ทำเนียบวัด คณะสงฆ์อนัมนิกำยแห่งประเทศไทย ๒๕๕๘
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๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

1. วัดกุศลสมำคร (โผเพื๊อกตื่อ)
พระมหำคณำนัมธรรมปัญญำธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย, เจ้าอาวาส
97 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2221-7002, 0-2225-1361, 08-1626-4176 โทรสาร 0-2221-7002
สำนักงำนเจ้ำคณะใหญ่อนัมนิกำย โทรศัพท์, โทรสาร 0-2623-3124
องสรพจนสุนทร ผู้ช่วยปลัดขวา, รองเจ้าอาวาส, ประธานสงฆ์อนัมนิกายในสหรัฐอเมริกา
องปลัดธรรมปัญญำธิวัตร เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย โทร. 08-3187-6939
องธรรมธรเด่นชัย เหว่มิน โทร. 08-9214-9861
องสังฆรักษ์กิจธบุษฐ์ ทั่นตึ่ว โทร. 09-2270-6555

2. วัดโลกำนุเครำะห์ (ตื้อเต๊ตื่อ)
พระคณำนัมธรรมเมธำจำรย์

รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส

126 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2226-2719, 0-2225-1516, 08-8308-1349
องปลัดรังสรรค์ คั้นเตื่อง เลขานุการรองเจ้าคณะใหญ่ฯ, เลขานุการเจ้าอาวาส โทร. 08-5111-6044

3. วัดอนัมนิกำยำรำม (กว๋างเพื๊อกตื่อ)
พระคณำนัมธรรมวิธำนำจำรย์

ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฝ่ายขวา, เจ้าอาวาส

803/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 0-2586-8001, 0-2585-0416, 0-2912-7470, 08-6011-5033

4. วัดสมณำนัมบริหำร (เกี๋ยงเพื๊อกตื่อ)
พระคณำนัมธรรมวุฒำจำรย์

ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฝ่ายซ้าย, เจ้าอาวาส

416 ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2281-5235, 0-2281-0082, 08-6825-5115 โทรสาร 0-2281-2326
องสังฆรักษ์สุขสวัสดิ์ เถี่ยนกู่ เลขานุการผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฯ ฝ่ายซ้าย โทร. 08-1630-1263

5. วัดอุภัยรำชบำรุง (คั้นเยิงตื่อ)
พระสมณำนัมธีรำจำรย์

ปลัดขวา, เจ้าอาวาส

864 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2233-3102, 0-2234-4432
องสังฆรักษ์ศุภวิชญ์ คั้นเยือง เลขานุการเจ้าอาวาส โทร. 08-7494-5832
องใบฎีกำสมจิตร เถี่ยนต็อม โทร. 08-1402-5502, พระประวิทย์ เถี่ยนโงน โทร. 08-1313-7751

6. วัดชัยภูมิกำรำม (ตี๋หง่านตื่อ)
พระบริหำรอนัมพรต
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ปลัดซ้าย, เจ้าอาวาส

30 ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2224-2218, 08-1920-7937 โทรสาร 0-2225-5286
องวินัยธรธรรมโรจน์ เถี่ยนจู้ รองเจ้าอาวาส โทร. 08-1806-7937

7. วัดถำวรวรำรำม (คั้นถ่อตื่อ)
องสรภำณมธุรส

รองปลัดขวา, เจ้าอาวาส

3 ถนนเจ้าขุนเณร ตาบลบ้านเหนือ อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร. 034-511-521, 034-513-226, 08-1981-2609 โทรสาร 034-511-521, 034-511-679

8. วัดมงคลสมำคม (โห่ยคั้นตื่อ)
องสุตบทบวร

รองปลัดซ้าย, เจ้าอาวาส

48 ถนนแปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2222-0909
องปลัดธรรมปัญญำธิวัตร โทร. 08-3187-6939

9. วัดเขตร์นำบุญญำรำม (เพื๊อกเดี้ยนตื่อ)
องพจนกรโกศล
ผู้ช่วยปลัดซ้าย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
28 ถนนขวาง ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 039-311-329, 08-1344-4035, 08-6994-7658

10. วัดอนัมนิกำยเฉลิมพระชนมพรรษำกำล (หง็อกทันตื่อ)
องอนนตสรภัญ
เจ้าอาวาส
208 หมู่ 1 ตาบลดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทร. 035-566-136, 08-1880-1573

11. วัดธรรมปัญญำรำมบำงม่วง (ฮึงถั่นตื่อ)
องสรภำณอนัมพจน์
ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
107-108 บ้านบางม่วง หมู่ 8 ซอยโรงเจ ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 034-295-341, 08-1439-5900

12. วัดเจริญบุญไพศำล (ฮึงเพื๊อกตื่อ)
องอนันตสรนำท
เจ้าอาวาส
179 บ้านหนองแฟบ หมู่ 3 ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร. 08-1949-8711

