิน มีชาวบ้านได้พบเห็นพระธุดงค์ จึงได้ไปบอกผู้ใหญ่บ้าน
และชาวบ้านวังหินทุกคน ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ให้พระธุดงค์อยู่จ าพรรษาอยู่ในหมู่บ้านวังหิน ชาวบ้านทุกท่าน 
จึงสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นหลังหนึ่ง ปัจจุบันภายในวัดมีการพัฒนาสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนขึ้นในวัด โรงเย็น เมรุ  
มีการถมดินและบูรณะห้องน้ าใหม่   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระใบฎีกาไพศาล สุเมธโส     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ปัจจุบัน 

วัดวาสนาพัฒนาราม 
 วัดวาสนาพัฒนาราม รหัสวัด ๖๓๑๗๖๐๔๐๐๐๒  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ต าบลชะอ า  อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
  วัดวาสนาพัฒนาราม  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๗๙ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระมนัส  ชีวมโน  รักษาการแทนเจ้าอาวาส 

วัดวิบูลย์ประชาสรรค์  
 วัดวิบูลย์ประชาสรรค์ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๑๐๐๓  ตั้งอยู่ที่บ้านท่ากระเทียม เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๓  
ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๔-๙๔๑๘๗๗  มีที่ดิน
ที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๕๒   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเลขที่ ๒๔๐, ๑๓๐ และป่าชา้ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเลขที่ ๒๓๙ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเลขที่ ๑๒๘  
 ทิศตะวันตก  จดทีดินเลขที่ ๑๓๐  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๓๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๒๐ เมตร   ยาว ๔๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลัง    
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง ๒๕ เมตร   ยาว  ๓๕ เมตร    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง  หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางสมาธิ   ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๙ นิ้ว  สูง ๑๑๙  นิ้ว 
   วัดวิบูลย์ประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่บ้านท่ากระเทียม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ชาวบ้าน
ได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นนี้  โดยความร่วมมือของราชการ คณะสงฆ์ ชาวบ้าน พัฒนาวัดให้มีความเจริญขึ้น  
โดยล าดับ  ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อเรียน  พระครูวิบูลญาณประยุต  น าหน้าในการใช้ชื่อวั ด และ
ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยล าดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘๐ เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระครูวิบูลญาณประยุต      ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๑๐  
  รูปที่  ๒ พระครูวิบูลพัชราภรณ์         ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๔๙ 
  รูปที่  ๓ พระวินัยธรธนวัฒน์ ญาณวุฑโฒ   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน  

 



๑๘๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดวิหารโบสถ์ 
 วัดวิหารโบสถ์  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๕๐๐๔   ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๑,๒ ถนนรอบเขาหลวง หมู่ที่ ๘  
ต าบลธงชัย อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่  ๒ งาน 
๓๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๐๕๒   
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง   เนื้อที่ ๔ ไร่  ๒ งาน  ๓๒ ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๑๙ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๔.๑๐ เมตร  ยาว ๑๔ เมตร  บูรณะเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็นอาคารไม้  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๔ เมตร   ยาว ๑๘ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารไม้ทรงไทย 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๒  หลัง   เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง  คร่ึงตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง 
วิหาร    กว้าง  ๒.๙ เมตร   ยาว ๔ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้  มีส านักกรรมฐาน ซึ่งเป็นที่อาศัยของอุบาสิกา – ชี  มีเรือนพัก ๑๔ หลัง   
ศาลา ๒ หลัง และโรงครัว  จ านวน ๑ หลัง   
    วัดวิหารโบสถ์   ตั้งเมื่อ ๒๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๒ เดิมวัดร้าง  มีวัตถุสถานเพียง 
พระประธานกับเขตพัทธสีมา  จนในปี พ.ศ. ๒๕๑๑  พระครูสมุทรวรกิจ  ได้มาจ าพรรษาและได้เริ่มสร้าง
เสนาสนะเพิ่มขึ้น  พร้อมทั้งบูรณะอุโบสถเก่า  โดยใช้ไม้กับสังกะสี  เพื่อใช้ท าสังฆกรรม  ตามแนวเขตสีมาเดิม  
ต่อมาได้ท าเร่ืองขออนุญาตสร้างและตั้งวัดตามล าดับ   
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระอธิการช านิ อาภสฺสโร     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 รูปที่  ๒ พระอธิการไชยา อินฺทโชโต        ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

วัดเวฬุวนาราม  (บ้านไผ่) 
 วัดเวฬุวนาราม (บ้านไผ่) รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๕๐๐๑  ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๔๖ บ้านไผ่  ถนนบ้านไผ่ 
หมู่ที่ ๓  ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 
๑๕ ไร่  ๓ งาน ๐๔ ตารางวา  
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง   เนื้อที่ ๙ ไร่  ๓ งาน  ๘๘ ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๓๙,๑๙๖๙ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๒๑ เมตร  ยาว ๔๓.๕๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น  
หอสวดมนต์   กว้าง ๕.๑๐ เมตร  ยาว ๑๐.๔๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็นอาคารไม ้
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลัง   เป็นอาคารไม้  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๘๑ 

ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๑๘ เมตร  ยาว  ๖๖ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้  มีหอฉัน จ านวน ๑ หลัง  ถังน้ า   
ปูชนียวัตถุมี    -  พระประธานประจ าอุโบสถ หล่อด้วยนวโลหะ ๑ องค์   
    วัดเวฬุวนาราม (บ้านไผ่)  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐   วัดเวฬุวนาราม  เป็นวัดเก่าแก่ เดิมชื่อ 
วัดบ้านไผ่  มีนางไข่เป็นผู้ด าเนินการสร้างในที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านผ่ จึงเอาชื่อบ้านมาตั้งเป็นชื่อวัด 
มีอุโบสถไม้สัก ๑ หลัง  พร้อมด้วยพระประธานหล่อด้วยนวโลหะ ๑ องค์  ต่อมาได้ช ารุด ชาวบ้านจึงได้สร้าง
อุโบสถหลังใหม่ ก่อด้วยอิฐถือปูน พร้อมด้วยพระประธานอีก ๑ องค์  ท าด้วยปูนปั้น  ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐.๕๐ เมตร  ยาว ๔๓.๕๐ เมตร   
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการแพ      
  รูปที่  ๒ พระอธิการพวง 
  รูปที่  ๓ พระอธิการฉิ่ง 
  รูปที่  ๔ พระอธิการเลียบ 
  รูปที่  ๕ พระอธิการน้อย 
  รูปที่  ๖ พระอธิการหนู   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
  รูปที่  ๗ พระครูสิริวัชราภรณ์  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๓๘  
  รูปที่  ๘ พระอธิการฉวี  รตนญาโณ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕ 
  รูปปัจจุบัน พระครูสมุห์สมบัติ ปภสสฺโร 

วัดเวียงคอย 
 วัดเวียงคอย  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๙๐๐๑  ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๓๘  บ้านเวียงคอย  ถนนเพชรเกษม   
หมู่ที่ ๓  ต าบลเวียงคอย อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่             
๑๑ ไร่  ๒ งาน  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนเพชรเกษม 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดคลองสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม ้



๑๘๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๖ เมตร  ยาว ๒๐ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๖  หลัง    
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง   
   วัดเวียงคอย  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓  
ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร     
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระค า  
  รูปที่  ๒ พระชู 
  รูปที่  ๓ พระอธิการเสา 
  รูปที่  ๔ พระเทพ 
  รูปที่  ๕ พระอธิการนุ่ม 
  รูปที่  ๖ พระอธิการเช้า  ธมฺโชติ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
  รูปที่  ๗ พระอธิการเพียร สนฺตจิตฺโต  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๑๐ 
  รูปที่  ๘ พระอธิการบุญล้อม ปภสฺสโร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๒๐ 
  รูปที่  ๙ พระครูวชิรธรรมวัฒน์  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๔๓ 
  รูปที่  ๑๐ พระอธิการเทศ วชิรธมฺโม  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓  
  รูปปัจจุบัน พระครูวชิรธรรมมากร 

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม  
 วัดศรีชุมแสงบุญญาราม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๖๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองชุมแสง เลขที่ ๒๕๙                
หมู่ที่ ๔  ต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๒ ไร่ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗ และ ๔๓     
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดโรงเรียนบา้นหนองชุมแสง 
 ทิศใต้  จดที่สาธารณประโยชน์  
 ทิศตะวันออก  จดโรงเรียนหนองชุมแสง  
 ทิศตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๓๑๗๕ ตอนเขื่อนเพชร – เขาลูกช้าง 
 มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๒  แปลง  มีเนื้อที่  ๔  ไร่  ๑ งาน  ๓๗ ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๒๗ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๒๑ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๒ เมตร   ยาว ๒๘ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๘๓ 

หอสวดมนต์    กว้าง ๑๐ เมตร  ยาว ๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๑  หลัง   เป็นอาคารไม้ 
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๑๐ เมตร  ยาว ๒๐.๓ เมตร  เป็นอาคารไม้  
 นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง  หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง โรงครัว  จ านวน ๒ หลัง 
เรือนเก็บพัสดุ จ านวน ๒ หลัง    
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย   ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว  สูง ๑๑๘  นิ้ว 
    - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว  สูง ๑๑๘ นิ้ว  
   วัดศรีชุมแสงบุญญาราม  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เดิมหมู่บ้านหนองชุมแสงยังไม่ 
มีวัด บังเอิญในปี พ.ศ.๒๔๙๙  มีพระธุดงค์ ๒ รูป ได้เดินทางมาธุดงค์ตามทางกั้นน้ าเข่ือนเพชร ผ่านมาในหมู่บา้น
หนองชุมแสง เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณหน้าโรงเรียนหนองชุมแสงในปัจจุบัน มีคุณครูเยี่ยม ภูมิประเทศ และ
ก านันช้วน ลายคราม ได้นิมนต์ให้พักผ่อนค้างคืน พระธุดงค์ทั้งสองรูปก็รับนิมนต์  แล้วปักกลดค้างคืน                         
ในตอนกลางคืนได้มีประชาชนมาสนทนาธรรม และในตอนเช้าได้มีประชาชนน าอาหารมาถวายในตอนเช้า 
เพราะนานๆ จะมีการท าบุญสักครั้ง ชาวบ้านจึงมีความคิดจะสร้างวัดบริเวณนั้น แล้วได้มีการสร้างถาวรวัตถุเป็น
กาลต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ก าหนดเขต
วิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระภิกษุส าราญ  
  รูปที่  ๒ พระสมุห์อ านาจ  จนฺทโชโต  จนถึงปัจจุบัน  

วัดศาลาเขื่อน 
 วัดศาลาเขื่อน  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๔๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านศาลาเขื่อน  เลขที่ ๘๙  หมู่ที่ ๑  
ต าบลต าหรุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๑๒ ไร่ ๑ งาน  
๙๙ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๒     
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๗.๗๐ เมตร  ยาว ๒๑ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม ้ 
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๐ เมตร   ยาว ๒๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารไม้ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๗ เมตร  ยาว ๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารไม้  



๑๘๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลัง   เป็นอาคารไม้ 
วิหาร    เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐   
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๓๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี    - พระปรางค์ ๑ องค์   
   วัดศาลาเขื่อน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ วัดได้รับการบูรณะและพัฒนา ในสมัยพระครูญาณเพชรรัตน์ 
เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสรูปต่อ ๆ มาช่วยกันพัฒนาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 
๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖  ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว  ๔๐ เมตร  
การศึกษา -  มีศูนย์อบรมเด็กพัฒนาชุมชน เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖   
 -  โรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระด้วง 
  รูปที่  ๒ พระสระ 
  รูปที่  ๓ พระครูญาณวิมล (พ่วง) 
  รูปที่  ๔ พระครูญาณเพชรรัตน์ (ปลั่ง)  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ 
  รูปที่  ๕ พระใบฎีกาสตางค์   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๘ 
  รูปที่  ๖ พระอธิการมล   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๕๐๐ 
  รูปที่ ๗ พระครูโสภิตพัชรคุณ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

วัดศีรษะคาม 
 วัดศีรษะคาม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๑๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านใน เลขที่ ๒,๑ หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๕๙๒๔๔๑๙  มีที่ดินที่ตั้งวัด
เนื้อที่ ๑๔ ไร่  ๒ งาน  ๔ ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔ สค ๑ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดล าคูและคลองสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดแพรก ล าคู และคลองสาธารณะ  
 ทิศตะวันออก  จดคลองน้ าวน (คลองตาแฟง)  
 ทิศตะวันตก  จดถนนสายเมือง – บ้านแหลม  
 มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๑  แปลง  มีเนื้อที่  ๑๗  ไร่  ๑๒ ตารางวา  โฉนดที่ดนิเลขที่ ๔๘๒๒ เลข ๑๘๗ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๑๑.๓๐ เมตร  ยาว ๒๖.๔๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๙.๗๕ เมตร   ยาว ๒๘.๔๐ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๘๕ 

หอสวดมนต์   กว้าง ๖.๒๐ เมตร  ยาว ๘.๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๕๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๓๗.๓๐  เมตร   ยาว  ๒๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
 นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง  หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง หอกลอง จ านวน ๑ หลัง 
โรงครัว  จ านวน ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ จ านวน ๑ หลัง  ศาลเจ้าที่เจ้าพ่อโหราม  ศาลแม่นกเอ้ียง  ศาลตายาย 
ศาลแม่ตะเคียน  
ปูชนียวัตถุ   -  มีพระประธานประจ าอุโบสถ  ปางพุทธชินราช   ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว  สูง ๗๙  นิ้ว                     
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   -  มีพระประจ าวัด หลวงพ่อใหญ่ ปางสมาธิ  ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒๙ นิ้ว  สูง ๓๘ นิ้ว ไม่ปรากฏ          
   ปีที่สร้าง 
   -  มีพระประจ าวัด หลวงพ่อด า ปางสมาธิ  ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๕ นิ้ว  สูง ๔๘ นิ้ว ไม่ปรากฏ          
   ปีที่สร้าง 
 วัดศีรษะคาม สันนิษฐานว่าสร้างมาประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ  ไม่ปรากฏหลักฐานชื่อผู้สร้าง ในสมัย
ที่พม่ายกกองทัพผ่านมาทางเพชรบุรี มีผู้คนชาวเมืองเพชรบุรีส่วนหนึ่งพากันอพยพหนีภัยสงครามไปตาม
เส้นทางต่าง ๆ เช่น หนีมาทางอ าเภอบ้านแหลม คร้ันเมื่อบ้านเมือง ณ หัวบ้าน เรียกชื่อว่า วัดหัวบ้าน ชาวอ าเภอ
บ้านแหลมส่วนหนึ่งได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น เลือกท าเลได้ วัดศีรษะคาม  เดิมเรียกชื่อตามทางการว่า วัดหัวบ้าน 
ส่วนชาวบ้านอาจเรียกเป็น วัดใน หรือวัดในหัวบ้าน ไม่มีหลักฐานปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ใครเป็น
ก าลังส าคัญในการก่อตั้งวัดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามที่แน่นอนก็คือ ประชาชนกลุ่มหนึ่งของชาวบ้านแหลมนั่นเองเป็น
ผู้ก่อตั้ง เมื่อมีวัดขึ้นเป็นหลักฐานแล้ว จึงมีพระสงฆ์ มีเจ้าอาวาสตลอดมา ญาติโยมสาธุชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
สนับสนุนส่งเสริมและท านุบ ารุงวัดแห่งนี้ตลอดมา ในฐานะวัดของหมู่บ้าน หรือวัดของชุมชนบ้านแหลม  
 วัดศีรษะคาม  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม                  
พ.ศ. ๒๕๔๕  
การศึกษา -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา 
 -  มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 -  เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  
 -  เป็นหน่วยอบรมประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
ได้รับรางวัล  -  ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น  
 -  วัดที่ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ดีเด่น, อ.ป.ต. ดีเด่น  
 
 
  



๑๘๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการหวัง    
  รูปที่  ๒ พระอธิการอ่าว 
  รูปที่  ๓ พระอธิการตุ้ม 
  รูปที่  ๔ พระอธิการอยู่ 
  รูปที่  ๕ พระอุปัชฌาย์โต๊ะ   จันทโชโต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๒ – ๒๔๗๓ 
  รูปที่  ๖ พระอธิการเชื้อ   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๘๕ 
  รูปที่  ๗ พระพระอธิการก้ี   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๘๕ 
  รูปที่  ๘ พระอธิการฉ่อง   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๙๐ 
  รูปที่  ๙ พระครูสมุห์หนู ถาวโร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๑๕ 
  รูปที่ ๑๐ พระอธิการน้อย คนฺธวโร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๕๕ 
  รูปที่ ๑๑   พระครูวิมลวัชรากร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน  

วัดศีลคุณาราม 
 วัดศีลคุณาราม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๑๐๐๐๔  ตั้งอยู่  เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองชุมพลเหนือ 
อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๐๒๖๗๖๘๑  มีที่ดินที่ตั้งวัด
เนื้อที่ ๑๐ ไร่  ๒ งาน  โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๑ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดคลองชลประทาน  
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน  
 ทิศตะวันตก  จดคลองชลประทาน  
 มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๑  แปลง  มีเนื้อที่  ๔  ไร่  ๑ งาน  ๘๐ ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๙ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว ๒๑ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๖ เมตร   ยาว ๔๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หอสวดมนต์    กว้าง ๙ เมตร  ยาว ๒๔  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารไม้  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลัง   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน ๒ หลัง  อาคารไม้ จ านวน ๓ หลัง  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๑๖  เมตร   ยาว  ๔๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง  หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง หอกลอง จ านวน ๑ หลัง 
โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง เรือนรับรอง จ านวน ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี    -  พระประธานประจ าอุโบสถ   



