
 

 
 

ประวัติ หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง 
หลวงพ่อแพ ท่านเป็นชาว จ.สิงห์บุรี โดยก าเนิด เป็นบุตรของนายเทียน และนางหน่าย ใจม่ันคง 

มีนามเดิมว่า “แพ ใจม่ันคง” ชาตะเมื่อวันจันทร์ขึ้น ๗ ค่ า เดือนยี ่ปีมะโรง (ตามหลักสากลถือเป็น
ปีมะเส็ง) ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๘ ณ บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๘ ต.ถอนสมอ อ.พรหมบุร ีจ.
สิงห์บุรี หลวงพ่อแพท่านมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน ๔ คน ทา่นเป็นบุตรคนสุดท้อง เมื่ออายุได้ ๘ 
เดือน โยมมารดาผู้ให้ก าเนิดได้ถึงแก่กรรม นายบุญ และนางเพียร ข าวิบูลย์ สามีภรรยาซึ่งมีศักดิ์เป็น
อา ได้ขอเด็กชายแพ มารับอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม จากนายเทียน ใจม่ันคง โยมบิดาบังเกิดเกล้า 

 

เริ่มศึกษาครั้งแรก 

เมื่อเด็กชายแพอายุได้ ๑๑ ปี ได้ศึกษาภาษาไทยในส านักของพระอาจารย์พัน ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของ
วัดใหม่พิกุลทองในสมัยนั้น ศึกษาได้ประมาณ ๓ เดือน จึงได้ย้ายไปเรียนกับพระอาจารย์ป้อม     
จันทสุวัณโณ ได้เรียนมูลบท บรรพกิจ จนแตกฉาน พร้อมทั้งได้อา่นคัมภีร์ พระธรรม พระสูตร 



 

 
 

 

พระมาลัย ตลอดจนหนังสือเทศน์ ที่จารึกเป็นภาษาขอมได้แตกฉาน ถือว่าเป็นการเรียนจบหลักสูตร
ในสมัยนั้น 

 

ต่อมา เพราะอายุยังได้ ๑๔ ปี นายบุญ ข าวิบูลย์ บิดาบุญธรรม ได้น าท่านไปฝากตัวเป็นศิษย์ กับพระ
อาจารย์สม ซึ่งเป็นภิกษุชาวเขมร ที่คณะ ๑๕ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ ได้เรียนสูตรสนธิก่อน ๑ ปี 
และต่อมาได้เรียนบาลีไวยากรณ์ ณ ส านักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ โดยเป็นสิทธิ์ของเจ้า
ประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถร) 

 

บรรพชา 

เด็กชายแพ ได้บรรพชา บวชเป็นสามเณร ในวันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ า เดือน ๕ ปีวอก จ.ศ. ๑๒๘๒ 
ตรงกับวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ณ วัดใหม่พิกุลทอง ต าบลถอนสมอ อ าเภอพรหมบุร ีจังหวัด
สิงห์บุรี โดยมีพระอธิการพัน เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ 
 

 

 

อุปสมบท 

บวชเป็นพระภิกษุ ในวันพุธ ขึ้น ๑๐ ค่ า เดือน ๖ ปีขาล จ.ศ. ๑๒๘๘ ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. 
๒๔๖๙ ณ วัดใหม่พิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระมงคลทิพย์มุนี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส  

 

 



 

 

กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสิทธิเดช วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
พระอธิการอ่อน เจ้าอาวาสวัดแม่ทอง (จ าปาทอง) สิงห์บุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และได้รับฉายา
ทางสมณเพศว่า "เขมงฺกโร" (เขมังกะโร) จากพระอุปัชฌายะ 

 

วิทยฐานะ 

พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบได้นักธรรมชั้นตรี เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี (ย่าง ๑๙ ปี) ซึ่งในสมัยนั้น ก าหนดผู้ที่เข้าสอบ 
จะต้องมีอายุ ๑๙ ปี จึงจะเข้าสอบได้ 
 

พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค (ยังเป็นสามเณร) ณ ส านักเรียนวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร 
 

พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้นักธรรมชั้นโท 
 

พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค 

 

