
รายงานการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 

เขียนท่ี............................................................ 
       ……………………………………………………………… 
                                                                              ……………………………………………………………… 

                                                           วันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ................ 

เรื่อง  การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภกิษุอยู่จ าพรรษา 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ด้วยประชาชนในท้องท่ี................................................ได้มีหนังสือแจ้งใหท้ราบว่ามีศรัทธาท่ีจะ
บูรณะปฏิสังขรณ์วัด................................................................(ร้าง)  ให้เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาโดยแสดง
หลักฐานว่ามีทรัพย์สินพอท่ีจะบูรณะปฏิสังขรณ์วัด....................................................(ร้าง)  ใหเ้ป็นวัดมีพระภิกษุ
อยู่จ าพรรษาได้  และจะจัดให้มีพระภิกษุมาอยู่อาศัยและจ าพรรษาในวัดได้ไม่น้อยกว่า  ๔  รูป 

 เจ้าคณะปกครองทางสงฆ์ และฝ่ายบ้านเมือง  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นพ้องต้องกันว่า  สมควรจะยก
วัด................................................................................(ร้าง)  ข้ึนเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 

 จึงขอรายงานการขอยกวัด....................................(ร้าง)  ข้ึนเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.........................................................................ตามรายการ  ดังนี้ 
 ๑. ท่ีต้ังวัด 
  ต้ังอยู่ท่ีบา้น..................................................หมู่ท่ี.....................ต าบล.................................. 
อ าเภอ.................................................................จังหวัด................................................................ 
 ๒.  หนังสือส าคัญท่ีดิน  
   มีท่ีดินเนื้อที่..................ไร่..............................งาน..............................ตารางวา 
                         เหตุผลจ าเป็นกรณีมีท่ีดินน้อยกว่า ๖ ไร่............................................................................... 
                         ............................................................................................................................................. 
                         ............................................................................................................................................. 
  มีอาณาเขตท่ีดินดังนี้ 
  ทิศเหนือ          ยาว.....................................เมตร   ติดกับ................................................ 
  ทิศใต้              ยาว.....................................เมตร   ติดกับ................................................ 
  ทิศตะวันออก     ยาว.....................................เมตร   ติดกับ................................................ 
  ทิศตะวันตก       ยาว.....................................เมตร   ติดกับ................................................ 
 ๓. ถาวรวัตถุ  และปูชนียสถาน  ท่ีมีอยู่ คือ  
     ๑.................................................................................................................... 
     ๒....................................................................................................................... 
     ๓.......................................................................................................................        
   ๔...................................................................................................................... 
     ๕...................................................................................................................... 
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 ๔. โบราณสถาน  และโบราณวัตถุ ท่ีกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนแล้ว  คือ 
  ๑.................................................................................................................... 
     ๒....................................................................................................................... 
     ๓.......................................................................................................................        
   ๔...................................................................................................................... 
     ๕...................................................................................................................... 
 ๕. เสนาสนะท่ีสร้างขึ้นใหม่เสร็จแล้ว  คือ 
     ๑.................................................................................................................... 
     ๒....................................................................................................................... 
     ๓.......................................................................................................................        
   ๔...................................................................................................................... 
     ๕......................................................................................................................  
 ๖. จ านวนพระภิกษุสามเณรท่ีจะอยู่อาศัยและจ าพรรษา 
  -  พระภิกษุ.........................รูป 
  - สามเณร............................รูป 
 ๗. ระยะห่างจากวัดท่ีมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาในละแวกใกล้เคียง 
  ทิศเหนือ          วัด....................................  ระยะหา่งประมาณ.......................... กิโลเมตร 
  ทิศใต้              วัด...................................  ระยะห่างประมาณ.......................... กิโลเมตร 
  ทิศตะวันออก     วัด...................................  ระยะหา่งประมาณ.......................... กิโลเมตร 
  ทิศตะวันตก       วัด..................................  ระยะหา่งประมาณ.......................... กิโลเมตร 
 ๘. เหตุผลความจ าเป็นกรณีวัดร้างต้ังอยู่ห่างจากวัดท่ีมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาน้อยกว่า ๒ กิโลเมตร 
                         …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๙. จ านวนประชาชนในท้องถิ่นที่จะใช้วัดในการประกอบศาสนกิจ 
   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     เหตุผลจ าเป็นกรณีจ านวนประชาชนในท้องถิ่นไม่ครบ ๑๐๐๐ คน................................... 
                         ......................................................................................................................................... 
                         ......................................................................................................................................... 
                         ......................................................................................................................................... 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการขอยกวัด.........................................................................(ร้าง)
ขึ้นเป็นวัดท่ีมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาต่อไป 