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๘๗ 

 วัดศีลคณา เดิมเป็นที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านวังเจ็ดหาม หมู่ ๒ ต าบลหนองชุมพลเหนือ  
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ ๔ กิโลเมตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมี
พระครูบรรพตศีลคุณ เจ้าคณะอ าเภอเขาย้อย เจ้าอาวาสวัดยาง เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด แต่ทางทุรกันดารการ
เดินทางไม่สะดวก ชาวบ้านจึงรวมเงินกันซื้อที่ดินของนายเปล่ง มณีฉาย ซึ่งอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเพียง 
๒๐๐ เมตร ในราคา ๔๐,๐๐๐ บาท เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน  ถวายให้สร้างวัดศีลคุณาราม  โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๑ 
โดยใช้ชื่อ พระครูบรรพตศีลคุณ ผู้ริเร่ิม เป็นชื่อวัด ศีลคุณาราม   
 วัดศีลคุณาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่       
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว  ๒๑ เมตร   
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการตุ้ม อภโย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๕ 
  รูปที่  ๒ พระอธิการไสว ปิยวณฺโณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๕ 
  รูปที่  ๓ พระมหาบุญช่วย ฐิตปุญโญ   

วัดสนามพราหมณ์ 
 วัดสนามพราหมณ์  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๐๖ ตั้งอยู่ เลขที่  ๓๒๑  ถนนมาตยาวงศ์  
ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๗ ไร่  ๒ งาน  
๘๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๐๔๗ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินวัดลาดและที่ดนิเอกชน 
 ทิศใต้  จดถนนเพชรพลี  
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน  
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินวัดชีวประเสิรฐและที่ดนิเอกชน  
 มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๕  แปลง  โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๗๔, ๔๘๒๕, ๕๖๗๓ และ ๑๗๗๓ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว ๓๓ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ๒ ชั้น  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๙ เมตร   ยาว ๒๐.๗๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  ทรงไทย ๒ ชัน้ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๖  หลัง   เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง  และเป็นตึก ๕ หลัง   
วิหาร    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 นอกจากนี้ มีศาลาปฏิบัติธรรมส าหรับแม่ชีและอุบาสก – อุบาสิกา ทรงปั้นหยา กว้าง ๑๐ เมตร 
ยาว ๒๐ เมตร  ๒ ชั้น ๑ หลัง   กุฏิที่พักแม่ชี ๕๐ หลัง   



๑๘๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ปูชนียวัตถุ   -  มีพระประธานประจ าอุโบสถ  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น  หน้าตักกว้าง ๗ ศอก ๑ คืบ   
  ศิลปะสมัยอู่ทอง ๑ องค์  
 วัดสนามพราหมณ์  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒  ไม่ปรากฏผู้สร้างที่แน่ชัด ทราบแต่ภายหลังว่ามี
คฤหบดีสองสามีภรรยา ชื่อนายมานิตย์ – นางปุก  ได้สละทรัพย์ท าการปฏิสังขรณ์เสร็จประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๑  
จึงตกลงกันตั้งชื่อวัดว่า วัดสนามพราหมณ์ปุกมิตาราม แต่เป็นชื่อที่ยาวเกินไปและเรียกยาก จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดวา่ 
วัดสนามพราหมณ์ ซึ่งใช้เรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๒๖  
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระเจริญ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓  
  รูปที่  ๒ พระโหมด  
  รูปที่  ๓ พระหนู 
  รูปที่  ๔ พระวินัยธรแสง  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ 
  รูปที่  ๕ พระอ่อน   
  รูปที่  ๖ พระครูสุนทรธรรมวงศ์ (เดช สุนฺทโร)   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๙๕ 
  รูปที่ ๗ พระครูสุนทรธรรมวงศ์ (แสวง ปิยธมฺโม) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๑๙ 
  รูปที่ ๘ พระธรรมวราภรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

วัดสมอดาน 
 วัดสมอดาน  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๒๔๐๐๒ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖–๖๔๐๗๖๗๗  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่   
๒ งาน  ๕๖ ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๑๐๐ 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๑  แปลง  เนื้อที่ ๘ ไร่  ๒๘ ตารางวา  โฉนดที่ดนิเลขที่ ๗๐๙๗ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๒๗ เมตร  ยาว ๓๗ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารไม้ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๐  หลัง   เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ จ านวน  ๒ หลัง และอาคารไม้ จ านวน ๘ หลัง  
 นอกจากนี้ มีโรงครัว จ านวน ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ จ านวน ๒ หลัง    
ปูชนียวัตถุมี     - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑.๖๐ เมตร   
    สูง ๒.๑๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๘๙ 

    -  มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ   
   ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑ เมตร  สูง ๑.๔ เมตร   
  วัดสมอดาน  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๓ เมตร  ยาว  ๓๗ เมตร   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระครูสุนทรวัชรคุณ    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน 

วัดสมุทรคาม 

 วัดสมุทรคาม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๒๐๐๒  ตั้งอยู่บ้านท่า  เลขที่ ๖๗  หมู่ที่ ๔  ต าบลบางเกา่ 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๔ ไร่  ๓ งาน  ๔๗ ตารางวา                        
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์  
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์  
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๙.๗๐ เมตร  ยาว ๒๗.๖๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓  
 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  
หอสวดมนต์    กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๒๔  เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์   
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๓  หลัง   เป็นอาคารไม้  
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง  ๑๕  เมตร   ยาว  ๔๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓   
  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง  
 นอกจากนี้  มีอุโบสถหลังเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  วัดสมุทรคาม  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘  ชาวบ้านเรียกวัดบ้านเก่า  แต่เป็นเพียงส านักสงฆ์ 
มีพระมาจ าพรรษาบ้างเป็นครั้งคราว  บางช่วงเป็นส านักร้าง จนกระทั่งนางพร้อม สุขประเสริฐ และพระศรี  
วัดพิกุลแก้ว ได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ และบริจาคที่ดินให้สร้างวัดขึ้นใหม่  ได้นิมนต์พระครูปี้ยว ธมฺมจารี มา
เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ก าหนดเขตวิสุงคามสมีา 
กว้าง ๓๐ เมตร  ยาว  ๕๐ เมตร   
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 



๑๙๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระเปี้ยว ธมฺมจารี   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 รูปที่  ๒ พระครูวัชรกิจจาทร (ผ่อน ญาณวุฒฺโฒ) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 รูปปัจจุบัน พระสมุห์ไพโรจน์  วิโรจโน 

วัดสมุทรโคดม 

 วัดสมุทรโคดม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๕๐๐๑ ตั้งอยู่ถนนชลประทาน หมู่ที่  ๑ ต าบล 
แหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๘ ไร่  ๓ งาน  
๘๐ ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๓ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดสถานปีระมง  
 ทิศตะวันออก  จดโครงการบ าบัดน้ าเสีย  
 ทิศตะวันตก  จดถนนชลประทาน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๘.๑๙ เมตร  ยาว ๔๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผนังอุโบสถ 
  มีภาพจิตรกรรมภาพเทพชุมนุม  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง  ๑๐  เมตร   ยาว  ๑๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หอสวดมนต์    กว้าง ๑๐ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็นอาคารไม้  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลัง  เป็นอาคารไม้ 
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง ๑๖ เมตร   ยาว ๕๐ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  
  วัดสมุทรโคดม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๑  
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการแดง    
  รูปที่  ๒ พระอธิการเหลือม 
  รูปที่  ๓ พระอธิการแพ 
  รูปที่  ๔ พระอธิการไพล 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๙๑ 

  รูปที่  ๕ พรอธิการคึก ธีรภทฺโท  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๐๙ 
  รูปที่  ๖ พระครูอุดมสมณกิจ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๓๒ 
  รูปที่  ๗ พระครูวัชรญาณคุณ  ตั้งแต่ พศ. ๒๕๓๒ 

วัดสมุทรธาราม (สมุทธาราม) 
 วัดสมุทรธาราม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๕๐๐๒  ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๓  ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอ                      
บ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่  ๑ งาน  ๑๒ ตารางวา                       
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๖๘๕ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดคลองบางทะล ุ
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์  
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์  
 ทิศตะวันตก  -   
 มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๑  แปลง  มีเนื้อที่  ๓  ไร่  ๑๘ ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๖๘๖ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๗.๒๐ เมตร  ยาว ๑๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๒.๖ เมตร   ยาว ๒๒.๖ เมตร  เป็นอาคารไม ้
หอสวดมนต์    กว้าง ๓.๙ เมตร  ยาว ๒๔.๕  เมตร  เป็นอาคารไม้  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลัง   เป็นอาคารไม้  
วิหาร    กว้าง ๗.๙๐ เมตร  ยาว  ๑๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๑๕.๒๕  เมตร   ยาว  ๒๙.๒๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘   
    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง  หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง หอกลอง จ านวน ๑ หลัง 
โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย    
 วัดสมุทรธาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ ๒๓๑๗ เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา ไม่รวมที่ธรณีสงฆ์ 
ติดชายทะเลด้านหน้าที่ตั้งวัด ซึ่งกั้นโดยถนนทางสัญจรของผู้คนไปมาที่วัดยกให้เป็นทางสาธารณะ สันนิษฐานว่า
สร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๓๑๗ แต่ก่อนนั้นที่ตั้งของวัดมีพื้นที่ยื่นออกไปในทะเลมากกว่าที่ตั้งในปัจจุบัน  
แต่เนื่องจากถูกกระแสน้ าทะเลถาถมกินพื้นที่กัดเซาะเข้ามาจึงต้องถอยหลังร่นมาจนถึงที่ตั้งในปัจจุบัน หลักฐาน
ตามสันนิษฐานก็คือ สถูปเจดีย์อายุร้อยกว่าปีซึ่งเก็บกระดูก แต่เดิมอยู่ท้ายวัด แต่ปัจจุบันอยู่หน้าวัด ประกอบกับ
คนเฒ่าคนแก่ เล่าว่าสมัยที่ตนยังเป็นเด็กๆ นั้น เวลาเดินไปวัดต้องเดินออกไปจากที่ตั้งปัจจุบันประมาณ  
๒ - ๓ กิโลเมตร สมัยนั้นทะเลอยู่ห่างออกไปไกลมาก แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นน้ าทะเลท่วมไป
หมดแล้ว วัดสมุทรธารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดเขต
วิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว  ๔๐ เมตร   



๑๙๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการอ่วน  
  รูปที่  ๒ พระอธิการบุญมี  ฐิตวังโส 
  รูปที่  ๓ พระครูพิพิธสาธุกิจ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  รูปที่  ๔ พระครูวชิรธรรมภูษิต  ตั้งแต่ พ.ศ ๒๕๔๐ - ๒๕๕๕ 
  รูปที่  ๕ พระอธิการฐานันดร  ปภาสิร ิ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน  

วัดสระบัว 
 วัดสระบัว  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๑๕  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ ต าบลคลองกระแซง อ าเภอ 
เมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดวัดรัตนไตร 
 ทิศใต้  จดวัดพระพุทธไสยาตย์  
 ทิศตะวันออก  จดถนนคีรีรัฐยา  
 ทิศตะวันตก  จดเชิงเขานครคีรี 
 มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๒  แปลง  มีเนื้อที่  ๔  ไร่  ๕๒ งาน  โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๒๓ และ ๘๗๒๖ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๑๙ เมตร   
หอสวดมนต์   กว้าง ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๙  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลัง   เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง  คร่ึงตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง 
 นอกจากนี้ มีศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ มณฑปพระประจ าวัน หอกระจ่ายข่าว สระน้ า  
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒   ส่วนอุโบสถสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณ  
๖๐๐ กว่าปี  รอบ ๆ อุโบสถมีเสมาเป็นลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นสถานที่อนุรกษ์ของกรมศิลปากร โดยประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๒ ตอนที่ ๓  
 วัดสระบัว  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ ๒๔๘๔ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระทองดี 
  รูปที่  ๒ พระมหาเค้ียง   ตั้งแต่ พ.ศ ๒๔๙๐ - ๒๕๐๔ 
  รูปที่  ๓ พระมหาเปรย ติสฺสว โส  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๓๙ 
  รูปที่  ๔ พระอธิการสม สมจิตฺโต  ตั้งแต่ พ.ศ ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๙๓ 

  รูปที่  ๕ พระอธิการเทพ สมาหิโต  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   รูปปัจจุบัน  พระมหาไชยพร อิทฺธิวโร 

วัดสระพัง 
 วัดสระพัง  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๒๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ต าบลสระพัง อ าเภอเขาย้อย  
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑๐ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน  
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน โฉนดที่ดนิเลขที ่๒๒ 
อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๙ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กติดช่อฟ้าใบระกา 
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๗ เมตร  ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง 
หอสวดมนต์   กว้าง ๑๐ เมตร  ยาว ๒๐  เมตร  เป็นอาคารไมย้กพื้น ๒ ชั้น  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑๖  หลัง   เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง  คร่ึงตึกครึ่งไม้ ๙ หลัง 
วิหาร    กว้าง ๘.๕ เมตร  ยาว ๘.๕ เมตร  เป็นอาคารเรือนไทย ๒ หลัง  คู่ยกพื้นไม้ 
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๑๔ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙   
   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง   
 วัดสระพัง  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ ๒๓๙๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง ๑๗ เมตร  ยาว ๒๓ เมตร  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการแขก 
  รูปที่  ๒ พระอธิการเทศ 
  รูปที่  ๓ พระอธิการอุด 
  รูปที่  ๔ พระอธิการปล่อง 
  รูปที่  ๕ พระอธิการพรหม  
  รูปที่  ๖ พระอธิการแกะ 
  รูปที่  ๗ พระอธิการทอง 
  รูปที่  ๘ พระอธิการนัด 
  รูปที่  ๙ พระครูศรีวัชรวิบูล  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๓๕ 



๑๙๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

  รูปที่  ๑๐ พระครูปัญญาภิมฑณ์  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๘ 
  รูปที่  ๑๑ พระครูสมุห์ทวีวัฒน์  จิรปุญโญ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘  
  รูปปัจจุบัน พระสมุห์คมสัญคุณสมฺปน์โน 

วัดสระสี่มุม 
 วัดสระสี่มุม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๑๐๐๘  ตั้งอยู่บ้านสระสี่มุม เลขที่  ๙  หมู่ที่  ๑๐   
ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เบอร์โทรศัพท์  
๐๓๒ - ๘๙๐๕๕๘ และ ๐๘๗ - ๐๕๑๒๗๒๖  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่  ที่ดินสปก. ๔ - ๓๑ ที่ ๑๐๑/๒๕๔๔ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดล าราง (เหมืองสาธารณะ) 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์  
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์  
 ทิศตะวันตก  จดล าราง (เหมืองสาธารณะ) 
 มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๒  แปลง  มีเนื้อที่  ๖๒  ไร่  ที่ดินสปก. 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๗ เมตร  ยาว ๒๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๒๐ เมตร   ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๒  หลัง   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
วิหาร    กว้าง ๗ เมตร  ยาว  ๑๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๙ เมตร  ยาว ๒๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๒๒  เมตร   ยาว  ๔๑ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง  หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง หอกลอง จ านวน ๑ หลัง 
โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย   ขนาดหน้าตัก กว้าง ๗๐ นิ้ว  สูง ๑๐๐ นิ้ว   
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘                      
    -  มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางพระพุทธชินราช  ขนาดหน้าตัก กว้าง ๗๒ นิ้ว                   
สูง ๑๒๐ นิ้ว  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑                      
 วัดสระสี่มุม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยได้เริ่มสร้างเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีพระธุดงค์องค์หนึ่งได้เดินธุดงค์เข้ามาในหมู่บ้านสระสี่มุม เมื่อชาวบ้านได้เห็นพระธุดงค์ 
ก็พากันไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน เมื่อผู้ใหญ่บ้านทราบข่าวจึงพาชาวบ้านไปนิมนต์พระให้อยู่จ าพรรษาที่บ้านสระสี่มุม 
ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านก็ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นหลังหนึ่ง ส่วนพระธุดงค์นั้นอยู่ได้ไม่นานก็ได้ย้ายออกไป 
ต่อมา มีพระมาจ าวัดอยู่หลายรูปด้วยกัน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พระปกครอง สุนทโร ท่านย้ายมาจากวัดระฆัง 
โดยมาเป็นเจ้าส านักสงฆ์สระสี่มุม ต่อมาท่านเปลี่ยนชื่อส านักสงฆ์สระสี่มุมเป็นชื่อส านักสงฆ์พวงมาลัย แล้วท่าน
ได้พัฒนาส านักสงฆ์ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น โดยสร้างวิหาร ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ศาลาอเนกประสงค์ ท่านอยู่  
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จ าพรรษาได้ ๘ พรรษาก็ได้ป่วยและมรณภาพลง  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พระแดง ไม่ทราบฉายา ได้มาอยู่ 
จ าพรรษาและเป็นเจ้าส านักสงฆ์ ท่านได้สร้างศาลาบ าเพ็ญกุศลขึ้น ๑ หลัง  ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อส านักสงฆ์
พวงมาลัยเป็นส านักสงฆ์สระสี่มุมตามเดิม แล้วในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ท าเรื่องขอตั้งเป็นวัดขึ้นโดยการน าของ 
นายนพธัช    

