
ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 จจ.ลําปาง พระจินดารัตนาภรณ กตกิจฺโจ พระแกวดอนเตาสุชาดาราม เวียงเหนือ 3 เมืองลําปาง 054-218052, 081-8831070

2 เลขา จจ.ลําปาง พระครูสิริรัตนโสภิต โสวณฺณสิริ พระแกวดอนเตาสุชาดาราม เวียงเหนือ 3 เมืองลําปาง 081-9931653

3 ที่ปรึกษาเจาคณะภาค 6 พระพรหมมงคลวัชโรดม โอภาโส จองคํา บานหวด งาว 054-220582, 087-0806493

4 ที่ปรึกษาเจาคณะภาค 6 พระราชธรรมลังการ กตปฺุโญ บุญวาทยวิหาร หัวเวียง เมืองลําปาง 054-322276, 091-8530878

5 ที่ปรึกษา จจ.ลําปาง พระราชจินดานายก สิริธมฺโม พระเจดียซาวหลัง ตนธงชัย 1 เมืองลําปาง 054-320234, 086-1189752 

6 ที่ปรึกษา จจ.ลําปาง พระครูปญญาศีลวิมล ภทฺธสีโล ทาผา ทาผา เกาะคา 054-281121

7 รอง จจ.ลําปาง รูปที่ 1 พระวิสุทธิธรรมพิลาส สิริธมฺมชโย ตนธงชัย ตนธงชัย 1 เมืองลําปาง 054-225202, 081-9548938

8 เลขา รอง จจ.ลําปาง รูปที่1 พระมหาธีรวัฒน ญาณธีโร สวนดอก สวนดอก เมืองลําปาง 086-1869033

9 รอง จจ.ลําปาง รูปที่ 2 พระปฏกโมลี ชยสิทฺโธ จองคํา บานหวด งาว 081-9938453

10 เลขา รอง จจ.ลําปาง รูปที่2 พระครูไพโรจนพัฒนโสภิต อาภากาโร พระเจดียซาวหลัง ตนธงชัย 1 เมืองลําปาง 098-2864642

๑๑ จอ.เมืองลําปาง พระครูอนุศาสกรวรธรรม ปฺญาธโร บุญวาทยวิหาร หัวเวียง เมืองลําปาง 054-322275, 083-1528028

๑๒ จอ.เถิน พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ อติถกาโม คะตึกเชียงมั่น หัวเวียง เมืองลําปาง 054-218272, 089-8515880

๑๓ จอ.เกาะคา พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน ภทฺทสิริ ศาลาดงลาน ศาลา เกาะคา 054-327209, 081-9983849
๑๔ จอ.แมทะ พระครูปริยัติสุนทร อุชุจาโร สันฐาน ปาตัน แมทะ 054-289059, 089-9521085

๑๕ จอ.แมเมาะ พระครูมนูญกิจปรีชา ปยธมฺโม ทุงกลวยโพธาราม บานดง แมเมาะ 054-330734, 091-1011090

๑๖ จอ.วังเหนือ พระมหานพดล สุวณฺณเมธี บรรพตสถิต(อ.เมือง) พระบาท เมืองลําปาง 054-225402, 086-5967540

๑๗ จอ.แจหม พระครูวินิตวรการ จิตฺตธมฺโม ดงนั่งคีรีชัย วิเชตนคร แจหม 054-271549, 084-8077266

๑๘ จอ.แมพริก พระครูปญญาวโรดม ปฺญาวโร แมตั๋ง แมพริก แมพริก 054-299282, 084-1514382

๑๙ จอ.สบปราบ พระครูวิจารณภัทรกิจ อิสิญาโณ บานจัว สมัย สบปราบ 090-4726041

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด

เจาคณะอําเภอ 

ขอมูล ป 2565



๒๐ จอ.เสริมงาม พระครูไพโรจนปญญาวุธ ปฺญาธโร นาเดา เสริมซาย เสริมงาม 086-1833530

๒๑ จอ.เมืองปาน พระครูวิจารณวรการ อภิปุณฺโณ ปลายนาหลวง ทุงกวาว เขต๒ เมืองปาน 086-1973497

๒๒ จอ.หางฉัตร พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ กิตฺติเมธี ปนงาว หางฉัตร หางฉัตร 084-6148355

