
ที่ แห่งที่ วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ นามเจ้าส านัก/เจ้าอาวาส มต ิมส.ครั้งที่ โทร.

1 1 วัดสันติวัน บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 พระครูสันติจันทคุณ  ๙/๒๕๕๐ 0819711254

2 2 วัดก าแพงมณี โคกสลุด บางกระทุม่ พิษณุโลก 65110 พระอธิการมานะ  ธนปาโล  ๙/๒๕๕๐ 0810466132

3 3 วัดสุดสวาสด์ิ บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ พระครูประภัศร์โสตถิคุณ  ๙/๒๕๕๐ 0816053761

4 4 วัดวังหิน พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ ๒๓/๒๕๕๓ 0873084387

5 5 วัดสวนร่มบารมี วงฆอ้ง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180 พระครูโฆสิตธรรมสุนทร ๒๓/๒๕๕๓ 0890803434

6 6 วัดป่าคายวนาราม ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 65130 พระครูธีรพงษ์ ชีวสุทฺโธ ๒๓/๒๕๕๓ 0816040940

7 7 วัดหนองพยอม ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก 65240 พระครูวิบูลสิทธิธรรม ๒๓/๒๕๕๓ 0819538058

8 8 วัดตะโม่ บางระก า บางระก า พิษณุโลก 65140 พระครูวรธรรมานุยุต ๒๓/๒๕๕๓ 0860091285

9 9 วัดบึงกระดาน บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 พระครูเกษมวาปีพิสัย ๒๓/๒๕๕๓ 0819732012

10 10 วัดสวนอธิษฐาน ดงประค า พรหมพิราม พิษณุโลก 65180 พระครูปิยธรรมาลังการ  ๗/2554  0910283876

11 11 วัดบ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 65120 พระครูพิบูลธรรมวงศ์  ๗/2554 0857331678

12 12 วัดจุฬามณี ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 พระมหาชุมพล  ปภากโร  10/2554 0888159088

13 13 วัดพิกุลวราราม (สะพาน ๔) บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 พระครูสุเมธธรรมโสภณ  10/2554 0898583762

14 14 วัดแหลมเจดีย์ บางระก า บางระก า พิษณุโลก 65140 พระครูถาวรธรรมเจดีย์  11/2562 0816040265

15 15 วัดวังวน วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 พระครูขันติบุรีกร  11/2562 0817079024

16 16 วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 พระครูใบฎีกาวสันต์ ปญฺญาธโร  11/2562 0881470947

17 17 วัดพรหมเกษร ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก 65240 พระอธิการสุรพล อิทฺธิเตโช  11/2562 0876464914

18 18 วัดพระพุทธบาทดงงู เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190 พระอธิการสุชาติ  อินฺทาโภ ๕๖๔/๒๕๖๒ 0839615030

บัญชรีายชื่อส านักปฏิบัตธิรรมประจ าจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก
ตามมตมิหาเถรสมาคม โดยอาศัยระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าดว้ยการจัดตั้งส านักปฏิบัตธิรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘

จ านวน  ๒2  ส านัก  (มหานิกาย  20 ส านัก และธรรมยุต ๒ ส านัก)



ที่ แห่งที่ วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ นามเจ้าส านัก/เจ้าอาวาส มต ิมส.ครั้งที่ โทร.

บัญชรีายชื่อส านักปฏิบัตธิรรมประจ าจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก
ตามมตมิหาเถรสมาคม โดยอาศัยระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าดว้ยการจัดตั้งส านักปฏิบัตธิรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘

จ านวน  ๒2  ส านัก  (มหานิกาย  20 ส านัก และธรรมยุต ๒ ส านัก)

19 19 วัดบ้านแถว แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 65130 พระอธิการพบธรรม ธมฺมตฺถร สี  3/2564 0834808002

20 20 วัดสนามคลี (ตะวันออก) สนามคลี บางกระทุม่ พิษณุโลก ๖๕๑๑๐ พระครูสังฆรักษ์เชษฐา ปิยสาสโน  9/2564 ๐๙๓๒๒๗๐๙๙๕

21 1 (ธ) วัดป่าศรีถาวร (ธ) หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 65130 พระครูจิตตนันทคุณ 18/2553 0817457033

22 2 (ธ) วัดบางระก า (ธ) บางระก า บางระก า พิษณุโลก 65140 พระวีระ  จตฺตสลฺโล 9/2564 0861199335