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระปกครอง สุนทโร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๒ 
  รูปที่  ๒ พระแดง   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๒  
  รูปที่  ๓ พระใบฎีกาอภิชาต  อภิชาโต  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ 
  รูปที่  ๔ พระไกรสอน ฐิตปญโญ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 
  รูปที่  ๕ พระสมุหัลิ  นาถธมฺโม  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 

วัดสวนโมก 
 วัดสวนโมก รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๒๐๐๓  ตั้งอยู่บ้านเขานาค เลขที่ ๑๓๔  หมู่ที่ ๑  ต าบล 
แขวงสระพัง อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๙๓๓๖๐๕  
มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๕๐ ไร่  ๓ งาน  ๘๐ ตารางวา  โฉนดที่ดินน.ส. ๓ เลขที่ ๒๒๑  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่สาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่สาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดภูเขา (เขานาค)  
 ทิศตะวันตก  จดที่สาธารณะ 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๑๐  แปลง  มีเนื้อที่  ๑๓๗ ไร่  ๑ งาน  ๒๕ ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๕๒, 
๒๔๐๓๗, ๒๘๑๕๘  ที่ดิน น.ส. ๓ ก  เลขที่ ๒๒๕, ๔๘๗, ๒๒๒, ๒๒๐, ๕๐๓ ที่ดินอ่ืน ๆ ได้แก่ หนังสือรับรอง
การท าประโยชน์ ตราจอง  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย  
อุโบสถ   กว้าง ๓๘ เมตร  ยาว ๓๘ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๕ เมตร   ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นอาคารไม้ 
หอสวดมนต์   กว้าง ๑๕ เมตร   ยาว ๑๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลัง   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
วิหาร    กว้าง ๑๘ เมตร  ยาว  ๑๘ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕   
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๕ เมตร  ยาว ๑๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มี โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ จ านวน ๑ หลัง  เรือนรับรอง   
จ านวน ๑ หลัง  มณฑปหลวงพ่อปู่ป่าน ทรงจตุรมุข และศาลเจ้าแม่กวนอิม 
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ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางสมาธิ   ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒๐๐ นิ้ว  สูง ๒๕๐ นิ้ว  
                    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
     - มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางสมาธิ  ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒๐๐ นิ้ว   
   สูง ๒๕๐ นิ้ว  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘   
   นอกจากนี้มี พระพุทธชินราชจ าลอง หน้าตักกว้าง ๔ ศอก  ๑ คืบ  จ านวน ๔ องค์  พระยืน                  
สูง ๘ ศอก  ๑ องค์  รูปหล่อหลวงปู่ปาน ขนาด ๕๐ นิ้ว  พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ขนาด ๑ - ๓ ศอก จ านวน 
๑๐๐ องค์ พระพุทธรูปหินขาวศิลปะพม่า ปางมารวิชัย นอกจากนี้ยังมีเจ้าแม่กวนอิม ปางนั่งประทานพรหินขาวด้วย  
 วัดสวนโมก  ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗  โดยนายประพนธ์  นางพัชนี  อาณันยวนิชย์  
ได้ซื้อที่ดินเนื้อที่  ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ บริจาคให้แก่วัด ระยะแรก 
ได้สร้างเป็นเพียงส านักสงฆ์ ชื่อส านักปฏิบัติธรรมศิวโมกสถาน  หรือสวนศิวโมกข์ และต่อมาได้ตั้งชื่อว่า  
วัดสวนโมก ใช้เรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๓   
ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘๐ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา   - มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (สธจ.)  แห่งที่ ๑๖  แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระครูภาวนาประสิทธิ์  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๔๖ 
  รูปที่  ๒ พระครูอุดมวชิราภรณ์  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน   

วัดสหธรรมิการาม 
 วัดสหธรรมิการาม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๑๐๐๔ ตั้งอยู่บ้านหนองแขม เลขที่ ๘ ต าบลท่ายาง 
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๔๖๓๗๘๘ มีที่ดินที่ตั้งวัด 
เนื้อที่ ๓๕ ไร่   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชนของนางยิ่ง  ธรรมกถึก 
 ทิศใต้  จดถนนสาธารณะเส้นโรงเรียนสหกรณ์ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดถนนเพชรเกษม ที่ดินเอกชนของนางยิ่ง  ธรรมกถึก 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๑๘.๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๐ เมตร   ยาว ๔๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หอสวดมนต์   กว้าง ๑๘ เมตร  ยาว ๔๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลัง   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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วิหาร    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๔๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มี  หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง   โรงครัว  จ านวน ๔ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ จ านวน  
๕ หลัง  ซุ้มประตูน้าวัดทรงไทย ลายปูนปั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และสวนพระมาลัย เปิดนรกภูมิ ๒๒ ขุม 
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓  
ปูชนียวัตถุมี  -  มีพระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย     
  วัดสหธรรมิการาม  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยพระครูโสภิตธรรมาภรณ์ 
(หลวงพ่อทอง) วัดบรรพตาวาส เขากระจิว  เป็นผู้ริเร่ิมก่อตั้งร่วมกับชาวบ้านหนองแขม ในที่ดินของนายจันทร์ - 
นางปู ธรรมกถึก นายลับ นางเสริม ธรรมกถึก ซึ่งยกให้วัดโดยมีพระมาอยู่จ าพรรษาปีละประมาณ ๑๐ รูป  
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๑  ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร   
ยาว ๘๐ เมตร  
การศึกษา -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา   - มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (สธจ.)  แห่งที่ ๓ (ธ) แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ได้รับรางวัล  -  ส านักปฏิบัติดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระพินิตสมณการ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๕๘ 
  รูปที่  ๒ พระครูวินิจสมณการ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน   

วัดสองพี่น้อง 
 วัดสองพี่น้อง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๒๐๐๑  ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙  หมู่ที่ ๑  ต าบลสองพี่น้อง  
อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๐๘๘๘๓๒๕ มีที่ดิน
ที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่  ๑ งาน  ๔๐ ตารางวา  โฉนดที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๑๘๐    
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์  
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๗.๗ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๐ เมตร   ยาว ๒๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลัง    



๑๙๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง ๑๑ เมตร  ยาว ๒๑ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นอาคารไม้ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๑๖ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มี  หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง   โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ จ านวน ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี    -  พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้ว  สูง ๑๗๐ นิ้ว      
    -  พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางมารวิชัย   
   ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว  สูง ๑๓๕ นิ้ว      
  วัดสองพี่น้อง  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๔ เมตร  ยาว ๕๖ เมตร  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการสมัชชา  มหาปญโณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ -  ๒๕๔๓ 
  รูปที่  ๒ พระใบฎีกาประสิทธิ์ ปภาธโร ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘   
  รูปที่  ๓ พระครูสถิตวัชรวงศ์  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน   

วัดสารหิตาวาส 
 วัดสารหิตาวาส รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๑๑๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านสารเห็ด หมู่ที่ ๓  ต าบลกลัดหลวง  
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๘ ไร่  ๖๑ ตารางวา   
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๙๑๒    
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 
มีที่ธรณีสงฆ์     จ านวน  ๑  แปลง  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๑๘๙ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว ๒๘ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๒ เมตร   ยาว ๒๓.๘๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็นอาคารไม้ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๑๙ เมตร   ยาว ๕๑.๗๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นอาคารไม ้
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๓  หลัง    
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง ๑๘ เมตร  ยาว ๓๗.๙๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นอาคารไม้  
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง  หอกลอง  
จ านวน ๑ หลัง  โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ จ านวน ๒ หลัง   
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๑๙๙ 

ปูชนียวัตถุ    -  มีพระประธานประจ าอุโบสถ  ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว  สูง ๒๑๐ นิ้ว      
    -  มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้ว  สูง ๑.๕ นิ้ว     
  นอกจากนี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่ท าด้วยไม้แก่นจันทร์รวม ๑๙ องค์  โดยชาวบ้านเรียกกัน
โดยทั่วไปว่า หลวงพ่อแก่นจันทร์  
 วัดสารหิตาวาส ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า วัดสารเห็ด เนื่องจากเรียกตาม
ชื่อหมู่บ้าน เสือ เรือ เห็ด เพราะมีเสือชุกชุมมาก  และมีเห็ดขึ้นมาก รอบๆ หมู่บ้านมีแม่น้ าเพชรบุรี มีเรือแล่น  
สัญจรไปมา ชาวบ้านจึงเรียกว่า เสือเรือเห็ด หลังจากนั้นก็เริ่มสร้างหอสวดมนต์ ในปี พ.ศ ๒๕๐๐ และกุฏิสงฆ์  
ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ แล้วสร้างศาลาอเนกประสงค์ เมื่อเสนาสนะพร้อมจึงได้ขอจัดตั้งวัดตามล าดับ  ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๑  ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร 
การศึกษา -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 -  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔  
  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระครูสาทรพัชรกิจ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ -  ๒๕๔๓  
  รูปที่  ๒ พระครูวัชรสารธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน   

วัดส ามะโรง 
 วัดส ามะโรง  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๕๐๐๒ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  ต าบลส ามะโรง  อ าเภอเมืองเพชรบุรี                 
จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   
 วัดส ามะโรง  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๒๒  

วัดสิงห์ 
 วัดสิงห์  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๗๐๐๒  ตั้งอยู่ เลขที่  ๖๙ บ้านสะพานยายนม หมู่ที่  ๖                                                
ถนนสายเพชรบุรี - บ้านแหลม  ต าบลหนองโสน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่  ๒ งาน ๕๐  ตารางวา   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินชาวบ้าน 
 ทิศใต้  จดที่ดินชาวบ้าน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินชาวบ้าน 
 ทิศตะวันตก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 



๒๐๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน  ๑  แปลง  เนื้อที่ ๑๗ ไร ่
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๑๕ เมตร  ยาว ๓๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๙.๘๐ เมตร   ยาว ๒๑.๘๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙   
  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หอสวดมนต์   กว้าง  ๓ เมตร   ยาว ๑๘.๕๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลัง   เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง  ๑๒ เมตร   ยาว ๒๒.๒๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔   
   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มี  ศาลาท่าน้ า และอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ 
  วัดสิงห์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗  ราษฎร์อยู่ในท้องที่ต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า วัดแกลบ วัดแห่งนี้สร้างขึ้น สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงด าริที่จะสร้างพระราชนิเวศน์ไว้แปรพระราชฐาน จึงโปรดเกล้า ฯ  
ให้พระยาสุรพันธุ์พิสุทธิ์  (เทียน บุญนาค) ผู้ว่าราชการเมืองเพชรสมัยนั้น เลือกหาที่ดินที่จะสร้าง โดยก าหนด
เลือกที่ริมแม่น้ าเพชรและก าหนดเขตพระราชฐานถึงเขตที่ดินวัดสิงห์ วัดสิงห์จึงจ าเป็นต้องรื้อย้ายไปสร้าง  
ยังที่ใหม่ ต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้กับวัดเพิ่มเติมในบริเวณติดกัน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสิงห์ 
ใช้เรียกกันมาถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙  ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา  
กว้าง ๑๕.๑๐ เมตร  ยาว ๓๑.๖๕ เมตร  
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการชม จนฺทโชโต     ตั้ งแต่  พ.ศ.  ๒๔๕๓ - ๒๔๘๖
  รูปที่  ๒ พระครูเวทวชิราทร (หยอด พุทธสโร)    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๕๑๗ 
  รูปที่  ๓ พระครูโกศลวชิรธรรม (พ้วน อริยว โส)   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗  
  รูปปัจจุบัน พระปลัดล าพอง สุภโร 
 

วัดสุทธาวาส 
 วัดสุทธาวาส  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๘๐๐๒  ตั้งอยู่ เลขที่  ๑ หมู่ที่  ๑ ต าบลบางครก   
อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๙๑๒๙๘๔๐  มีที่ดิน 
ที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓ ไร่  ๒ งาน๘๔ ตารางวา  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๔, ๔๓๕๙, ๕๓๕๓    



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๐๑ 

อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน ของนางเหลี่ยง 
 ทิศตะวันออก  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดแม่น้ าเพชรบุร ี
มีที่ธรณีสงฆ์     จ านวน  ๑  แปลง  โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๙๓ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๖.๖ เมตร  ยาว ๒๔.๘ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗   
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๐ เมตร   ยาว ๓๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็นอาคารไม้ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๔ เมตร   ยาว ๒๖  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็นอาคารไม้ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลัง   เป็นอาคารไม้ 
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง  ๑๔ เมตร   ยาว ๓๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง  โรงครัว  จ านวน ๒ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางชนะมาร  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๑.๒๘ เมตร   
   สูง ๑.๒๘ เมตร    
   วัดสุทธาวาส ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๘  เดิมชื่อวัดช่องลม ต่อมาเป็นวัดใหม่สะอาด และ 
วัดใหม่สุทธาวาส ตามล าดับ โดยเปลี่ยนค าว่า สะอาดมาเป็นสุทธา ซึ่งมีความหมายแปลว่า บริสุทธิ์ สะอาด
เหมือนกัน อาวาส  หรืออวาส แปลว่า ที่อยู่  ดังนั้นสุทธาวาสจึงมีความหมาย ว่าเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์  ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๓  ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๒๘ เมตร  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา    มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (สธจ.) แห่งที่ ๒๔  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการชื่น จนฺทโชโต  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐  
  รูปที่  ๒ พระอธิการแดง  ธมฺมสโร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๕๐๑ 
  รูปที่  ๓ พระอธิการปุ๋ย  จนฺทสโร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๒๕ 
  รูปที่  ๔ พระอธิการสวัสดิ์  จนฺทาโภ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗ 
  รูปที่  ๕ พระครูวิมลวชิรกิจ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ - ปัจจุบัน 

  



๒๐๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดสุวรรณมาศมงคล 
 วัดสุวรรณมาศมงคล  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๔๐๐๔  ตั้งอยู่ที่บ้านไร่เนิน  เลขที่ ๑๑๒  หมู่ที่ ๕                    
ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่  ๔๓ ตารางวา  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๔๘๐ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ   กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๐ เมตร   ยาว ๑๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลัง   เป็นอาคารไม้ 
วิหาร    กว้าง ๕ เมตร   ยาว ๘ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  
 นอกจากนี้มี  โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ จ านวน ๑ หลัง  เรือนรับรอง  
จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี    -  มีพระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๑.๕ เมตร  สูง ๓ เมตร    
  วัดสุวรรณมาศมงคล  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องด้วย คุณปู่พิชัย –  
คุณย่ากมลา สุวรรณมาศ พร้อมด้วยบุตรหลาน ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจ านวน ๖๐ ไร่ ต าบลเขาใหญ่  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี แด่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  เพื่อสร้างเป็นวัดและโรงเรียนปลูกรากแก้ว
แผ่นดิน เป็นสถานที่อบรมบ่มเพาะ จริตนิสัยใจคอกริยา มารยาทให้กับเยาวชนและท่านสาธุชน ให้ เป็นคนดี 
มีศีลธรรม เป็นทรัพยากรบุคคลอันล้ าค่าของประเทศชาติในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  พระเดชพระคุณ 
พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ ได้มีบัญชาให้ พระราชญาณกวีเดินทางมาส ารวจและเริ่มพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมสร้างวัดและโรงเรียน โดยมอบหมายให้ พระอาจารย์ปกรณ์ และพระพรพล เลขานุการ 
พระธรรมบัณฑิต ซึ่งเป็นพระหลานชายของคุณปู่พิชัยและคุณย่ากมลา สุวรรรณมาศ  ได้เข้ามาบุกเบิกและ  
ท าการพัฒนาพื้นที่โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรและก าลังพลจาก พล.อ.ธนศักดิ์ ปฎิมาปกรณ์ ผบ.สส. 
และพลเอกสมหมาย เกาฎีระ ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   ในขณะนั้น  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับท่านศรัทธาสาธุชน เพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถ 
และด าเนินการขออนุญาตสร้างวัด โดยได้ตั้งเป็นวัดใหม่ ตามประกาศส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระมหาณวุฒิ ฐิติงฺกโร ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ก าหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร  
การศึกษา -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๐๓ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระมหาณพวุฒิ  ฐิตงิฺกโร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน 
  

วัดเสาธงเรียง 
 วัดเสาธงเรียง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๑๐๐๒  หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
                    วัดเสาธงเรียง  ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระอธิการศุภชัย ทิวากโร 

วัดเสาวคนธ์ 
 วัดเสาวคนธ์  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๑๑๘๐๐๓ ตั้งอยู่บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๙ ต าบลหัวสะพาน                          
อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา  
โฉนดที่ดิน  เลขที่ ๑๓๓๔๙   
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่  ๘ ไร่  ๑  งาน  ๕๐ ตารางวา 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๔  หลัง  เปน็อาคารไม ้
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง  ๑๕ เมตร  ยาว  ๓๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 วัดเสาวคนธ์    ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  พระใบฎีกาประสิทธิ์ ปยิวณฺโณ 
  รูปปัจจุบนั  พระกิตติพัชรวงศ ์

  



