แบบสำรวจข้อมูลพื้นที่เสด็จพระราชดำเนินทรงงาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(พ.ศ.2493 – 2559)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
---------------------------1. ข้อมูลพื้นที่เสด็จพระราชดำเนินทรงงาน
1.1 ชื่อสถานที่ วัดพานิชธรรมิการาม
1.2 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 บ้านตลาดหนองเต่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1.3 ประวัติของพื้นที่โดยสังเขป
วัด พานิ ชธรรมิการาม สั งกัดคณะสงฆ์มหานิก าย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
โฉนดเลขที่ 1345,2881,3560,5994,6027 อาณาเขต ทิศเหนือยาว 168 เมตร ติดต่อกับที่ดินเลขที่
79,80 ทิศใต้ยาว 152 เมตร ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 89 ทิศตะวันออกยาว 132 เมตร ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 85
ทิศตะวัน ตกยาว 112 เมตร ติดต่อกับ ที่ดินเลขที่ 86 และทางรถไฟ มีที่ธรณี สงฆ์ 3 แปลง เนื้อที่ 55 ไร่
1 งาน 76 ตารางวา โฉนดเลขที่ 1200,1840,1261 อยู่ท้องที่ตำบลพุคา
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนา อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถ กว้าง 11 เมตร
ยาว 24 เมตร สร้าง พ.ศ.2514 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ ก ยกพื้น สู ง 6 เมตร มี กำแพงแก้วโดยรอบ
ศาลาการเปรี ย ญกว้ าง 16 เมตร ยาว 32 เมตร สร้า ง พ.ศ.2524 เป็ น อาคารคอนกรี ต หอสวดมนต์
กว้าง 7.50 เมตร ยาว 12.50 เมตร สร้ าง พ.ศ.2524 เป็นอาคารครึงตึกครึงไม้ 2 ชั้น กุฎีส งฆ์ จำนวน
10 หลั ง เป็ น อาคารไม้ แ ละคอนกรี ต และมี ฌ าปนกิ จ สำหรั บ ปู ช นี ย วั ต ถุ มี พ ระประธานในอุ โ บสถ
พระพุทธไสยาสน์ ยาว 9 ศอก
วัดพานิชธรรมิการาม สร้างขึ้นเป็นวัด นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2469 โดยมีแม่บ๊วย ตันติวงศ์
เจ้ าของตลาดหนองเต่ า และนางเล็ ก ตัน นิเวส เป็ น ผู้ ดำเนิ นการสร้างวัดในระยะเริ่มแรก ต่อมาชาวตลาด
หนองเต่ าได้ ร่ วมใจกั นสร้ างเสนาสนะและบริ จาคที่ ดิ นให้ เป็ นที่ สร้ างวั ดเพิ่ มเติ ม เดิ มมี นามว่ า “วั ดเจริ ญธรรมพานิ ช”
ต่อมาในปี พ.ศ.2483 ได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่เป็น “วัดพานิชธรรมิการาม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่ อ วั น ที่ 1 4 พ ฤ ศ จิ ก าย น พ .ศ .2 5 1 0 เข ต วิ สุ งค าม สี ม าก ว้ าง 5 0 เม ต ร ย าว 6 0 เม ต ร
ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2514 เมื่อปี พ.ศ.2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
ได้เสด็จมาทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ โดยมีพระครูอดุลธรรมารักษ์ เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
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คำบรรยาย พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หั วภูมิพลอดุล ยเดชฯรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้ว ย
สมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ตต์ พระบรมราชิ นี นาถ และพระราชวงศ์ มาทรงยกช่ อฟ้ า พระอุ โบสถวั ดพานิ ชธรรมิ การาม
เมื่ อวันที่ 11 มี นาคม พ.ศ.2517 ตรงกั บ วั นจั นทร์ แรม 3 ค่ ำ เดื อน 4 ปี ขาล ณ พระอุ โบสถวั ดพานิ ชธรรมิ การาม
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
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4. ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล นางสาวบงกช กุศลส่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 089 – 1597497

ลงชื่อ ..........................................................
(นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต)
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