
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

ขอเชิญรวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวรจันทร ตําบลโพธ์ิพระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันอาทิตย ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 

  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.)  กําหนดทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดวรจันทร  

ตําบลโพธิ์พระยา  อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอาทิตย  ท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสมทบ

ทุนบูรณปฏิสังขรณอุโบสถท่ีชํารุดทรุดโทรม  ในการน้ี จึงขอเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมเปนเจาภาพทอดกฐิน

สามัคคีในคร้ังน้ีโดยท่ัวกัน  ขออานิสงสแหงผลบุญจงอภิบาลทุกทาน ใหปราศจากสรรพทุกข ภัยพิบัติ โรคาพาธ 

อุปทวันตรายท้ังหลายท้ังปวง และดลบันดาลใหเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ 

ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

กําหนดการ 

วันเสาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

  เวลา ๑๗.๐๐ น.   เร่ิมพิธีสมโภชกฐิน ณ ศาลาการเปรียญ วัดวรจันทร 

    เวลา ๑๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็นรวมกัน 

วันอาทิตย ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

  เวลา ๑๐.๐๐ น.    ประกอบพิธีถวายผากฐิน 

    เวลา ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ 

- รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 

- เสร็จพิธี 
 

ประธานดําเนินงาน 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ 
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

นายประดิษฐ หัสดี      นายเอนก นาคดิลก           นายชุมพล  คําปา  

ดร.วิวัฒน  แดงสุภา      นายชัยรัตน  ปนนวน                   นางสาวสมหมาย สราญจิตร  

นายศกัดิ์ชัย  พงษเพชร นายวินัย  ทองทิพย           พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ ์  

รอยตํารวจตรี จรัส แสงวรรณลอย นายเสกสรรค  โสภารัตน           นายณฐกร  แกวดี  

นายสมชัย อําภา นายสมยศ เสาวคนธ   ดร.กก ดอนสําราญ 

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค นายขจิต  หมูดี   นายสันติชัย  บัวทอง 

นายสมาน  ขามเทศทอง นายอุทัย ศรีเทพ ดร.วันทนา บอโพธิ์      

นพ.วิษณุกร ออนประสงค                 
 

นายปรีชา  ศรีสุวรรณ  ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ 
 

รศ.ทพ.สุรินทร  สูอําพัน  ประธานกรรมการ  ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 



พลโท ดร.วีระ  วงศสรรค ประธานกรรมการ  ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 
 

ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกิติ  ประธานกรรมการ  ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต 
 

นายสุรัตน  จันทรวันเพ็ญ ประธานกรรมการ  ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง 
 

นายเสกสรรค  โสภารัตน ประธานกรรมการ  ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

นายณฐกร  แกวด ี  ประธานกรรมการ  ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก 
 

นายสถิตชัย วรานนทวนิช ประธานกรรมการ  ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก 

นายอุทัย ศรีเทพ                           นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย 

พลเรือโท บงกช  ผาสุข  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยทหาร 

พล.ต.ต.สมเกียรติ ธรรมนิยาย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ 

นางสุมาลี  ยุกตานนท นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพย 

รัฐวิสาหกิจไทยและราชการไทย 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ 

นายมะณู  บุญศรีมณีชัย  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย 

ดร.กก  ดอนสําราญ  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  

ประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที ่สหกรณออมทรัพยครูสุพรรณบุรี  จํากัด 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

นายอนันต   ชาตรูประชีวิน  นางประภาษร ทิพยดี  นายนลทวัช   สมาธิ                      

นางสาวศรัณยรัตช  ม่ันกิจเจริญ       นางสาวจิดาภา  โรจนวิจิตร นางสาวณัฐพร  มานะสุวรรณผล 