๒๐๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดไสกระดาน 
 วัดไสกระดาน  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๑๑๔๐๐๑  ตั้งอยู่บ้านสนาม เลขที่  ๔๐ หมู่  ๓  ต าบลนาวุ้ง 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๕ ไร่  ๒  งาน   
๓๘ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดโรงเรียน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ     ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๙  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๓๑ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๒  หลัง   เป็นอาคารไม ้
ศาลาเอนกประสงค์   กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๔๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน  ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 นอกจากนี้มี   ที่พักแม่ชี ๑  หลงั  โรงครัว  ๑  หลัง   
 วัดไสกระดาน  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ การก่อสร้างในระยะแรก พระปลัดเสน เดินทางจาริก
มาแสวงบุญ ชาวบ้านเกิดเลื่อมใสในสีลาจารวัตร จึงนิมนต์ให้อยู่จ าพรรษาที่วัดหารเปลี่ยว ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ 
ปัจจุบันได้ทรุดโทรมและล่มสลายไปหมดแล้ว จึงได้ย้ายมาสร้างวัดขึ้นใหม่ในหมู่บ้านไสกระดาน และนิมนต์  
พระปลัดเสน เป็นเตชจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบัน พระมหาวิชัย  เตซธมฺโม เจ้าอาวาส บริหารวัดโดยเน้นการศึกษา
เป็นหลักส าคัญ จึงมีพระจ าพรรษาเป็นจ านวนมาก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๓๖  
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริย์ติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมบาล ีเปิดสอนเมือ พ.ศ. ๒๕๓๓  
 - มีโรงเรียนพระปริติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระปลัดเสน  
  รูปที่ ๒ พระแตง  
  รูปที่ ๓  พระพุฒ  
  รูปที่๔  พระเท  
  รูปที่ ๕  พระเงิน  
   รูปที่ ๖ พะออด 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๐๕ 

  รูปที่ ๗ พระโถ  
  รูปที่ ๘ พระชัน  
  รูปที่ ๙ พระเจริญ  
  รูปที่ ๑๐  พระผ่อน  
  รูปที่ ๑๑  พระหม๋อง  
  รูปที่ ๑๒ พระมหาชุมพร ชนิวโร  
  รูปที่ ๑๓  พระมหาวิชัย เตชธมโม  
  รูปปัจจุบนั พระวินัยธรกฤษดา ธมโฺชโต 

วัดหนองกาทอง 
 วัดหนองกาทอง รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๖๑๓๐๐๒  ตั้งอยู่ หมู่  ๑  ต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๓๔ ไร่  ๘๘  ตารางวา  มีที่ธรณีสงฆ์  ๑ แปลง 
เนื้อที่  ๔ ไร่  ๒ งาน ๙๔ ตารางวา  
 วัดหนองกาทอง  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่ ๑  พระครูวิธานวชิรคุณ  
 รูปที่ ๒ พระครูไพศาลวชัรกิจ 

วัดหนองแก 
 วัดหนองแก รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๔๐๐๑ ตั้งอยู่บ้านหนองแก เลขที่  ๑๑๒ หมู่ที่  ๖  ต าบล 
ไร่กระท้อน  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๔ ไร่   
๑  งาน  ๗๔ ตารางวา  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๐๙ 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันออก  จดคลองส่งน้ าชลประทาน 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๗  เมตร  ยาว  ๒๑ เมตร   
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๔  หลัง   เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   
วิหาร   กว้าง ๓  เมตร  ยาว  ๔๑ เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๘ 



๒๐๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ศาลาบ าเพ็ญกุศล     ๑  หลัง  
 นอกจากนี้มี   หอสวดมนต์  ๑  หลัง   
 วัดหนองแก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม   
พ.ศ. ๒๕๒๙  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระอธิการกล่อม มณฺฑโล  
  รูปที่ ๒  พระครูวิบูลวชิรการ 
  รูปที่ ๓  พระอธิการเยื้อง ถิรจิตฺโต  
  รูปที่ ๔  พระสมุห์เทียนไล้  ปสนฺนจิตฺโต  

วัดหนองขาม 
 วัดหนองขาม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๖๐๐๑  หมู่ที่ ๕ ต าบลห้วยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า               
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มกานิกาย  
                    วัดหนองขาม ตั้งวัดเมื่อ  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม ๒๕๔๙  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๔๒ เมตร  

วัดหนองเขาอ่อน 
 วัดหนองเขาอ่อน  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๕๑๑๐๐๒  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๔ ต าบลกลัดหลวง 
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒๑ ไร่ ๑  งาน  ๖๐  ตารางวา 
โฉนดที่ดิน  น.ส. ๓  เลขที่  ๒๑๐๒   
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ว่างเปล่า 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธาณประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๓๒  เมตร  ยาว  ๔๗  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๒๔ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ - 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๓  หลัง   
วิหาร   กวา้ง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง  ๒๔  เมตร  ยาว  ๕๔ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๐๗ 

ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๔๕ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑  หลัง  เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี -  พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๗๘  นิ้ว สูง  ๗๘ นิว้   
 -  พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๑๘  นิ้ว   

สูง  ๓๙  นิ้ว   
ปูชนียวัตถุอื่น ๆ  -  พระประธานในวิหาร   
 วัดหนองเขาอ่อน  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๓ และได้รับพระราชทานวสิุงคามสีมา  เมื่อวันที่      
๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๐ เขตวิสุงคามสีมา กวา้ง ๔๒.๗ เมตร ยาว ๓๔.๗ เมตร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั  พระอธิการสุเทพ กนฺตสีโล 

วัดหนองควง  
 วัดหนองควง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๙๐๐๑ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์  เลขที่  ๑๑๔  หมู่ที่ ๑                              
ต าบลต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี จังหวัดพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  ๒๔ ไร่  ๗  งาน        
๘๒ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่สาธารณะประโยชน์ 
มีที่ธรณีสงฆ์    ๒  แปลง  โฉนดที่ดิน  น.ส. ๓ ก เลขที่  ๗๑ และ ๗๓ เนื้อที่  ๑๕ ไร่  ๑  งาน  ๔๙  ตารางวา  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๑  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๕ เมตร  ยาว  ๘  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลงั   
วิหาร    กว้าง  ๘ เมตร  ยาว  ๑๓  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๗ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   ๑ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 วัดหนองควง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๑  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ 



๒๐๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระเพล 
  รูปที่ ๒ หลวงพ่อเอ่ียม สุทฺโธ 
  รูปที่ ๓  พระครูโสภณวัชรกร  
  รูปที่ ๔  พระใบฎีกาเสรี ปริสุทโฺธ 
  รูปที่ ๕ พระครูโสภิตวัชรากร 

วัดหนองจอก  
 วัดหนองจอก  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๔๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจอก  เลขที่  ๑๓๖  หมู่ที่ ๖          
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  ๑๔  ไร่  ๓  งาน  ๖๐ ตารางวา 
โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๑๐๒๕๖   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนสาธารณประโยชน์ 
 ทิศใต้  จดล าห้วยสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดเหมืองสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์    ๒  แปลง  เนื้อที่  ๕ ไร่  ๑  งาน  ๘๐  ตารางวา  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๑๙  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๓๙  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๖  หลงั   
ศาลาอเนกประสงค ์  กว้าง  ๒๕  เมตร  ยาว  ๔๘  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๒๕  เมตร  ยาว  ๔๘  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 นอกจากนี้   มีฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง  หอกลอง  ๑  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง  
เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง  เรือนรับรอง  ๑  หลัง 
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางสมาธิ  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๕๙  นิ้ว สูง ๑๕๐  นิ้ว   
                       สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๓๐ นิ้ว   
  สูง ๑๑๐  นิ้ว 
ปูชนียวัตถุอื่นๆ  ศาลามณฑปจตุรมุข     
 วัดหนองจอก  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๓๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ  พ.ศ. ๒๔๗๙   
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๐๙ 

ได้รับรางวัล  วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น,  เสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน, เสาอโศก  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการปาน 
  รูปที่  ๒ พระอธิการเสน 
  รูปที่  ๓ พระอธิการอยู่ 
  รูปที่  ๔ พระอาจารย์พัน 
   รูปที่  ๕ พระอธิการทอง 
   รูปที่  ๖ พระครูวาปีธรรมคุณากร (แปลก) 
   รูปที่ ๗  พระครูทองดี ธมฺมโชโต 
   รูปที่ ๘  พระครูญาณเพชรรัตน์ (แอ๋ว) 
   รูปที่ ๙ พระวชิรธรรมคณี (ปัจจุบัน) 
 

วัดหนองจอก  
 วัดหนองจอก   รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๘๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจอก  เลขที่  ๕๖  หมู่ที่  ๓   
ต าบลห้วยลึก  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๒๕  ไร่  
โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๑๑๐๒๐   
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
   สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลงั  เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓  หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  ๑  หลัง  
วิหาร  กว้าง ๑๗  เมตร  ยาว  ๑๗  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๒๒  เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ 
 นอกจากนี้มี  โรงครัว  ๑  หลัง   
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางสมาธิ  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๑.๕๐  เมตร  สูง ๑.๙๐  เมตร  

สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 



๒๑๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๒.๕๐ เมตร   
  สูง ๒.๙๐ เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 วัดหนองจอก  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๘ ในอดีตหมู่บ้านหนองจอก  
เป็นหมู่บ้านทุรกันคมนาคมยังไม่สะดวก จึงยังไม่มีการตั้งวัดหรือส านักสงฆ์ ต่อมานายน้อย นางเหวี่ยง บุศราค า 
ได้นิมนต์พระมากและพระแหวน ซึ่งเป็นสายธรรมยุต มาจ าพรรษา ณ หมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมทั้งปลูกสร้าง 
ที่พักสงฆ์ชั่วคราวขึ้นข้างโรงเรียน ในเวลาต่อมาเกิดความไม่สะดวกในเรื่องสถานที่ ชาวบ้านซึ่งประกอบด้วย  
นายสัน (พุ้ย) นายสวน นายสรอย  นายสอน นายสาด นายค า นายใบ  เกิดเกษม จึงร่วมกันจัดซื้อและยกที่ดิน
ให้สร้างวัด และด าเนินการก่อสร้างวัดพอเป็นที่อยู่จ าพรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๑๐  แต่เกิดปัญหาความไม่สะดวก  
จึงไม่มีพระสงฆ์มาจ าพรรษา นายวิเชียร จึงขอให้ท่านเจ้าคุณพระราชสุทธิโมสี  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี 
(ธรรมยุต) รับไว้ในความอุปถัมภ์ปกครอง วัดนี้จึงมีพระจ าพรรษาเรื่อยมา จนถึงในปี พ.ศ.๒๕๑๒ พระเอกวิทย์ 
มาอยู่จ าพรรษา ได้ดูแลวัดท าการสร้างอาคารเสนาสนะ และขยายที่ดินให้กว้างขึ้นโดยนายสิน นางเพิ่ม เกิดเกษม 
บริจาคที่ดินถวายเพิ่มเติม และด าเนินการขออนุญาตสร้างวัด และตั้งวัดในนาม นายชิต เกิดเกษม ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
การศึกษา      มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ได้รับรางวัล  วัดส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกระทรวงสาธารณสุข  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระมาก 
  รูปที่  ๒ พระแหวน 
  รูปที่  ๓ พระปลัดประชุม 
  รูปที่  ๔ พระครูอุดมธรรมโชติ (เอกวิทย์) อิสฺสโร 

วัดหนองแจง 
 วัดหนองแจง รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๑๐๐๗ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแจง เลขที่  ๓๐๘,๒  ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  ๙ ไร่  ๒  งาน  ๘๔ ตารางวา  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่สาธารณประโยชน ์
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๒๑  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  เป็นอาคารไม้  สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๑๑ 

หอสวดมนต์    กว้าง  ๙.๓๐ เมตร  ยาว  ๙.๕๐  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๑๓  หลัง  เป็นอาคารไม้  ๑๑ หลัง เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒ หลัง 
วิหาร    กว้าง  ๑๓ เมตร  ยาว  ๑๗  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 นอกจากนี้มี  หอระฆัง ๑  หลัง  หอฉัน ๑  หลัง  มณฑป ๑  หลัง   
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย   
  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๓  ศอก  
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย   
  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๒ ศอก   
 วัดหนองแจง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เริ่มก่อสร้างเสนาสนะเมื่อ              
พศ. ๒๕๑๗ โดยสร้างเป็นกุฏิมุงด้วยหญ้าคาในที่ดิน ๓ ไร่เศษ มีพระอาจารย์ซ้อน บุตรสง่า พ านักอยู่พร้อมด้วย
พระภิกษุอีก ๓ รูป ต่อมาชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างกฏิหลังใหม่เป็นเรือนไม้ มุงหลังคา
กระเบื้อง  และหอฉัน เพื่อใช้ประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ต่อมาได้มีชาวบ้านถวายที่ดินเพิ่มและวัดก็ได้มีการพัฒนา
สร้างเสนาสนะ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ ฌาปนสถาน พระวิหาร และถาวรวัตถุอ่ืน ๆ 
ตามล าดับ ซึ่งในการพัฒนาในช่วงดังกล่าวนี้ มีพระครูฌานาภิรัติ อาภัสสโร เป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลจนถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่านจึงมรณภาพ ปัจจุบันวัดหนองแจงเป็นวัดที่มีเสนาสนะมั่นคงครบครัน และมีพระภิกษุอยู่        
จ าพรรษา จ านวน ๒๐ รูป สามเณร ๓ รูป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๕ เมตร  
การศึกษา   มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระครูฌานาภิรัติ อาภสัสโร 
  รูปที่ ๒  พระญาณโมล ี
  รูปปัจจุบนั พระครูอุปถัมภ์วัชรากร  

วัดหนองชุมพล 
 วัดหนองชุมพล รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๗๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโพธิ์หนองชุมพล  เลขที่  ๑๒ 
หมู่ที่  ๒  ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่       
๑๘  ไร่  ๓  งาน  ๒๒.๕  ตารางวา  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๒๖๕๗๙  น.ส. ๓ เลขที่  ๒๒๑ 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดสถานีอนามัยต าบลหนองชุมพล 



๒๑๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๕ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
   สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๔ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๗  หลงั  เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มี  หอระฆัง ๑ หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง  และเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี   -  พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางสมาธิ  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๖๑  นิ้ว   สูง  ๙๓  นิ้ว   
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 วัดหนองชุมพล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘ เดิมส านักสงฆ์ชื่อส านักสงฆ์        
หนองโพธิ์ชุมพล นายม้วน - นางเนียม หอมกลิ่น ยกที่ดินจ านวน  ๖ ไร่ ให้เป็นที่สร้างส านักสงฆ์ อยู่กลาง
หมู่บ้านหนองโพธิ์  บ้านหนองชุมพลและบ้านเนิน  ต่อมาได้สร้างกุฏิ ๑ หลัง และมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ๖ รูป
คณะกรรมการวัดจึงได้ขอจัดตั้งเป็นวัด แล้วอาราธนาพระอาจารย์ม่วง ติธมโม  ขึ้นด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๕๐ เมตร 
การศึกษา       มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระอธิการม่วง  อติธมฺโม 
 รูปที่  ๒ พระครูโกวิทวชิรกิจ 
 รูปที่  ๓ พระทวีศักด์  วรลาโภ 

วัดหนองตาฉาว 
 วัดหนองตาฉาว  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๑๓๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจอก  เลขที่ ๓๐,๒ หมู่ที่  ๒   
ต าบลเขากระปุก  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๒๑  ไร่   
๓  งาน  ๘๐ ตารางวา  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๕   น.ส.๓ ก  เลขที่ ๑๘๒๒ 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดโรงเรียนวัดหนองตาฉาว   
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๙  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๑ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๙  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๕ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลงั  เปน็อาคารไม้  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๑๓ 

วิหาร    กว้าง ๑๗  เมตร  ยาว  ๑๗  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   

นอกจากนี้   มีฌาปนสถาน  ๑  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง   
 วัดหนองตาฉาว  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ สร้างโดย นายป่วน ครึกครื้น  ผู้ใหญ่บ้านและ
ชาวบ้านหนองตาฉาวได้ด าเนินการขอจัดตั้งวัด   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการวัน  สุวจธโร 
  รูปที่  ๒ พระบาง 
  รูปปัจุบัน พระครูสุนทรวชิรธรรม 

วัดหนองตาพต 
 วัดหนองตาพต รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๑๐๐๖  ตั้งอยู่บ้านหนองตาพต  เลขที่  ๑๑๐ หมู่  -                       
ต าบลชะอ า  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่  ๓  งาน   
๗๐  ตารางวา โฉนดที่ดิน  ๘๓๐๕๙   
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดโรงเรียนเทศบาล ๗ บา้นหนองตาพด 
 ทิศใต้  จดทางหลวงเทศบาล 
 ทิศตะวันออก  จดทางรถไฟสายใต ้
 ทิศตะวันตก  จดทางหลวงเทศบาล 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๑๐  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๙ หลัง อาคารไม้  ๑  หลัง 
วิหาร   กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ศาลาเอนกประสงค์     กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๒๐ เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๐ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง  หอกลอง  ๑  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง   
 วัดหนองตาพต  ตั้งวัดเมื่อ  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๒๖  จัดสร้างโดย พระครูสุนทร- 
ธรรมวิโรจน์ และนายเลี้ยง เมธาพิทักษ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตาพต มีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะมีวัดประจ า
หมู่บ้านเพื่อเป็นสถานที่บ าเพ็ญกิจทางพระศาสนา และได้รับบริจาคที่ดินจาก นางยิด นางเยื้อน (ตุ้ม เจี้ยมดี)   



๒๑๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลและพัฒนาอาคนาสนะมาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ.๒๕๓๐  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร 
การศึกษา       -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                      -  มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (สธจ.) แห่งที่ ๕ (ธ) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
การบริหารและการปกครอง 

ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระทองสุข ตุสสโก 
  รูปที่  ๒ พระแฉ่ง  สุธมฺโม 
  รูปที่  ๓ พระแทน  สมาหิโต  
  รูปที่ ๔  พระครูขันติธรรมโกศล  
  รูปที่ ๕  พระครูไพโรจน์ธรรมนุวัตร  

วัดหนองเตียน 
 วัดหนองเตียน  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๕๐๖๐๐๓  ตั้งอยู่บ้านหนองเตียน  หมู่  ๒  ต าบลท่าไม้รวก  
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒๐  ไร่   
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่สาธารณประโยชน ์
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดโรงเรียนบา้นหนองเตียน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง ๓๐  เมตร  ยาว ๔๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๔ เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๓  หลงั   
ศาลาเอนกประสงค์     กว้าง  ๒๖  เมตร  ยาว  ๔๖ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๒๖  เมตร  ยาว  ๔๖ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน ๑  หลัง หอระฆัง  ๑  หลัง  หอกลอง  ๑  หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง  
เรือนเก็บพัสดุ  ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี -  พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๖๙  นิ้ว สูง  ๑๑๘ นิ้ว 
 -  พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๖๙  นิ้ว สูง  ๑๑๘ นิ้ว 
ปูชนยีวัตถุอื่น ๆ  -  พระหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๙  เมตร 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๑๕ 

 วัดหนองเตียน  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ จากการสอบถามข้อมูลจากคนเก่าแก่โดยสังเขป 
มีดังนี้ ในอดีตมีพระมาเที่ยวธุดงค์ที่ชายทุ่ง แล้วมาพักที่ทุ่งนาหนองเตียน ท่านเห็นเป็นท าเลดี จึงได้ปลูกสร้าง
กระท่อมเล็กๆ  อยู่อาศัย เพื่อปฏิบัติศาสนกิจเรื่อยมา โดยมีชาวบ้านหนองเตียนในสมัยนั้นช่วยกันอุปถัมภ์ และ
ได้ด าริจัดสร้างวัด ตั้งแต่นั้นมา หลังจากที่ไม่มีพระภิกษุอยู่ประจ า ชาวบ้านจึงพร้อมใจกัน นิมนต์พระอาจารย์
เพิ่มศักดิ์ โชติญาโณ มาจ าพรรษาแล้วเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกผู้ดูแลวัดประมาณปี ๒๕๓๒ และได้ด าเนินการ
ก่อสร้างถาวรวัตถุตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗                 
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๓๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร 
การศึกษา       -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                      -  มีหน่วยอบรมประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระบุญล้อม  ธมฺมปาโล 
  รูปที่  ๒ พระนัทธี นิภาธโร 
  รูปที่  ๓ พระครูวัชรกิจโกศล  

วัดหนองบัว 
 วัดหนองบัว  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๕๐๔๐๐๒  ตั้งอยู่บ้านหนองบัว  หมู่  ๓  ต าบลหนองจอก  
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๔  ไร่  ๒  งาน  ๕๐ ตารางวา   
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดหนองน้ า 
 ทิศตะวันออก  จดคลอง 
 ทิศตะวันตก  จดโรงเรียนหนองบัว   
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ทางไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๖  หลัง   
ศาลาเอนกประสงค์     กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๓๒ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง  เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี -  พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางสมาธิ  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๗  เมตร สูง  ๑.๙ เมตร 
 วัดหนองเตียน  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยพระป่อง เป็นก่อตั้ง ซึ่งชาวบ้านได้พร้อมใจกัน
นิมนต์พระป่องเป็นเจ้าอาวาส  และร่วมกันสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา พ.ศ.๒๔๗๓   เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว ๒๐ เมตร 



๒๑๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การศึกษา    มีหน่วยอบรมประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ได้รับรางวัล  วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น,  เสมาธรรมจักร, หน่วยอบรมประจ าต าบลดีเด่น 

 
การบริหารและการปกครอง 

ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระป่อง 
  รูปที่  ๒ พระพร 
  รูปที่  ๓ พระผ่อง 
  รูปที่  ๔ พระจวม 
  รูปที่  ๕ พระแคล้ว 
  รูปที่  ๖ พระเปลื่อง 
  รูปที่  ๗ พระโป๊ะ 
  รูปที่  ๘ พระกุล 
  รูปที่  ๙ พระครูสุวรรณพัชรคุณ 
  รูปที่  ๑๐ พระครูอุปภัมภ์วชิรกิจ 

วัดหนองปรง 
 วัดหนองปรง  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๒๐๖๐๐๑  ตั้งอยู่ ต าบลหนองปรง อ าเภอเขาย้อย  จังหวัด
เพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   
 วัดหนองปลาไหล  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๑๗๕ ได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมา พ.ศ.๒๕๑๔ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระอธิการบุญมา สปุญโญ 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๑๗ 

วัดหนองปลาไหล 
 วัดหนองปลาไหล  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๒๐๕๐๐๒  ตั้งอยู่บ้านหนองปลาไหล  เลขที่  ๑๐๑   
หมู่  ๒  ต าบลหนองปลาไหล  อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  
๑๗  ไร่  ๔  งาน  ๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๕๓, ๕๒๖๘   
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดคลองอีแบ้ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดคลองขวาง 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๓  แปลง  เนื้อที่  ๔๓  ไร่  ๖ งาน  ๔๑ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๖๓,  
๒๑๐๓, ๒๔๑๔ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว ๒๗ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔  หลัง  อาคารไม้  ๑  หลัง 
วิหาร    กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ศาลาเอนกประสงค์     กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๒๘  เมตร  ยาว  ๓๖ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
นอกจากนี้มี   ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุมี - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๖๓  นิ้ว สูง  ๘๓ นิว้  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางมารวชิัย  ขนาดหนา้ตักกว้าง ๔๑  นิ้ว  
  สูง  ๖๙ นิ้ว  สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
  วัดหนองปลาไหล  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.๒๕๘๔             
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๖.๘๐ เมตร   ยาว  ๑๔.๙๐ เมตร 
การศึกษา       -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
                    -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                      -  มีหน่วยอบรมประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  



๒๑๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑  พระอธิการเทียน 
  รูปที่  ๒  พระอธิการเทศ 

รูปที่  ๓  พระอธิการอ้อน 
รูปที่  ๔  พระอธิการเจริญ 
รูปที่  ๕  พระอธิการจันทร์  อภิโชโต 
รูปที่  ๖  พระอธิการใจ 
รูปที่  ๗  พระอธิการตั้ง 
รูปที่  ๘  พระอธิการจันทร์ อภิโชโต 
รูปที่  ๙  พระครูปัญญาวัชรากร 
รูปที่ ๑๐  พระครูโสภิตกิตติคุณ 

วัดหนองปืนแตก 
 วัดหนองปืนแตก  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๘๐๒๐๐๒  ตั้งอยู่บ้านหนองปืนแตก  เลขที่  ๙๙   
หมู่ที่  ๔  ต าบลสองพี่น้อง  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด 
มีเนื้อที่  ๓๙  ไร่   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดคลองขวาง 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว ๑๘ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๘ เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หอสวดมนต์     กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๔ หลัง   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๒๑  เมตร  ยาว  ๒๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 นอกจากนี้มี   ฌาปนสถาน  ๒  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง   
ปูชนียวัตถุมี -  พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๑๙ 

  วัดหนองปืนแตก ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ เดิมวัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บา้น 
แต่เนื่องจากเป็นที่ลุ่มถูกน้ าท่วมเป็นประจ า จึงได้ย้ายวัดมาตั้งทางทิศเหนือของหมู่บ้านซึ่งมีชาวกะเหรี่ยงปลูก
เป็นที่พักสงฆ์อยู่แล้ว ชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระมาจ าพรรษา ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๒๘  เมตร   ยาว  ๕๐ เมตร 

 
การบริหารและการปกครอง 

ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

รูปปัจจุบนั พระครูปุญญาวชัรกร 

วัดหนองเผาถ่าน 
 วัดหนองเผาถ่าน รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๙๐๐๑ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๙  หมู่ ๓ ต าบลดอนขุนห้วย 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๓ ไร่  ๓ งาน 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดล าห้วย 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดล าห้วย 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 

มีที่ธรณีสงฆ์      จ านวน ๔ แปลง มีเนื้อที่  ๑๖ ไร่  ๒ งาน ๗๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๓๒๗, ๕๔๗๔๕, 
๕๔๗๔๖ และ ๕๖๖๙๖ 

 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
ศาลาการเปรียญ    เป็นอาคารไม้ทรงไทย 
กุฏิสงฆ์   เป็นเรือนแถว 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล  จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 นอกจากนี้มี หอระฆัง และโรงครัว 
ปูชนียวัตถุมี -  พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  
 วัดหนองเผาถ่าน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
การศึกษา   มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระอธิการนัด  
  รูปที่ ๒ พระอธิการทองหล่อ สีลสุทโธ  
  รูปที่ ๓  พระเอนก  



๒๒๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

  รูปที่ ๔  พระอธิการพิง สิริมงคโล  
  รูปที่ ๕  พระเจิม อินทนิล  
  รูปที่ ๖  พระครูพิพิธพัชโรภาส 

วัดหนองไผ่เจริญธรรม 
 วัดหนองไผ่เจริญธรรม  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๓๐๑๐๑๐  ตั้งอยู่บ้านหนองไผ่  เลขที่  ๑๕๙   
หมู่ที่  ๓  ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   
ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๑ ไร่ ๗.๗๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๘๗๐   
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินสาธารณประโยชน ์
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว ๒๑ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๓๒  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๒ หลัง  เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๑๓ เมตร  ยาว  ๓๒ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ปูชนียวัตถุมี  -  พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางทรงเครื่อง  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๒  เมตร   
   สูง  ๒.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  -   พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๒  เมตร  สูง  ๒.๕๐ เมตร      
                         สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  วัดหนองไผ่เจริญธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ยังไม่ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา อดีต พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นส านักสงฆ์ และมีพระสมศักดิ์ สมโณ  เป็นเจ้าส านัก ต่อมาชาวบ้านและ  
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและสะดวกในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ
ประชาชนในหมู่บ้าน   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑  พระอธิการสมศักดิ์ สมโณ 
  รูปที่ ๒  พระครูสุทธิวัชราทร 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๒๑ 

วัดหนองมะกอก  
 วัดหนองมะกอก รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๓๐๐๑ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจอก  เลขที่ ๑๕๕  หมู่ที่  ๑๑  
ต าบลวังจันทร์  อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  ๒๐  ไร่           
๗๑  ตารางวา  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๒๘๕๕ 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดเหมืองสาธารณประโยชน์ 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก  จดล าห้วยแม่ประจันต ์
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
กุฎิสงฆ์    จ านวน  ๓  หลงั  เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓  หลัง   
ศาลาเอนกประสงค์     กว้าง  ๒๔  เมตร  ยาว  ๔๕ เมตร   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๒๒  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร   
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน ๑ หลัง  หอระฆัง ๑  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑  หลัง   
ปูชนียวัตถุ  - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๑.๙๓  เมตร  สูง ๒.๖๗  เมตร  
สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 วัดหนองมะกอก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ เดิมชื่อส านักสงฆ์ศิลาทอง ได้รับบริจาคที่ดินจาก     
นายพูน แสนสวัส  มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่        
๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๒๗ เมตร  ยาว  ๔๓ เมตร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

 รูปที่  ๑ พระครูนิวิฐวชิรธรรม 
 รูปที่  ๒ พระใบฎีกาเสริ่น จกกธมฺโม 
 รูปที่  ๓ พระครูสถิตวัชรธรรม 

วัดหนองไม้เหลือง 
 วัดหนองไม้เหลือง รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๑๒๒๐๐๒ ตั้งอยู่บ้านหนองไม้เหลือง เลขที่  ๖๑/๑  
หมู่ที่ ๑๑ ต าบลดอนยาง อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่          
๒๗ ไร่  ๒  งาน   
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๓ แปลง เนื้อที่  ๓๖ ไร่  ๒  งาน  
  



๒๒๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๔  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๕ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๒๖ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๔  หลัง  เป็นอาคารไม ้
วิหาร   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารทรงไทย 
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง  ๖๐.๒  เมตร  ยาว  ๑๐๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 วัดหนองไม้เหลือง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวสิุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ 
 การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระเอ่ียม  
  รูปที่ ๒  พระเทียม  
  รูปที่ ๓ พระพวง 
  รูปที่ ๔  พระพุฒ 
  รูปที่ ๕ พระครูชื่น ธมมโชโต  
  รูปที่ ๖  พระครูนันทศีลวตัร  
  รูปที่ ๗ พระครูโสภิตวชิรธรรม  

วัดหนองโรง 
 วัดหนองโรง รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๕๑๓๐๐๒  ตั้งอยู่บ้านหนองโรง เลขที่  ๔๒ หมู่ที่ ๔ ต าบล       
เขากระปุก อ า เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้ งวัดมีเนื้อที่  ๔๖ ไร่    
๑  งาน  ๙๗ ตารางวา โฉนดที่ดิน ๓๗๗๔๔ 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดทางหลวงชนบท 
 ทิศตะวันออก  จดสาธารณประโยชน ์
 ทิศตะวันตก  จดทางหลวงชนบท 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๓๙  เมตร  ยาว  ๔๘  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๒๘  เมตร  ยาว  ๓๕ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๑  หลัง  เปน็อาคารไม ้



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๒๓ 

วิหาร   กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ศาลาเอนกประสงค์  กว้าง  ๒๖ เมตร  ยาว  ๔๒ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๙  เมตร  ยาว  ๓๕เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน ๑ หลัง  หอระฆัง ๑  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๒ หลัง   
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๔๙  นิ้ว  สูง ๖๕ นิ้ว   
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวชิัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๕๑ นิ้ว   
  สูง ๖๗ นิ้ว   
 วัดหนองโรง  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ พระครูพิพิธพัชรศาสน์ได้เริ่มจัด 
สร้างวัด      โดยมีนายไสว แสงเมือง เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๓๙ เมตร ยาว ๔๘ เมตร 
การศึกษา   มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระอธิการอนันต์ คุณวันโต  
  รูปที่ ๒  พระอาจารย์หวาย 
  รูปที่ ๓ พระครูสังฆรักษ์สมพงษ ์
  รูปที่ ๔  พระมหาศิริพงษ์ จนฺทโก 
  รูปที่ ๕ พระใบฎีกาสมศักดิ์ สุขิโต 

วัดหนองศาลา 
 วัดหนองศาลา รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๔๐๕๐๐๑  ตั้งอยู่บ้านหนองศาลา เลขที่  ๕๐ หมู่ที่ ๒  
ต าบลหนองศาลา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่   
๒  งาน  ๕๘ ตารางวา  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๐๑๑ 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดทางหลวงชนบท 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดคลองส่งน้ าชลประทาน 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๒๓ ตารางวา โฉนดทีด่ิน เลขที่ ๑๖๗๐, ๑๘๒๘, ๒๒๐๓   
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๗.๕  เมตร  ยาว  ๒๑.๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๑ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๖  หลัง  เปน็อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 



๒๒๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง  ๑๖.๕  เมตร  ยาว  ๒๔.๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 วัดหนองศาลา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๒ สันนิษฐานว่าวัดสร้างมานาน เนื่องจากหลักฐานที่พบ 
เป็นซากอุโบสถ เขตวิสุงคามสีมา และหินมีลักษณะคล้ายลูกนิมิต ครบ ๘ ทิศ ถูกทิ้งเป็นวัดร้าง จนชาวบ้านเช้า
มาช่วยถางป่า และสร้างเป็นที่พักสงฆ์ ปลูกอาคารเสนาสนะเพิ่มเติม พัฒนาจนเป็นวัดมีพระจ าพรรษาเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ เขตวิสุงคามสีมา  
กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร   
การศึกษา   มีโรงเรียนพระปริย์ติธรรมแผนกธรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระเทียน ธมฺมทีโป 
  รูปที่ ๒  พระปาน  
  รูปที่ ๓  พระวัน ธมฺมสโร  
  รูปที่ ๔  พระอธิการเสาร์  
  รูปที่ ๕  พระครูพินิจ  สมณคุณ 
  รูปปัจจุบนั พระสุนทรวชิรกิจ 

วัดหนองส้ม 
 วัดหนองส้ม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๒๐๐๒ ตั้งอยู่บ้านหนองส้ม เลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๔ ต าบลสระพงั 
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่  ๓  งาน  ๓๒ ตารางวา  
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๘๑๕๙  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดถนนเทศบาล 
 ทิศตะวันออก  จดถนนเทศบาล 
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะ 
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่  โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๒๘๑   
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๙ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๓๖ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๘ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๒  หลงั  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม ้
วิหาร    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๒ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ศาลาเอนกประสงค์    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๕ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๒๕ 

ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๓๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง  เรือนเก็บพัสดุ                   
๑ หลัง  หอกลอง ๑ หลัง 
 ปูชนียวัตถุ   - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๖๓  นิ้ว  สูง ๘๓ นิ้ว   
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวชิัย  ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้ว  สูง ๗๙ นิ้ว   
 วัดหนองส้ม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๒๒  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร 
 การศึกษา   มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระจันทร ์
  รูปที่ ๒  พระโฉม  
  รูปที่ ๓ พระชม  
  รูปที่ ๔  พระครูพันธ์ ปทโีป 
  รูปที่ ๕ พระครูอุปถัมภ์พัชรสาร  
  รูปที่ ๖ พระสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ  
  รูปที่ ๗  พระสมุห์เฉลิม ฉนฺทสีโล 
 