๒๓ จอ.งาว พระครูโสภณบุญญารักษ รตินฺธโร บุญยืน บานแหง งาว 054-261302, 087-1803193

ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 จอ.เมืองลําปาง พระครูอนุศาสกรวรธรรม ปฺญาธโร บุญวาทยวิหาร หัวเวียง เมืองลําปาง 054-322275, 083-1528028

2 เลขา จอ.เมืองลําปาง พระปลัดประวิน ปวโร บุญวาทยวิหาร หัวเวียง เมืองลําปาง 054-219286, 090-8931742

3 รอง จอ.เมือง รูปที่ 1 พระครูวรการโกวิท อติชาคโร นากวมเหนือ ชมพู 2 เมืองลําปาง 054-224151, 081-4720313

4 เลขา รอง จอ.เมือง รูปที่ 1 พระอธิการปกรณเกียรติ วรปฺโญ นากวมใต ชมพู 2 เมืองลําปาง 094-7147887

5 รอง จอ.เมือง รูปที่ 2 พระมหาอินจันทร คเุณสโก พระเจดียซาวหลัง ตนธงชัย 1 เมืองลําปาง  086-1818014

6 เลขา รอง จอ.เมือง รูปที่ 2 พระนราศักดิ์ วรธมฺโม พระธาตุหมื่นครื้น ตนธงชัย 1 เมืองลําปาง 095-4071765

7 จต.หัวเวียง พระครูสิริรัตนโสภิต โสวณฺณสิริ พระแกวดอนเตาสุชาดาราม เวียงเหนือ 3 เมืองลําปาง 081-9931653

8 จต.สวนดอก พระครูสิริธรรมวิภัช ปยวณฺโณ สวนดอก สวนดอก เมืองลําปาง 054-322054, 086-5862719

9 จต.สบตุย พระครูโสภณพิพัฒนาทร ฐานากโร ทาคราวนอย สบตุย เมืองลําปาง 086-9183369

10 จต.เวียงเหนือ 1 พระครูไพโรจนพัฒนโสภิต อาภากาโร พระเจดียซาวหลัง ตนธงชัย 1 เมืองลําปาง 098-2864642

11 จต.เวียงเหนือ 2 พระครูวิบูลปริยัตยากร ปริยตฺติวุฑโฒ ดอกพราว เวียงเหนือ 2 เมืองลําปาง 081-8819185

12 จต.เวียงเหนือ 3 พระครูสุธรรมาจารวัตร อาจารธมฺโม หัวขวง เวียงเหนือ 3 เมืองลําปาง 089-8528338

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล

อําเภอเมืองลําปาง ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565



13 จต.พระบาท 1 พระครูพิบูลสมณธรรม ทนฺตจิตโต สิงหชัย สบตุย เมืองลําปาง 054-219121, 089-4309520

14 จต.พระบาท 2 พระอธิการจิตตพงศ จิตฺตสุโภ ปาขาม พระบาท 2 เมืองลําปาง 089-6361691

15 จต.พระบาท 3 พระครูวรเวชอินทพิทักษ ติกฺขปฺโญ ศรีเกิด หัวเวียง เมืองลําปาง 054-322227, 089-2649492

16 จต.พิชัย 1 พระครูวิทิตพัฒนพิธาน ธรฺสโร วังหมอ ตนธงชัย 1 เมืองลําปาง 086-1910319

17 จต.พิชัย 2 พระครูสาทรพัฒนกิจ อภโย ตนมื่น พิชัย 2 เมืองลําปาง 054-335116, 095-7799941

18 จต.พิชัย 3 พระครูสถิตธรรมวิภัช ฐิตธมฺโม บานไร พิชัย 3 เมืองลําปาง 084-3782993

19 จต.เสด็จ พระครูวิสุทธิศลีประสิทธิ์ สีลสุทฺโธ ปงออม เสด็จ เมืองลําปาง 054-342087

ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

20 จต.บานแลง 1 พระครูวีรธรรมโกวิท มหาวีโร ทรายมูล บานแลงเขต 2 เมืองลําปาง 080-4910545

21 จต.บานแลง 2 พระครูโสภิตพัฒนานุยุต สุภทฺโท เสด็จ เสด็จ เมืองลําปาง 089-2622745

22 รก.จต.ตนธงชัย 1 พระมหาอดิสรณ อคฺควุฑฺโฒ พระเจดียซาวหลัง ตนธงชัย 1 เมืองลําปาง 094-7482459

