กําหนดการการสระเกลาดําหัวและขอพรพระสงฆ (พระสุปฏิปนโน)
วันอาทิตยที่ 23 เมษายน 2560 แรม 11 ค่ํา เดือน 7
(ขอมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2560)
จุดนัดพบพรอมกัน ณ บาน อ.ไพศาล แสนไชย บานเลขที บ้านท่ากองิว หมู่ที ตําบลปากบ่อง อําเภอป่ าซาง
จังหวัดลําพูนและออกเดินทางจากบาน อ.ไพศาล เวลา 07.00 น. เดินทางไปตามลําดับตั้งแต8ลําดับที่ 1-20
ระยะทาง : จากบานอ.ไพศาล ถึงวัดวัดพระพุทธบาทหวยตม 103 กิโลเมตร
1. ท#านพระครูพินิจสารธรรม(ครูบาพัน) เจาอาวาสวัดพระพุทธบาทหวยตม
อ.ลี้ จ.ลําพูน (อายุ 90 ป. พรรษา 69) ไหวสรีระครูบาวงค1 ไหวพระธาตุเจดีย1พระพุทธบาทหวยตม
ระยะทาง : จากวัดพระพุทธบาทหวยตมถึงวัดวัดป2าจี้ 12 กิโลเมตร
2. ท#านพระครูสุกจิ จาภรณ1 (หลวงพ#อประสงค1) เจาอาวาสวัดป2าจี้ เจาคณะตําบล
ป2าไผ#อ.ลี้ จ.ลําพูน (อายุ 58 ป. พรรษา 37) โทรศัพท1 053-979000
ระยะทาง : จากวัดป2าจี้ถึงวัดพระพุทธบาทผาหนาม 2.5 กิโลเมตร
3. ท#านพระครูสุนทรอรรถการ(ครูบาดอน) เจาอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม
อ.ลี้ จ.ลําพูน (อายุ 45 ป. พรรษา 24)ไหวสรีระครูบาอภิชัยขาวป.ซึ่งเป@นศิษย1เอกครูบาศรีวิชัย
ซึ่งเจริญรอยตามปฏิปทาครูบาศรีวิชัยไดมากที่สุด และเป@นผูที่ครูบาศรีวิชัยใหรับผิดชอบสรางถนนขึ้น
ดอยสุเทพ โดยเฉพาะที่โคงขุนกัณฑ1 โทรศัพท1 0899546889
ระยะทาง : จากวัดพระพุทธบาทผาหนามถึงวัดบานปาง 34.5 กิโลเมตร
4. ท#านพระธิการกล ฐานวโรเจาอาวาสวัดบานปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน
(อายุ 78 ป. พรรษา 27)สรงน้ําครูบาศรีวิชัย (วัดถิ่นกําเนิด บานเกิด และวัดแรกครูบาศรีวิชัย)
โทรศัพท1 0812708324, 0962632538
ระยะทาง : จากวัดบานปางถึงวัดแม#หาด 8.4 กิโลเมตร
5. พระครูปญ
I ญาวโรภาส วัดแม#หาด อ.บานโฮ#ง จ.ลําพูน
(อายุ ป. พรรษา ) โทรศัพท1 0844871406
ระยะทาง : จากวัดแม#หาดถึงวัดม#วงโตน 31.8 กิโลเมตร
6. ท#านพระครูวรปIญโญภาส(ครูบาสองเมือง) เจาอาวาส วัดม#วงโตน
อ.บานโฮ#ง จ.ลําพูน (อายุ 85 ป. พรรษา 64)
ท#านพระครูวิบูลย1 (ท#านพระมหาเจริญ) (อายุ 57 ป. พรรษา 37 )เจาคณะอําเภอบานโฮ#ง
โทรศัพท1 0866570561

ระยะทาง : จากวัดม#วงโตนถึงวัดป2ายาง 2.5 กิโลเมตร
7. ท#านพระครูโสภณจันทคุณ(ครูบาจิตร) เจาอาวาสวัดป2ายาง (บานเหล#ามะเหยือง)
ต.เหล#ายาวอ.บานโฮ#ง จ.ลําพูน (อายุ 84 ป. พรรษา 63)
โทรศัพท1 053-595131
ระยะทาง : จากวัดป2ายางถึงวัดศรีเตี้ย 17 กิโลเมตร
8. พระครูกัลยานธรรมนอวิฐถาวโร เจาอาวาส วัดศรีเตี้ยต.บานโฮ#งอ.บานโฮ#ง จ.ลําพูน
(อายุ 69 ป. พรรษา 49) กราบไหวรูปเหมือนครูบาสุรนิ ทร1 สุรินทร1โท อดีตพระอริยสงฆ1แห#งเมืองลําพูน
โทรศัพท1 0818831147
ระยะทาง : จากวัดศรีเตี้ยถึงวัดพระพุทธบาทตากผา 39.7 กิโลเมตร