   (ลงนาม)........................................................ผู้ยื่นค าขอ 
            (......................................................) 
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ความเห็นของเจ้าคณะต าบล.................................................................................................................................. 

   ลงนาม.......................................................... 
             (.......................................................) 
                                       เจ้าคณะต าบล............................................... 
   วันท่ี........เดือน....................................พ.ศ............... 

ความเห็นของเจ้าคณะอ าเภอ................................................................................................................................. 

   ลงนาม.......................................................... 
             (.......................................................) 
                                       เจ้าคณะอ าเภอ............................................... 
   วันท่ี........เดือน....................................พ.ศ............... 

ความเห็นของนายอ าเภออ าเภอ............................................................................................................................ 

   ลงนาม.......................................................... 
             (.......................................................) 
                                       เจ้านายอ าเภอ............................................... 
   วันท่ี........เดือน....................................พ.ศ............... 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด................................................................................ 

   ลงนาม.......................................................... 
             (.......................................................) 
                                    ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา...................................... 
 

ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด................................................................................................................................ 

   ลงนาม.......................................................... 
             (.......................................................) 
                                       เจ้าคณะจังหวัด............................................... 
   วันท่ี........เดือน....................................พ.ศ............... 
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ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด......................................................................................................................... 

    

                                                            ลงนาม.......................................................... 
           (.......................................................) 
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   วันท่ี........เดือน....................................พ.ศ............... 
ความเห็นของเจ้าคณะภาค......................................................................................................................... 

    

                                                            ลงนาม.......................................................... 
           (.......................................................) 
           เจ้าคณะภาค....................................... 
   วันท่ี........เดือน....................................พ.ศ............... 
 
ความเห็นของเจ้าคณะใหญ่......................................................................................................................... 

    

                                                            ลงนาม.......................................................... 
           (.......................................................) 
           เจ้าคณะใหญ่....................................... 
   วันท่ี........เดือน....................................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 







บัญชีแสดงทรัพย์สินของ.............................................................. 
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ล าดับท่ี รายการทรัพย์สินของวัด 
ราคาประมาณ 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมทรัพย์สินประมาณ    
 

 
 

                                    ลงช่ือ...............................................................  ผู้ประมาณการ 
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ประวัติ วัดสนธิ ์

วัดท่ีมีประวัตศิาสตร์เคียงคู่กับพระมหาธาตุเจดีย์เมอืงนครศรีธรรมราช 

อีกทั้งยังเป็นวัดท่ีไดร้ับการสถาปนามาจากพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 

วัดสนธ์ิ นับเป็นวัดเก่าแก่และส าคัญควบคูก่ับวัดท่าเรอื ได้รับการสถาปนามาจากพระ

เจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อครั้งสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ทรงศรวีิชัยยุคแรก หรอืเมื่อคราวสร้าง

เมืองพระเวียงเป็นเมืองหลวงที่สองของอาณาจักรตามพรลิงค์ บนหาดทรายแก้วในระหว่าง 

พ.ศ. 1089-1300 วัดสนธ์ิอยู่ติดกับวัดเตาปนู ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งเตาเผาเปลือกหอยเพื่อท าปูนขาว

ผสมยางไม้และข้าวเหนียว ส าหรับก่อ สร้างพระธาตุเจดีย์ สันนษิฐานว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศก

ราชคงเสด็จมาตรวจเตาปูน และทรงเห็นวา่เป็นสถานที่ที่สงบวเิวกเหมาะแก่การบ าเพ็ญเพยีร

ภาวนาของพระสงฆ์ ฝ่ายอรัญวาสี ครั้นเมื่อสร้างพระธาตุเจดีย์แล้วเสร็จ จงึได้สถาปนาที่ตั้งเตา