วัดหนองหงษ์พัฒนา 
 วัดหนองหงส์พัฒนา รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๔๐๗๐๐๑  ตั้งอยู่บ้านวัดหนองหงส์ เลขที่ ๓๖๔  
หมู่ที่ ๑ ต าบลไร่ใหม่พัฒนา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่  
๓  งาน  ๓๗ ตารางวา  น.ส.๓   
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  ภูเขา 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินสาธารณประโยชน ์
มีที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๒ แปลง เนื้อที่  ๑๘  ไร่  ๑  งาน  ๔๙ ตารางวา  น.ส.๓ ก  เลขที่  ๒   
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๗  หลัง  เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 



๒๒๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ศาลาเอนกประสงค์     กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๕๘ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  สร้างเมื่อ  พ.ศ.๒๕๕๒ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๓๓.๖๐  เมตร  ยาว  ๔๔ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑  หลัง  เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุ   - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๗๙  นิ้ว  สูง ๑๓๒ นิ้ว   
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๔๙  นิ้ว  สูง ๑๘๐ นิ้ว   
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 วัดหนองหงส์พัฒนา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘  
นายจ ารัส          จัดทรัพย์ ราษฎรในต าบลได้บริจาคที่ดินให้สร้างเป็นที่พักสงฆ์ และในเวลาต่อมาได้ท าการขอ
อนุญาตสร้าง และตั้งวัดถูกต้องในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

ปัจจุบนั  พระครูจิรพัฒนาการ 

วัดหนองหญ้าปล้อง 
 วัดหนองหญ้าปล้อง รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๔๐๗๐๐๑  ตั้งอยู่บ้านโคกวัด เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๙                          
ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด 
มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์     จ านวน ๓ แปลง เนื้อที่  ๒๙  ไร่  ๑ งาน  ๔๕ ตารางวา   
โฉนดที่ดนิเลขที่ ๕๐๗๓, ๕๗๔๐, ๖๕๖๗   
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๙ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๑ หลัง  เปน็อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   
ศาลาเอนกประสงค์   กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๔๕ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๒๗ 

 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง  เรือนเก็บพัสดุ                   
๑ หลัง  หอกลอง  ๑  หลัง   
ปูชนียวัตถุ   - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๖๐ นิ้ว  สูง ๔๐ นิ้ว   
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๙ 
       - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๓๖ นิ้ว  
  สูง ๖๖  นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 วัดหนองหญ้าปล้อง ได้เริ่มสร้างเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๖ โดยพระอธิการสด                          
เจ้าอาวาสวัดชุมนิมิต (วัดทับคาง) มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่เศษ โดยมี นายเลียบ คนบุญ ซึ่งเป็นโยมบิดา  
พระครูบรรพตประชาวสัย ขณะนั้นด ารงต าแหน่งก านนัต าบลหนองหญ้าปล้อง เป็นผู้อุปถัมภ์ และได้นิมนต์หลวง
ตาแดง เป็นเจ้าส านัก มีพระภิกษุจ าพรรษาในปีแรกจ านวน ๔ รูป ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๗ โรงเรียน 
ถูกไฟไหม้ ชาวบ้านจึงพร้อมใจอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตพื้นที่พักสงฆ์บางส่วนสร้างโรงเรียนขึ้นแทนโรงเรียนเดิม 
ที่ถูกไฟไหม้ และต่อมาทางราชการได้สร้างอาคารเรียนให้ ๑ หลัง นักเรียนจึงได้ย้ายสถานที่เรียนไปเรียนใน
โรงเรียนแห่งใหม่คือ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อุดมวนา) ที่อยู่ปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๑ ชาวบ้าน
นิมนต์พระภิกษุหมี นาควโร วัดเทพประชุมนิมิต (วัดทับคาง) ซึ่งท่านมีภูมิล าเนาเดิมอยู่ที่ ต าบลหนองหญ้าปล้อง 
และไปอุปสมบท ณ วัดเทพประชุมนิมิต (วัดทับคาง) ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๙๔ ขณะนั้นพระคุณท่านส าเร็จนักธรรมชั้นเอก 
มาเป็น  เจ้าส านักสงฆ์หนองหญ้าปล้อง รูปต่อมา ต่อมาเมื่อชุมชนขยาย และมีความเจริญมากขึ้น ประกอบกับ
ที่ดินที่พักสงฆ์เดิมมีข้อจ ากัด ในที่ดินที่ลดลงจากการอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)  
ไปแล้ว  ส่วนหนึ่ง หมู่บ้าน ที่ดินที่ตั้งวัดคับแคบ ไม่เหมาะต่อการพัฒนาวัดในอนาคตและไม่เป็นสถานที่ที่สงบ  
จึงได้พากันย้ายที่พักสงฆ์มาตั้งในที่ดินเอกชน และมีผู้มีศรัทธาบริจาคที่ดินประมาณ ๕๑ ไร่ ๓ งาน พร้อมทั้ง 
รื้อย้ายอาคารเสนาสนะสงฆ์ มาบูรณะ และพัฒนา พร้อมทั้งได้รับอนุญาตให้ และตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาอุโบสถช ารุดและคับแคบ พระครูบรรพตประชาวสัย จึงได้สร้างอุโบสถใหม่ พร้อมขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อปิดทองฝังลูกนิมิตในโอกาสต่อไป แต่ท่านถึงแก่มรณภาพเสียก่อน ได้รับพระราชทาน 
วิสุงคามสีมา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร 
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่ ๑ พระครูบวรพตประชาวสัย 
  รูปที่ ๒  พระปลัดผง จนทฺสุวณโณ  
  รูปที่ ๓ พระครูพิทักษ์วัชรกิจ 
  



๒๒๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดหนองหว้า 
 วัดหนองหว้า รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๕๐๗๐๐๓  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต าบลวังไคร้ อ าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
  วัดหนองหว้า ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

ปัจจุบนั  พระครูพิพิธวชิรกิจ (โผน จนทฺโก) 

วัดหนองหว้า 
 วัดหนองหว้า รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๒๓๐๐๑  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
  วัดหนองหว้า  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

ปัจจุบนั  พระครูสังฆรักษ์สมจติ สมจิตฺโต 

วัดหนองเอื้อง 
 วัดหนองเอ้ือง  รหัสวัด  ๐๒๗๖๐๕๑๓๐๐๓  ตั้งอยู่บ้านหนองเอ้ือง หมู่  ๖  ต าบลเขากระปุก   
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๐๗๒๙๘๑ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่   
๕๙  ไร่  ๓ งาน ๖๔  ตารางวา 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดเหมืองน้ าสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดทางหลวงชนบท 
มีที่ธรณีสงฆ์   จ านวน  ๓  แปลง  มีเนื้อที่  ๖๐  ไร่   
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  เป็นอาคารไม้   
หอสวดมนต์    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
กุฏิสงฆ์   จ านวน  ๕  หลัง  เปน็อาคารคตึก  ๒  หลัง  อาคารไม้  ๓  หลัง 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๒๙ 

ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๐  
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง  เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 
 วัดหนองเอื้อง  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย    
การศึกษา    มีโรงเรียนพระปรยิัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๖ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

  รูปที่  ๑ พระอธิการร้อง  วชิรโชโต            พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๗ 
  รูปที่  ๒ พระครูสังฆรักษ์วีระ  ปภาโส  พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๖๓  
  มีรักษาการแทนเจ้าอาสรูปปัจจบุัน คือ พระครูวินัยธรทิพวรรณ  ทิพวณฺโณ   

วัดหนองกวางจริง 
 วัดหนองกวางจริง  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๕๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยกวางจริง เลขที่  ๔  หมู่ที่ ๖ 
ต าบลพุสวรรค์  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  โทรศัพท์  ๐๖๕-๗๘๗๙๒๙๙  
มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  ๑๐๐  ไร่  ที่ดิน น.ส. ๓ ก  เลขที่  ๔๐๕๕, ๔๐๕๖ และ ๔๐๕๗   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่สาธารณะ 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ป่าไม ้
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖  
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๑  หลงั   
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล     กว้าง  ๒๙  เมตร  ยาว  ๖๑  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 นอกจากนี้   มีฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง   
เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง   
ปูชนียวัตถุ   -  พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางสมาธิ  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๓๒ นิ้ว  สูง ๑๐๘  นิ้ว   
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๒๓๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

                      -  พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ปางสมาธิ  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๕๙ นิ้ว  สงู ๘๙  นิ้ว  
สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 วัดหนองกวางจริง  ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผู้บริจาคที่ดินให้พระครู 
ทัศนัยคุณ เจ้าคณะอ าเภอท่ายาง ในขณะนั้น เป็นจ านวน ๑๐๐ ไร่ เพื่อสร้างวัดและตั้งวัดในเวลาต่อมา โดยใช้
ชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน โดยทางวัดเน้นการอนุรักษ์ต้นไม้เพื่อให้เป็นสถานที่ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระครูวิจักษ์วัชรธรรม  พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน 

วัดห้วยตะแกละ 
 วัดห้วยตะแกละ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๑๔๐๐๓  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยตะแกละ เลขที่  ๑๖๖  หมู่ที่ ๕ 
ต าบลท่าแลง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๘๔ ๙๔๐๒๓๗๙  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดิน 
ที่ตั้งวัดเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดภูเขา 
 อาคารเสนาสนะ     ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๒๙  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๘  เมตร  ยาว  ๔๘  เมตร  จ านวน  ๑  หลัง  เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ปูชนียวัตถ ุ  - มีพระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว   
 วัดห้วยตะแกละ  ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในอดีตชาวบ้านเรียกว่า             
วัดเขาหมู มาตั้งแต่ก่อตั้งส านักสงฆ์ เพราะวัดตั้งอยู่ติดภูเขาที่ชื่อ เขาหมู  ปัจจุบันชื่อทางราชการของวัดคือ      
วัดห้วยตะแกละ ซึ่งตามชื่อหมู่บ้านดั้งเดิม  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๓๔  เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๓๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

 รูปที่  ๑  พระอธิการย้อม  กลฺยาโณ   พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ 
 รูปที่  ๒  พระมหาประยุทธ  ยโสธโร   พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 
 รูปที่  ๓  พระครูใบฎีกาอนันต์  เมฆานนฺโท พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน 

วัดห้วยทรายใต้ 
 วัดห้วยทรายใต้ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๑๐๐๘  ตั้งอยู่เขที่ ๑๓๑๐ บ้านห้วยทรายใต้  ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๓๑ ไร่  
๖๘ ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๘  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หอสวดมนต์    ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓ หลัง เปน็อาคารตึก 
วิหาร    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   นอกจากนี้ม ีหอระฆัง  จ านวน ๑ หลัง       
ปูชนียวัตถ ุ  - มีพระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑๐๐ นิ้ว  สูง ๑๖๘ นิ้ว 
 วัดห้วยทรายใต้  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๑ เมตร ยาว ๖๖ เมตร  
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

 รูปที่  ๑  พระน้อย  จนฺโท   พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๓๑ 
 รูปที่  ๒  พระครูฌานวัขรภรณ์   พ.ศ. ๒๕๓๒ – ปัจจุบัน 



๒๓๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดห้วยปลาดุก 
 วัดห้วยปลาดุก  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๒๐๐๓ ตั้งอยู่บ้านห้วยปลาดุก หมู่ที่ ๕  ต าบลสองพี่น้อง  
อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 
 วัดห้วยปลาดุก ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร 

วัดห้วยไผ่ 
 วัดห้วยปลาดุก  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๖๐๐๑  ตั้งอยู่บ้านห้วยไผ่  หมู่ที่ ๖  ต าบลห้วยแม่เพรียง  
อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 
 วัดห้วยไผ่  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

วัดห้วยแม่เพรียง 
 วัดห้วยแม่เพรียง  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๖๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองน้ าด า เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๔ 
ต าบลห้วยแม่เพรียง  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๘๕ ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดป่าสงวนแห่งชาต ิ
 ทิศใต้  จดทางหลวงชนบท 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดป่าสงวนแห่งชาต ิ
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๔๔  เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๕๓  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
   สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๓๕  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  จ านวน  ๑  หลัง  เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  นอกจากนี้ม ี ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถมีุ   - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว  
 วัดห้วยแม่เพรียง  ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีา  
เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๔๕  เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๓๓ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

พระอธิการห้อย  วชิราวุโธ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน 

วัดห้วยรางโพธิ์ 
 วัดห้วยรางโพธิ์ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๓๐๐๓  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒๔  หมู่ที่ ๕ ต าบลยางน้ ากลัดใต้  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๙๙ ๐๐๖๔๓๗๒  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัด               
มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๔  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๒ หลัง 
วิหาร    กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๔  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง หอระฆัง  จ านวน ๑ หลัง   หอกลอง  จ านวน ๑ หลัง   
โรงครัว จ านวน ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ จ านวน ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสัพพัญญู ขนาดหนา้ตัก กว้าง ๖๐ นิ้ว   
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  - มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหนา้ตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว   
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 วัดห้วยรางโพธิ์  ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย   

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

พระครูวัชรสิทธิสทิธิชยาภรณ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 

  



๒๓๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดห้วยโรง 
 วัดห้วยโรง  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๘๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยโรง เลขที่  ๙๘  หมู่ที่ ๑  ต าบลท่าแลง  
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๘๒-๒๒๕๑๑๖๗๖  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มทีี่ดนิที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 
๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๗๑๐ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๔.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๑.๕๐  เมตร   เป็นอาคารครึ่งตึกครึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๓๕  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกครึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๑๑  เมตร  ยาว  ๒๒.๕๐  เมตร  เป็นอาคารไม้  สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ 
กุฏิสงฆ์     จ านวน ๑ หลงั เป็นอาคารไม ้
วิหาร กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๒๑  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๒๑  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะตา่งๆ ดังนี้  
  ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลงั      หอระฆัง  จ านวน ๑ หลัง      โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง       

ปูชนียวัตถุ     - มีพระประธานประจ าอุโบสถ ปางชนะมาร ขนาดหน้าตัก กวา้ง ๕๙ นิ้ว  สูง ๕๙ นิว้ 
      สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ 

  - มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตัก กวา้ง ๔๙ นิ้ว  สูง ๖๙ นิ้ว  
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 วัดห้วยโรง  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒ เส้น ยาว ๓  เส้น 
การศึกษา    มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา - มีหน่วยอบรมประจ าต าบล (อ.ป.ต.) แต่งตั้งเม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๓๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

 รูปที่  ๑  เจ้าอธิการหนึ่ง  ค คสุวณฺโณ พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๙๐ 
 รูปที่  ๒  พระครูสุขุมธรรมวิจารณ์   พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๔๙๙ 
 รูปที่  ๓  พระครูสิริวัชรคุณ   พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๔๙ 
 รูปที่  ๔  พระอธิการพรเทพ  วรญาโณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน 

วัดห้วยสัตว์ใหญ่ 
 วัดห้วยสัตว์ใหญ่ รหัสวัด ๐๒๗๖๐๘๐๔๐๐๒  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต าบลป่าเด็ง  เภอแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  โทรศัพท์  ๐๖๕-๗๘๗๙๒๙๙  มีที่ดินตั้งวัด 
เนื้อที่  ๑๕  ไร่   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดป่าสงวนแห่งชาต ิ
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย 
อุโบสถ    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน  ๕  หลงั   
ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 นอกจากนี้   มีฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  
๑  หลัง  เรือนรับรอง  ๑  หลัง 
ปูชนียวัตถุมี   - พระประธานประจ าอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๕๙ นิ้ว  สูง ๑๐๘  นิ้ว 
สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 วัดห้วยสัตว์ใหญ่  ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  สมัยนั้นมีพระภิกษุสงฆ์ 
มาจากวัดใผ่สามเกาะ ๔  รูป ได้เดินทางมาหาญาติพี่น้องที่ได้เข้ามาท าไร่อยู่ที่บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ พระอาจารย์ทร
ท่านได้มาเห็นสถานที่แล้วเกิดความรู้สึกอยากจะสร้างส านักสงฆ์ขึ้น จึงได้ไปคุยกับโยมวิเชียร  กันข า และโยมอู๋   
คงสบาย โยมทั้งสองคนเห็นความตั้งใจของพระอาจารย์ทร จึงได้ถวายที่ดินส่วนหนึ่งให้สร้างส านักสงฆ์ขึ้นมา 
พระอาจารย์ทรก็ได้สร้างศาลาหลังเล็กขึ้นสองหลัง ท่านอยู่ไม่ถึงปีได้กลับไปเหลือพระสงฆ์ที่มาด้วยอีกสองรูป
ช่วยดูแลต่อมาจนมาถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ พระชาลี ท่านได้เดินทางมาเที่ยวและเห็นสถานที่เหมาะที่จะปฏิบัติท่านจึง
ได้อยู่ดูแลส านักสงฆ์เรื่อยมา ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๗ พระอาจารย์พิชัย โชติธมฺโม ได้เดินทางมาเที่ยวที่ส านักสงฆ์แหง่
นี้และได้พบกับพระอาจารย์ชาลี จึงได้ชวนอยู่จ าพรรษาด้วยกัน อาจารย์พิชัยก็ตกลงอยู่จ าพรรษาที่ส านักสงฆ์
ห้วยสัตว์ใหญ่ ต่อมาพระอาจารย์ชาลีก็ได้ย้ายไปที่อ่ืน พระอาจารย์พิชัย ต้องรับภาระหนักต้องรับช่วงต่อในการ