23 จต.ตนธงชัย 2 พระใบฎีกาวันไชย วฑฺฒนชโย นาปอใต ตนธงชัย 2 เมืองลําปาง 085-0580876

24 จต.ทุงฝาย พระครูอุดมสิริทัต อุตโม ศรีภูมิมา ทุงฝาย เมืองลําปาง 054-358175, 087-1894314

25 จต.กลวยแพะ เจาอธิการธิวานนท ทิวานนฺโท หัวฝาย กลวยแพะ เมืองลําปาง

26 จต.ชมพู 1 พระครูวินิตสังวรคุณ ถิจจิตฺโต บานตา ชมพู 1 เมืองลําปาง 054-250581, 089-6335707

27 จต.ชมพู 2 พระปลัดชัยภัทร ขนฺติธโร ศรีปงชัย ชมพู 2 เมืองลําปาง 054-352353  089-5542754

28 จต.ชมพู 3 เจาอธิการวรรณ สิกฺขาสโภ ลําปางกลาง (ตอ) ชมพู 1 เมืองลําปาง 084-6123071

29 จต.บานเอ้ือม 1 พระครูวิมลธรรมคุณากร พุทธธมฺโม บานสัก บานเอ้ือม 1 เมืองลําปาง 081-7646014

30 จต.บานเอ้ือม 2 พระครูจักรธรรมมนูญ มนฺูโญ ทาลอ บอแฮว 1 เมืองลําปาง 054-312485, 064-5264285

31 จต.ปงแสนทอง 1 พระครูวิจิตรวรโกศล ทีฆายุโก ปงแสนทอง ปงแสนทอง 1 เมืองลําปาง 081-7655508

32 จต.ปงแสนทอง 2 พระครูภูริปญญาวัฒน วภโว แมกืย ปงแสนทอง 2 เมืองลําปาง 093-6965419

33 จต.ปงแสนทอง 3 พระครูพิทักษวรญาณ ญาณิสฺสโร กาศโปง ปงแสนทอง เมืองลําปาง 054-367387, 084-3668235

34 รก.จต.บานคา พระครูสิทธิวีรธรรม ติกฺขวีโร สบคอม บานคา เมืองลําปาง

35 จต.บานเปา 1 พระครูวาปธรรมเกษม ธมฺมิโก หนองรอง บานเปา 1 เมืองลําปาง 054-360505, 086-1809892



36 จต.บานเปา 2 พระครูสมิทธิพิมล จตฺตมโล บานแค บานเปา 2 เมืองลําปาง 080-1247894

37 จต.บอแฮว 1 พระครูวิมลนพการ กตปุณฺโญ มอนกระทิง บอแฮว 1 เมืองลําปาง 098-7795406

38 จต.บอแฮว 2 พระครูสาทรพิพัฒนกิจ สิริธมฺโม บอแฮว บอแฮว 2 เมืองลําปาง 054-356342, 085-6145870

39 จต.นิคมพัฒนา พระครูพิพัฒนวิธาน ปภสฺสโร นิคมสามัคคี นิคมพัฒนา เมืองลําปาง 081-7966600

ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 จอ.เถิน พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ อติถกาโม คะตึกเชียงมั่น หัวเวียง เมืองลําปาง 054-218272, 089-8515880

2 เลขา จอ.เถิน, จต.ลอมแรด พระครูกัลยาณสังฆการ กลฺยาณธมฺโม ลอมแรด ลอมแรด เขต ๑ เถิน 084-9509763

3 รอง จอ.เถิน พระครูสิริพัฒนพิศาล อคฺคธมฺโม แมวะหลวง แมวะ เถิน 089-5564182

4 รอง จอ.เถิน พระครูประจักษธรรมนิทัศน ญาณวโร ลอมแรด ลอมแรด เขต ๑ เถิน 054-291772, 085-7124017