ปูนเป็น "วัดเตาปูน" และที่ประทับชั่วคราวเมื่อเสด็จมาตรวจดเูตาปูนเป็น "วัดสนธ์ิ" จากน้ัน

โปรดฯ ให้สร้างพระพมิพ์บรรจุกรุไว้เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนาที่วัดสนธ์ิด้วย 

ต่อมาวัดสนธ์ิได้กลายเป็นวัดร้างมานานจึงไม่มีโบราณสถานใดๆ ปรากฏให้เห็น จะมีก็

แต่เพยีงซากอิฐโบราณกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ในอดีตวัดสนธ์ิเป็นแหล่งก าเนดิของพระกรุ

เลื่องชื่อศิลปะศรวีิชัยสามแบบพิมพ์ คือพมิพ์วงเขน พมิพ์ซุ้มกระรอกกระแตและพมิพ์ยอด

ขุนพลใบพุทรา นับเป็นพระกรุยอดนยิมหนึ่งในสุดยอดพระกรุไตรภาคีของจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่มีชื่อเสียงและมีค่านยิมระดับหลักแสน คือ พระกรุวัดท่าเรอื พระกรุวัดนาง

ตรา พระกรุวัดสนธ์ิ 

พุทธศักราช ๒๕๔๗ พระอธิการประหยัด วุธปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดสระเรยีง เจ้าคณะ

ต าบลคลัง ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัอันเป็นประวัติศาสตร์ของวัดสนธ์ิ จงึได้มอบหมายให้ พระ

อาจารย์พะเยาว์ กัลยาโณ มาเป็นรักษาการณ์เจ้าอาวาส เพื่อบูรณะพัฒนาวัดสนธ์ิ ต่อมาก็ได้

กลายเป็นวัดร้างอีกครั้ง 

 พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระครูพรหมเขตคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดสระเรยีง เจ้าคณะอ าเภอ

พระพรหม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พระครูปรยัิติคุณาศัย วัดประดู่พัฒนาราม เจ้าคณะอ าเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช ให้มาดูแลวัดสนธ์ิ เพื่อให้สถานที่น้ีกลายเป็นสถานที่ปฏิบัตธิรรมของ
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พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป จนกระทั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

พระครูพรหมเขตคณารักษ์ ได้นมินต์พระครูวินัยธรสุรยิา สุริโย มาจากวัดธาตุน้อย(เจดีย์พ่อ

ท่านคล้าย วาจาสทิธ์ิ) พร้อมทั้งคณะพระภิกษุและสามเณรจ านวน ๙ รูป ใหม้าจ าพรรษา ณ วัด

สนธ์ิ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
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แผนที่การเดินทางวัดสนธ์ิ(ร้าง) 
หมู่ท่ี ๕ ตำาล มะม่วงสองต้น อำาเออเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

วัดนาสน(ร้าง)

วัดเพชรจริก
ระยะทาง 1.7 กม.

วัดมะม่วงตลอด
ระยะทาง 1.5 กม.

วัดพระเขียน
ระยะทาง 5.5 กม.

ศาลาว่าการจังหวัด
ระยะทาง 4.2 กม.

โรงพยาบาลมหาราช
ระยะทาง 2.2 กม.

วัดเตาปูน
ระยะทาง 200 ม.
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ศาลา
การเปรียญ

กุฎิ
เจ้าอาวาส
๒ ชัน้

สระน า้

กุฎิ

ห้องน า้ประ
ปา

กุฎิ

ศาลา
การเปรียญ

สระน า้

กุฎิ6ม
.

8 ม.

29 ม.

26
 ม

.

6 
ม.

6 
ม.

5 ม.

5 ม.

30 ม.

42 ม.

16
 ม

.

14
 ม

.

18
 ม

.

14 ม.

4 
ม.

20 ม.4 ม. 4 
ม.

ทางเข้า-ออก

แผนผังแสดงลริเวณวัดสนธิ์
ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

เนื้อที่ ๗ ไร่ ๘๑.๖ ตารางวา มาตราส่วน ๑:๕๐๐  
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