
แบบรายงานวัดที่มีความพร้อม 
ในการฌาปนกจิศพผู้เสียชีวิตจากโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จังหวัดนครปฐม 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อวัด ที่ตั้ง ผู้อ ำนวยควำมสะดวก ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 วัดพระปฐมเจดีย์  27 ถนนขวาพระ   อ.เมือง พระมหาชาญชัย  ชยาภิภู ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 062-248-7689 
2 วัดห้วยจระเข้ ถ.พิพิธประสาท    อ.เมือง พระครทัูกษิณานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 085-076-0974 
3 วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์    อ.เมือง พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาส 085-415-6464 
4 วัดพระงาม ถ.หน้าโรงไฟฟ้า     อ.เมือง พระครูปฐมธีราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 0897845955 
5 หอมเกร็ด ต.หอมเกร็ด    อ.สามพราน  พระครูจารุวัฒนคุณ เจ้าอาวาส 089-021-7477 
6 ทรงคนอง ต.ทรงคนอง    อ.สามพราน  พระมหาสมเกียรติ์ เตชวณฺโณ เจ้าอาวาส 085-121-9670 
7 สรรเพชญ ต.ยายชา       อ.สามพราน  พระครูสมุห์บุญมา  เขมิโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 086-800-8669 
8 มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ต.หอมเกร็ด    อ.สามพราน  พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต เจ้าอาวาส 087-934-3421 
9 ไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ไร่ขิง          อ.สามพราน  พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาส  
10 ท่าพูด ต.ไร่ขิง         อ.สามพราน  พระครูวรดิตถานุยุต เจ้าอาวาส 081-778-5694 
11 เพลินเพชร ต.กระทุ่มล้ม   อ.สามพราน  พระครูสังฆรักษ์อนงค์ คมฺภีโร เจ้าอาวาส 085-665-1116 
12 นครชื่นชุ่ม ต.กระทุ่มล้ม   อ.สามพราน  พระครูสังฆรักษ์เอนก  สุชาโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 089-550-6940 
13 บางช้างเหนือ ต.คลองใหม่    อ.สามพราน  พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าอาวาส 034-325-520 
14 ท่าข้าม ต.ท่าข้าม       อ.สามพราน  พระครูปฐมวรดิตถ์ เจ้าอาวาส 081-292-6887 
15 ดงเกตุ ต.สามพราน  อ.สามพราน  พระสมุห์สายชล  กิตฺติสาโร เจ้าอาวาส 081-426-2981 
16 เทียนดัด ต.บ้านใหม่    อ.สามพราน  นายค ารณ ทวีสุข ไวยาวัจกร 061-501-6838 



17 คลองอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่   อ.สามพราน  พระครูปฐมจิตตารักษ์ เจ้าอาวาส 095-519-4599 
18 เชิงเลน ต.บางช้าง     อ.สามพราน  พระมหาสุธี อาสโภ เจ้าอาวาส 086-007-4204 
19 บางช้างใต้ ต.บางช้าง     อ.สามพราน  พระตรีเนตร กิตฺติธีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 089-222-0379 
20 วังน  าขาว ต.คลองจินดา อ.สามพราน  พระครูปฐมจินดาภรณ์ เจ้าอาวาส 086-805-4981 
21 จินดาราม ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน  พระครูจินดากิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาส 081-364-6097 
22 วัดทะเลบก ต.กระตีบ     อ.ก าแพงแสน พระมหาบุญเกล้า  นาคเสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 084- 538 3157 
23 วัดลาดหญ้าไทร ต.ห้วยขวาง  อ.ก าแพงแสน พระครูพินิตสุตาคม เจ้าอาวาส 081 -991 2386 
24 วัดโพธิ์งาม ต.กระตีบ     อ.ก าแพงแสน พระสุริยาวุธ  ฐานกโร เลขาเจ้าอาวาส 098 -529 7604 
25 วัดกลางบางพระ ต.บางพระ     อ.นครชัยศรี  นายเทิดศักดิ์ นัดสูงวงศ์ ไวยาวัจกร 090 -5949959 
26 วัดละมุด ต.วัดละมุด     อ.นครชัยศรี  พระครูสังฆรักษ์สุรชัย สุรชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 081 -3572822 
27 วัดส าโรง ต.วัดส าโรง     อ.นครชัยศรี  นายชัยพัชร์ รัตนะเจริญพงษ์ ไวยาวัจกร 089 -2550179 
28 วัดศีรษะทอง ต.ศรีษะทอง   อ.นครชัยศรี  พระครูปลัดกาเหว่า ชาติสิริ เจ้าอาวาส 093 -3219298 
29 วัดบ่อตะกั่วพุทธาราม ต.บางระก า    อ.นครชัยศร ี พระมหากมล กมโล เจ้าอาวาส 085 -2951145 
30 วัดน้อยเจริญสุข ต.ท่าพระยา   อ.นครชัยศรี  พระปลัดอิศรา อิสฺสรธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 081 -0082185 
31 วัดห้วยตะโก ต.พะเนียด    อ.นครชัยศรี  พระครูปฐมวิบูลกิจ เจ้าอาวาส 081 -8974041 
32 วัดโคกพระเจดีย ์ ต.โคกพระเจดีย์อ.นครชัยศรี  พระใบฎีกาวิชัย โกวิโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 089 -2524151 
33. วัดคลองเสมียรตรา ต.บางภาษี      อ.บางเลน พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน เจ้าอาวาส 081 -9376461 
34 วัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า    อ.บางลน พระครูปุญญาภิสันท์ เจ้าอาวาส 0-3439-1637, 08-1857-6092 

35 วัดอรัญญิการาม(สามง่าม) ต.สามง่าม       อ.ดอนตูม พระศรีธีรวงศ์ จอ.ดอนตูม 089 -0324715 
36 วัดบ้านหลวง ต.บ้านหลวง  อ.ดอนตูม พระครูปฐมญานวิชัย เจ้าอาวาส 084 -5716193 
37 วัดดอนพุทรา ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม พระครูปฐมวรญาณ เจ้าอาวาส 089 -2926716 



38 วัดห้วยพระ ต.ห้วยพระ   อ.ดอนตูม พระครพูิทักษ์ธรรมกิตติ์ เจ้าอาวาส 087-370 8299 
39 วัดเทพนิมิตร ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล พระครูนิมิตกัลยาณวัตร เจ้าอาวาส 084 -317 9456 
40 วัดล าเหย ต.ล าเหย    อ.ดอนตูม พระครูนันทสิริคุณ เจ้าอาวาส 084 -802 1918 
41 วัดล าลูกบัว ต.ล าลูกบัว  อ.ดอนตูม พระครูสันติธรรมานันท์ เจ้าอาวาส 034 -371 179 
42 วัดสระสี่เหลี่ยม ต.ดอนรวก  อ.ดอนตูม พระครูวิชัยธรรมานุกูล เจ้าอาวาส 034 -208 082 
43 วัดสุขวราราม(ดอนรวก) ต.ดอนรวก  อ.ดอนตูม พระครูปฐมสิทธิชัย  เจ้าอาวาส 034 -205 046 
๔๕ วัดสุวรรณาราม ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล    
 
 

 