5 เลข.รจอ.เถิน พระวิวัฒน คมฺภีรปฺโญ ลอมแรด ลอมแรด เขต ๑ เถิน 061-2859824

6 จต.ลอมแรด 2 พระครูสุวรรณทัศนสุนทร สุวณฺโณ อุมลอง ลอมแรด เถิน 087-0518445

7 จต.แมวะ พระครูประจักษนพกิจ ปริปุณณสีโล แมวะกลาง แมวะ เถิน 081-0223172

8 จต.เถินบุรี พระครูวิสิฐพัฒนากร ญาณเตโช ปาตาล เถินบุรี เถิน 097-9867434

9 จต.แมมอก พระอธิการเครือ คุณวีโร สันปามอน แมมอก เถิน 082-1869252

10 จต.เวียงมอก พระครูพิศาลพัฒนสุนทร ธมฺมวโร ปางอา เวียงมอก เถิน 087-8426944

11 จต.แมถอด เจาอธิการวิลัน คุณงฺกโร นาบานไร แมถอด เถิน 098-3813278

12 จต.แมปะ พระครูพิศาลบวรกิจ อภิปุณฺโณ แมปะดอย แมปะ เถิน 081-2878254

13 จต.นาโปง 1 พระครูวิสุทธิพัฒนกิจ กลฺยาโณ เดนแกว ลอมแรด เขต ๑ เถิน 054-333278, 061-2356429

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล

อําเภเถิน ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565



14 จต.นาโปง 2 พระครูวิธานพัฒนคุณ ปภสฺสโร สันปาคา นาโปง เถิน 081-7241069

ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 จอ.เกาะคา พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน ภทฺทสิริ ศาลาดงลาน ศาลา เกาะคา 054-327209, 081-9983849

2 ที่ปรึกษา จอ.เกาะคา พระครูสุเขตรัตนานุรักษ ถาวโร นาแกวตะวันตก นาแกว เกาะคา 089-7573474

3 เลขา จอ.เกาะคา พระปลัดเกียรติชัย อิสฺสรธมฺโม นาแกวตะวันตก นาแกว เกาะคา 081-6721436

4 รอง จอ.เกาะคา พระครูพิธานนพกิจ านทตฺโต พระธาตุลําปางหลวง ลําปางหลวง เกาะคา 054-832758

5 รอง จอ.เกาะคา พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ กนฺตวีโร พระธาตุลําปางหลวง ลําปางหลวง เกาะคา 086-1861456

6 เลขา รอง จอ.เกาะคา พระสมศักดิ์ สิริปฺุโ มะกอก เกาะคา เกาะคา

7 จต.เกาะคา 1 พระครูวิจิตรพัฒนวิมล ตสาโร น้ําผึ้งชาวไรออย เกาะคา เขต ๑ เกาะคา 084-1719462

8 จต.เกาะคา 2 พระครูโสภิตกิตติวงค สิริวณฺโณ มอนศรีบุญโยง เกาะคา เกาะคา 081-0207603

9 จต.นาแกว 1 พระครูวีรทัศนานุรักษ วิสารโท สองแควใต นาแกว เกาะคา 054-362777, 086-9151843

10 จต.นาแกว 2 พระครูสุจิณศาสกิจ ปภสฺสโร จอมปงลุม นาแกว เกาะคา 094-8357599

11 จต.นาแสง พระครพิสณฑอรรถกิจ ตุฏจิตฺโต แมไฮ นาแสง เกาะคา 054-362532, 081-3866910

12 จต.ลําปางหลวง 1 พระใบฎีกาจรัส อคฺควโส พระธาตุลําปางหลวง ลําปางหลวง เกาะคา 089-9510147

13 จต.ลําปางหลวง 2 เจาอธิการกิตติพันธ กิตฺติพโล มาเหนือ ลําปางหลวง เกาะคา 054-367365 089-1324019

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล

อําเภอเกาะคา ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565



14 จต.วังพราว พระครูประทีปศาสนกิจ ทีปกโร สบจาง วังพราว เกาะคา 054-349324, 094-7370847

15 จต.ศาลา พระครูวิสิฐพัฒนวิมล อิทฺธิาโณ ศาลาหมอ ทาผา เกาะคา 054-327788, 089-5561584