๒๓๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ดูแลส านักสงฆ์ ด้วยความตั้งใจจริงของพระอาจารย์พิชัย ที่จะสร้างถาวรวัตถุให้กับส านักสงฆ์ห้วยสัตว์ใหญ่  
ท่านก็ได้ด าเนินสร้างศาลาหอสวดมนต์ขึ้นมาหนึ่งหลัง ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยคนละเล็กคนละน้อย
สร้างศาลาจนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นท่านพระอาจารย์พิชัยได้สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างศาลา ฌาปนสถาน อีกหลายๆ 
อย่างขึ้น จนมาถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงได้ท าเรื่องขออนุญาตสร้างวัด และต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๘ ส านักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า วัดห้วยสัตว์ใหญ่  พ.ศ. ๒๕๔๘ พระครู
ปัญญาวัชราธร เจ้าคณะอ าเภอแก่งกระจานได้แต่งตั้งให้ พระพิชัย โชติธมฺโม ด ารงต าแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส
วัดห้วยสัตว์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๔๙ พระพิชัย โชติธมฺโม   ท่านก็ได้เริ่มก่อสร้างอุโสถตอนนั้นทางวัดว่ามีปัจจัยแค่  
๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่จะใช้จ่ายในการก่อสร้างอุโบสถ ด้วยความตั้งใจจริงของท่านพระพิชัย  โชติธมฺโม พอเริ่ม
ก่อสร้าง ก็ได้มีญาติโยมหลายๆ ฝ่าย ทั้งลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระอาจารย์พิชัย ก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการ
สร้างอุโบสถ ใช้เวลาก่อสร้างอุโบสถเป็นเวลา ๗ ปี และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หลังจากได้สร้างอุโบสถเสร็จแล้ว คณะสงฆ์และชาวบ้านได้ปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันจัดงานปิดทอง
ฝังลูกนิมิต อุโบสถหลังนี้ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและความรุ่ง เรืองของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน 

พระครูวัชรโชติธรรม  พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน 

วัดห้วยเสือ 
 วัดห้วยเสือ  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๕๐๐๒  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ต าบลสมอพลือ  อ าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่  ๒ งาน ๘๙ ตารางวา  
ที่ธรณีสงฆ์  จ านวน ๑ แปลง  มีเนื้อที่รวม  ๒๗ ไร่ ๑ งาน 
 อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๔.๖๐  เมตร  ยาว  ๑๒.๖๐  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๓.๗๐  เมตร  ยาว  ๒๘.๖๐  เมตร  เป็นอาคารไม้  สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๘.๖๕  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  เป็นอาคารไม้   
กุฏิสงฆ์     จ านวน ๒ หลงั เป็นอาคารไม ้
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน  ๑  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  นอกจากนี้มี  หอระฆัง จ านวน ๑ หลัง  โรงครัว  จ านวน ๑ หลงั  มณฑป  จ านวน ๑ หลัง 
ปูชนียวัตถุ   - มีพระประธานประจ าอุโบสถ  
 วัดอุทัยโพธาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๒  สันนิษฐานว่าสร้างก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มี 
การบูรณะในสมัยต้นรัชกาลที่ ๔ โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ ๓ คนพี่น้อง ชาวบ้านห้วยเสือ ยกที่ดินเพิ่มเติมให้แก่วัด ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร   



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๓๗ 

การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

  รูปที่  ๑   พระอธิการน้อย 
  รูปที่  ๒   พระนุด 
  รูปที่  ๓   พระค า 
  รูปที่  ๔   พระอธิการล่ า 
  รูปที่  ๕   พระอธิการรอด 
  รูปที่  ๖   พระครูอมรวชิรารักษ์ 
  รูปที่  ๗   พระครูไพศาลพัฒนานุกูล  พ.ศ. ๒๕๓๑ – ปัจจุบัน 

วัดห้วยหลวง 
 วัดห้วยหลวง  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๒๐๑๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหลวง เลขที่  ๑๔๔  หมู่ที่ ๖ 
ต าบลเขาย้อย  อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๙๙ ๘๑๙๖๙๔๗  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๕๔ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๓ แปลง  มีเนื้อที่รวม  ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๔.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๑.๕๐  เมตร   เป็นอาคารครึ่งตึกครึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๓๕  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกครึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๑๑  เมตร  ยาว  ๒๒.๕๐  เมตร  เป็นอาคารไม้  สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ 
กุฏิสงฆ์     จ านวน ๑ หลงั เป็นอาคารไม ้
วิหาร     กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๒๑  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๒๑  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ 
   นอกจากนี้มีฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง หอระฆัง  จ านวน ๑ หลัง โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง       
ปูชนียวัตถุมี    - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางชนะมาร ขนาดหนา้ตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว  สูง ๕๙ นิ้ว 
      สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ 



๒๓๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

    - มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตัก กวา้ง ๔๙ นิ้ว  สูง ๖๙ นิ้ว  
    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 วัดห้วยโรง  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
 เขตวสิุงคามสีมา กว้าง ๒ เส้น ยาว ๓  เส้น 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา   - มีหน่วยอบรมประจ าต าบล (อ.ป.ต.) แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

 รูปที่  ๑  เจ้าอธิการหนึ่ง  ค คสุวณฺโณ พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๙๐ 
 รูปที่  ๒  พระครูสุขุมธรรมวิจารณ์   พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๔๙๙ 
 รูปที่  ๓  พระครูสิริวัชรคุณ   พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๔๙ 
 รูปที่  ๔  พระอธิการพรเทพ  วรญาโณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน 

วัดหัวนา 
 วัดหัวนา  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๑๒๐๐๑  ตั้งอยู่เขที่ ๘๕ บ้านหัวนา  หมู่ที่ ๕   ต าบลไร่โคก  
อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๓๐ ไร ่ 
 อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๒๕  เมตร  ยาว  ๔๓  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร  เป็นอาคารไม้  สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
หอสวดมนต์     กว้าง  ๒๐ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  เป็นอาคารทรงไทย  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
กุฏิสงฆ์     จ านวน ๖ หลงั เป็นอาคารไม ้
ศาลาอเนกประสงค์    จ านวน  ๑  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
   นอกจากนี้มี โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง       
 วัดหัวนา  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๓ เมตร  
การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

  รูปที่  ๑   พระดอกไม้    
  รูปที่  ๒   พระเทพ     
  รูปที่  ๓   พระบัว 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๓๙ 

  รูปที่  ๔   พระทัศน์ 
  รูปที่  ๕   พระแก้ว    พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๕๑๑ 
  รูปที่  ๖   พระอธิการเปลื้อง  ฐานว โส  พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๓๓ 
  รูปที่  ๗   พระครูวิรุฬห์ญาณวัชร์  พ.ศ. ๒๕๓๔ – ปัจจุบัน 

วัดหาดเจ้าส าราญ 
 วัดหาดเจ้าส าราญ  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๑๗๐๐๒  ตั้งอยู่เขที่ ๘๐ บ้านหาดเจ้าส าราญ หมู่ที่  ๒   
ต าบลหาดเจ้าส าราญ  อ าเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดนิ
ที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๑๖  ไร่  ๓  งาน  ๑๖  ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดคลองสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดคลองสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๕.๕  เมตร  ยาว  ๓๘  เมตร   เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๕๒  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
หอสวดมนต์     กว้าง  ๒๐ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  เป็นอาคารทรงไทย  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๒ หลงั เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
ศาลาอเนกประสงค์    จ านวน  ๑  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
   นอกจากนี้  ฌาปนสถาน  หอระฆัง  โรงเก็บกระดูกปลาวาฬ 
 วัดหาดเจ้าส าราญ  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๕  โดยมีนายเยื่อ  คชพันธ์  
เป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด  มีพระครูวชิรสุเมธารมย์ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง  และได้รื้อถอนศาลาหลังเก่า
จากวัดสุทธาราม ที่เคยจ าพรรษามาสร้างเป็นศาลาการเปรียญ  และตั้งชื่อวัดตามต าบลที่ตั้งของวัด  ชาวบ้าน
นิยมเรียกว่า วัดใหญ่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมา  
กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  

การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

รูปที่  ๑  พระครูวชิรสุขารมย์  ชิโนรโส 



๒๔๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดหาดทราย 
 วัดหาดทราย  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๗๐๐๓  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  ต าบลท่าเสน  อ าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
 วัดหาดทราย   ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

รูปที่  ๑  พระอธิการมั่น จนทฺโชต ิ

วัดหุบกะพง 
 วัดหุบกะพง  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๔๐๔๐๐๒  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕/๒  บ้านหุบกะพง  หมู่ที่ ๘  ต าบล
เขาใหญ่  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๕๘  ไร ่
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
ที่ธรณีสงฆ์  จ านวน ๑ แปลง  มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่   โฉนดที่ดนิ เลขที่  ๑๒๓๕๙ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๓๑  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้   
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑๖ หลัง เปน็อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  ๑  หลัง  อาคารไม้  ๑๕  หลัง 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๔๘  เมตร  ยาว  ๗๕  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  นอกจากนี้มี  หอกลอง  หอระฆัง 
ปูชนียวัตถุมี    - มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ 
 - ต้นโพธิ์ พระราชทานจากรัชกาลที่ ๙ 
 วัดหุบกะพง  ตัง้วัดเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๔๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

  รูปที่  ๑  พระอธิการแว   พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๓๐ 
  รูปที่  ๒  พระครูสังฆรักษ์สุจิต   พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๘ 
  รูปที่  ๓  พระสมุห์สมบูรณ์   พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ 
  รูปที่  ๔  พระครูวิธานวัชรพงศ์   พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน 

วัดหุบเฉลา 
 วัดหุบเฉลา  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๑๓๐๐๖  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘  ต าบลเขากระปุก  อ าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
 วัดหุบเฉลา   ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วัดใหญ่สุวรรณาราม  
 วัดใหญ่สุวรรณาราม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๕๐๐๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘  ถนนพงษ์สุริยา ต าบลท่าราบ  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี พระอารามหลวง  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดนิที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๑ ไร ่
๑ งาน ๘๗ ตารางวา  โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๐๐๒๗ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่วัดไผ่ล้อม 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดที่ธรณีสงฆ ์
ที่ธรณีสงฆ์  จ านวน ๓ แปลง  มีเนื้อที่รวม  ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา 
โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๑๐๗๑, ๕๕๔๓, ๒๑๐๘๘ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
พระอุโบสถ    กว้าง  ๑๕.๒๐  เมตร  ยาว  ๒๓.๗๐  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารไม้ทรงไทย  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๔  เมตร  เป็นอาคารไม้ทรงไทย  สรา้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๕ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๓๐ หลัง เปน็อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ทรงไทย   
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 นอกจากนี้มี  หอพระไตรปิฎก จ านวน ๑ หลัง   ศาลาราย จ านวน ๒ หลัง 
  



๒๔๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

ปูชนียวัตถุ   - พระประธานประจ าพระอุโบสถ สมัยเชียงแสน 
  - พระคันธาราษฎร์   
  - รูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชแตงโม 
  - รอยพระพุทธบาทจ าลอง ๑ องค์ 
  - บุษบก จ านวน ๒ หลัง 
  - ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ า 
 วัดใหญ่สุวรรณาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๐ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็น
วัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามหลักฐานที่ค้นพบกล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราชแตงโม (ทอง) ได้เคยเป็น
เด็กวัดอยู่ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้จ าพรรษาอยู่ที่  
กรุงศรีอยุธยา เป็นพระอาจารย์สอนพระบรมวงศานุวงศ์  สมเด็จพระสังฆราชแตงโม ได้บูรณะวัดใหญ่ ก่อสร้าง
พระอุโบสถและศาลาการเปรียญ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๘ พม่าได้ท าลายพระอุโบสถจนเสียหายจึงได้ท าการบูรณะขึ้น
ใหม่ พระครูมหาวิหาราภักษ์และขุนศรีวังยศได้สร้างพระระเบียงล้อมพระอุโบสถ เรียกว่าระเบียงคต  และได้
บูรณะเสนาสนะ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นแหล่งความรู้
ทางด้านสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมและจิตรกรรม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๐  
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว  ๒๓  เมตร 
การศึกษา  - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

  รูปที่ ๑ พระโศก  
  รูปที่ ๒ พระฉิม  
  รูปที่ ๓ พระเลียบ      พ.ศ. ๒๔๐๙ – ๒๔๑๑  
  รูปที่ ๔ พระครูมหาวิหาราภิรักษ์ (พุก)   พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๔  
  รูปที่ ๕ พระครูสาครญาณ (มุ่ย)     พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๖๐  
  รูปที่ ๖ พระครูญาณวิมล (แดะ)     พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๗๔ 
  รูปที่ ๗ พระครูมหาวิหาราภิรักษ์ (นาค)   พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๔๙๙ 
  รูปที่ ๘ พระครูสุวรรณศิลปาคม (สม มหาไว)  พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๔๒ 
  รูปที่ ๙ พระครูญาณวิมล     พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๔๓ 

วัดใหม่เจริญธรรม 
 วัดใหม่เจริญธรรม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๓๐๐๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙  บ้านบางจาน  หมู่ที่  ๑   
ต าบลบางจาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด 
มีเนื้อที่  ๑๔  ไร่  ๒  งาน  ๙๒  ตารางวา 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดคลองชลประทาน 
 ทิศใต้  จดคลองบางจาน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
ทีธ่รณีสงฆ์  จ านวน ๒ แปลง  มีเนื้อที่รวม ๙ ไร่ ๓ งาน  ๒๔  ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๑๗ และ ๖๒๐๐ 
 อาคารเสนาสนะ     ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๕ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๗.๕๐  เมตร  ยาว  ๕๑  เมตร  เป็นอาคารไม้ทรงไทย   สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
กุฏิสงฆ์    เป็นอาคารไม้   
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร   เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓  
ศาลาบ าเพ็ญกุศล    จ านวน ๑ หลัง   
ปูชนียวัตถุม ี  - พระประธานประจ าอุโบสถ 
 วัดใหม่เจริญธรรม  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗  เดมิเคยเป็นวัดร้างมาก่อน  ปรากฏในแผนที่กรม
ที่ดินจังหวัดเพชรบุรีว่า  “วัดใหม่ร้าง”  ต่อมาชาวบ้านบางจาน ได้เรื่อมก่อสร้างและบูรณะตลอดมาอย่าง
ต่อเนื่อง เรียกชื่อใหม่ว่า “วัดใหม่เจริญธรรม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๔๐  เมตร 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

  รูปที่  ๑  พระอธิกายิ่ง  วฐตจริโย    
  รูปที่  ๒  พระครูประโชติวัชรธรรม  พ.ศ. ๒๕๒๑ – ปัจจุบัน 
  



๒๔๔    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดใหม่ประเสริฐ 
 วัดใหม่ประเสริฐ  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๑๐๐๔  ตั้งอยู่เลขที่  ๙๔  บ้านวังชนวน – ขนอน                 
หมู่ที่ ๗  ต าบลบ้านลาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๕ ไร ่  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน  
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
ที่ธรณีสงฆ์     จ านวน ๑ แปลง  มีเนื้อที่  ๓ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๖.๘  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๕ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๒๒.๕  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ทรงไทย   
    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๔.๕  เมตร  ยาว  ๑๗.๕  เมตร  เป็นอาคารไม้ทรงไทย  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๖ หลงั เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  ๔ หลัง  อาคารตึก ๒ หลัง   
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไมท้รงไทย   
    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   เป็นอาคารไม้   
   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน  โรงครัว  หอระฆังอาคารไม้ทรงไทย 
ปูชนียวัตถุ      - พระประธานประจ าพระอุโบสถ เนื้อปูนปั้นปิดทอง 
  - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ  ขนาดหนา้ตักกว้าง  ๖๐ นิ้ว   
  - รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสรูปแรก 
  - เจดีย์ 
 วัดใหม่ประเสริฐ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ เดิมเป็นวัดร้าง แต่ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มี
ต่อพระปุ่น  สุวณฺโณ ซึ่งธุดงค์มาปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้  จึงช่วยการสร้างและพัฒนาให้เป็นวัด  บุคคลส าคัญ  
ในการสร้างวัดคือ นายลาย  เจริญยิ่ง  นายกิม  อรัญญิก  นายจัน  ทองสิน  มีผู้บริจาคที่ ดิน คือ นายสี   
วัดแก้ว  นายสอน  พูนพัฒน์  ตั้งชื่อวัดว่า “วัดขนอน”  ต่อมามาในปี ๒๔๗๒ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่วัดเป็น  
“วัดใหม่ประเสริฐ”  เมื่อเวลาผ่านไปอาคารเสนาสนะต่างๆ เร่ิมทรุดโทรมลง ได้มีผู้อุปถัมภ์จากตระกูลกรัยวิเชียร 
มาพัฒนาวัดจนได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙ และ ปี ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นวัดแรกของอ าเภอ
บ้านลาด ในปี พ.ศ.๒๕๔๑  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เคยเสด็จมายังท่าน้ าวัดแห่งนี้   ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐  เมตร 
การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ 
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๔๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