9. ท#านเจาคุณพระพุทธบาทพิทกั ษ1(หลวงพ#อพระมหาชวลิต) เจาคณะอําเภอป2าซาง เจาอาวาสวัดพระพุทธ
บาทตากผา ต.มะกอกอ.ป2าซาง จ.ลําพูน (อายุ 61 ป. พรรษา 40)
โทรศัพท1 053-572961
ระยะทาง : จากวัดพระพุทธบาทตากผาถึงวัดพานิชสิทธิการาม 8 กิโลเมตร
10. พระอธิการสุทธิพงษ1ฐิตะปุญโญวัดพานิชสิทธิการาม ต.ป2าซาง อ.ป2าซาง
จ.ลําพูน (อายุ 35 ป.พรรษา 15)
ระยะทาง : จากวัดพานิชสิทธิการามถึงวัดป2าซางงาม 450 เมตร
11. ท#านพระครูไพศาลปริยัติกจิ (พระอาจารย1มหาพล) เจาอาวาสวัดป2าซางงาม
เจาคณะตําบลป2าซาง ต.ป2าซาง อ.ป2าซาง จ.ลําพูน (อายุ 59 ป. พรรษา 38)
ระยะทาง : จากวัดป2าซางงามถึงวัดอินทขิล 850 เมตร
12. พระครูสุตะคุณวัฒน1วัดอินทขิลต.ป2าซาง อ.ป2าซาง จ.ลําพูน (อายุ 50 ป. พรรษา 28)
ระยะทาง : จากวัดอินทขิลถึงวัดสันมะโก 4 กิโลเมตร
13. ท#านพระครูโสภิตศีลสังวร(หลวงพ#อสิงห1คํา) เจาอาวาสวัดสันมะโก
เจาอาวาสวัดบานแปNน ต.บานแปNนอ.เมือง จ.ลําพูน (อายุ 84 ป. พรรษา 63)
ระยะทาง : จากวัดสันมะโกถึงวัดศรีบญ
ุ ยืน 15.2 กิโลเมตร
14. ท#านพระครูสริ ิปญ
ุ ญาภร(หลวงพ#อพระมหาคําปIน) เจาอาวาสวัดศรีบุญยืน
เจาคณะตําบลเมืองง#า ต.เหมืองง#าอ.เมือง จ.ลําพูน (อายุ 81 ป. พรรษา 61)
ระยะทาง : จากวัดพระศรีบุญยืนถึงวัดบานตอง 1.3 กิโลเมตร
15. ท#านพระครูวิสิฏปIญญากร(หลวงพ#อสิงห1โต) รองเจาคณะจังหวัดลําพูน
เจาอาวาส วัดบานตอง ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน

ระยะทาง : จากวัดบานตองถึงวัดศรีเมืองยู 4.3 กิโลเมตร
16. พระครูวรธรรมาภิรม (พระครูเมืองอินทร1) วัดศรีเมืองยู ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน
โทรศัพท1 053-560215
ระยะทาง : จากวัดศรีเมืองยูถึงวัดสันป2ายางหลวง 4.1 กิโลเมตร
17. ท#านพระครูปIญญาธรรมวัตร(ครูบาอินทร)
เจาอาวาส วัดสันป2ายางหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน (อายุ 64 ป. พรรษา 43)
ระยะทาง : จากวัดสันป2ายางหลวงถึงวัดช#างฆอง 500 เมตร
18. ท#านพระครูจริ วัฒนโสภณ(หลวงพ#อพระมหาชวลิต) รองเจาคณะอําเภอเมือง ลําพูน
เจาอาวาสวัดช#างฆอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน
ระยะทาง : จากวัดช#างฆองถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย 1 กิโลเมตร
19. ท#านเจาคุณพระราชปIญญาโมลี(ท#านเจาคุณจํารัส) เจาคณะจังหวัดลําพูน
เจาอาวาสวัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย อ.เมือง จ.ลําพูน (อายุ 61 ป. พรรษา 41 )
ระยะทาง : จากวัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัยถึงวัดป2าลาน 23.6 กิโลเมตร
20. ท#านพระครูโสภณรัตนสาร (หลวงพ#ออูปแกว) เจาคณะ อ.บานธิ เจาอาวาสวัดป2าลาน อ.บานธิ จ.ลําพูน
อายุ 81 ป. พรรษา 61
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