นางสาวขวัญกมล   รงคคีรี       นางสาวสุพรรษา  จงกล  นางกมลทิพย   นมะหุต                 

นางสาวสุนิสสา   โพธิ์เงิน       นางสาวอติพร  เลือดไทย นางสาวอริสรา   จ่ันอยู                   

นางปทมา   ครุฑปรีชาวรรณ       นายมนัส   ฮวดตี ๋  นางสาวปฤษนา   พุมชาง              

นางสาวสุภาภรณ   หม่ันดี       นายปยะดนย  กองปา  นางอัจฉรา   สุจริตพงษ                 

นายธานิท ญาณารุจน        นางรัศมี  แสนขันธ  นายศักดิ์โสภณ   ดวงแกว             

นางสาวหยกแกว   หามนตรี       นายยอดเพชร   คงทอง  นายกันตพัฒน  เศรษฐวีรนนท  

นางสาวนิภา   นกฉลาด        นางจันทนา   ศรีแกวบวร นางสาวสุภาภรณ   ศรีนิปกานนท 

นางวรรณวิภา   นนทวรรธนะ       นางมัทนียา   ทัดดี  นางขันทอง   ปานคล้ํา   

นางสมพิศ   เกษตระกูล        นางจุฑาทิพ  กลิ่นเดช  นางสาวภัทรภร  อารยางคกูร 

นางสาวณัฐภัสสร  สุขจร        นายเอนก  ฤาวัฒนะ     นางยุวดี พุทธินันท       

นางบุษบา   กองแดนไพร       นางณัฐธิดา   ดุลยตระกูล    นายวุฒิภัทร  รัตนวัน  

นายอารัษ   สัจจะไชย        นางสาววันดี   เสมคํา   นายเสมอ   สุวรรณ  

นายสุธา  โสภา             นายอดิศักดิ์   สีหาลุน     นายพลวัฒน   โคตุทา 



นางสาคร   มานพศิลป       นายธีรวุฒิ   นนทวรรธนะ  นายจิตกร  ดินมวง                  

นางสาวอนัญญา   เกงกรีฑาพล      นางสุรัญญา   บางกล่ํา  นางสาวพรทิพย   บุญแชม  

นางอํานาจ   จ๋ิวประดิษฐกุล นางสาววราพร   สุดโต  นายยุทธนา   ชุมจิต  

นางสาววรัญญา  ชูสกุล นายสิทธิชัย พิกุลแกม  นางสุธารัตน   โสภา  

นางอัจฉรา   ภักดีณรงค นางณชล   โฉมวัย            นางสาววัฒนีย   พลอินทร 

นายวินัย   พัฒนรังษิวัฒนา นายทิวากร   ลีจาด          นางสาวคนึงนิตย   มัฆวิมาลย  

นางสุนทรี   ถาวร นางสาวพรปวีณ  สุริยะกานตรง นางสาวนิชานันท  สุวรรณย่ี 

นายมารุต  รุจิศักดิ์ นางสาวอารีรัตน  อาจรักษา         นางสาวพจนา   วาสิกรัตน  

นางวรรณรัตน   ฮวดตี ๋ นางสาวทรรศนพร   บุญศรี         นางสาวศิริพร  อินทรประสิทธิ์ 

นางสาวรัชรินทร   มิตรชอบ นางสาวนฤมล  พงศวรินทร         นายเทพประสิทธิ์  สุนทรานนท 

นายทัศนัย   เซงรักษา นายสมภพ  อดุงจงรักษ  นางสาวอรพรรณ  เฉลิมสุข 

นายภัทรพล  แซลิ่ม 

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ   ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง 

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต         ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก  

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก    ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพฯ พื้นท่ี 1   ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพฯ พื้นท่ี 2  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยทหาร 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทยและราชการไทย 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  

ประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาท่ี สหกรณออมทรัพยสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ทุกสหกรณ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ใบตอบรับการนําสงเงิน 

รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

ณ วัดวรจันทร ตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ในวันอาทิตย ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๕ ค่ํา เดือน ๑๑)  

************************************************ 

 
  สหกรณออมทรัพย............................................................................................. จํากัด 

ท่ีอยูเลขท่ี ................... หมูท่ี ............. ถนน .................................... ตําบล/แขวง................................. 

อําเภอ/เขต .................................จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย .......................... 

โทรศัพท ...........................................................โทรสาร....................................................................... 

มีความประสงคขอสงเงินรวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย   จํากัด เปน

จํานวนเงิน ....................... บาท (..............................................................)โดยโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาวงศสวาง ประเภทบัญชีออมทรัพย ช่ือบัญชี กฐินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด เลขท่ีบัญชี ๑๙๓-๐-๑๕๔๕๖-๙    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************************** 

 

หมายเหตุ กรุณาสงโทรสารใบตอบรับการนําสงเงิน และหลักฐานการสงเงินไปยังชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด ฝายสํานักงาน หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๔๙๖ ๑๑๙๙ ตอ ๑๑๕ - ๑๑๖  

โทรสาร ๐ ๒๔๙๖ ๑๑๗๗ , ๐ ๒๔๙๖ ๑๑๘๘ 

 



วัดวรจันทร 
ตําบลโพธิ์พระยา  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ประวัติความเปนมาของวัดวรจันทร จังหวัดสุพรรณบุรี 

    วัดวรจันทร เปนวัดเกาแกด้ังเดิมสรางมากอนป พ.ศ. 2337 ตั้งอยูเลขที่ 41 ตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จากหลักฐานตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองเลาสืบตอกันมาของคนรุนเกาๆ จนกลายเปนตํานานของวัด

เลาตอๆกันมาวา เมื่อหลายรอยปบริเวณน้ีเปนปาใหญมตีนไมนานาพันธโดยเฉพาะตนโพธิ ์ตนยาง ตนจันทน เปนคายพักทหาร 

ที่พักชางของกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนปาชาเผาศพนักรบไทยสมัยสงครามไทยกับพมาบนแผนดินเมือง

สุพรรณบุรีและเปนที่ฝงศพเชลยพมานับจํานวนไมถวน และไดปลูกตนโพธิ์พระยาเปนพุทธบชูา ชาวบานจึงเรียกชุมชนแหงน้ีวา 

”บานโพธิ์พระยา” 

    กอนพุทธศักราช 2377 แตเดิมไมมีถาวรวตัถุอันใด นอกจากกุฏไิมไผมุงแฝกอยู 2 ถงึ 3 หลัง ตัง้อยูที่ตนมะตูม

เหนือสระเกาและตอมาไดเปนปาชาเผาผี มีวหิารเกามุงแฝกไมมฝีา มีพระประธานปูนปน หนาตัก 3 ศอกเศษประดิษฐานอยู เพียงเทาน้ี 

     วัดวรจันทร เดิมทีอยูฝงตะวันออกของแมนํ้าสุพรรณ ตรงขามกับ วัดพราว ตอมาเมื่อ พ.ศ.2466  ชลประทาน

มีการสรางประตูนํ้าโพธิ์พระยาขึน้  ทางดานวัดพราวซ่ึงเปนฝงตะวันตกของแมนํ้าสุพรรณ(แมนํ้าทาจีน)ฝงตรงขามกับวัดวรจันทร 

จําเปนตองปดก้ันแมนํ้าตรงวัดวรจันทรและวัดพราว เพื่อเปล่ียนทางเดินของแมนํ้าไปทางตะวนัตกของวัดพราว  แมนํ้าสุพรรณ

ตอน วัดวรจันทรและวัดพราวจงึไมเปนทางสัญจรไปมาของเรือตางๆ จึงมีการสรางสะพานไมขึน้ เชื่อมระหวางวัดพราว  และ

วัดวรจันทร ปจจุบันเปนสะพานปูนแลว   

    พ.ศ.2476  วัดน้ีแตเดิมเรียกวาวัดจันทร ไดเปล่ียนเปนวัดวรจนัทร โดยเพิ่มคําวา "วร" ซ่ึงแปลวายอดเยี่ยม 

ประเสริฐ เลิศ อันน้ี เปนเพราะเจาคุณอุบาลีคุณูปมาจารย วัดเชตุพน เมื่อยังเปนพระธรรมปฎก และเปนเจาคณะมณฑลราชบรีุ 