13. วัดมหำยำนกำญจนมำสรำษฎร์บำรุง (คั้นซันตื่อ)
องสุตบทอนัมบริหำร
เจ้าอาวาส
9 ถนนมหาภาส ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทร. 073-212-593, 08-1190-5522

14. วัดอุภัยภำติกำรำม (ซาปอกง - ตามบ๋าวก็องเผิกตื่อ)
องปลัดธรรมปัญญำธิวัตร
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
475/7ก ถนนศุภกิจ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 038-511-198, 038-816-904, 08-3187-6939 โทรสาร 038-511-198
องใบฎีกำสิริชัย เหว่คั้น เลขานุการเจ้าอาวาส โทร. 08-6963-6056

15. วัดถำวรวรำรำมหำดใหญ่ (คั้นถ่อตื่อ)
องปลัดปำนชัย เถี่ยนหงือ
เจ้าอาวาส
33 ซอยวัดถาวร ถนนศุภสารรังสรรค์ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-261-647, 08-7479-8242, 08-4194-6634

16. วัดศรัทธำยิ้มพำนิชวรำรำม (โผเจี๊ยวตื่อ)
องวินัยธรเอนก เถี่ยนหลำก
เจ้าอาวาส
63/66 ถนนนรราชอุทิศ ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 08-2577-7576, 09-2653-6299

17. วัดถ้ำเขำน้อย (ล็องเซิงตื่อ)
องสมุห์วิเชียร เถี่ยนอี๊

เจ้าอาวาส

18/1 บ้านม่วงชุม หมู่ 5 ตาบลม่วงชุม อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทร. 034-655-233-4, 034-655-421, 08-1849-7199 โทรสาร 034-655-422

18. วัดหมื่นปีวนำรำม (หย่างถ่อตื่อ)
องใบฎีกำสุชำติ ตื่อเยียน

เจ้าอาวาส

251 หมู่ 11 บ้านปากแรต ตาบลปากแรต อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทร. 034-511-521, 08-5508-2152

19. วัดสุนทรประดิษฐ์ (คั้นอังตื่อ)
พระคณำนัมธรรมเมธำจำรย์

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

44/3 ถนนอดุลยเดช ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-221-124, 08-8308-1349
พระเหยินฟำน เถี่ยนเยิง โทร. 08-6714-3334
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20. วัดนพรัตน์วนำรำม
องพจนกรโกศล

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

บ้านทุ่งบอน หมู่ที่ 1 ตาบลปัถวี อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทร. 08-6994-7658

**21. วัดประถมพุทธำรำม (เผิกกวางตื่อ)
พระคณำนัมธรรมวุฒำจำรย์
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
เมืองฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
องสรพจนสุนทร ผู้ช่วยปลัดขวำ, ประธำนสงฆ์อนัมนิกำยในสหรัฐเอมริกำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

**กำลังดำเนินกำรขอตั้งวัดตำมระเบียบรำชกำร

ทำเนียบสำนักสงฆ์ คณะสงฆ์อนัมนิกำยแห่งประเทศไทย ๒๕๕๘
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

1. สำนักสงฆ์ตำลเลียนอนัมพรต
พระคณำนัมธรรมเมธำจำรย์

เจ้าสานัก

บ้านตาลเลียน หมู่ 1 ตาบลตาลเลียน อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
องสมุห์กุศล เถี่ยนดึ๊ก ผูป้ ฏิบัติหน้าที่แทน โทร. 08-66385099

2. สำนักสงฆ์ถ้ำกลองทิพย์ (เขำแกลต)
องพจนกรโกศล

ผู้รักษาการแทนเจ้าสานัก

บ้านสิ้ว หมู่ 1 ตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทร. 039-311-329, 08-1344-4035, 08-6994-7658
องสมุห์ฐำนันดร เหว่ทัน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน โทร. 08-7145-3899, 08-0836-0610, 08-6994-7658

3. สำนักสงฆ์วดั ป่ำสุขำวดี
พระ ติช หั่น เหวี่ยง

เจ้าสานัก

บ้านแม่ปะ หมู่ที่ 6 ตาบลสะเมิงเหนือ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
โทร. 08-0495-8347

4.สำนักสงฆ์แดนสุขำวดีวิถีเซน
พระคงศักดิ์ เถี่ยนเตื๊อง

เจ้าสานัก
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302 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 2 ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
โทร. 032-711-102, 08-4730-3508

แก้ไข 12 มี.ค. 58
หมำยเหตุ :

วัดหรือสำนักสงฆ์ใดต้องกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ถูกต้อง
กรุณำติดต่อ องปลัดธรรมปัญญำธิวัตร (ธีระยุทธ เถี่ยนคาย) Email : tsid9@hotmail.com
สนง. เจ้ำคณะใหญ่อนัมนิกำย โทร. 0-2623-3124 Email : anamnikayathai@hotmail.com

***รบกวนขอรำยละเอียดข้อมูล “คณำนุกรม” ทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดวัดหรือสำนักสงฆ์ ส่งมำที่
สำนักงำนเจ้ำคณะใหญ่อนัมนิกำย ด้วยนะครับ

