
 
ทะเบียนฐานข้อมูลทางศาสนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
  ***************************  

ประเภทฐานข้อมูลทางศาสนา 

1. สถานที่  ศาสนสถาน 

2. ชื่อข้อมูล  วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม 

3. สาระส าคัญโดยสังเขป 

วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าอาวาสวัดห้วยเขว้าเจริญธรรมองค์
ปัจจุบัน พระครูวิสิฐธรรมานุศาสก์ (ธรรมชาติ จารุธมฺโม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูต ในปี พ.ศ.2553 
ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบในการเผยแผ่ศาสนา และสอนคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ ประชาชน เยาวชนในพ้ืนที่
อ าเภอสระโบสถ์ รวมทั้งเป็นครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภายในอ าเภอ สระโบสถ์ อีกด้วย   

4. สถานที่ตั้ง 

บ้านห้วยเขว้า หมู่ที่ ๙ ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 

5. ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

  N 15.1915961  E 100.8757035 

6. ชื่อบุคค/หน่วยงานอ้างอิง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15240 
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วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม 

 

 

 
 



 

 
 



 
ทะเบียนฐานข้อมูลทางศาสนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
  ***************************  

ประเภทฐานข้อมูลทางศาสนา 

1. สถานที่  ศาสนสถาน 

2. ชื่อข้อมูล  วัดชัยมงคลวนาราม (วัดดงหลุ่ม) 

3. สาระส าคัญโดยสังเขป 

วัดดงหลุ่ม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2505 โดยชาวบ้านได้ร่วมใจ
กันสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่ ในการประกอบพิธีทางศาสนา และจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น ปัจจุบันมี
ชาวบ้านมาใช้บริการประมาณ 300 คน เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้แก่ พระอธิการปรีชา ถิรปุณโญ ซึ่งเป็นพระ
นักพัฒนาได้ปรับปรุงวัดดงหลุ่มให้แลดูสวยงาม และปัจจุบันก าลังด าเนินการก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม    
และสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นจ านวนมากเพ่ือดึงดูดให้ชาวพุทธได้หันหน้าเข้าวัดมาปฏิบัติธรรม 

4. สถานที่ตั้ง 

 บ้านดงหลุ่ม เลขที่ 1 หมู่ 3 ต าบลนิยมชัย   อ าเภอสระโบสถ์   จังหวัดลพบุรี 

5. ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

  N 15.1982161  E 100.9220076 

6. ชื่อบุคค/หน่วยงานอ้างอิง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15240 

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-689758, 036-689946 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วัดชัยมงคลวนาราม (วัดดงหลุ่ม) 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 





 
 

 

 



 
ทะเบียนฐานข้อมูลทางศาสนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
  ***************************  

ประเภทฐานข้อมูลทางศาสนา 

1. สถานที่  ศาสนสถาน 

2. ชื่อข้อมูล  วัดเกาะโบสถ์ 

3. สาระส าคัญโดยสังเขป 

วัดเกาะโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่ของอ าเภอสระโบสถ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันยังไม่ได้
เป็นวัดที่ถูกต้อง มีการสร้างอาคารแบบร่วมสมัยครอบโบสถ์เก่าไว้ เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด ภายในโบสถ์  
มีพระประธานชาวบ้าน เรียกว่า "หลวงพ่อยอ" ซึ่งจ าลองรูปเหมือนจากของจริง เป็นพระพุทธรูปที่ชาวอ าเภอ
สระโบสถ์เคารพนับถือมาก วัดเกาะโบสถ์ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา จัดงานวัฒนธรรมประเพณีต่าง 
ๆ ที่ส าคัญของชุมชน 

4. สถานที่ตั้ง 

 บ้านวังแขม หมู่ที่ 7 ต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

5. ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

  N 15.1927299  E 100.8758242 

6. ชื่อบุคค/หน่วยงานอ้างอิง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15240 

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-689758, 036-689946 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัดเกาะโบสถ์ 
 

 



 

 
 



 
ทะเบียนฐานข้อมูลทางศาสนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
  ***************************  

ประเภทฐานข้อมูลทางศาสนา 

1. สถานที่  ศาสนสถาน 

2. ชื่อข้อมูล  วัดธรรมวงษ์ (วัดเขาถ้ า) 

3. สาระส าคัญโดยสังเขป 

วัดธรรมวงษ์ (วัดเขาถ้ า) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ ๖๐ ไร่ ก่อตั้งเมื่อ     
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ ชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดเขาถ้ า” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๑๑ บริเวณวัดตั้งอยู่บนเขา ห่างไกลจากหมู่บ้านวังแขมพอสมควร ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ที่หายาก    
ซึ่งทางวัดได้อนุรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้ไว้ให้เป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ ในเขตธรณีสงฆ์ บริเวณวัดมีสิ่งก่อสร้าง        ไดแ้ก่ 
พระอุโบสถ, ศาลาการเปรียญ, หอสวดมนต์, กุฏิสงฆ์, วิหาร, ศาลาเอนกประสงค์ และศาลาบ าเพ็ญกุศลปูชนีย
วัตถุท่ีส าคัญ ได้แก่ พระประธานประจ าอุโบสถ ปางสมาธิ หลวงพ่อส าเร็จ ปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา 
รูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี รูปปั้นหลวงพ่อแพ รูปปั้นหลวงปู่ทวด รูปปั้นครูบาศรีวิชัย รูปปั้น
พระสิวลี รูปปั้นหลวงพ่อสังกัจจายน์ ฯลฯ 

4. สถานที่ตั้ง 

บ้านวังแขม หมู่ที่ 7 ต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  

5. ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

  N 15.2074086  E 100.8834073 

6. ชื่อบุคค/หน่วยงานอ้างอิง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15240 

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-689758, 036-689946 

 

 

 

 

 

 



 วัดธรรมวงษ์ (วัดเขาถ้ า)  

 

 











 
 

 