รับอาราธนาเป็นเจ้าอาวาส 

ในป ีพ.ศ.๒๔๗๔ วัดใหม่พิกุลทอง ได้ว่างเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดลง ชาวบ้านวัดใหม่พิกุลทอง  

วัดจ าปาทอง วัดวิหารขาว วัดเสมาทอง ตลอดจนวัดใกล้เคียง ได้ประชุมปรึกษาหารือ และมีความ
คิดเห็นเป็นสมานฉันท์ ว่าพระมหาแพ ซึ่งเป็นบุคคลท้องถิ่น ได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ที่
กรุงเทพฯ บัตรนี้มีอายุพรรษา ตลอดจนความรู้ มีความเหมาะสม เห็นควรจะให้กลับมาสู่ภูมิล าเนา
เดิม จึงพร้อมใจกันไปกราบอาราธนาท่าน ให้กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่พิกุลทอง โดยหวังจะให้
ท่านมหาแพ ได้ช่วยท านุบ ารุงท้องถิ่น และพุทธอาณาจักร ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 

 

เริ่มศึกษาจิตศาสตร์ 

เมื่อพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อแพ ได้ตกลงใจรับอาราธนา กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่พิกุลทอง
แล้ว จึงเกิดความคิดว่า การที่จะเป็นเจ้าอาวาสนั้น จ าเป็นต้องมีภูมิความรู้ และวิทยาคม ตลอดจน
ความรู้ด้านการรักษา และต ารับยาแผนโบราณ โดยเบื้องแรก ได้รับค าแนะน าจาก ท่านพระครู
ใบฎีกาเกลี้ยง วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศษิย์ใกล้ชิดของท่านเจ้าประคุณสมเด็จ 



 

 

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (แพ ตสิฺสเทโว) 
วัดสุทัศนเทพวราราม ท่านได้เมตตาแนะน าสั่งสอน 
พร้อมมอบต าราเกี่ยวกับวิชาจิตศาสตร์ และวิทยาคม
ให ้และนอกเหนือจาก ท่านพระครูใบฎีกาเกลี้ยง
แล้ว หลวงพ่อแพ ยังคุ้นเคยเป็นที่รักนับถือกับพระ
เดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีสัจญาณมุนี (พระ
มหาสนธิ์ ยติธโร) และหลวงพ่อเลี่ยม ซึ่งท่านทั้งสอง
รูปนี้ ก็เป็นศิษย์อยู่ในสังกัดเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระสังฆราชเช่นเดียวกัน ดังนั้น ท่านพระครูใบฎีกา
เกลี้ยง, ท่านเจ้าคุณสนธิ,์ หลวงพ่อเลี่ยม ทั้ง ๓ ท่าน 
ต่างมอบวิชาจิตศาสตร์ และวิทยาคม แนะน าถวาย
แก่หลวงพ่อแพในเบื้องต้น 

 
 

ในกาลต่อมา หลวงพ่อแพได้สืบทราบว่า มีพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตศาสตร์ และวิทยาคม เป็น
ที่เลื่องลือของคนทั่วไป เพราะท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ จ าพรรษาอยูท่ี่วัดพระปรางค์ จังหวัดสิงห์บุรี ที่คน
ทั่วไปรู้จักกันในนามของท่านว่า หลวงพ่อสี เกสโร หรือ พระครูศรีวิริยโสภิต ท่านเป็นพระที่มีวาจา
ศักดิ์สิทธิ์ มีการปฏิบัติดีงาม ยึดมั่นในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด หลวงพ่อแพจึงไปกราบถวายตัว
เป็นศิษย์ ได้ร่ าเรียนวิชาจิตศาสตร์ และวิทยาคม จากหลวงพ่อสี จนมีความรู้แตกฉาน เป็นที่โปรด
ปรานของหลวงพ่อสีมาก หลวงพ่อสีจึงถ่ายทอดวิชาจิตศาสตร์ และวิทยาคมระดับสูงขึ้นไปให้โดยไม่
ปิดบัง 

 

งานปกครอง 

พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่พิกุลทอง 
 

พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบลถอนสมอ 
 

พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์ 
 



 

 

พระครูศรีวิริยโสภิต (หลวงพ่อสี เกสโร) 
 

พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง 
 

พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี 

 

งานทางด้านการศึกษา 

พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ที่วัดชนะสงคราม 
 

พ.ศ. ๒๔๗๕ เปิดท าการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ที่วัดใหม่พิกุลทอง 
 

พ.ศ.๒๔๘๗ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง 
 

พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นกรรมการศึกษาประจ าต าบลถอนสมอ, โพประจักษ์, วิหารขาว 
 

พ.ศ. ๒๕๑๔ เปิดท าการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ที่วัดพิกลุทอง และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรม
การศึกษาประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 

พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นผู้อ านวยการในการสอบธรรมประจ าอ าเภอท่าช้าง 

 

 



 

 
 

พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นผู้อ านวยการในการสอบบาลีสนามหลวงประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 

พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นผู้อ านวยการในการตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นนวกะภูมิ 
 

พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนา ให้ส านักเรียนวัดพิกุลทองเป็นส านักเรียนประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 
 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับถวายปริญญา ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา เมื่อ
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ จากสถาบันราชภัฏเทพสตรี จงัหวัดลพบุรี 

 

สมณศักดิ์ 

พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ท ากิจปริยธรรมวินัย ที่พระครูศรีพรหมโสภิต 
 

พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ 
 

พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระครูสุนทรธรรม
ภาณี 
 

พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับการยกย่องจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา โดยได้รับเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ 

 

 



 

 

 

หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้น
ราช ที่พระราชสิงหคณาจารย์ 
 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ ในวาระ
ครบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙  เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพ
สิงหบุราจารย์ 
 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ ในวาระที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่
พระธรรมมุนี 

 

นับตั้งแต่หลวงพ่อแพ ได้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส วัดพิกุลทอง ได้บ าเพ็ญประโยชน์ภายในวัด และ
สาธารณประโยชน์ทั่วไป พอสรุปได้ดังนี้ ด าเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด ได้แก่ พระอุโบสถ 
ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอประชุมกุฎิสงฆ์ หอไตร หอฉัน ศาลาวิปัสสนา โรงฟังธรรม ฌาปน
สถาน ศาลาเอนกประสงค์ เขื่อนหน้าวัด ฯลฯ ด าเนินการกอ่สร้างสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการ
อนุเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไป พอสรุปได้ดงันี้ 
 

๑. เป็นประธานในการก่อสร้างโรงพยาบาลอ าเภอท่าช้าง 
 

๒. เป็นประธานในการก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอท่าช้าง 
 

๓. เป็นประธานในการก่อสร้างสถานีต ารวจอ าเภอท่าช้าง 
 

๔. เป็นประธานในการก่อสร้างสถานีอนามัยต าบลพิกุลทอง 
 

๕. เป็นประธานในการก่อสร้างโรงเรียนประชาบาลวัดพิกุลทอง 
 

๖. เป็นประธานในการหาทุนสมทบในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ที่อ าเภอ อินทร์บุรี
และสะพานข้ามแม่น้ าน้อย อ าเภอท่าช้าง 

 
 



 

 
รูปหล่อหลวงพ่อแพ เขมังกโร ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

 

ด าเนินการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ ให้กับโรงพยาบาลสิงห์บุรี 
 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ก่อสร้างอาคารหลวงพ่อแพ ๘๐ ปี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๔ ชั้น มูลค่า 
๑๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ ๘๙ เตียง พร้อมทั้ง
จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้เป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ ส าหรับพระภิกษุสามเณรที่อาพาธในโรงพยาบาลสิงห์บุรี 
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 

พ.ศ. ๒๕๓๒ ก่อสร้างอาคารเอ็กซเรย์ (อาคารหลวงพ่อแพ ๘๖ ปี) เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก สูง 
๒ ชั้น มูลค่า ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ก่อสร้างแล้วเสร็จ และท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ก่อสร้างอาคารหลวงพ่อแพ ๙๐ ปี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๖ ชั้น มูลค่า 
๓๕,๐๙๕,๕๕๕ บาท (สามสิบห้าล้านเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) อาคารหลังนี้ได้
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. และเปิดให้บริการ เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗ โดยชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๕ เป็นหอผู้ป่วยสามัญ ชั้นที่ ๖ เป็นหอผู้ป่วยพิเศษ 
จ านวน๑๕ ห้อง และทางโรงพยาบาลสิงห์บุรีได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารหลวงพ่อแพ ๙๐ ปี เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