พระครูธรรมสารรักษา (หลวงพอพร้ิง) เปนสมภารอยูวัดน้ีเห็นวาชื่อวัดจันทรไปพองกับวัดจรรย  อําเภอศรีประจันต  ซ่ึงอยูเหนือ

ขึ้นไปประมาณ 8 - 9 กิโลเมตร เปนเหตุใหมีการสงหนังสือราชการผิดพลาดไขวเขวกันเนืองๆ ฉะน้ันทานเจาคุณอุบาลีจงึให

เปล่ียนวัดจันทรเปน วัดวรจันทร ตั้งแตน้ันเปนตนมา 



       ภายในวัดวรจันทรเปนสถานที่ตัง้ของ เจดียจฬุามณี เปนเจดียที่มีความงดงาม และไมเหมือนเจดียโดยทั่วไป 

มีฐานกวางเทากัน 4 ดาน ประกอบกับมีเจดียเล็กๆ รอบทุกดานองค พระเจดียจฬุามณีเปนสีขาวสูงใหญ ภายในเจดียหลอดวย

ทองเหลือง รวมเจดียที่อยูรอบๆ พระเจดียจุฬามณี จํานวน 30 องค สรางเมื่อป พ.ศ. 2456 

    ปจจบุัน  วัดวรจันทร สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2452 ตัง้อยูบนฝง

แมนํ้าทาจีน หรือแมนํ้าสุพรรณฝงตะวันออก  มีถนนสุพรรณบรีุ – ชัยนาท (340 เดิม)  ตัดผานกลางบริเวณวัด ตั้งอยูเลขที่ 41 

หมูที ่3 ตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายนามเจาอาวาสวัดวรจันทรต้ังแตป พ.ศ.2337 จวบจนปจจุบันมีรายละเอียด  ดังน้ี 

1. หลวงพอดํา เปนสมภารรูปแรก และอยูจําพรรษาไมนอยกวา 10 พรรษา 

2. หลวงพอสา เปนสมภารรูปที่ 2 ไดมาเปนสมภารปกครองสํานักสงฆในวัดจันทร และมรณภาพเมื่ออายุ

ประมาณ 90 ป 

3. หลวงพอมวง สมภารรูปที่ 3 เปนสมภารอยูประมาณ 4-5 พรรษา ก็ลาเพศจากสมณะ 

4. หลวงพอรอด สมภารรูปที่ 4 เปนสมภารอยู 54 พรรษา มรณภาพเมื่ออายุ 75 ป 

5. หลวงพอเกิด สมภารรูปที่ 5 เปนสมภารอยูประมาณ 8 พรรษา 

6. หลวงพอฉี ่สมภารรูปที่ 6 เปนสมภารอยูประมาณ 2 ป มรณภาพ เมื่ออายุ 70 ป 

7. หลวงพอบวั สมภารรูปที่ 7 มรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2433 อายุ 74 ป 27 พรรษา 

8. หลวงพอดิด สมภารรูปที่ 8  เปนสมภารอยูประมาณ 7 พรรษา ลาสิกขาบทเมื่ออายุได 39 ป  

9. พระสมุหพร้ิง สมภารรูปที ่9  มรณภาพเมื่อพ.ศ.2480 อายุได 74 ป 53 พรรษา 

10. หลวงพอพราหมณ สมภารรูปที่ 10  มรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2524 

11. หลวงพอหนุย อภิสมาจาโร ไดรับตราตั้งเปนเจาอาวาสวัดวรจันทรเมื่อวันที ่10 กรกฏาคม 2525 เมื่ออาย ุ

71 ป พรรษา 48 พรรษา มรณภาพเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2525 

12. พระปลัดบุญลอม ถาวโร สมภารรูปที่ 12 ไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสเมื่อ พ.ศ.2531 – พ.ศ. 2543 รวม 

12 พรรษา มรณภาพเมื่อ พ.ศ.2543  

13. พระอธิการประสิทธิ ์ปสันโน สมภารรูปที่ 13 ไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาส เมื่อ พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550 

รวม 7 พรรษา และไดลาสิกขาบท 

14. พระมหาอัมพร วรเมธี ไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาส เมื่อ พ.ศ.2541 ถึงปจจุบัน 