16 จต.ใหมพัฒนา พระครูอาทรพัฒนวิกรม วิสารโท นาโปงหาญ ใหมพัฒนา เกาะคา 097-9618017

17 จต.ไหลหิน พระครูสุนทรเสลคุณ อตฺตสาโร ไหลหิน ไหลหิน เกาะคา 061-2982148

ที่ ตําแหนง ช่ือ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท
1 เจาคณะอําเภอแมทะ พระครูสิริชัยพิพัฒน สุหชฺโช ศรีอวน นาครัว แมทะ 054-289030, 086-6571299
2 เลขา จอ.แมทะ พระครูปริยัติวัชรานุกูล วชิรเมธี ศรีอวน นาครัว แมทะ 091-8565211
3 รอง จอ.แมทะ พระครูปริยัติสุนทร อุชุจาโร สันฐาน ปาตัน แมทะ 054-289059, 089-9521085
4 เลขา รอง จอ.แมทะ พระประพจนสรัช ญาณธีโร สันฐาน ปาตัน แมทะ 082-1985991
5 รอง จอ.แมทะ พระครูสิริรัตนกิจ สิริมงฺคโล สามขา หัวเสือ แมทะ 089-9981676
6 เลขา รอง จอ.แมทะ พระอธิการสันติสุข  ญาณเมธี บานทุง หัวเสือ แมทะ 080-1357324
7 จต.ปาตัน 1 พระครูพิพิธพัฒนสุนทร โชติธมฺโม สบทะ ปาตัน แมทะ 054-353140, 086-9151576
8 จต.ปาตัน 2 พระครูโกศลอรัญญกิจ วีรวํโส ปาตันหลวง ปาตัน แมทะ 086-9219844
9 จต.แมทะ พระครูวิธานพัฒนสุนทร จนฺทโชโต ทาแหน แมทะ แมทะ 062-3050918

10 จต.นาครัว 1 พระครูปริยัติวัชรานุกูล วชิรเมธี ศรีอวน นาครัว แมทะ 091-8565211

11 จต.นาครัว 2 พระครูสุนทรสมันตพิทักษ สมนฺตปาสาทิโก บานเหมี้ยง นาครัว แมทะ 054-289055, 089-4357248

12 จต.บานก่ิว พระครูวิจิตรพัฒนคุณ สุเมโธ บานฮอม นาครัว แมทะ 080-4994919

13 จต.บานบอม พระครูไพบูลธรรมกิตติ์ กิตฺติสมฺปนฺโน บอมหลวง บานบอม แมทะ 084-6158431

14 จต.สันดอนแกว พระครูประสิทธ์ิสาธุการ เตชปุโฺญ สันปาเปา สันดอนแกว แมทะ 087-9978317

15 จต.น้ําโจ พระครูอุปถัมภสมณกิจ สุภทฺโท บานหนอง น้ําโจ แมทะ 054-346234, 089-5580711

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล
อําเภอแมทะ ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด



16 จต.หัวเสือ 1 พระมหาอินทรวงค อิสฺสรภาณี พระธาตุศรีมงคล ปาตัน แมทะ 087-1743734

17 จต.หัวเสือ 2 พระครูสุภัทรบุญเขต สุภทฺโท สบไร หัวเสือ แมทะ 089-4291108

18 จต.ดอนไฟ พระครูดิลกธรรมาภรณ จารุสิริ บานเอียก ดอนไฟ แมทะ 054-220339, 089-9987895

19 จต.วังเงิน พระครูอดุลพิพัฒนกิจ นรินฺโท นาดง วังเงนิ แมทะ 054-210049, 086-5867093

ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 ที่ปรึกษาจอ.แมเมาะ พระครูอุปถัมภปุญญาคม ผลปฺุโญ หวยคิง แมเมาะ แมเมาะ 098-8066466

2 รก.เจาคณะอําเภอแมเมาะ พระครูมนูญกิจปรีชา ปยธมฺโม ทุงกลวยโพธาราม บานดง แมเมาะ 054-330734, 091-1011090

3 เลขา จอ.แมเมาะ พระใบฎีกานพฤทธิ์ สิทฺธิญาณเมธี สบจาง แมเมาะเขต ๒ แมเมาะ 093-2735212

4 จต.แมเมาะ 1 พระครูไพบูลยมงคลเขต สติสมฺปนฺโน มงคลเกษตร แมเมาะ แมเมาะ 089-8387713

5 จต.จางเหนือ พระครูสุนทรปุญญาคม อจฺฌาจาโร สบจาง นาสัก แมเมาะ 081-0279170

6 จต.บานดง พระครูสถิตวรพินิต ฐานธมฺโม ทาสี บานดง แมเมาะ 082-1811913

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล

อําเภอแมเมาะ ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565



ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 จอ.แจหม พระครูวินิตวรการ จิตฺตธมฺโม ดงนั่งคีรีชัย วิเชตนคร แจหม 054-271549, 084-8077266

