กําหนดการการสระเกล้าดําหัวและขอพรพระสงฆ์ (พระสุปฏิปนั โน)
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 แรม 11 ค่ํา เดือน 7
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2560)
จุดนัดพบพร้อมกัน ณ บ้าน อ.ไพศาล แสนไชย บ้านเลขที่ 119 บ้านท่ากองิ้ว หมู่ที่ 2 ตําบลปากบ่อง
อําเภอป่ าซาง จังหวัดลําพูน และออกเดินทางจากบ้าน อ.ไพศาล เวลา 07.00 น. เดินทางไปตามลําดับตั้งแต่
ลําดับที่ 1-20
ระยะทาง : จากบ้านอ.ไพศาล ถึงวัดร้องขุด 4 กิโลเมตร
1. ท่านพระครูวิสุทธิศีลสังวร (ครูบาสาย) เจ้าอาวาส วัดร้องขุด ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
(อายุ 86 ปี พรรษา 66) โทรศัพท์ 053-837364
ระยะทาง : จากวัดร้องขุดถึงวัดโรงวัว 800 เมตร
2. ท่านพระครูอรรถกิจจาทร (ครูบาอุ่น) เจ้าอาวาส วัดโรงวัว ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
(อายุ 89 ปี พรรษา 69) โทรศัพท์ 053829680
ระยะทาง : จากวัดโรงวัวถึงวัดโขงขาว 7.6 กิโลเมตร
3. ท่านพระครูสุนทรธรรมานุโยค เจ้าอาวาสวัดโขงขาว เจ้าคณะอําเภอดอยหล่อ เจ้าอาวาสวัดดอยหล่อ
ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ (อายุ 74 ปี พรรษา 54) โทรศัพท์ 053-367529
ระยะทาง : จากวัดโขงขาวถึงวัดทุ่งท้อ 650 เมตร
4 ท่านพระครูปัญญาพิสทุ ธิ์ (จรัล) ครูบาติว วัดทุ่งท้อ ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0871746950
ระยะทาง : จากวัดทุ่งท้อถึงวัดคันธรส 21.8 กิโลเมตร
5. ท่านพระครูคนรัตนคุณ (ครูบาจันทร์แก้ว)
เจ้าอาวาสวัดคันธรส (ป่าซาง) ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (อายุ 84 ปี พรรษา 64)
โทรศัพท์ 053-832154
ระยะทาง : จากวัดคันธรสถึงวัดโพธิ์ลังกา (วัดต้นโชค) 2.4 กิโลเมตร
6. ท่านครูบาอินถา ปัญญาวชิโร
เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ลังกา (วัดต้นโชค) ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
( อายุ 85 ปี พรรษา 65)
ระยะทาง : จากวัดโพธิ์ลังกา (วัดต้นโชค) ถึงวัดน้ําบ่อหลวง 12 กิโลเมตร
7. ท่านพระครูธรรมมาภิรม (หลวงพ่ออินถา)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอสันป่าตอง วัดวนาราม (วัดน้ําบ่อหลวง ) ต.น้ําบ่อหลวง
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (อายุ 82 ปี พรรษา 61) โทรศัพท์ 053-835156

ระยะทาง : จากวัดน้ําบ่อหลวงถึงวัดศาลา 11 กิโลเมตร
8. ท่านพระครูพิพิธปุญญาภิรัต (ครูบาอินตา)
เจ้าอาวาส วัดศาลา ต.น้ําแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ( อายุ 84 ปี พรรษา 64)
ระยะทาง : จากวัดศาลาถึงวัดหนองแผก 14.7 กิโลเมตร
9. พระครูสุจิตบุญญาภรณ์ (พระครูบุญชุ่ม) วัดหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ระยะทาง : จากวัดหนองแผกถึงวัดท่าสะต๋อย 12.6 กิโลเมตร
10. พระอาจารย์มหาเกษม เขมาภินันโท วัดท่าสะต๋อย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ระยะทาง : จากท่าสะต๋อยถึงวัดหมื่นสาร 4 กิโลเมตร
11. ท่านพระครูสุทธิจิตตาภิรัต (หลวงพ่อเอนก)
เจ้าอาวาส วัดหมื่นสาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (อายุ 64 ปี พรรษา 43 )
ระยะทาง : จากวัดหมื่นสารถึงวัดนันทาราม 600 เมตร
12. พระครูวรธรรมปราโมทย์เจ้าอาวาส วัดนันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(อายุ 58 ปี พรรษา 38)
ระยะทาง : จากวัดนันทารามถึงวัดหม้อคําตวง 4.3 กิโลเมตร
13. ท่านพระครูประภัสร์สุตกิจ (หลวงพ่อมหามิ่งมิตร )
เจ้าอาวาส วัดหม้อคําตวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่(อายุ 75 ปี พรรษา 54)
ระยะทาง : จากวัดหม้อคําตวงถึงวัดดับภัย 750 เมตร
14. ท่านพระครูโอภาสปัญญาคม (หลวงพ่อทวี)
เจ้าอาวาส วัดดับภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (อายุ 66 ปี พรรษา 46)
ระยะทาง : จากดับภัยถึงวัดพระเจ้าเม็งราย 1.8 กิโลเมตร
15. พระมหารวีวัฒน์ธรรมวัฒโน
เจ้าอาวาส วัดพระเจ้าเม็งราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (อายุ 58 ปี พรรษา 37)
ระยะทาง : จากวัดพระเจ้าเม็งรายถึงวัดฝ่ายหิน 6.2 กิโลเมตร
16 พระครูปริยัติยานุศาสน์ (ดร.พระมหาไสว) วัดฝ่ายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ระยะทาง : จากวัดฝ่ายหินถึงวัดแม่ริม 17.3 กิโลเมตร
17 ท่านพระครูปัญญาวิเชียร ปัญญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดแม่ริม เจ้าคณะอําเภอแม่ริม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(อายุ 68 ปี พรรษา 48 )

ระยะทาง : จากวัดแม่ริมถึงวัดข้าวแท่นหลวง 17.4 กิโลเมตร
18 ท่านพระครูโกศลธรรมวิจัย (หลวงพ่อสุวรรณ)
เจ้าคณะอําเภอสันทราย วัดข้าวแท่นหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (อายุ 69 ปี พรรษา 49)
โทรศัพท์ 053-490101
ระยะทาง : วัดข้าวแท่นหลวงถึงวัดสันคะยอม 6.7 กิโลเมตร
19 ท่านพระครูโอภาสวิหารกิจ (หลวงพ่อบุญเลิศ)
รองเจ้าคณะอําเภอสันทราย วัดสันคะยอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (อายุ 70 ปี พรรษา 50)
ระยะทาง : จากวัดสันคะยอมถึงวัดร้องวัวแดง 20,6 กิโลเมตร
20 ท่านพระครูวิมลญาณประยุต เจ้าคณะอําเภอสันกําแพง ผู้ช่วยพระอารามหลวงชั้นพิเศษวัดพระสิง
วัดร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ (อายุ 63 ปี พรรษา 43)
โทรศัพท์ 053- 332470
***หมายเหตุ ให้ญาติธรรมและสาธุชนที่จะเดินทางในครั้งนี้เตรียมน้ําขมิ้นส้มป่อย (เตรียมใส่ขวดหรือภาชนะไว้)
ดอกไม้ธูปเทียนน้ําอบน้ําหอม หรือไทยทานตามกําลังศรัทธา ปัจจัย (ควรแลกไว้พอดีตามกําลังศรัทธา)
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทางไปรดน้ําดําหัวขอพรพระสงฆ์ ถ้ามีปัญหาอุปสรรค เช่นหลงทาง ตามขบวนไม่ทัน
หรือสอบถามเส้นทางและรายละเอียดอื่นๆ
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