  รูปที่ ๑  พระวิสุทธิเมธี    พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๕๒๓ 
  รูปที่ ๒  พระครูวิสุทธิวัชรธรรม  พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๔๕ 
  รูปปัจจุบัน  พระมหาพรชัย  ชยฺยวโร   รักษาการแทนเจ้าอาวาส 

วัดใหม่ไร่ดง 
 วัดใหม่ไร่ดง  รหัสวัด ๖๓๑๗๖๐๔๐๐๐๑  ตั้งอยู่บ้านไร่ดง  หมู่ที่ ๕   ต าบลไร่ใหม่พัฒนา   
อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี   เป็นวัดราษฎร์    สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
 วัดใหม่ไร่ดง   ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัดอรัญญาราม 
 วัดอรัญญาราม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๕๐๕๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้านมาบปลาเค้า เลขที่  ๘๓  หมู่ที่ ๓ 
ต าบลมาบปลาเค้า  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๘๗๐๔๔๖  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
มีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๔๔ ตารางวา  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๔๒๕๑ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดโรงเรียน 
ที่ธรณีสงฆ์     จ านวน ๔ แปลง  มีเนื้อที่รวม  ๓๗ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา 
โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๔๘๑๘, ๖๑๐๘, ๕๕๔๒ 
 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๙  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกครึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
กุฏิสงฆ์     จ านวน ๑ หลงั เป็นอาคารครึ่งตึกครึงไม้   
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๓๒  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง  หอระฆัง  จ านวน ๑ หลัง  โรงครัว จ านวน ๑ หลัง       
ปูชนียวัตถุ    - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว  สูง ๘๙ นิ้ว 
  - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑ เมตร  
   สูง  ๒ เมตร  



๒๔๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

 วัดอรัญญาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗  เดิมชื่อ วัดมาบปลาเค้า และตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  
แต่เนื่องจากที่ดินบริเวณตั้งวัดมีจ านวนจ ากัด จึงย้ายวัดมาอยู่หมู่ที่ ๓ ซึ่งมีเนื้อที่ถึง ๑๗ ไร่เศษ โดยมีผู้ใหญ่ผัน  
นางเลื่อน หนูพลายเป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น อรัญญาราม  มีเจ้า
อาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พระอธิการมุ่ย กลฺยาณสิริ ร่วมกับชาวบ้านขอพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.๒๔๓๒ - 
๒๔๔๔ วัดอรัญญาราม (มาบปลาเค้า) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสสีมา สร้างเป็นอุโบสถหลังแรก วันเสาร์ที่ ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๑ (๗๗) ปีจอ ร.ศ.๑๑๗ โดยมี พระอธิการมุ่ย กลฺยาณสิริ  (พระครูญานสาคร)  
วัดใหญ่สุวรรณาราม ร่วมกับราษฎรด าเนินงานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๙ เมตร  
ยาว ๒๕  เมตร 
การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 - มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 - มีโรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 - มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน  

 รูปที่  ๑  พระอธิการมุ้ย  กลฺยาณสิริ   พ.ศ. ๒๔๓๒ – ๒๔๔๔    
 รูปที่  ๒  พระอธิการเนตร  อาภาธโร  พ.ศ. ๒๔๔๔ – ๒๔๕๑ 
 รูปที่  ๓  พระอธิการกร  ชินว โส   พ.ศ. ๒๔๔๕๑ – ๒๔๕๖ 
 รูปที่  ๔  พระครูชัน  ธมฺมโชโต   พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๘๙ 
 รูปที่  ๕  พระอธิการผล  สมาจาโร   พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๙ 
 รูปที่  ๖  พระอธิการเทียบ  สุขิโต   พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๒๐ 
 รูปที่  ๗  พระครูวัชรปาลวงศ์   พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๔๔ 
 รูปที่  ๘  พระครูไพบูลวัชรกิจ   พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน 

วัดอัมพวันปิยาราม 
 วัดอัมพวันปิยาราม รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๑๖ ตั้งอยู่ถนนด าเนินเกษม ต าบลคลองกระแซง  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน  ๒๐ ตารางวา   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๔๗ 

 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๑.๔  เมตร  ยาว  ๑๔.๔  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกครึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๑๑  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลงั เป็นอาคารครึ่งตึกครึงไม้  ๓ หลัง  อาคารตึก ๑ หลัง 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง 
   นอกจากนี้มี  วิหารพระนอน  โรงเก็บพัสดุ   
ปูชนียวัตถุ     - พระประธานประจ าอุโบสถหลงัเก่า ปางมารวิชัย ขนาดหนา้ตกั กว้าง ๓  เมตร 
  - พระประธานประจ าอุโบสถหลงัใหม่ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓  เมตร 
  - พระโมคคัลลานะ พระสาลีบตุร  สูง ๑ เมตร  
  - พระพุทธรูปปางไสยาสน์  ยาว ๗ ฟุต 
 วัดอัมพวันปิยาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  ไม่ปรากฎหลักฐานที่แน่ชัดว่า ใครเป็นผู้สร้าง 
และสร้างตั้งแต่เมื่อใดจากค าบอกเล่าสืบต่อกันมาสรุปได้ว่า เดิมชื่อวัด "อัมพวัน" ตามลักษณะพื้นที่ที่ตั้งวัดคือ 
อุดมสมบูรณ์ได้ด้วยป่า เนื่องจากอยู่ติดริมแม่น้ าเพซรบุรี มีต้นไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะต้นมะม่วงมีเป็นจ านวน
มาก ค่อนข้างรกชัฏ แต่เงียบสงบร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พระประทีป ปุญฺญาทีโป  
ได้ท าการบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะต่าง ๆ สร้างอุโบสถหลังใหม่ครอบหลังเก่าซึ่งช ารุดทรุดโทรมมาก 
และด าเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และเพิ่มค าสร้อยต่อท้ายชื่อวัด เป็น อัมพวันปิยาราม แปลว่า 
อารามอันเป็นที่รักนามว่า อัมพวัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓  
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร 
การศึกษา - มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 - มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

 รูปที่  ๑  พระช่วง  โชติรโส     
 รูปที่  ๒  พระหวัง   
 รูปที่  ๓  พระอธิการเมี้ยน 
 รูปที่  ๔  พระครูปิยวัชราภรณ์   พ.ศ. ๒๕๑๘ – ปัจจุบัน 
 

 
 



๒๔๘    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดอ่างศิลา 
 วัดอ่างศิลา  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๓๐๑๐๐๗  ตั้งอยู่ที่บ้านอ่างศิลา เลขที่  ๑๓๓  หมู่ที่ ๑ 
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๙๘ ๔๖๐๑๘๙๔  สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดคลองสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกครึงไม ้
หอสวดมนต์     กว้าง ๕ เมตร   ยาว ๒๑ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกครึงไม ้
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑ หลงั เป็นอาคารครึ่งตึกครึงไม้   
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๑๘  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  นอกจากนี้มี  โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง       
ปูชนียวัตถุ    - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๙ นิ้ว   
  - พระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวชิัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒๙ นิ้ว  สูง ๕๓ นิ้ว  
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 วัดอ่างศิลา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๕  เมตร 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

 รูปที่  ๑  พระครูใบฎีกาเอกพล  ธนปาโล พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน 
  



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๔๙ 

วัดอ่างหิน 
 วัดอ่างหิน  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๒๐๑๖  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๓ บ้านอ่างหิน  หมู่ที่ ๖  ต าบล 
สามพระยา  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๒ งาน  
๒๔ ตารางวา   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดล าห้วยสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก  จดล าห้วยสาธารณะ 
ที่ธรณีสงฆ์  จ านวน ๒ แปลง  มีเนื้อที่รวม  ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๖๖๗, ๔๙๔๐๒ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๒๓  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลงั  
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   จ านวน ๑ หลัง 
 นอกจากนี้มี  เตาเผาศพ  โรงครัว  เรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม   
ปูชนียวัตถุ    - พระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวชิัย ขนาดหน้าตัก กวา้ง ๖๙  นิ้ว สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  - รอยพระพุทธบาทจ าลอง  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 วัดอ่างหิน  ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  โดยนายเจริญ  นุ่มทอง  ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้สนับสนุนในการก่อนสร้างวัดจนส าเร็จ และตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน  ซึ่งมีล าห้วยกว้างมีหินลาดเป็น 
พื้นรอบทั้งสองฝั่ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เขตวิสุงคามสีมา  
กว้าง ๒๑ เมตร  ยาว  ๓๕  เมตร 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

  รูปที่  ๑   พระอธิการหวั่น  อตฺตมโน  พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๑ 
  รูปที่  ๒  พระใบฎีกาประสิทธิ์  อรุโน  พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน 
  



๒๕๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดอินจ าปา 
 วัดอินจ าปา  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๖๐๔๐๐๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๘ บ้านท่ามะเกลือ  หมู่ที่ ๖ ต าบลต าหรุ  
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดแม่น้ า 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๒๐ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
หอสวดมนต์    กว้าง ๘ เมตร   ยาว ๑๗ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๕ หลงั  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม ้
ศาลาอเนกประสงค์    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    
 นอกจากนี้มี  เตาเผาศพ  โรงครัว  เรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม   
ปูชนียวัตถุ   - พระประธานประจ าอุโบสถ สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  - พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน 
  วัดอินจ าปา  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร 
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน  

  รูปที่  ๑   พระอธิการมา        
  รูปที่  ๒   พระอธิการเพชร 
  รูปที่  ๓   พระอธิการค่อม 
  รูปที่  ๔   พระอธิการหอม        
  รูปที่  ๕   พระอธิการดี 
  รูปที่  ๖   พระครูขาล  มงฺคโล 
  รูปที่  ๗   พระอธิการประสิทธิ์     
   รูปที่  ๘   พระมหาจรัส  วฑฺฒโน 
  รูปที่  ๙   พระครูไพโรจน์สุวัฒนาภรณ์ 
 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๕๑ 

วัดอินทาราม 
 วัดอินทาราม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๕๐๐๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านขลู่ หมู่ที่ ๗ ต าบลธงชัย   
อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน                
๔๐ ตารางวา   
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดแม่น้ า 
 ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ 
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง  มีเนื้อที่  ๑๔ ไร่ ๓ งาน 
 อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๒๐ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๔ หลงั  เป็นอาคารไม ้
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๒๐ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  โรงครัว  หอระฆัง   
ปูชนียวัตถุ   - พระพุทธรูปนามวา่ หลวงพ่อด า  สร้างเมื่อต้นสมัยรัตนโกสินทร์ 
 วัดอินทาราม  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕  เดิมชื่อ วัดบ้านขลู่ ตามชื่อหมู่บ้านซึ่งมีต้นขลู่ขึ้นเป็น
จ านวนมาก  ต่อมานายอินทรีย์ และนางจันทร์ ผู้อุปถัมภ์วัดได้ขอเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดอินทาราม” ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว  ๔๐ มตร 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

  รูปที่  ๑   พระอธิการไชยา        
  รูปที่  ๒   พระอธิการน้อยหมอ 
  รูปที่  ๓   พระอธิการน้อย 
  รูปที่  ๔   พระอธิการยอด        
  รูปที่  ๕   พระอธิการเพียร 
  รูปที่  ๖   พระครูอินทรวชิราภรณ์  พ.ศ. ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน 
  



๒๕๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

วัดอุตมิงคาวาส 
 วัดอุตมิงคาวาส  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๗๐๑๐๐๕๔  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านแหลม  อ าเภอ 
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๕๖๒๕๐๖  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้ง
วัด มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๙๗ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๓๐๓ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดแม่น้ าเพชรบุรี 
 ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดคลอง 
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๒ แปลง  มีเนื้อที่รวม  ๑๕ ไร่  ๕๘ ตารางวา 
โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๙๓๐๒, ๒๙๓๐๔  
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หอสวดมนต์    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๙  เมตร  เป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
กุฏิสงฆ์     จ านวน ๖ หลงั เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ๑ หลัง 
วิหาร     กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ศาลาอเนกประสงค์    กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๒๖  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
    สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ศาลาบ าเพ็ญกุศล   กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๒๘  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน จ านวน ๑ หลัง   หอระฆัง  จ านวน ๑ หลัง  โรงครัว  จ านวน ๒ หลงั      
เรือนเก็บพัสดุ จ านวน ๑ หลัง  เรือนรับรอง จ านวน ๑ หลัง  
ปูชนียวัตถุ   - มีพระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหนา้ตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว   
  - มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ  ขนาดหนา้ตัก กว้าง ๔๐ นิ้ว  สูง ๔๗ นิ้ว 
  - มีพระแก้วมรกตจ าลอง, พระพุทธชินราชจ าลอง 
 วัดอุตมิงคาวาส ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔  สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยขุนอุดม
เดชภักดี และภรรยา บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ชาวบ้านมักจะเรียกกันติดปากว่า “วัดปากอ่าว” เพราะตั้งอยู่ใกล้ 
แกอ่าวบ้านแหลม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๖  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

  รูปที่  ๑  พระอธิการหวัง   พ.ศ. ๒๔๓๔ – ๒๔๔๕ 
  รูปที่  ๒  พระอธิการเปลี่ยน   พ.ศ. ๒๔๔๖ – ๒๔๕๘ 



ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร    ๒๕๓ 

  รูปที่  ๓  พระครูวชิรกิจโสภณ   พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๕๐๗ 
  รูปที่  ๔  พระครูโสภิตวัชราทร   พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๔๕ 
  รูปที่  ๕  พระครูอุดมวัชรกิจ   พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน 

วัดอุทัยโพธาราม 
 วัดอุทัยโพธาราม  รหัสวัด ๐๒๗๖๐๑๐๑๐๐๕  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒  ถนนอุทัยโพธาราม   
ต าบลท่าราบ  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  มีที่ดินที่ตั้งวัด  
มีเนื้อที่ ๘ ไร่  ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๑๘๓ 
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  จดทางสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ  
 ทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน 
ที่ธรณีสงฆ์    จ านวน ๑ แปลง  มีเนื้อที่รวม  ๒๗ ไร่ ๑ งาน 
 อาคารเสนาสนะ    ประกอบด้วย   
อุโบสถ    กว้าง  ๒๒  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ศาลาการเปรียญ    กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร 
กุฏิสงฆ์    จ านวน ๑๒ หลัง เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง   
 เป็นอาคารครึ่งตึกคร่ึงไม้ ๘ หลงั 
 นอกจากนี้มี  โรงครัว  จ านวน ๑ หลัง      
ปูชนียวัตถุ   - มีพระประธานประจ าอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหนา้ตัก กว้าง ๕๔ นิ้ว  สูง ๗๒ นิว้  
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  - มีพระประธานประจ าศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหนา้ตัก กว้าง ๓๖ นิ้ว   
   สูง ๖๐ นิ้ว สรา้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 วัดอุทัยโพธาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร   
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

การบริหารและการปกครอง 
ล าดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดตี – ปัจจุบัน ดังนี ้

 รูปที่  ๑  พระครูกิตติวรประศาสตร์   พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๒ 
 รูปที่  ๒  พระครูสิริธรรมโชติ   พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๔๘ 
 รูปที่  ๓  พระครูอุทัยบุญวัชร์   พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน 
 



๒๕๔    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๕๕ 

 
 
 

ภาคผนวก 
  



๒๕๖    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

 
 
 
  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๕๗ 

  



๒๕๘    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

 
 
  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๕๙ 

  



๒๖๐    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๖๑ 

  



๒๖๒    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๖๓ 

  



๒๖๔    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๖๕ 

  



๒๖๖    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๖๗ 

  



๒๖๘    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๖๙ 

  



๒๗๐    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๗๑ 

 

 
 
 

 
  



๒๗๒    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๗๓ 

 
 
  



๒๗๔    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๗๕ 

  



๒๗๖    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๗๗ 

  



๒๗๘    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๗๙ 

  



๒๘๐    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๘๑ 

  



๒๘๒    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๘๓ 

  



๒๘๔    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๘๕ 

  



๒๘๖    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๘๗ 

  



๒๘๘    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๘๙ 

  



๒๙๐    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๙๑ 

  



๒๙๒    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๙๓ 

  



๒๙๔    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๙๕ 

  



๒๙๖    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๙๗ 

  



๒๙๘    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๒๙๙ 

  



๓๐๐    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๐๑ 

  



๓๐๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๐๓ 

  



๓๐๔    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๐๕ 

  



๓๐๖    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๐๗ 

  



๓๐๘    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๐๙ 

  



๓๑๐    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๑๑ 

  



๓๑๒    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๑๓ 

  



๓๑๔    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๑๕ 

  



๓๑๖    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๑๗ 

  



๓๑๘    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๑๙ 

  



๓๒๐    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๒๑ 

  



๓๒๒    ประวตัวิดัทั่วราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๒๓ 

  



๓๒๔    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๒๕ 

  



๓๒๖    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๒๗ 

  



๓๒๘    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๒๙ 

  



๓๓๐    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๓๑ 

  



๓๓๒    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๓๓ 

  



๓๓๔    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๓๕ 

  



๓๓๖    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๓๗ 

  



๓๓๘    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๓๙ 

  



๓๔๐    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๔๑ 

  



๓๔๒    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๔๓ 

  



๓๔๔    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๔๕ 

  



๓๔๖    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

  



ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร    ๓๔๗ 

  



๓๔๘    ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร 

 