2 เลขา จอ.แจหม พระปลัดณรงคชัย อคฺควโร ดงนั่งครีีชัย วิเชตนคร แจหม 080-1219317

3 รอง จอ.แจหม พระครูวิสาลธรรมคุณ สุธมฺโม ดงเย็น วิเชตนคร แจหม 081-0283644

4 เลขา รอง จอ.แจหม พระใบฎีกาสายัญ ธีปธมฺโม สาแพะ บานสา แจหม 089-9995021

5 จต.แจหม พระครูสิริปุญญาภิรัต กตปฺุโญ ศรีหลวง แจหม แจหม 054-271029, 084-8857953

6 จต.วิเชตนคร พระครูอดุลวีรธรรม เขมวีโร กูเตาวนาราม แจหม แจหม 054-369303, 089-9558871

7 จต.ปงดอน พระครูวิจิตรพัฒนโชติ จนฺทรํสี แมตาหลวง ปงดอน แจหม 084-9509555

8 จต.แมสุก พระครูศีลสารวิสิฐ วิสุทฺธสีโล ทุงคา แมสุก แจหม 084-8051038

9 จต.บานสา พระครูวิธานสาธุกิจ กิตฺติวณฺโณ บานแปน บานสา แจหม 054-369477, 089-8532562

10 จต.ทุงผึ้ง พระครูสุนทรนวการ ฐิตจาโร ทุงผึ้ง ทุงผึ้ง แจหม 089-9521824

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล

อําเภอแจหม ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565



ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 รก.เจาคณะอําเภอวังเหนือ พระมหานพดล สุวณฺณเมธี บรรพตสถิต(อ.เมือง) พระบาท เมืองลําปาง 054-225402, 086-5967540

2 เลขา รอง จอ.วังเหนือ พระมหาทองคาํ อินฺทวํโส บานใหม วังเหนือ วังเหนือ 091-8584802

3 จต.วังเหนือ พระครูธีรพงศพิศิษฏ ธีรวํโส บานใหม วังเหนือ วังเหนือ 089-4299089

4 จต.ทุงฮั้ว พระครูพิศาลสารคณุ นรุตฺตโม ทุงฮ้ัว ทุงฮั้ว วังเหนือ 086-1983312

5 จต.รองเคาะ 1 พระครูเกษมปญญาวัฒน เขมปฺโญ หวยกอด รองเคาะ๑ วังเหนือ 089-5598632

6 จต.รองเคาะ 2 พระครูวิสุทธ์ิพัฒนโกวิท ฐานิสฺสโร ทุงฝูง รองเคาะ๒ วังเหนือ 089-9971743

7 จต.วังแกว พระครูจันทปญญากร จนฺทปฺโญ แมหีด วังแกว วังเหนือ 090-2790656

8 จต.วังซาย พระครูอรุณปุญโญภาส โชติปุญโญ ผาแดง วังซาย วังเหนือ 082-3856393

9 จต.วังใต พระครูประภัศรวัฒนกิจ ธมฺมวโร บานกวาง วังใต วังเหนือ 089-5558277

10 จต.วังทรายคํา พระครูอุดมกิตติวัฒน กิตติญาโณ ทุงฮี วังทรายคํา วังเหนือ

11 จต.วังทอง พระครูสถิตอมรกิตต กิตฺติฐาโน รองเคาะ รองเคาะ๑ วังเหนือ 093-0483397

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล

อําเภอวังเหนือ ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565



ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 จอ.แมพริก พระครูปญญาวโรดม ปฺญาวโร แมตั๋ง แมพริก แมพริก 054-299282, 084-1514382

2 เลขา จอ.แมพริก พระครูประพัฒนกิจจานุกูล สุจิตฺโต แมตั๋ง แมพริก แมพริก 054-299374, 086-6721536

3 จต.ผาปง พระครูโสภณสาธุกิจ จนฺทสโร แมพริกลุม แมพริก แมพริก 054-299052, 089-5593696

4 จต.แมพริก พระครูประพัฒนกิจจานุกูล สุจิตฺโต แมตั๋ง แมพริก แมพริก 054-299374, 086-6721536