    ปจจุบันวัดวรจันทร มีอายุประมาณ 221 ป มีพระสงฆจําพรรษา 16 รูป สามเณร 2 รูป รวม 18 รูป ตลอดระยะเวลาที่ผานมา

ตั้งแตเร่ิมกอตั้งจนถงึปจจุบัน วดัยังไมเคยขอพระราชทานผากฐิน 

สภาพโดยทั่วไปของวัดวรจันทร  

   ลักษณะพื้นที่ของวัดเปนพื้นที่คลายรูปนกกระพือปกบิน ดานนอกไมมีกําแพง

ก้ัน เพราะประชาชนที่ปลูกบานอาศัยติดกับวัดใชบริเวณวัดเปนทางสัญจรเขา – ออก    

ภายในบริเวณวัดประกอบดวยอุโบสถ เร่ิมสรางเมื่อ พ.ศ.2452 กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2459 

ในสมัยหลวงพอพร้ิงเปนเจาอาวาส มีอายุประมาณ 99 ป ปจจุบันมีสภาพชํารุดทรุดโทรม  
 

เจดียจุฬามณี เปนเจดียขนาดใหญกออิฐฉาบ

ปูน สรางขึ้นในสมัยหลวงพอพร้ิงเปนเจาอาวาส 

เจดียจฬุามณี เปนที่ประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ ที่เจาพระยายมราชไดรับพระราชทาน

จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 

เปนพระบรมสารีริกธาตุ เชนเดียวกับทีบ่รรจใุน

บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ  



 

 

                            

                            
                        หอระฆัง 100 ป                                                                                        หอไตร 

หอระฆัง 100 ป เปนหอระฆงัเกาแกที่มศีิลปะงดงาม อายุกวา 200 ป หอไตร เปนหอไตรเกาอายุกวา 200 ป ภายในเก็บ

พระไตรปฎกโบราณ คัมภีรโบราณอายุหลายรอยป หอไตรและหอระฆังทางวัดไดรักษาสภาพของเดิมไวอยางดีและอยูระหวางรอ

กรมศิลปากรมาขึ้นทะเบียน  

หอลานบาตร สรางขึ้นมาตั้งแต พ.ศ.2441  ใชสําหรับตั้งบาตรพระ เพื่อให

พุทธสาสนิกชนใสบาตรในวันธรรมสวนะ  ปจจุบันอายุประมาณ 117 ป  

พระพุทธปตุราชมหาปฏิมากร(หลวงพอหลวง) สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2451 

เสร็จส้ินเมื่อป พ.ศ. 2459 ใชเวลาสราง 9 ป ตามประวัติเลาวารัชกาลที่ 5 

พระราชทานนามใหวา พระพุทธปตุราชมหาปฏมิากร    

   วัดวรจันทร มีพื้นทีท่ั้งหมด  35  ไร  3  งาน   เปนที่ตัง้ของวัด  33  ไร 

3 งาน เปนทีธ่รณีสงฆ 2 ไร  โดยแบงเปนเขตศาสนสถานกับสาธารณสถาน  

นอกจากน้ัน วัดไดสรางสถานศึกษาและสถานพยาบาล และอนุญาตให

หนวยงานตางๆ ใชพื้นที่เปนที่ปลูกสรางอาคารสํานักงานตางๆ คือ  

1. โรงเรียนวัดวรจันทร 

2. โรงพยาบาลชมุชนตําบลโพธิ์พระยา 

3. สํานักสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูสุพรรณบุรี 

5. อาคารกิจกรรมชุมชนเทศบาลตาํบลโพธิ์พระยา 

6. หองสมุดศษิยเกาโรงเรียนมธัยมสุนทรราษฎรประสิทธิ ์

7. ชมรมผูสูงอายุตาํบลโพธิ์พระยา 

 

 

 

 

 

 

 



สภาพที่ชํารุดทรุดโทรมของอุโบสถ วัดวรจันทร 

 

                
 

             
 

 