 

 



 

 

พระบูชา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก 
 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ก่อสร้างอาคารหลวงพ่อแพ เขมังกโร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๙ ชั้น มูลค่า 
๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ ๒๙ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๘ อาคารหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอย ๑๑,๔๓๐ ตารางเมตร โดย ชั้นที ่๑ - ๒ เป็นแผนกบริการ
ผู้ป่วยนอก ชั้นที่ ๓ - ๔ เป็นฝ่ายอ านวยการ ชั้นที่ ๕ - ๙ เป็นห้องผู้ป่วย จ านวน ๖๐ ห้อง ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

การมรณภาพ 
 

ในระยะหลัง หลวงพ่อได้งดรับกิจนิมนต์ โดยค าแนะน าจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี 
เนื่องจากไม่สามารถพยุงตัวเองได้ รวมทั้งมีโรคประจ าตัว คือ เบาหวาน และโรคชรา จนเมื่อวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ทางคณะแพทย์ไดเห็นสมควรน าหลวงพ่อเข้าพักรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาล
สิงห์บุรี เนื่องจากตรวจพบว่า หลวงพ่อเป็นโรคปอดอักเสบ ทางคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาจน
อาการดีขึ้น 

 



 

 

ต่อมาในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑ ท่านอาการทรุดลง จนกระทั่งเวลา ๐๑.๓๐ น. ของวันที่ ๘ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑ ท่านได้มีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ไม่รู้สึกตัว และหัวใจหยุดเต้น ทาง
คณะแพทย์ได้ท าการช่วยจนหลวงพ่อฟื้นคืนชีพได้ส าเร็จ และทางได้ถวายดูแลรักษาจนอาการดีขึ้น 
จนกระทั่งเมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ หลวงพ่อท่านได้ละสังขารลงอย่างสงบ ณ ห้อง 
๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารหลวงพ่อแพ เขมังกโร ๙๔ ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สิริอายุรวม ๙๔ 
พรรษา ๗๓ 

 
 

 

 

 

วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง 

วัดพิกุลทอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ าน้อยฝั่งตะวันออกห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ ๑๖ กม.เป็นวัดขนาด
ใหญ่ริมฝั่งแม่น้ าน้อยที่มีความส าคัญแห่งหนึ่งของสิงห์บุรีชาวบ้านเรียกว่า วัดหลวงพ่อ เนื่องด้วยเป็น
วัดจ าพรรษาของหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์) พระเกจิดัง ซึ่งมรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒  

ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวง
พ่อแพตั้งแต่อดีตถึงปจัจุบัน นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ 
วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองค า 

 



 

 

 
 

พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี (หลวงพ่อใหญ่) 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

พระประธานวัดพิกุลทอง 

ธรรมชาติชนิด ๒๔ เค รอบๆ พระวิหารใหญ่ มีวิหารคต ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจ าวัน 
ต่าง ๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจ 
แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น     

 

การเดินทาง จากตัวเมืองสิงห์บุรีใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ ไปทาง อ.ค่ายบางระจัน ผ่านวัด
พระนอนจักรสีห์วรวิหาร ไปราว ๕ กม. จะมีถนนเลียบคลองชลประทานทางซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปตาม
ทาง กระทั่งผ่านวัดวิหารขาว ไปราว ๑ กม.ก็จะถึงวัดพิกุลทอง 

 

พระประธานวัดพิกุลทอง เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กประดิษฐานบนฐานที่สูงหลายชั้นเพื่อให้เหมาะกับ
ขนาดของอุโบสถ เราจะเห็นองค์พระประธานเล็กมาก พระพุทธรูปองค์นี้มีพระนามว่า พระพุทธศรีวิริ
ยโสภิต หลวงพ่อสี เกสโร พระอาจารย์ด้านวิทยาคมของหลวงพ่อแพ ได้สร้างถวายแก่หลวงพ่อแพ 
หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อแพ อยู่ในพิพิธภัณฑ์มีพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ด้านหน้าของอาคารจัดวางเก้าอี้เรียงแถว
จ านวนมาก ส าหรับประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะนมัสการหลวงพ่อแพ 
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