5 จต.แมปุ พระครูสถิตวรการ สาทโร รมโพธิ์ทอง แมปุ แมพริก 054-359332, 089-9975592

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล

อําเภอแมพริก ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565



ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 จอ.สบปราบ พระครูวิจารณภัทรกิจ อิสิญาโณ บานจัว สมัย สบปราบ 090-4726041

2 เลขา จอ.สบปราบ พระภัทรกร ฐานิสสโร บานจัว สมัย สบปราบ 065-4282519

3 จต.นายาง พระครูวิบูลธรรมศาสก รตนญาโณ หนองวัวแดง นายาง สบปราบ 089-5572643

4 จต.แมกัวะ พระสมุหประจักษ ปฺญาวชิโร สุทธาราม แมกัวะ สบปราบ 085-6158613

5 จต.สบปราบ พระครูพิศาลพัฒนสุนทร ฐิตญาโณ หลวงสบปราบ สบปราบ สบปราบ 054-344113, 089-6347186

6 จต.สมัย พระครูอดุลพัฒนวิมล พุทะสโร อุมลอง สมัย สบปราบ 080-6740268

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล

อําเภอสบปราบ ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565



ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 จอ.เสริมงาม พระครูไพโรจนปญญาวุธ ปฺญาธโร นาเดา เสริมซาย เสริมงาม 086-1833530

2 เลขา จอ.เสริมงาม พระสมุหสราวุฒิ สิริปฺญาธโร นาศาลา เสริมซาย เสริมงาม 083-3244797

3 จต.ทุงงาม พระครูชัยสารพิศิษฏ สภาจาโร สาแลไชย ทุงงาม เสริมงาม 089-5565501

4 จต.เสริมซาย พระครูสีลสังวรานุรักษ สีลสํวโร นทีวังการาม เสริมซาย เสริมงาม 087-1864537

5 จต.เสริมกลาง พระครูวิจารณพัฒนคุณ จกฺกวโร ทุงต๋ํา เสริมกลาง เสริมงาม 081-0215164

6 จต.เสริมขวา เจาอธิการภูมิใจ สุเมโธ ทุงไผ เสริมขวา เสริมงาม 081-2891903

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล

อําเภอเสริมงาม ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565



ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 จอ.เมืองปาน พระครูวิจารณวรการ อภิปุณฺโณ ปลายนาหลวง ทุงกวาว เขต๒ เมืองปาน 086-1973497

2 เลขา จอ.เมืองปาน พระปลัดอภิชาติ อภิชาโต ปลายนาหลวง ทุงกวาว เขต ๒ ทุงกวาว 089-8593518

3 รอง จอ.เมืองปาน พรครูโสภณพัฒนวิกรม กนฺตสีโล บานทุง แจซอน แจซอน 089-9516707

4 เลขา รอง จอ.เมืองปาน พระดํารงศกัด์ิ คุตฺตสีโล ศรีดอนมูล แจซอน แจซอน 083-3198363

5 จต.เมืองปาน พระครูวิธานสารกิจ วรปฺโญ แพะกอม เมืองปาน เมืองปาน 063-6874431

6 จต.แจซอน พระปลัดระฌานนท ปสนฺโน สบลี แจซอน แจซอน 089-9971473

7 จต.บานขอ 1 พระครูโสภิตพัฒนสาร จนฺทปฺโญ ทุงสาน บานขอ เขต๑ เมืองปาน 086-1955213

8 จต.บานขอ 2 พระครูโสภิตวรธรรม ฐานธมฺโม บานหนอง บานขอ เขต๒ เมืองปาน 081-4731780

9 จต.ทุงกวาว 1 พระครูอรรถสารโกศล นริสฺสโร ทุงกวาว ทุงกวาว เขต๒ ทุงกวาว 089-9536891

10 จต.ทุงกวาว 2 พระครูพิพัฒนวิริยคุณ ฐิตธมฺโม ทุงจ้ีศรีเจริญ ทุงกวาว เขต๒ ทุงกวาว 087-1888950

11 จต.หัวเมือง พระครูสุจิตบุญยโชติ สุจิตฺโต ทุงปง หัวเมือง หัวเมือง 061-2858579

อําเภอเมืองปาน ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด



ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 จอ.หางฉัตร พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ กิตฺติเมธี ปนงาว หางฉัตร หางฉัตร 084-6148355

2 เลขา จอ.หางฉัตร พระปลัดสุริยา โสภณภทฺโท ยางออย เวียงตาล หางฉัตร 089-2665906

3 รอง จอ.หางฉัตร พระครูพิพิธนพการ วิสุทฺโธ หางฉัตร หางฉัตร หางฉัตร 089-9972175

4 เลขารอง จอ.หางฉัตร พระขวัญชัย กตธมฺโม ดอนเปยง วอแกว หางฉัตร 091-8128871

5 รอง จอ.หางฉัตร พระครูอัมพวันสันติวัฒน สนฺตจิตฺโต มวงชุม ปงยางคก หางฉัตร 086-1884805

6 เลขารอง จอ.หางฉัตร พระสุยาพร ภูริปฺโญ มวงชุม ปงยางคก เขต ๑ หางฉัตร 093-2691671

7 จต.ปงยางคก 1 พระครูภัทรศลิปาคม สิริภทฺทเมธี ทุงบอแปนสามัคคีธรรม ปงยางคก เขต ๑ หางฉัตร 085-0378174

8 จต.ปงยางคก 2 พระครูพิมลพิพัฒนกิจ กตปุญโญ ปงใต ปงยางคก เขต ๒ หางฉัตร 087-1769579

9 จต.หางฉัตร พระครูประภัศรวัชรพงษ อภินนฺโท ดอนสัก หางฉัตร หางฉัตร 086-1876537

10 จต.เมืองยาว เจาอธิการพุทธินันท   สนฺตกาโย แมยามใต เมืองยาว หางฉัตร 081-1805262

11 จต.หนองหลม พระครูโกศลพัฒนวิธาน กิตฺติวณฺโณ ปาไครเหนือ หนองหลม หางฉัตร 086-6579941

12 จต.วอแกว พระครูรัตนสิทธิบวร วรปฺุโญ วอแกว วอแกว หางฉัตร 080-1262183

13 จต.แมสัน พระครูอาภากรโสภิต  อาภาธโร ปนเตา แมสัน หางฉัตร 089-5548260

14 จต.เวียงตาล พระครูอาทรพิพัฒนคุณ สุภาจาโร ยางออย เวียงตาล หางฉัตร 084-0100817

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล

อําเภอหางฉัตร ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565

ทําเนียบพระสังฆาธิการ(มหานิกาย) ระดับที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด เลขาฯเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขาฯรองเจาคณะจังหวัด



ที่ ตําแหนง ชื่อ ฉายา วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท

1 จอ.งาว พระครูโสภณบุญญารักษ รตินฺธโร บุญยืน บานแหง งาว 054-261302, 087-1803193

2 เลขา จอ.งาว พระกมลภพ กิตฺติโสภโณ บุญยืน บานแหง งาว 054-261302, 083-1563133

3 รอง จอ.งาว พระครูพิศาลปญญาวินิฐ อคฺคปฺโญ บานรอง บานรอง งาว 054-365412, 081-0246270

4 เลขา รอง จอ.งาว พระครูสังฆรักษ พงศศริิ ปญญาธโร บานรอง บานรอง งาว 085-7069593

5 จต.บานหวด พระครูจักรวรเขต จกฺกวโร รองตา บานหวด งาว 086-1982899

6 จต.บานแหง พระครูสถิตธรรมพิทักษ ฐานรโต มอนทรายนอน หลวงใต งาว 054-329745, 089-5568093

7 จต.หลวงเหนือ-แมตีบ พระครูสุนทรวรวงศ สุนฺทโร หลวง หลวงเหนือ งาว 081-0252784

8 จต.หลวงใต พระครูสีหสุวรรณวิจิตร มงฺควิโก ปงคก หลวงใต งาว 082-1815315

9 จต.บานโปง พระครูโกวิทบวรกิจ ปฺญาวชิโร สบพลึง บานโปง งาว 081-0308607

10 จต.บานออน-นาแก พระครูขันติบุญโชติ ขนฺติโก บานออน บานออน งาว 083-3214148

11 จต.ปงเตา-บานรอง พระครูพิเศษธรรมรัต ธมฺมรโต บานพราว ปงเตา งาว 081-0308607

อําเภองาว ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565

เจาคณะอําเภอ เลขาฯเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอาํเภอ เลขาฯรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล


