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เลขที่ ๙๑ บานจูงนาง หมู ๔ ต.ทาทอง อ.เมือง
จว.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐–๕๕๒๖–๑๖๒๘, ๒๖๑–๖๖๒
วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง) ตั้งอยูริมฝงแมน้ํานาน
ทางทิศตะวันตกหางจากตัวเมืองพิษณุโลกมาตามถนน
พิษณุโลก-นครสวรรค ๘ กม. มีพื้นที่ ๑๐๓ ไร ๔ ตา
รางวา ในจํานวนนี้ไดแบงพื้นที่ใหเปนที่ตั้งของโรง
เรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎรสงเคราะห) และโรง
เรียนทาทองพิทยาคมอีกดวย
วัดนี้เดิมชื่อวา “” ไมปรากฏหลักฐาน
วา สรางตั้งแตเมื่อใด ใครเปนผูสราง ทราบแตเพียงวา
เปนวัดเกาวัดหนึ่งใน จว.พิษณุโลก ซึ่งดูตามลักษณะสิ่ง
กอสรางตาง ๆ ของวัดแลวนาจะสรางประมาณปลาย
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี

วัดจูงนางเปลียนชื่อเปน “วัดศรีรัตนาราม” โดย
พระพิษณุบุราจารย (แพ) อดีตเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก
เปนผูเปลี่ยนให เพื่อความเหมาะสมกับสมัยนิยม แตยัง
มีผูใชภายในวงเล็บวา จูงนาง ตอทาย เพื่อความเขาใจ
กัน

มีผูเลาสืบตอกันมาวา ในหมูบานแหงนี้ มีเศรษฐี
สามี-ภรรยาคูหนึ่ง ไมมีบุตร ไดสรางวัดและใชทองคํา
เปนลายหนาบันอุโบสถ จึงตั้งชื่อวัดนี้วา วัดหนาทอง
ดวยอานิสงสดังกลาว ทําใหไดกําเนิดบุตรออกมาเปน
หญิง มีหนาตาสวยงาม มีผิวพรรณดุจทองคํา เรื่องนี้
ความทราบถึงพระมหากษัตรยของกรุงศรีอยุธยาสมัย
นั้น มีพระราชประสงคที่จะไดหญิงงามผูนี้ มาเปนคูบุญ
บารมี จึงไดจัดขบวนเรือเกียรติยศขึ้นไปรับนางเขาวัง
เศรษฐีตกใจ แตขัดพระบัญชาไมได บุตรสาวก็ขัดขืน
ทหารจึงใชกําลังบังคับ ฉุด กระชาก ลากจูงไป ระหวาง
จะไปลงเรือ นางยอมกลั้นใจตาย พระมหากษัตริยพระ
องคนั้นทราบเรื่องราวดังกลาว รูสึกเศราสลดพระทัย
เปนยิ่งนัก จึงโปรดเกลาฯ ใหจัดงานศพอยางยิ่งใหญ
และใหสรางวัดขึ้น ณ บริเวณที่นางกลั้นใจตาย เพื่อเปน
อนุสรณวา “” แตไมไดสรางอุโบสถ ตั้ง
แตนั้นมา ชาวบานก็นิยมมาทําบุญที่วัดแหงนี้ ทําใหวัด
หนาทองยุบเลิกไป วัดจูงนางจึงใชอุโบสถของวัดหนา
ทองตลอดมา

๑. วิหารหลวงพอขาว เปนที่ประดิษฐานหลวงพอ
ขาว ซึ่งเปนที่เคารพสักการะของชาวบานทั่วไป มัก
บันดาลดลสิ่งตาง ๆ ตามที่มีผูมาขอไวตามประสงค จน

มีผูมาแกบนตลอดแทบทุกวัน (พระเศียรปนใหม เนื่อง
จากชํารุดตามกาลเวลา) ทางวัดไดสรางหลังคาคลุม
เพื่ออนุรักษของเดิมไวเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓
๒. เจดีย ตั้งอยูหลังวิหารหลวงพอขาว มีอยู ๕
องค องคใหญอยูกลาง สรางขึ้นมาพรอมวิหาร เพื่อ
บรรจุพระสารีริกธาตุ ตลอดจนเก็บทรัพยสินของมีคา
และพระเครื่องตาง ๆ
๓. กุฏิเกา ๓ หลัง เปนกุฏิอดีตเจาอาวาส อันไดแก
อาจารยเพิ่ม อาจารยพวง และหลวงพอไซ (อยูกลาง
สราง พ.ศ. ๒๔๘๑)
๔. หอสวดมนต เปนอาคารไม ๒ ชั้น ซึ่งจะหาชม
ที่ ไ หนไม ค อ ยได แ ล ว ในป จ จุ บั น สร า งขึ้ น ป พ.ศ.
๒๔๙๓ แทนหลังเกาที่ชํารุดไป
๕. ศาลาการเปรีย ญหลังปจจุบัน สราง พ.ศ.
๒๕๐๕ แทนหลังเกาที่ชํารุด สําหรับเปนที่ทําบุญและ
ทําพิธีทางศาสนาตาง ๆ ตลอดจนเปนสถานที่ประชุม
ของชาวบาน เปนศาลาที่สรางดวยไมตามแบบโบราณ
ทั้งหลัง
๖. อุโบสถ สรางแทนหลังเกาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓
พระประธานในอุโบสถเปนพระเกาสมัยสุโขทัย (พระ
เศียรปนใหม เนื่องจากชํารุดขณะเคลื่อนยาย แตใชของ
เดิมเปนแมแบบ) ชาวบานเรียกกันวา “พระหนาทอง”
หรือ “หลวงพอหนาทอง” ตามชื่อของวัดเดิมดังกลาว
แลว
๗. วิหารหลวงพอไซ สราง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อ
ประดิษฐานรูปหลอเหมือนพระครูศรีรัตนาภรณ (หลวง
พอไซ) อดีตเจาอาวาสผูบูรณะปฏิสังขรณวัดใหเจริญ
กาวหนา และกอสรางโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตน

ราษฎร ส งเคราะห ) ซึ่ ง แต เ ดิ ม ใช เ รี ย นบนศาลาการ
เปรียญหลังเกา
๘. หอระฆัง ใชตีบอกเวลาทําวัตรเชา-เย็น และ
บอกเหตุการณตาง ๆ
๙. กลองใหญ ใชตีบอกเวลาตาง ๆ เมื่อมีงานสําคัญ
และกลองเพลใชตีบอกเวลาเพลทุกวัน
๑๐. งานประจําป ทางวัดไดจัดใหมีงานนมัสการ
หลวงพอขาวและหลวงพอไซ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน
๔ เปนประจําทุกป
๑๑. โครงการวังปลาวัดจูงนาง เริ่มทดลองดําเนิน
การเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

งานสมโภชหลวงพอขาว

อุโบสถวัดศรีรัตนาราม (จูงนาง)



พระโสภณรัตนาภรณ ฉายา ลวณรกโข อายุ ๖๖ ป
พรรษา ๔๖ วิทยฐานะ น.ธ.ชั้น เอก เจาอาวาสวัดศรี
รัตนาราม ตําบลทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
และเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก
สถานะเดิม
ชื่อ นารถ นามสกุล ศรีสวัสดิ์ เกิดวันพุธขึ้น ๑๑ ค่ํา
เดือน ๖ ปฉลู ตรงกับวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๘๐ บานเลขที่ - หมูที่ ๑ ตําบลนครชุม อําเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก บิดาชื่อ นายนุม ศรีสวัสดิ์
มารดาชื่อ นางแนบ ศรีสวัสดิ์
อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ป วันอาทิตย ขึ้น ๑๔ ค่ํา
เดือน ๖ ประกา ตรงกับวันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๐๐ ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหา
วิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย
มีพระพิษณุบุราจารย (แพ พากุโล ป.ธ. ๖) วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเปนพระอุปชฌาย พระวร
ญาณมุนี (ฟอน ป.ธ. ๖) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวร
มหาวิหาร เปนพระกรรมวาจาจารย พระราชรัตนมุนี
(แชม จนทาโภ ป.ธ. ๗) เปนพระอนุสาวนาจารย

วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบไลไดชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
จากโรงเรี ย นวั ด นาเมื อ ง อําเภอนครไทย จั ง หวั ด
พิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบไลไดนักธรรมชั้นเอกจากสํานัก
เรียนวัดสุนทรประดิษฐ ตําบลบางระกํา อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก
การสังกัดวัด
พ.ศ. ๒๕๐๐ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๑ วัดสุนทรประดิษฐ อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๓๗ วัดกลางสุริยวงศ อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๒ วัดศรีรัตนาราม อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๕ เปนพระครูสัญญาบัตร เจาคณะ
อําเภอชั้นโท ที่ “พระครูเขมากรบริรักษ)
พ.ศ. ๒๕๒๐ เปนพระสัญญาบัตร เจาคณะอําเภอ
ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนพระครูสัญญาบัตร เจาคณะ
อําเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระ
โสภณรัตนาภรณ”
พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก

